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“Mais do que música”

A regente lésbica Marin Alsop vem a Berlim com sua orquestra brasileira. Antes disso, Eckhard  

Weber falou com ela por telefone.

Em setembro, Marin Alsop regeu em Londres a popular “Last Night of the Proms”. A norte-

americana foi, assim, a primeira mulher a reger o concerto de encerramento na história desse evento 

tão rico em tradições e tão britânico — e o fez com soberania, charme e grande vigor. Engajada e 

cheia de energia, ela está também à frente de duas grandes orquestras: a Orquestra Sinfônica de 

Baltimore e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Agora, com a orquestra brasileira, ela 

vem a Berlim para apresentar “instantâneos do nosso trabalho conjunto”, como ela própria diz.

Marin Alsop, o que podemos esperar de bom de seu concerto em Berlim?

A peça Terra Brasilis, da jovem compositora Clarice Assad, uma obra bem brasileira. O pianista 

Nelson Freire, que vai tocar o Concerto para piano e orquestra no 4 de Beethoven e é uma 

instituição brasileira. E a Sinfonia no 5 de Prokofiev, representativa do registro completo de suas 

sinfonias que estamos fazendo.

Como a senhora chegou à música clássica?

Foi por intermédio dos meus pais. Meu pai foi spalla da orquestra do New York City Ballet durante 

30 anos. E minha mãe era violoncelista lá. Por isso, eu nem tinha outra escolha... Comecei pelo 

piano, aos 2 anos de idade, e, aos 6, mudei para o violino.

E quando veio a decisão de se tornar regente?

Quando eu tinha 9 anos e vi Leonard Bernstein pela primeira vez. Meu pai me levou a um concerto. 

E eu disse a mim mesmo: “É isso que eu quero fazer”. Mas foi necessário algum tempo para 

convencer todo o mundo...

Depois, a senhora chegou até a estudar com Bernstein. O que ele lhe ensinou?

Muita coisa. Que cada peça conta uma história. Esta é precisamente nossa responsabilidade como 

regentes: transmitir essa história. E, em nível pessoal, ele me fortaleceu, para que eu fosse eu 

mesma e tivesse confiança em que tinha algo importante a dizer. Mas o muito que aprendi com ele 

não foi só em relação à música. Afinal, ele era um grande humanista e combateu as injustiças.



A senhora dirige a Orquestra Sinfônica de Baltimore e a Orquestra Sinfônica do Estado de 

São Paulo (OSESP). No que elas são diferentes?

Sua organização é fundamentalmente diferente. Em Baltimore, somos financiados pela iniciativa  

privada. Todo ano, precisamos defender nosso orçamento. Em São Paulo, a orquestra dispõe de uma 

fundação que tem o apoio do estado de São Paulo. Aqui, podemos correr riscos, porque temos essa 

segurança financeira. Em Baltimore, precisamos ser mais pragmáticos.

As duas orquestras têm programas sociais. Em Baltimore, a senhora tem, por exemplo, a 

Orchkids, para crianças menos favorecidas.

Eu penso que, com o passar do tempo, a música clássica perdeu sua ligação com amplos setores da 

população. Quando observo as orquestras americanas, noto que elas não são representativas da 

diversidade da população. Mais de 60 por cento da população de Baltimore é de afro-americanas e 

afro-americanos. Mas, na orquestra, só temos um único afro-americano. Quando comecei em 

Baltimore, em 2007, pensei comigo o que podíamos fazer. Muitas crianças ali não têm possibilidade 

nenhuma de tocar um instrumento musical. Por isso, sugeri esse programa. Começamos com 25 

crianças e agora temos mais de 600. Temos uma grande orquestra jovem, ensembles de madeiras e 

de metais, um grupo de percussão, coros. Isso dá às crianças uma chance de futuro. Uma criança 

que jamais teria pensado em aprender a tocar violino começa a se ver de outra maneira. Ela percebe 

que é capaz também de muitas outras coisas.

Como é o programa, em termos concretos?

É bastante intenso. Cinco vezes por semana, depois da escola, três horas por dia. Damos 

alimentação orgânica, e elas têm aula. É mais do que música apenas: a ideia é oferecer às crianças  

experiências de vida mais amplas.

E tem também o programa com o belo nome de “músicos enferrujados”.

Alguns anos atrás, tínhamos um horário à tardezinha que, de repente, vagou. Eu sugeri: por que não 

usamos o site para chamar músicos leigos que queiram tocar com a orquestra? Em um único dia, 

responderam logo 400 pessoas. Foi assim que nasceu a Academia da Orquestra Sinfônica de 

Baltimore, que é como um “campo de treinamento”. Por uma semana, 150 pessoas vêm ensaiar 

juntas. É fantástico. Não se trata de um aperfeiçoamento, mas de uma experiência com gente que 

compartilha da mesma paixão pela música. Nesse meio-tempo, já apareceram interessados de uma 

dúzia de estados norte-americanos. Muitos desses “músicos enferrujados” tornaram-se amigos e 

apoiadores da orquestra.



Provavelmente, já perguntaram isto à senhora umas mil vezes, mas por que a senhora acha 

que o número de regentes mulheres à frente de grandes orquestras ainda é relativamente 

pequeno?

Eu acho que tem algo a ver com condicionamento social. Como, até o momento, o público ainda 

não viu tantas regentes no pódio, isto é, na condição de autoridade máxima na sala de concertos, ele 

segue pouco familiarizado com essa ideia. Quanto mais regentes mulheres aparecerem, mais isso 

vai mudar.

A senhora viaja bastante entre Brasil, Estados Unidos, Extremo Oriente e Europa. Como faz 

para descansar?

Faço fitness, corro e aprendo português, o que também me relaxa. E relaxo também quando estou 

com minha parceira [ a trompista Kristin Jurkscheit]  e nosso filho de 10 anos, Auden. De todo 

modo, meu ofício felizmente nem parece trabalho. Isto, aliás, é o que sempre digo às pessoas: 

procurem uma profissão que lhes dê prazer, e vocês terão uma vida fantástica.

A senhora faz música em família?

Bom, nosso filho está tendo aulas de violino. Ele pratica todo dia. Às vezes, tocamos juntos ou 

ouvimos música. Mas, de forma geral, nossa casa é surpreendentemente silenciosa...


