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Marin Alsop begins this disc with a charming and even humoristic First Symphony, Prokofiev’s
Classical. She takes enough time to let the music dance! The opulent tone poem Dreams attenuates
the transition to the iron and steel symphony, Prokofiev’s Second, the Modern, which is forceful
and rhythmic in the first movement and very varied, very melodious in the second, the theme of the
variations being exposed with warm lyricism.
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A gravação de todas as sinfonias de Prokofiev por Marin Alsop 
contrapõe a “clássica” Primeira Sinfonia à Segunda que, como 
costumava  dizer  Prokofiev,  era  feita  de  “ferro  e  aço”.  Para 
abrandar  esse  contraste,  a  maestrina  insere  entre  as  duas 
sinfonias uma das primeiras composições, “Sonhos”, op. 6, de 
1910, uma peça que ela sabe alavancar com efeitos e tensões.

Com Marin Alsop, a Primeira Sinfonia não se transforma em 
uma peça virtuosística de vitrine, tocada apressadamente, mas a 
regente concede o tempo necessário para que a música dance, 
conferindo-lhe não apenas charme, mas também muita bondade 
e até humor.

Esta  Segunda  Sinfonia  começa  com  um  allegro  ben 
articolato carregado de tensão, em que o ritmo cativante respeita 
inteiramente a  estruturação.  O tema suave e  lírico  que abre o 
segundo movimento quase sempre é tocado de forma misteriosa; 
e nas seis  variações seguintes,  Marin Alsop oferece toda a sua 
força criativa, para torná-las empolgantes de modo fascinante. O 
tema  contemplativo  da  variação,  ao  retornar,  adquire  uma 
densidade expressiva tocante.

A orquestra toca de maneira excepcional e a gravação do som 
é equilibrada e destaca a sua espacialidade, tendo um resultado 
muito natural com a sonoridade do surround sound.

Marin Alsop abre esse disco com uma Primeira Sinfonia  
encantadora e até humorística, esta obra que é um clássico 
de  Prokofiev.  Ela  concede  o  tempo  necessário  para  que  a 
música dance! O opulento poema sinfônico Sonhos atenua a 
transição para a sinfonia de ferro e aço, que é a Segunda de  
Prokofiev,  a  Moderna,  vigorosa  e  rítmica  no  primeiro  
movimento e  muito variada,  muito melodiosa no segundo,  
expondo  o  tema  das  variações  com  um  lirismo  quente  e  
acolhedor.




