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OS CONCERTOS    
PARA PIANO DE 
    RACHMANINOV

JeAn-JAcques groleAu
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É muito difícil um instrumentista virtuose 
ser aceito também como compositor. 
Quanto mais secreto, mais doloroso é esse 
alter ego — e o caso de Rachmaninov é 

quase caricatural. Ainda adolescente, optou por 
interromper a carreira de pianista para se dedicar à 
composição. Na segunda metade da vida, precisou 
percorrer as salas de concerto para ganhar seu 
pão. Elogiado virtuose, sofreu ao ver sua própria 
música quase sistematicamente rejeitada. O sucesso 
mundial de um Prelúdio e de um Concerto não 
era suficiente para fazê-lo esquecer as ressalvas da 
crítica e do público “culto” em relação ao restante 
de sua produção. Os defensores da modernidade não 
queriam saber de uma música que estava muito à 
vontade dentro das formas e dos modelos herdados 
de outros séculos.

O início do século xx adorava vanguardas. Seus 
defensores podiam admitir em Rachmaninov um 
anacronismo encantador, mas, por isso mesmo, 
culpado: consolava o grande público, acomodado, e 
ponderado. Donde os clichês, alguns dos quais ain-
da em vigor. Como considerar sério um compositor 
de melodias dotadas de um páthos tão expansivo, 
verdadeiros sucessos que podem ser repetidos (no 
momento certo) incontáveis vezes? A obra de Rach- 
maninov não tem vergonha de ser sentimental, o 
que desagrada os que encaram a música com sobrie-
dade, assim como desagrada seu virtuosismo que, 
claro, é de bom-tom tachar de vazio. Seria uma fa-
lha moral, mais ainda que estética, escrever uma 
música que não dissimula seu caráter de estímulo 
à emoção? Rachmaninov está em boa companhia: 
Tchaikovsky e Puccini também são alvo desse des-
dém meio afetado, meio arrogante.

É surpreendente que esse homem tenha sido du-
rante toda a vida o exato oposto das efusões que 
lhe censuram: discreto, recatado, quase taciturno 
diante de quem não pertencesse ao seu círculo re-
duzido de amigos íntimos. Ironia da história: ele, o 
clássico esquecido num século fadado a todos os ex-
tremismos, seria, em música, o decantador de um 
romantismo liberto, assumido até o desabafo, tan-
to nas alegrias quanto nas dores. Pois foi realmente 
como clássico que Rachmaninov viveu, o que se vê 
por seus gostos e modelos, além de seu modo de 
tocar e de interpretar sua própria música. 

Interpretando Schumann ou suas próprias composi-
ções, o que sempre impressiona o ouvinte são sobretu-
do a elegância do gesto e a sobriedade dos efeitos. Ao 
contrário dos pianistas que procuram enfatizar a carga 
emocional em sua música, Rachmaninov depurava suas 
linhas melódicas, recusando efeitos. Se for lícito fazer 
tais comparações, pode-se dizer que sua interpreta-
ção assemelhava-se mais à de Benno Moiseiwitsch ou 
mesmo de Claudio Arrau que à de Vladimir Horowitz. 
Foi, aliás, essa interpretação quase objetiva, avessa à 
quinquilharia do pós-romantismo, que lhe valeu a hos-
tilidade dos scriabinianos de primeira hora, quando 
ele dedicava recitais à obra do colega recém-falecido  
[Alexander Scriabin, 1872-1915]. É verdade que, na 
mesma época, Stravinsky e Prokofiev, para citar apenas 
dois de seus mais ilustres compatriotas, abriam o ca-
minho de uma estética diametralmente oposta à dele, 
alimentada por uma energia bem diferente, em certo 
sentido mais violenta, mais “moderna”, uma vez que se 
valia tanto da abstração quanto dos decalques de uma 
sociedade mecanizada e seus efeitos sobre o homem. [...]

o Concerto nº 1 Para Piano, iniciado em 
1889 e terminado em 1891, marca uma 
etapa importante na evolução da escrita 
do jovem mestre. Diferentemente 

de esforços anteriores, aqui o talento melódico já 
não se alterna com acessos febris, com estrondos 
pianísticos; ao contrário, um e outros se unem e 
trabalham a sonoridade concertante. O sinal de 
que Rachmaninov ganhou segurança é que ele não 
hesita em iniciar o primeiro movimento com um 
rasgo pianístico de força inaudita. Impactante, esse 
primeiro opus é verdadeiramente genial. Ainda que a 
versão hoje conhecida desse concerto seja uma revisão 
de 1917, o essencial do material estava ali desde a 
estreia. Não cabe classificá-lo como composição 
juvenil, demonstrando indulgência em relação a 
hipotéticas fraquezas. Trata-se de uma obra magistral, 
em que o piano canta e estrondeia ao mesmo 
tempo, sem o exagero emocional que lhe censuram 
com frequência. É verdade que as melodias que se 
encadeiam falam ao coração, que a orquestração, 
notavelmente dosada, emite tons pungentes. 
Mas a riqueza dessas páginas reside sobretudo 
na ternura algo heroica de algumas passagens e  
no pudor que medra sob a mais singela melodia.
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Logo antes da cadência, o curto diálogo entre o 
violino e o piano é uma manifestação da intuição mi-
raculosa do compositor, que sabe até onde pode ir 
sem incidir no patético. Maurice Ravel acaso não se 
lembraria dessas páginas quarenta anos depois, quan-
do compunha seu próprio Concerto em Sol? O virtuo-
sismo nunca é pesado, mas aéreo, mesmo quando o 
pianista se vê diante de atordoantes séries de oitavas. 
 A melodia está sempre presente e conduz o dis- 
curso — é ela que surpreende no segundo movi-
mento, dotada de uma poesia lunar, carinhosa, mas 
nunca langorosa. Ao contrário dos primeiros com-
passos do movimento anterior, em que acordes par-
tem dos agudos para afundar no grave de maneira 
terrivelmente dramática, essa melodia progride 
para as alturas do teclado em graus sucessivos, ar-
rastando o ouvinte para uma exaltação progres-
siva, nunca forçada. É preciso uma boa dose de 
má-fé para desconsiderar essa escrita ao mesmo 
tempo pujante e lírica, essa economia de meios a 
que Rachmaninov nem sempre obedeceria tão 
rigorosamente nos anos seguintes. [...]

após algumas peças breves e, cabe ad- 
mitir, muitas vezes sem grande interesse, 
a eclosão do Concerto nº 2 marca o 
renascimento do compositor. As dúvidas 

surgidas do fracasso da Sinfonia nº 1 e a sombra 
de seu professor Nikolai Zverev, que o desestimulara 
a seguir a carreira de compositor, tiveram uma 
reviravolta impressionante com essa nova peça. 
De fato, raros são os concertos para piano que 
obtiveram tanta popularidade. 

Em dezembro de 1900, Rachmaninov foi convi-
dado a apresentar os movimentos que pôde passar a 
limpo — paradoxalmente, os dois últimos — duran-
te um concerto de caridade organizado em Moscou. 
O compositor, que devia assumir os solos ao piano, 
ficou resfriado uns dias antes do concerto. Conscien-
te da importância daquele sarau para sua própria cura 
moral, Rachmaninov recusou-se a cancelar a apresen-
tação e medicou-se de maneira pouco ortodoxa: en-
goliu tudo o que os amigos lhe recomendaram, como 
remédios caseiros, infusões de plantas de todas as es-
pécies, ervas, cataplasmas — e muito vinho quente. 

O efeito terapêutico certamente não foi o espe-
rado. Mas, provavelmente desinibido pelo álcool, 

Rachmaninov enfrentou seus demônios com salutar 
confiança. O concerto foi um triunfo, divulgado de 
imediato pela imprensa. Segundo a Gazeta Musical 
Russa, o público acolheu triunfalmente a nova obra 
de Rachmaninov: “Não se via público tão impressio-
nante desde os concertos históricos de Rubinstein; 
e faz muito tempo que estas paredes não vibravam  
com aplausos tão entusiasmados, tão tonitruantes co- 
mo nessa noite”. 

É compreensível que Rachmaninov, exaltado por 
essa acolhida, de repente tenha sentido que todos os 
seus bloqueios desapareciam. A fonte aparentemente 
esgotada, da qual ele só pudera extrair raras e bem in-
sípidas inspirações, voltava a jorrar. O primeiro movi-
mento seria terminado com o entusiasmo da primave-
ra de 1901, paralelamente à Suíte nº 2 Para Dois Pianos.

A primeira apresentação completa do Concerto nº 2 
ocorreria finalmente em 27 de outubro de 1901, 
numa esperadíssima récita da Sociedade Filarmônica 
de Moscou. O maestro Alexander Siloti, que sempre 
esteve ao lado de Rachmaninov em cada um dos mo-
mentos mais importantes de sua vida, empunhou a ba-
tuta, e o próprio compositor tocou a parte do piano.

Se parece de bom-tom torcer o nariz para essa mú-
sica, a honestidade nos obriga a ser mais justos. Me-
lodias vulgares porque “fáceis” demais? Qualquer um 
que tenha tentado compor sabe que a melodia é  
um dom raro e precioso. Se alguns puritanos acham 
essas melodias vulgares, talvez seja porque elas es-
tão marcadas, realmente, por uma sensualidade à 
f lor da pele, por um encanto, no sentido forte da 
palavra, um feitiço que pode chocar alguns tempe-
ramentos austeros. 

O principal problema decorre, por certo, do fato 
de Rachmaninov ter escrito essa música num mo-
mento em que se impunha uma corrente composi-
cional nova, portanto moderna, portanto de molde a 
relegar todo o resto à categoria do superado. A in-
cipiente segunda escola de Viena [Schoenberg, Berg, 
Webern] levava a música para um caminho no qual o 
intelecto sobrepujaria o sensual. 

Ora, na mesma época, por acaso Debussy não fazia 
parte da mais evidente modernidade, sem jamais re-
cusar a noção de prazer? Quanto aos reparos à falta de 
concisão, Richard Strauss, apesar de mais bem cotado 
que Rachmaninov, por acaso estava isento dela? Vá-
rios de seus poemas sinfônicos e algumas de suas ópe-
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ras do período entreguerras não ficam nada a dever, 
desse ponto de vista, às páginas sinfônicas do russo.

 Com seu Concerto nº 2, Rachmaninov não pro-
cura ser pioneiro, abrir caminhos inexplorados. 
Problema de anacronismo? Esse concerto seria mais 
bonito se tivesse sido escrito vinte anos antes? Acu-
sação falsa e errônea. Quem aceitar ouvir essas pá-
ginas com ouvidos isentos de apriorismos só poderá 
ficar impressionado com a evidência e a naturalida-
de da proposta narrativa. Rachmaninov, que tinha 
(e infelizmente continuou tendo às vezes) certa ten-
dência à redundância, encontra aqui uma linguagem 
dotada de surpreendente limpidez e organicidade. 
Os temas se encadeiam como se nascessem um do 
outro, numa reverberação flexível e fluida. 

Virtuosismo? Sem dúvida, é de bom gosto achá-
-lo excessivo — e, de fato, essa obra é uma das mais 
exigentes do repertório. Mas será possível afirmar 
que ele está ali apenas para projetar o pianista, fazê-
-lo brilhar, propiciar-lhe um sucesso pirotécnico? 
Também nesse caso se trata de uma acusação equi-
vocada. No Concerto nº 2, o piano se funde na eco-
nomia do discurso musical — sua riqueza sonora e 
cromática se integra sem desequilíbrio a uma or-
questra também riquíssima e exuberante. A escrita 
nunca se mostra empolada, nunca há hipertrofia. 

Nessa época, Rachmaninov já não procurava se 
valorizar com tais procedimentos. Se era um pianis-
ta virtuose, amplamente reconhecido como tal, de 
modo algum era o virtuosismo o que o interessava 
no instrumento. Clássico demais — sim, clássico, 
termo que pode ser considerado paradoxal para esse 
músico pós-romântico —, mostra em suas próprias 
gravações que, para ele, a tônica não estava no es-
tardalhaço, mas na linha melódica, no canto puro, 
às vezes talvez um pouco derramado. [...]

o encontro com Gustav Mahler, diretor 
musical da Orquestra Filarmônica de 
Nova York, em janeiro de 1910, foi o 
único raio de sol do período conturbado 

pelo qual passou Rachmaninov nos anos que 
antecederam a Primeira Guerra Mundial. “Na época, 
Gustav Mahler era o único regente que me parecia 
digno de ser comparado a Arthur Nikisch. Ele se 
dedicou ao Concerto nº 3 até que o acompanhamento, 
bastante complicado, fosse ensaiado com perfeição 
[...]. Segundo Mahler, o mínimo detalhe de uma 
partitura tem sua importância — atitude raríssima 
entre os regentes!” — é o que o compositor confiou a 
seu biógrafo Oskar von Riesemann.1 [...]

O Concerto nº 3 começa sem grandiloquência, com 
a melodia mais pura que Rachmaninov jamais com-
pôs, a mais infantil, até na exposição: uma nota em 
cada mão, a mesma — com diferença só de oitava. A 
inspiração evoca a placidez das paisagens da província 
de Ivanovka [onde o compositor teve sua residência de 
verão entre 1890 e 1917].

No entanto, o que o distingue do concerto ante-
rior é a inflexão menos emocional, menos sentimen-
tal, como se a temporada que havia passado em Dres-
den tivesse possibilitado a Rachmaninov reelaborar 
sua inspiração melódica, agora menos nitidamente 
eslava.2 O que está em ação aí é mais a natureza que o 
homem, a natureza que canta, não a que chora. Essa 
simplicidade aos poucos ganha corpo e estofo, as tex-
turas se tornam mais complexas, as harmonias e os 
encadeamentos, cada vez mais audaciosos. 

O ouvinte, porém, jamais tem a impressão de 
que o discurso se torna pesado demais, como ocor-
reu com frequência nas primeiras obras. Neste caso, 
o grandioso nada tem de babilônico. A profusão de 
ideias, a incessante irrupção de temas, não raro dís-
pares entre si, marcam outra diferença em relação ao 
concerto anterior, cujos temas pareciam mais unifi-
cados, como se nascessem uns dos outros graças a um 
jogo de espelhos deformantes. Aqui, o compositor não 
teme rupturas e muda de atmosfera de uma página a 
outra, ao sabor de um rasgo pianístico, de uma escapa-
da confiada a um ou outro instrumento da orquestra, 
de um estrondo ou de uma arremetida no teclado. [...] 
O pianista Josef Hofmann3 (1876-1957), a quem foi 

1. Riesemann, Oskar Von. Rachmaninoff 's Recollections (Books For Libraries Press, 1934).
2. Em 1906, buscando uma vida mais tranquila, Rachmaninov mudou-se de Moscou para Dresden.
3. Hofmann se tornou lendário ao interpretar cerca de 256 obras diferentes durante uma série de dez concertos 

apresentados em São Petersburgo no ano de 1911.
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feita a dedicatória, nunca chegou a interpretar esse 
concerto: ele, que não se amedrontava com nenhu-
ma obra do repertório, dizia pudicamente que aquela 
“não era para ele”. [...]

em 1924, seguindo conselhos dos amigos e 
aproveitando a situação material confortável 
em que a família se encontrava, o compositor 
decidiu tirar um ano de folga, longe do 

ritmo infernal das turnês. Acreditava poder assim 
concentrar-se de novo numa atividade criativa e 
voltar a ser o compositor que sempre fora. Mas 
um homem de sua estatura social, essencialmente 
solitário (para não dizer recluso), não conseguiu 
encontrar a paz esperada em Nova York: chove- 
ram solicitações, e o compositor se im pacientou.  
 Decidiu então partir para a Europa: iria para 
a França, Cannes mais precisamente, onde se 
queixaria demais dos mosquitos; depois, para a 
Alemanha, de novo Dresden, onde criou a primeira 
obra de envergadura de seus anos de exílio, o 
Concerto nº 4 Para Piano.

Esse novo e último concerto poderia ter sido um 
renascimento, mas seria apenas a oportunidade de 
uma queda, sem dúvida sentida com menos violência 
que o fracasso de sua Sinfonia nº 1, pois Rachmaninov 
já não era jovem, já havia composto o suficiente, 
era um pianista reconhecido. Mas às mesmas causas 
se sucedem os mesmos efeitos: diante da recepção 
globalmente negativa de sua nova obra, fechou-se de 
novo no mutismo, dessa vez por cinco longos anos. 

Ao receber as primeiras provas desse concerto, ele 
logo sentiu que não conseguira encontrar todo o equi-
líbrio desejado. Percebeu que a orquestra ocupava 
demasiado espaço e que o conjunto era longo demais 
— apesar das palavras encorajadoras do compositor e 
pianista Nikolai Medtner, a quem a peça é dedicada: a 
impressão de extensão nada tem a ver com a duração 
real de uma obra, mas com sua qualidade.

 A estreia, em 18 de março de 1927 (com o com-
positor ao piano e Leopold Stokowski à frente da 
Orquestra de Filadélfia), foi um pequeno sucesso 
entre amigos, mas, na estreia nova-iorquina, a crí-
tica arremeteu com mais perfídia que no passado. 
Alguns chegaram a comparar a obra à produção da 
obscura compositora francesa Cécile Chaminade: 
“A srta. Chaminade poderia ter perpetrado a mes-

ma coisa depois do terceiro copo de vodca”, investe 
Pitts San born num artigo assassino do Telegram, em 
23 de março de 1927.

 De que o recriminam mesmo? De não ter a pro-
lixidade dos dois concertos anteriores? Rachmani-
nov justamente tentou evitá-la. De não ter a lógica 
e a coerência do primeiro (que tem mais ou menos a 
mesma extensão)? A própria profusão de ideias frag-
menta mais a progressão, é verdade. Queixar-se de 
que Rachmaninov não desenvolveu mais suas ideias 
musicais equivaleria a perguntar por que o Verdi de 
Falstaff se contentou com sugestões, em vez de re-
tomar os esquemas habituais da ária italiana. Seria 
preferível, com mais obje tividade, admirar a qualida-
de de inspiração daqueles temas ternos e frágeis e a 
leveza de toque com a qual Rachmaninov nos acostu-
mara em suas últimas obras. 

Jean-Jacques groleau é diretor de administração 
artística do Théâtre du Capitole, em Toulouse, e coautor  
de Tout Mozart (robert Laffont, 2006), Tout Bach (robert 
Laffont, 2009) e do Dictionnaire Encyclopédique Wagner  
(actes Sud, 2010). Trechos do livro Rachmaninov  
(actes Sud, 2011). Tradução de Ivone Benedetti.

aO LONGO Da TEmPOraDa 2014, a OSESP 
aPrESENTa O CICLO DOS QUaTrO CONCErTOS 
Para PIaNO E OrQUESTra DE raCHmaNINOV:

13 | 14 | 15   mar
MARIN ALSOP rEGENTE

garricK oHlsson PIaNO

paulo mestre CONTraTENOr

coro da osesp
    naomi munaKata rEGENTE

Concerto nº 2 Para Piano em Dó menor, Op.18

24 | 25 | 26   aBr 
isaac KaraBtcHeVsKY rEGENTE 
niKolai lugansKY PIaNO

Concerto nº 3 Para Piano em ré menor, Op.30

15 | 16 | 17  mai 
MARIN ALSOP rEGENTE 
olga Kern PIaNO

Concerto nº 1 Para Piano em Fá Sustenido menor, Op.1

11 | 12 | 13  deZ 
MARIN ALSOP rEGENTE 
luKÁs VondrÁceK PIaNO

Concerto nº 4 Para Piano em Sol menor, Op.40
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O projeto Música na Cabeça é 
uma série de palestras sobre 

música e encontros com artistas.
A participação é gratuita e aberta 

a todos os interessados.

MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESENTAM

 Inscreva-se pelo site osesp.art.br
Vagas limitadas e abertas somente com 15 dias 

de antecedência às palestras e encontros.

Programação sujeita a alterações.Praça Júlio Prestes, 16

PATROCÍNIO APOIO

ENCONTRO

23 MAR | DOM | 15H
COM O COMPOSITOR 
ALEXANDRE LUNSQUI - falando sobre sua 
carreira e sobre a peça encomendada pelo 
Coro da Osesp: TENERIFE, que terá sua estreia
nesse dia.
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Boulevard des ItalIens, telA de gustAve cAillebotte, 1880



13

março
13 qui 21h cedro

14 sex 21h araucária

15 sáb 16h30 mogNo

 
MARIN ALSOP regeNte 

GarrIcK oHlsson piaNo 
Paulo Mestre coNtrateNor 

coro da osesP 
   naoMI MunaKata regeNte

leoNard berNsteiN [1918-90] compositor transversal

missa brevis [1988]

- kyrie
- gloria
- sanctus
- benedictus
- agnus dei
- dona Nobis pacem
12 miN

sergei rachmaNiNov [1873-1943]

concerto nº 2 para piano em dó menor, op.18 [1900-1]

- moderato
- adagio sostenuto
- allegro scherzando
34 miN

______________________________________

camille saiNt-saËNs [1835-1921]

sinfonia nº 3 em dó menor, op.78 - Órgão [1885-6]

- i. adagio - allegro moderato - poco adagio
- ii. allegro moderato – presto: maestoso - allegro
36 miN
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Nascido em uma família russo-judaica 
que emigrou para os Estados Unidos, 
Leonard Bernstein, ao longo de sua vida, 
sempre se mostrou preocupado com a 

questão da fé em uma era secular. Para ele, moralidade 
e espiritualidade tornaram-se intimamente ligadas à 
questão da relevância da arte. Meditações sobre temas 
judaicos aparecem de forma intrigante em obras como 
as sinfonias Jeremiah e Kaddish e nos Chichester Psalms, 
mas Bernstein também mostrava certa fascinação 
pelo catolicismo e seus rituais. Sua monumental 
Missa, composta para comemorar a inauguração do 
complexo Kennedy Center for The Performing Arts, 
em Washington, em 1971, com sua inovadora mistura 
de liturgia católica em latim com elementos do teatro 
musical dos anos 1960, possivelmente continua sendo 
sua obra mais controversa. 

Já em 1955, Bernstein considerou brevemente a 
possibilidade de compor uma montagem musical para 
a missa católica. Havia escrito música incidental  
para The Lark, uma aclamada versão para a Broadway 
da peça de Jean Anouilh sobre Joana d’Arc, adaptada 
por Lillian Hellman (que escreveu também o libreto 
de Candide). A partitura revela o que talvez seja um 
lado pouco conhecido de Bernstein para os ouvin-
tes mais familiarizados com os seus americanismos 
influenciados pelo jazz ou com suas obras sinfônicas 
repletas de alusões. Em The Lark, Bernstein se res-
tringe a um coro misto com contratenor (ou, opcio-
nalmente, um coral com oito solistas) e percussão. 
“Acho que há a estrutura central de uma Missa curta 
aqui, e talvez possa expandi-la para uma versão com-
pleta”, escreveu em carta de outubro de 1955, sobre 
a bem-sucedida pré-estreia de The Lark em Boston.1 

 É o que ele faria décadas mais tarde, em 1988, quando 
quis prestar uma homenagem ao regente coral Robert 
Shaw, por ocasião de sua aposentadoria da Sinfônica de 
Atlanta. Missa Brevis (missa curta, em latim) traz as par-
tes tradicionais da missa, o chamado Ordinário, mas 
Bernstein omite o Credo. A música de The Lark forne-
ce a base para um universo sonoro de austera beleza. 

tHomas maY é jornalista, autor de Decoding Wagner: An 
Invitation To His World of Music Drama (amadeus Press, 2004) 
e organizador de The John Adams Reader (amadeus Press, 
2006). Tradução de ricardo Sá reston. © Thomas may

1. The Leonard Bernstein Letters (Yale University Press, 2013).

GraVaçõES rECOmENDaDaS

Bernstein

MISSA BREVIS; SyMPHONy Nº 3; THE LARk

Sinfônica de Baltimore

Coro da Osesp

marin alsop, regente

NaxOS, NO PrELO

racHmaninoV

THE 4 PIANO CONCERTOS

Philadelphia Orchestra

Sergei rachmaninov, piano

Leopold Stokowski, regente

Eugene Ormandy, regente

rCa, 1994 

CONCERTO Nº 2 PARA PIANO

Boston Symphony Orchestra

Krystian zimerman, piano

Seiji Ozawa, regente

DEUTSCHE GrammOPHON, 2003

CONCERTO Nº 2 PARA PIANO

Orquestra Sinfônica  
do Estado de São Paulo

John Neschling, regente

arnaldo Cohen, piano

BISCOITO FINO, 2011

 
 
 
 
saint-saËns

SINfONIA Nº 3

Boston Symphony Orchestra

Berj zamkochian, órgão

Charles munch, regente

rCa VICTOr, 1993

Orchestre Symphonique de montréal

Peter Hurford, órgão

Charles Dutoit, regente

DECCa, 2007
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1. The Leonard Bernstein Letters (Yale University Press, 2013).

LEIa maIS SOBrE BErNSTEIN NO NúmErO 
ESPECIaL Da rEVISTa OSESP, DISTrIBUíDO 
GraTUITamENTE Na SaLa SãO PaULO.

WAlter strAte studio,  
leon levy digitAl Archives/neW york PhilhArmonic
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1. Gallois, Jean. Charles-Camille Saint-Saëns (Éditions Mardaga, 2004), p. 96.

SOBrE O CONCERTO Nº 2 PARA PIANO, 
DE raCHmaNINOV, VEr ENSaIO DE 
JEaN-JaCQUES GrOLEaU Na PáGINa 4.

contemporâneo de César Franck e de 
Johannes Brahms, Camille Saint-Saëns 
viveu numa época marcada por gestos 
dramáticos e arroubos de sentimento. 

Nem revolucionário nem conservador, escolheu 
manter uma postura equilibrada, equidistante dos 
extremos em que se debatia o espírito de seu tempo. 
Homem de cultura extensa, detentor de talentos 
variados e fulgurantes, foi pianista e organista de 
habilidades espantosas, e suas incursões no campo 
da matemática e da astronomia lhe angariaram 
prestígio também junto à comunidade científica. 
Seus colegas músicos admiravam nele a técnica fácil, 
a memória infalível e a invejável leitura à primeira 
vista, além do total domínio da arte da composição.

A carreira de músico começou cedo: a primei-
ra composição foi escrita aos quatro anos de idade, 
e a estreia como pianista, executando repertório 
amplo, aconteceu aos dez. Mestre do contraponto, 
da clareza formal, da fluência melódica e da instru-
mentação, foi um gênio da personificação musical: 
é difícil imaginar retrato mais preciso da movi-
mentação suave e deslizante do cisne do que aquele 
do Carnaval dos Animais, peça que inscreveu seu autor 
no panteão dos clássicos. A obra do mestre parisien-
se é consistente e projeta uma voz própria, que se 
manteve singularmente estável ao longo de 65 anos. 
Escreveu muito, e bem.

A última e a mais popular de suas sinfonias, a  
Sinfonia nº 3 foi encomendada pela London Philharmonic 
Society. Ambiciosa em concepção e instrumentação, 
foi influenciada pelas técnicas composicionais de 
Liszt, a quem Saint-Saëns dedicou a peça. O com-
positor faz uso de um escopo invulgar de instru-
mentos, incluindo piano e órgão, além de percussão 
rica. À primeira vista, sua estrutura bipartida pare-
ce se afastar da tradição. Mas, dentro dessas grandes 
seções, podemos encontrar o esquema tradicional 
de quatro movimentos: na primeira parte, um Alle- 
gro elaborado é introduzido por um breve trecho 
lento e sombrio, seguido de um Adagio lírico; na 
segunda, um Scherzo brilhante desemboca em um 
vigoroso Presto Finale.

O recurso composicional mais notável aqui é a 
transformação temática, tão prezada por Berlioz e 
Liszt. Uma célula melódica — o motivo ascendente 
que, na introdução, aparece no oboé planando sobre 
as cordas plangentes — é elaborada de maneira a 
produzir novo sujeito no movimento seguinte. Mais 
tarde, retorna como tema do Adagio e como coral 
no Finale. O segundo tema importante na obra — 
um motivo leve de semicolcheias nos violinos — de-
sencadeia o Allegro, disfarçado de acompanhamento, 
e reaparece no Adagio, na abertura do Scherzo e como 
tema secundário no Finale. A presença triunfante 
do órgão (que se manifesta também no Adagio, mas 
de modo suave e lírico) marca o ápice da sinfonia. 
Composta no auge da carreira de Saint-Saëns, a mú-
sica é majestosa, imponente, característica de um 
compositor que se sentia seguro de suas qualidades 
e de sua reputação.

Talvez por não ter abraçado os ideais românticos, 
talvez por não ter efetivamente revolucionado qual-
quer das vigas mestras da composição, Saint-Saëns 
permanece um pouco à sombra na história da música. 
É tido como autor de obras agradáveis, mas que ainda 
são consideradas superficiais (é famosa a avaliação de 
seu amigo Berlioz: “Ele sabe tudo, mas lhe falta inex-
periência”1). Passado o portal do século xxi, é hora de 
lançarmos um olhar mais atento sobre seu legado, 
que mescla o velho e o novo, aliando as virtudes 
da música barroca à linguagem moderna de Liszt e  
Wagner, numa busca constante pela alma francesa.
 

laura rónai é flautista, professora na Unirio e autora 
de Em Busca de um Mundo Perdido – Métodos de Flauta 
do Barroco ao Século xx (Topbooks, 2008).
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MARIN ALSOP  

dIretora MusIcal e reGente tItular 

Regente titular da Osesp a 
partir de 2012, a nova-iorquina 
Marin Alsop foi a primeira 
mulher a ser premiada com 
o Koussevitzky Conducting 
Prize do Tanglewood Music 
Center, onde foi aluna de 
Leonard Bernstein. Formada 
pela Universidade de Yale, é 
diretora musical da Sinfônica de 
Baltimore desde 2007. Lidera 
atividades educacionais que 
atingem mais de 60 mil alunos: 
em 2008, lançou o OrchKids, 
programa destinado a prover 
educação musical, instrumentos 
e orientação aos jovens menos 
favorecidos da cidade. Como 
regente convidada, apresenta-se 
regularmente com a Filarmônica 
de Nova York, a Orquestra  
de Filadélfia, a Sinfônica de 
Londres e a Filarmônica de Los 
Angeles, entre outras. Em 2003, 
foi a primeira artista a receber, 
no mesmo ano, o Conductor’s 
Award, da Royal Philharmonic 
Society, e o título de Artista do 
Ano, da revista Gramophone. 
Em 2005, foi a primeira regente  
a receber a prestigiosa bolsa  
da Fundação MacArthur e,  
em 2013, a primeira a reger a  
“Last Night of The Proms” do 
festival londrino promovido  
pela BBC. No início de 2014,  
foi escolhida pela rede CNN 
como uma das sete mulheres 
de mais destaque no mundo,  
no ano anterior. 

GarrIcK oHlsson piaNo 

PrIMeIra Vez coM a osesP 

Nascido em White Plains, no 
estado de Nova York, Garrick 
Ohlsson iniciou seus estudos 
de piano aos 8 anos. Recebeu 
os primeiros prêmios na 
competição Busoni, na Itália, 
em 1966, e na Montréal Piano 
Competition, e, em 1970, 
recebeu a medalha de ouro 
na Competição Chopin, em 
Varsóvia. Em 1994, recebeu 
o prêmio Avery Fisher e, em 
1998, o prêmio da University 
Musical Society, em Ann Arbor, 
Estados Unidos. Apresentou-se 
com a Orquestra de Cleveland, 
as filarmônicas de Londres e 
Los Angeles e as sinfônicas de 
Boston, São Francisco e Atlanta, 
entre outras. Ohlsson gravou 
pelos selos Arabesque, RCA 
Victor Red Seal, Angel, BMG, 
Delos, Hänssler, Nonesuch, 
Telarc e Virgin Classics.  
O Volume 3 de sua integral  
das sonatas de Beethoven para  
o selo Bridge Records recebeu  
um Grammy.

SUGESTõES DE LEITUra

Nigel Simeone (Org.)

THE LEONARD BERNSTEIN LETTERS

yaLE UNIVErSITy PrESS, 2013 

Jonathan Cott

DINNER wITH LENNy

OxFOrD UNIVErSITy PrESS, 2013
 

Jean Gallois

CHARLES-CAMILLE SAINT-SAëNS

marDaGa, 2004    
 
Jean-Jacques Groleau

RACHMANINOV

aCTES SUD, 2011

 
 

INTErNET

www.LEONarDBErNSTEIN.COm/

www.raCHmaNINOFF.OrG/
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coro da osesP
Ver página 62 

Paulo Mestre coNtrateNor 
ÚltIMa Vez coM a osesP eM dezeMBro de 2011 

Nascido no Paraná, o contra- 
tenor Paulo Mestre dedica-se 
especialmente ao repertório 
de música antiga e dos séculos 
xvii e xviii. Integrou a 
Camerata Antiqua de Curitiba. 
Na Alemanha, estudou na 
Internationale Bachakademie 
Stuttgart, sob orientação de  
Klesie Kelly, e atuou como  
solista sob regência de Helmuth 
Rilling. Trabalhou com regentes 
como Roberto Minczuk,  
Carlos Prieto, Cristina Banegas  
e Ricardo Kanji, e participa 
regularmente de festivais de 
música antiga do Rio de Janeiro, 
de Curitiba e de Juiz de Fora. 

naoMI MunaKata regeNte

Coordenadora e regente do  
Coro da Osesp, Naomi 
Munakata é também diretora  
da Escola Municipal de Música  
de São Paulo e diretora artística  
e regente do Coral Jovem do 
Estado. Iniciou seus estudos 
musicais ao piano aos quatro  
anos de idade e começou a 
cantar aos sete, no coral regido 
por seu pai. Estudou ainda 
violino e harpa. Formou-se em 
Composição e Regência em 
1978, pela Faculdade de Música 
do Instituto Musical de São 
Paulo, na classe de Roberto 
Schnorrenberg. A vocação  
para a regência começou a ser 
trabalhada em 1973, com os 
maestros Eleazar de Carvalho, 
Hugh Ross, Sérgio Magnani e 
John Neschling. Anos depois, 
essa opção lhe valeria o prêmio 
de Melhor Regente Coral, pela 
Associação Paulista dos Críticos 
de Arte. Estudou ainda 
regência, análise e contraponto 
com Hans Joachim 
Koellreutter. Como bolsista da 
Fundação VITAE,  
foi para a Suécia estudar com o 
maestro Eric Ericson. Em 1986, 
recebeu do governo japonês 
uma bolsa de estudos para 
aperfeiçoar-se em regência na 
Universidade de Tóquio. Foi 
regente assistente do Coral 
Paulistano e lecionou
na Faculdade Santa Marcelina 
e na Faam.
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www.ccr.com.br

A CCR, uma das maiores empresas 
de infraestrutura do País, tem orgulho 
de ser parceira nos projetos da 
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.

A CCR ACREDITA   
NA MÚSICA COMO MAIS 
 UMA VIA PARA O BRASIL 
 CHEGAR LÁ.

É por aqui 
que a gente   

chega lá.

RC-0003/14-AF-An Apoio OSESP 21x28.indd   1 1/23/14   6:34 PM
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20 qui 21h pau-brasil

21 sex 21h sapucaia

22 sáb 16h30 jequitibá

MARIN ALSOP regeNte 
auGustIn HadelIcH violiNo  

sergei prokoFiev [1891-1953]

sinfonia nº 1 em ré maior, op.25 – clássica [1916-7]

- allegro
- larghetto
- gavotta: Non troppo allegro
- Finale: molto vivace
15 miN

wolFgaNg a. moZart [1756-91]

concerto nº 4 para violino em ré maior, kv 218 [1775]

- allegro
- andante cantabile
- rondeau andante grazioso
26 miN 

______________________________________

cÉsar guerra-peixe [1914-93]

a retirada da laguna [1970]

- alegria em Nioaque 
- pantanais
10 miN

sergei prokoFiev [1891-1953]

ala e lolli: suíte cita, op.20 [1914]

- a adoração de veles e ala
- o deus inimigo e a dança dos espíritos Negros
- a Noite
- a gloriosa partida de lolli e o cortejo do sol
20 miN

Nesta obra, de traços concisos e expressivos, a luz contorna os 
objetos transformando-os em figuras geométricas. Produzida após 
período de estudos na Europa, Natureza-Morta integra uma série 
de obras em que o artista experimenta diversas técnicas em 
gravura. Nesse mesmo ano de 1954, Iberê Camargo organiza 
juntamente com Djanira, Bruno Giorgi e outros artistas, o Salão 
Preto e Branco, parte integrante do 3º Salão Nacional de arte 
moderna, no rio de Janeiro, convidando os artistas a 
apresentarem obras exclusivamente em preto e branco,  em 
protesto às medidas restritivas do governo à importação de tintas. 
fundação iBerê camargo

natureza-morta, c.1954 
águA-tintA (crayon litográfico) 
17,8 x 12,8 cm 
col. mAriA coussirAt cAmArgo, 
fundAção iberê cAmArgo, Porto Alegre

Uma parceria entre a Fundação Osesp e a Fundação Iberê Ca-
margo, de Porto Alegre, permitirá que, ao longo da Tempo-
rada, cada número da Revista Osesp traga a reprodução de uma 
obra de Iberê, cujo centenário de nascimento se celebra em 
2014. As obras foram escolhidas e comentadas pela equipe de 
Acervo e Catalogação da Fundação Iberê Camargo.
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o que pode ser pior do que uma sinfonia 
longa?” declarou o aluno de 17 anos 
do antigo Conservatório de São 
Petersburgo, Sergei Prokofiev, no 

verão de 1908. “Para mim, o tamanho ideal de 
uma sinfonia é de 20, 30  minutos no máximo.” 
Seu exercício de composição, produzido naquele 
mesmo ano, seguia a recomendação e evitava o 
exemplo pomposo de Alexander Glazunov, maior 
representante do tradicionalismo entre os sinfonistas 
russos. O movimento lento foi o único a sobreviver 
desse esboço de sinfonia e seria reaproveitado três 
outras vezes, bem à maneira de Prokofiev. 

Foi com outras formas musicais que o jovem com-
positor ganhou reconhecimento — saborosas minia-
turas para piano cheias de notas “erradas” e irreveren-
tes, dois concertos para piano que faziam uso intenso 
de seus dotes de virtuoso e uma estridente obra or-
questral, a Suíte Cita, aproveitada de um balé rejeitado 
pelo empresário Sergei Diaghilev. 

A curtíssima Sinfonia nº 1, finalmente concluída 
por Prokofiev em 1917, não poderia estar mais dis-
tante das agitações revolucionárias daquele ano [...]. 
Otimista quanto ao novo governo provisório, ele logo 
escapou para o campo, onde passou uma primavera 
tranquila ocupado com a Sinfonia. Instalado numa 
fazenda simples, onde dispunha de comida saudável, 
compôs passagens inteiras sem contar com um pia-
no, exatamente o tipo de experimento que, confor-
me declarou em seu diário, poderia ser aplicado “a 
algo tão simples quanto esta Sinfonia”. Apesar de toda 
a simplicidade, havia na música um fator surpresa 
que, como refletiu Prokofiev em seu diário no mês de 
maio, levaria, com toda a certeza, os puristas a “criar 
um estardalhaço em torno desse novo atrevimento 
prokofieviano”. Os verdadeiros amigos, porém, sabe-
riam apreciar “o estilo de minha Sinfonia, que não é 
outro senão o autêntico classicismo mozartiano. Já o 
público deve ficar satisfeito e aplaudir, por se tratar 
de uma música alegre e descomplicada”. 

E foi exatamente essa a reação da plateia quando, 
no abril seguinte, Prokofiev regeu a estreia em Pe-
trogrado. Pouco depois, ele partiria para o que julga-
va ser uma breve temporada de seis meses pelos Esta-
dos Unidos e pela Europa. Na verdade, somente nove 
anos depois voltaria a ver, ainda que brevemente, 
sua terra natal. 

Nem mesmo os críticos enxergaram além da su-
perfície classicista. De fato, as lições aprendidas de 
seu professor favorito, Nikolay Tcherepnin — de in-
clinação mais haydiana do que mozartiana —, e de 
sua própria experiência regendo uma montagem estu-
dantil de As Bodas de Fígaro não haviam se perdido. No 
entanto, na Sinfonia nº 1, a preocupação de Prokofiev 
era menos o perfeito funcionamento da forma sonata 
clássica do que o caráter viçoso e alegre de uma sinfo-
nia de surpreendente bom humor. 

Sua escrita musical é clara e límpida, distin-
guindo-se pela agilidade do diálogo entre cordas e 
sopros. Os momentos mais explosivos são contra-
balançados apenas pelo uso dos trompetes, trom-
pas e tímpanos. A maior parte dos temas sofre um 
peculiar desvio para tonalidades vizinhas, mas logo 
retorna ao ponto de partida. 

Os meneios nunca cessam, nem no gorjeante se-
gundo tema do primeiro movimento, nem na com-
pacta “Gavotta”, primeiro movimento a ser composto 
e que, mais tarde, perderia muito de sua espirituo-
sidade ao ser aproveitada, em formato estendido, no 
encerramento do balé Romeu e Julieta. 

Mas aquilo que soa como o elemento mais clás-
sico, a despretensiosa melodia de flauta, derradeiro 
tema a se apresentar no final da Sinfonia, tem uma 
origem surpreendente. Trata-se de uma citação do 
inocente tema da heroína da ópera A Donzela de Neve 
(1882), de Rimsky-Korsakov. Uma homenagem 
afetuosa, é claro, ao compositor mais velho, mas 
também um tributo à beleza natural em que se ins-
piraram ambas as composições. 

 
daVid nice é jornalista e crítico de música, colabora-
dor do jornal The Guardian e da BBC Music Magazine e 
autor de Prokofiev, A Biography: From Russia to the West 
1891-1935 (yale University Press, 2003).Tradução de 
Ivan weisz Kuck.



23

deu a já mencionada reação de Glazunov. Numa 
segunda apresentação, em 11 de novembro do 
mesmo ano, num programa que incluía também o 
Concerto nº 2 Para Piano, de Rachmaninov, com o 
próprio compositor como solista, a Suíte Cita foi 
recebida de modo mais favorável. Trata-se de um 
tour de force orquestral, instrumentado para naipe 
quádruplo de madeiras, oito trompas, cinco trom-
petes, quatro trombones e uma tuba, nove percus-
sionistas e tímpano, duas harpas, piano e cordas. 
 
KeitH anderson é autor do encarte de The A-Z of 
Classical Music, coleção lançada pela Naxos em 2009. 
Nota gentilmente cedida por Naxos rights US, Inc. 
Tradução de Luisa Valentini.

sergei Prokofiev nasceu em 1891 na cidade 
ucraniana de Sontsovka, sendo o filho único 
de um próspero corretor de imóveis. Seus 
talentos musicais foram fomentados por sua 

mãe, pianista amadora muito culta, e ele exercitou 
suas capacidades de composição desde os cinco 
anos de idade, tendo mais tarde recebido aulas 
do compositor Reinhold Glière (1875-1956). Em 
1904, seguindo o conselho de Alexander Glazunov 
(1865-1936), seus pais lhe permitiram ingressar no 
Conservatório de São Petersburgo, onde continuou 
seus estudos como pianista e compositor até 1914. 
Ele seria mais inf luenciado por seus colegas 
veteranos de conservatório, Asalyev e Myaskovsky, 
do que pela geração mais velha de professores, 
representada por Lyadov e Rimsky-Korsakov.

Ainda estudante, Prokofiev começou a ganhar 
renome como compositor, suscitando entusiasmo e 
hostilidade em igual medida, e levando Glazunov, 
agora diretor do Conservatório, a abandonar o tea- 
tro durante uma apresentação da Suíte Cita. Duran-
te a guerra, ele foi dispensado do serviço militar ao 
se matricular como aluno de órgão e, após a Revo-
lução, recebeu permissão para viajar para fora do 
país — inicialmente para os Estados Unidos —, 
levando consigo as partituras da Suíte Cita, a Sin-
fonia nº 1 - Clássica e seu Concerto nº 1 Para Violino. 
 Foi em julho de 1914, que Prokofiev conhe-
ceu o célebre empresário Sergei Diaghilev, que 
imediatamente lhe propôs uma colaboração. Ini-
cialmente, discutiu-se a produção de um balé 
baseado em seu Concerto nº 2 Para Piano, mas essa 
ideia logo foi abandonada em favor de uma parti-
tura para balé baseada na mitologia eslava antiga, 
com coreografia de Nijinski e roteiro do poeta 
Sergei Gorodelsky. O enredo do balé Ala e Lolli 
situava-se no antigo Império Cita, nas estepes 
do que é hoje a Ucrânia, em torno de 400  a.C.  
    A forte semelhança com a música de Stravinsky 
levou Diaghilev a considerar o trabalho insatisfató-
rio e a sugerir outro tema, o que resultou em Chout 
ou O Bufão, baseado em contos populares russos. 
Prokofiev, contudo, sentiu confiança suficiente 
para transformar a partitura do balé numa suíte 
orquestral, recebida com incompreensão e hosti-
lidade pela plateia de Petrogrado em sua primeira 
execução, em 29  de janeiro de 1916 — quando se 
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oano de 1756 foi muito importante na 
vida de Leopold Mozart (1719-87), em 
termos pessoais e profissionais. Em 
janeiro, seu filho Wolfgang Amadeus 

nasceu — e, como diria Leopold mais adiante, ele foi 
“um milagre que Deus deixou nascer em Salzburgo”. 
Seis meses após o nascimento de seu filho, Leopold 
publicou seu Ensaio Sobre os Princípios Fundamentais da 
Prática do Violino. Leopold estava numa posição única 
para escrever essa obra. Não só era um excelente 
violinista e professor, mas também havia servido o 
Príncipe-Bispo de Augsburgo desde 1740, como 
compositor e assistente de maestro di cappella. O 
livro foi publicado em Augsburgo, cidade natal de 
Leopold, mas logo ganhou toda a Europa. Em pouco 
tempo, havia tanta demanda pelo tratado que foi 
traduzido para o holandês, o francês e o inglês. O 
próprio Leopold ampliou e reeditou a obra em 1770 
e novamente em 1787, ano da sua morte.

O texto de Leopold permanece importante até 
hoje. Não trata apenas da técnica do violino, mas 
também de prática interpretativa, composição e es-
tética, apresentando assim um quadro completo do 
músico do século xviii. Por meio dele, temos um vis-
lumbre do estilo abrangente de ensino de Leopold, 
que lança luz sobre o desenvolvimento de Wolfgang. 
Leopold foi o professor mais importante de seu fi-
lho, aconselhando-o a respeito de tudo — literatura, 
matemática, filosofia, religião e, é claro, música. De 
fato, quando Leopold percebeu a excelência do talen-
to de Mozart, deixou de lado sua própria carreira e 
dedicou-se à educação do filho.

Ainda menino, Wolfgang viajava com sua família 
por toda a Europa, e seu pai exibia os talentos do pe-
queno prodígio. Mozart é frequentemente represen-
tado ao piano ou clavicórdio, mas às vezes se esquece 
a sua habilidade extraordinária com os instrumentos de 
cordas arqueadas. Embora preferisse tocar viola, que 
posteriormente apareceria em algumas de suas obras 
de câmara mais impressionantes (como os Quintetos 
de Cordas K. 174, 515 e 516, que adicionam uma viola 
extra ao quarteto de cordas), Mozart era um violinista 
notável. Em 1777, escreveu ao pai: “Toquei como se fosse 
o melhor violinista de toda a Europa”, ao que o pai respon- 
deu: “Você mesmo não sabe como toca bem violino”. 
Um grande elogio, de fato, partindo de Leopold, que 
 geralmente nutria só desprezo pelos outros violinistas! 

 Quando Mozart e seu pai retornaram de duas via-
gens para a Itália, no final da década de 1760 e início 
da década de 1770, Mozart viu-se de volta a Salzbur-
go sem as encomendas de óperas e sem a posição per-
manente que tanto almejava. Foi então que voltou sua 
atenção para a composição instrumental, escrevendo 
muitas de suas famosas serenatas (incluindo a Serenata 
Notturna K. 239, a Haffner K. 250 e a Posthorn K. 320), 
seu primeiro concerto para piano totalmente original 
(o Concerto nº 5 K. 175) e os concertos para violino.

O desenvolvimento das composições de Mozart 
no gênero concerto pode ser determinado por meio 
de um exame de seus cinco concertos para violino. 
Embora tenham sido escritos com intervalos de ape-
nas dois anos entre cada um, pode-se ver claramen-
te neles o progresso de Mozart, que, de composi-
tor competente, mas em débito com o passado, se 
transformou em mestre do gênero, experimentando 
técnicas inovadoras, tais como as mudanças bruscas 
de tom, textura e paixão dentro de um único movi-
mento. Talvez a origem dessas técnicas se encontre,   
em parte, no preceito de seu pai de que um bom in-
térprete deve ser capaz de passar, sem esforço, do 
“triste para o alegre... numa palavra, deve tocar de 
tal forma que ele próprio seja afetado”. Os concertos 
de Mozart movem-se facilmente entre extremos de 
emoção e paixão; e, ao assistir uma boa performan-
ce, o mesmo acontece com o público.

o Concerto nº 4 Para Violino em Ré Maior, 
de Mozart, começa com um tema de 
caráter militar que permeia todo o 
primeiro movimento. Após a exposição 

do solista, o violino inesperadamente introduz um 
novo tema, que retornará na recapitulação. 

No movimento intermediário, uma melodia ma-
ravilhosamente expressiva f lui sobre um acompa-
nhamento em staccato. O gesto final, numa guinada 
incomum, nasce do meio da frase de abertura, o 
que provoca certo sentimento de incompletude. 

O rondó que se segue, começando com uma me-
lodia etérea, parece dar continuidade ao que havia 
ficado incompleto. Outra surpresa nos espera nes-
se movimento: Mozart não apenas contrasta entre 
si as seções do próprio rondó, mas também inclui 
nele uma nova mudança abrupta de gênero e de  
clima, com uma passagem em musette baseada em  
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um tema de sabor popular e apresentada sobre  
um bordão.

Mozart escreveu o Concerto nº 4 Para Violino com 
apenas dezenove anos, demonstrando dominar com-
pletamente não apenas a forma do concerto sin-
fônico, mas também o uso do violino. Nestes seus 
concertos para violino, ele desenvolveu de modo 
completo a potência dramática do diálogo entre so-
lista e orquestra, explorando a verdadeira elegância e 
o poder desse instrumento, cujas possibilidades havia 
aprendido com seu pai.

eliZaBetH seitZ é musicóloga e professora no Conservatório 
de Boston. Nota publicada originalmente em concerto da 
Sinfônica de Boston e republicada aqui com a autorização da 
autora. Tradução de andré Fiker e Luísa Valentini. 

GraVaçõES rECOmENDaDaS

guerra-peiXe

A RETIRADA DA LAGUNA

Orquestra Sinfônica 
Nacional da rádio mEC

César Guerra-Peixe, regente

FUNarTE, 1997

moZart

THE 5 VIOLIN CONCERTOS

wiener Philharmoniker

James Levine, regente

Itzhak Perlman, violino

DEUTSCHE GrammOPHON, 1995

proKofieV

SyMPHONy N. 5 & 

ALA ET LOLLy (SCyTHIAN SUITE)

City of Birmingham Symphony Orchestra

Sir Simon rattle, regente

EmI, 2007
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a música de Guerra-Peixe é extensa e 
multifacetada, abrangendo desde canções 
para o mercado fonográfico (algumas das 
quais com texto do próprio compositor) 

até obras sinfônicas de grande porte, passando  
por incursões em rádio, cinema, televisão e repertó-
rio camerístico. 

Nascido em Petrópolis, mudou-se para o Rio de 
Janeiro em 1934. Em 1943, ingressou no Conservató-
rio Brasileiro de Música, tornando-se aluno do flau-
tista, compositor e pedagogo alemão Hans-Joachim 
Koellreutter. O contato com o grande professor e seu 
círculo de alunos, entre os quais Claudio Santoro, 
Eunice Katunda e Edino Krieger, levou-o a familia-
rizar-se com o serialismo e o dodecafonismo, lingua-
gens e técnicas de composição que almejavam funda-
mentalmente a quebra da hierarquia tonal vigente na 
música de concerto até os primórdios do século xx.  
 Nesses mesmos anos, a leitura do Ensaio Sobre Mú-
sica Brasileira, de Mário de Andrade, causou-lhe gran-
de impacto, principalmente a proposição de uma 
música universal baseada em sínteses elaboradas de 
processos musicais populares, a que se chegaria por 
meio do estudo sistemático de tais fontes — e não de 
seu aproveitamento circunstancial.

A proximidade com o ambiente efervescente dos 
anos 1940, que desembocaria na Guerra Fria e num 
adensamento das relações entre arte e política em 
termos globais, levou Guerra-Peixe a se aproximar 
de ideais críticos acerca da formação social brasileira, 
marco de sua constante reflexão e também de consi-
deráveis pesquisas e produção escrita sobre temas de 
estética, técnica composicional e cultura popular. 

Sobre esse pano de fundo, é notável seu domínio 
de aspectos técnico-composicionais como o uso de 
relações tonais expandidas e orquestração. É tam-
bém surpreendente como Guerra-Peixe conseguia 
manter-se atualizado relativamente à produção de re-
presentantes de escolas consolidadas do meio musical 
europeu de sua época. 

Um bom exemplo dessa capacidade de atualização 
é a obra sinfônica Retirada da Laguna, em dez movi-
mentos, dos quais dois — “Alegria em Nioaque” e 
“Pantanais” — integram este programa da Osesp. Es-
crita por encomenda da Orquestra Sinfônica Nacional 
da Rádio MEC, e estreada em 1972 sob a batuta do 
compositor, a peça se baseia no clássico livro homô-

nimo do Visconde de Taunay, publicado cem anos an-
tes, em 1872, sobre a malfadada Expedição de Mato 
Grosso, durante a Guerra do Paraguai. O escritor, 
político e engenheiro militar Alfredo d’Escragnolle 
Taunay havia participado da Expedição. No livro, ele 
narra essa epopeia dramática — e quiçá metonímica 
— de milhares de filhos do povo brasileiro pobre e 

a retIrada da laguna, telA de A. mArtins, 1963 (detAlhe)  
Acervo museu mAriAno ProcóPio.
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a retIrada da laguna, telA de A. mArtins, 1963 (detAlhe)  
Acervo museu mAriAno ProcóPio.

iletrado do século xix, transformados em soldados, 
fustigados e dizimados por um desastre militar anun-
ciado. Os poucos sobreviventes legariam mais um 
exemplo de resistência popular heroica entre os mui-
tos que marcam a história do país, remota e recente. 

 Guerra-Peixe encontrou na obra de Taunay ele-
mentos de contraste e trama que bem se adequam 

a um tratamento orquestral grandioso e eloquente, 
de modo que ele utilizou em Retirada da Laguna um 
número de instrumentos bem maior que o de suas 
outras obras sinfônicas, notadamente no que se refe-
re ao naipe de percussão. No segundo movimento, 
“Pantanais”, é a percussão que introduz e encerra a 
narrativa musical, já definindo a atmosfera temerá-
ria que rondava a marcha militar pelo desconhecido 
e hostil território. É a mesma percussão que, ainda 
nos anos 1950, em seus estudos sobre os maracatus 
do Recife, Guerra-Peixe apontara como produtora 
de tonalidades — o termo é dele —, ou seja, com 
função estrutural melódico-timbrística própria, e 
não apenas como suporte de tempo e movimento 
aos demais instrumentos da orquestra, como em ge-
ral se encontrava consagrado na teoria europeia. 

Outros aspectos do drama são sonoramente teci-
dos de modo sugestivo, por exemplo, pelo uso siste-
mático de dissonâncias, presentes desde o primeiro 
acorde após a introdução percussiva. Logo depois da 
entrada do tema exposto pelo fagote, assaltado por 
súbitos efeitos colorísticos, chega-se à recapitulação 
do tema grandioso do primeiro movimento (“Par-
tida Para os Campos”), já diluído por motivos em 
contraponto que evocam explicitamente o repenti-
no temor diante da adversidade inesperada. 

Como de resto em toda a música da maturidade de 
Guerra-Peixe, podemos ouvir em “Pantanais” as sín-
teses sofisticadas de métricas e modalismos presen-
tes no Brasil. Ouvem-se ainda ecos de estruturação 
do discurso musical inspirados pela harmonia acústi-
ca de Paul Hindemith, por concepções refinadas de 
orquestração de Aram Khachaturian ou pelos con-
dutos sombrios da música noturna de Béla Bartók.  
 Essa sintonia com contextos de origem da mú-
sica de concerto é, porém, filtrada por temática e 
enquadramento sensível que se nutrem em debates 
político-intelectuais brasileiros, sem perder de vista 
a dimensão universal dos horrores da guerra e das 
desigualdades perversas. Tampouco perde-se de vis-
ta a capacidade humana de resistência e superação, 
que impede o congelamento da história em derrota 
e desesperança. 
 
 
samuel araúJo é professor de Etnomusicologia e 
Folclore musical da Escola de música da Universidade 
Federal do rio de Janeiro (UFrJ).
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auGustIn HadelIcH violiNo  
ÚltIMa Vez coM a osesP eM noVeMBro de 2011  
Nascido na Itália em 1984, de 
pais alemães, Augustin Hadelich 
é formado pelo Instituto Musical 
Pietro Mascagni de Livorno, na 
Itália, e pela Juilliard School, em 
Nova York, onde estudou com  
Joel Smirnoff. Já se apresentou 
com as sinfônicas de São Francisco, 
Toronto, Bournemouth, Tóquio, 
Nacional do México e  
do Porto, e as filarmônicas de  
Monte-Carlo, Estrasburgo, 
Dresden, Los Angeles e 
Nova York. Como recitalista, 
apresentou-se em salas como 
Carnegie Hall e Kennedy Center, 
nos Estados Unidos, no Kioi 
Hall, em Tóquio, e no Louvre, 
em Paris. Foi premiado pelo 
concurso internacional de violino 
de Indianapolis, em 2006; recebeu 
a Avery Fisher Career Grant, em 
2009, e a Borletti-Buitoni Trust 
Fellowship, em 2011, além do 
Martin E. Segal Award, do  
Lincoln Center, em 2012.

MARIN ALSOP  

dIretora MusIcal e reGente tItular 

Regente titular da Osesp a 
partir de 2012, a nova-iorquina 
Marin Alsop foi a primeira 
mulher a ser premiada com 
o Koussevitzky Conducting 
Prize do Tanglewood Music 
Center, onde foi aluna de 
Leonard Bernstein. Formada 
pela Universidade de Yale, é 
diretora musical da Sinfônica de 
Baltimore desde 2007. Lidera 
atividades educacionais que 
atingem mais de 60 mil alunos: 
em 2008, lançou o OrchKids, 
programa destinado a prover 
educação musical, instrumentos 
e orientação aos jovens menos 
favorecidos da cidade. Como 
regente convidada, apresenta-se 
regularmente com a Filarmônica 
de Nova York, a Orquestra  
de Filadélfia, a Sinfônica de 
Londres e a Filarmônica de Los 
Angeles, entre outras. Em 2003, 
foi a primeira artista a receber, 
no mesmo ano, o Conductor’s 
Award, da Royal Philharmonic 
Society, e o título de Artista do 
Ano, da revista Gramophone. 
Em 2005, foi a primeira regente  
a receber a prestigiosa bolsa  
da Fundação MacArthur e,  
em 2013, a primeira a reger a  
“Last Night of The Proms” do 
festival londrino promovido  
pela BBC. No início de 2014,  
foi escolhida pela rede CNN 
como uma das sete mulheres 
de mais destaque no mundo,  
no ano anterior. 
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villA-lobos (Ao centro) com o PiAnistA tomás terán e suA esPosA mAriA teresA, em lussAc-les-châteAux, 1927
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23 mar dom 16h coro da osesp

celso antunes regeNte 

coro da osesP 
   naoMI MunaKata regeNte 

     

heitor villa-lobos [1887-1959]

quatuor [1921] – para coro feminino, flauta, sax alto, celesta e harpa
- allegro con moto
- andantino (calmo)
- allegro deciso
21 miN

 

charles ives [1874-1954]

salmo 100 [1902] – para coro misto e percussão
3 miN 

 

alexaNdre luNsqui [1969]

tenerife [encomenda osesp. estreia mundial] [2013] – para coro misto e grupo instrumental 
10 miN 

 

elliott carter [1908-2012]

mad regales [2007] – para seis vozes solistas
9 miN 

 

 

 

heitor villa-lobos [1887-1959]

Noneto - impressão rápida de todo o brasil [1923] – para coro misto e grupo instrumental
14 miN

reGIane MartInez sopraNo 

clarIssa caBral meZZo sopraNo 

PatrÍcIa nacle coNtralto 

MÁrcIo soares Bassous teNor 

saBaH teIXeIra baixo-barítoNo 

FrancIsco MeIra baixo-barítoNo
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Q uatuor, ou Quarteto Simbólico, foi uma 
das peças de Villa-Lobos apresentadas 
na Semana de Arte Moderna de 1922. 
O compositor se mostrava ainda 

fortemente inf luenciado pelo impressionismo 
e tateava caminhos para a afirmação de uma 
identidade musical genuinamente brasileira. Nessa 
obra, cujo subtítulo alternativo é “Impressão 
da Vida Mundana”, elementos da vida boêmia e  
da música popular urbana do Rio de Janeiro são 
evocados a todo instante — nas citações de células 
rítmicas sincopadas do choro, nos solos de saxofone 
alto, na sobreposição de ritmos e temas. 

No início do segundo movimento, um vocalise 
de notas longas para coro feminino representa a me-
mória do compositor. Adiante, a voz é utilizada de 
maneira muito diferente, ilustrando uma contras-
tante algazarra que lembra o eco de conversas nos 
bares e cafés. A citação do vocalise no movimento 
final da peça, em meio à polirritmia instrumental, evo-
ca o olhar distanciado e impressionista de Villa-Lobos. 
 Já o Noneto, ou Impressão Rápida de Todo o Brasil, foi 
escrito entre Paris e Rio de Janeiro. Como disse Ma-
nuel Bandeira, por ocasião da volta do compositor 
ao Brasil, em 1924: “Quem chega de Paris, espera-
-se que chegue cheio de Paris. Entretanto, Villa-Lo-
bos chegou cheio de Villa-Lobos. Todavia uma coisa 
o abalou perigosamente: a Sagração da Primavera, de 
Stravinsky. Foi, confessou-me ele, a maior emo-
ção musical da sua vida”.1 De fato, a influência de 
Igor Stravinsky aqui é notável, em especial no início 
da peça, em muitos aspectos semelhante à Sagração. 
O Noneto é atravessado por citações dos ritmos da 
música popular brasileira, transformados por Villa-
-Lobos por meio das técnicas composicionais con-
temporâneas com que tomava contato. Aqui, a voz 
tem caráter claramente simbólico: o texto do coral, 
composto de onomatopeias como “uai” ou “zango 
zimambo”, pontuado por intensas passagens rítmi-
cas e glissandi, traz a imagem do Brasil cru, selva-
gem e exótico tão cultuado pelo compositor.

um dos compositores mais respeitados da 
segunda metade do século xx, o norte- 
-americano Elliott Carter tem um estilo 
que mescla as inovações do modernis- 

mo europeu com o ultramodernismo dos Estados 
Unidos. Carter estudou literatura, filosofia e música, 
e, além de profícuo compositor, foi também um 
importante acadêmico. Frequentemente suas obras 
buscam diálogos sagazes com poetas contemporâ-
neos, como Elizabeth Bishop e John Ashbery. Depois 
da experiência bem-sucedida com Syringa (1978), 
peça escrita sobre poema homônimo de Ashbery, 
Carter retorna ao autor, escolhendo trechos 
de seus poemas para compor Mad Regales, uma série 
de três madrigais que desafia as habilidades musicais 
e vocais dos cantores. A voz está a serviço do texto, 
que permanece sempre em primeiro plano — por 
vezes de maneira direta, como num recitativo 
seco, por outras na forma de solo acompanhado ou 
em textura homofônica. A sonoridade incomum e 
a transparência das palavras na escrita de Carter 
destacam a ironia nonsense dos poemas originais e 
aquela de sua própria música.

charles Ives foi um dos maiores expoentes 
do ultramodernismo americano e 
um dos mentores musicais de Carter. 
Entre 1891 e 1902, período em que 

foi organista em Yale, o compositor escreveu 
dez peças corais utilizando os textos dos salmos 
bíblicos. Nessas composições, é possível observar 
suas experiências com a expansão da tonalidade, o 
contraponto e a estratificação rítmica, além de seu 
diálogo com a música sacra medieval e renascentista. 

No Salmo 100, Make a Joyful Noise [Façam um ru-
ído alegre], Ives revela também seu gosto pela ilus-
tração musical do texto. Conforme cada versículo, 
o compositor alterna trechos em uníssono com pas-
sagens tonais e politonais. Também alterna sono-
ridades de texturas homofônicas típicas dos hinos 
presbiterianos com polifonias complexas, e a deli-

1. Cf. biografia disponível no site do Museu Villa-Lobos.
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cadeza das vozes femininas com vigorosos tutti. Ives 
não se preocupa em manter-se fiel a uma determi-
nada estética de escrita musical. Para ele, a esco-
lha de uma ou outra ferramenta é como “a escolha 
de roupas conforme o termômetro — depende do 
efeito que se está procurando”.2

Joana mariZ é doutora em performance vocal pela 
Unesp, especialista em voz pela PUC e professora de 
canto erudito e popular na Faculdade Santa marcelina.

2. Ives, Charles. “Quarter-Tone Impressions”.  
In: Franco-American Music Society Bulletin, março de 1925.
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ELLIOTT CARTER: COLLECTED 
ESSAyS AND LECTURES, 1937-1995

BOyE6, 1996 
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COMPOSICIONAIS
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ao receber a encomenda da Osesp para compor uma peça 
baseada em um poema de Haroldo de Campos, adentrei "a 
poesia explicada em Tenerife" como um viajante. a cada 
mergulho no universo deste poeta, novas galáxias emergem e 
pulsam de suas linhas. mantive meus sentidos atentos para uma 
paisagem que se abre profundamente, em que cada palavra se 
revela um planeta de formas próprias. 

O viajante transforma a paisagem que vê de acordo com 
suas próprias ideias e, principalmente, de acordo com seus 
instintos. Senti-me livre para transformar o poema num 
reservatório de cores, luzes e possibilidades sonoras. 

Essa liberdade me permitiu mover as "palavras-sons" de suas 
posições no texto original. meu objetivo foi, seguindo um 
procedimento caro ao próprio Haroldo, “transcriar” o poema, 
vaporizá-lo e reutilizar seus átomos na construção de outros 
mundos. Outro importante procedimento foi o uso recorrente de 
texturas ou motivos rítmicos, associados às palavras “luz” e “sol”, 
do poema original, que atuam como centros de gravidade. 
Esses centros me permitiram percorrer distâncias mais longas e 
fugir de uma atmosfera conhecida, para só então retornar ao 
ponto de partida.

mas, na obra de Haroldo de Campos, nunca se retorna ao 
ponto de partida sem trazer um universo junto. 

 

aleXandre lunsqui

NãO PErCa O ENCONTrO COm aLExaNDrE 
LUNSQUI Na SérIE “múSICa Na CaBEça”, DIa 
23 DE marçO, àS 15H

INTErNET

HTTP://www.mUSEUVILLaLOBOS.OrG.Br

HTTP://www.CHarLESIVES.OrG

HTTP://ELLIOTTCarTEr.COm
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celso antunes  
regeNte associado  

Nascido em 1959, em São Paulo, 
Celso Antunes assumiu o posto 
de regente associado da Osesp 
em 2012. Formado como regente 
na Musikhochschule de Colônia, 
atua com a mesma desenvoltura 
como regente de orquestra e de 
coral. Antunes é professor de 
regência coral da prestigiosa 
Haute École de Musique de 
Genebra, foi regente titular da 
Nova Orquestra de Câmara da 
Renânia (1994-8), do Coro da 
Rádio da Holanda (2008-12) e do 
conjunto belga de música 
contemporânea Champ d’Action 
(1994-7), além de diretor 
artístico e regente titular do 
National Chamber Choir, da 
Irlanda, entre 2002 e 2007, anos 
considerados pelo Irish Times 
como “uma idade de ouro para o 
canto profissional na Irlanda”. 
Trabalha regularmente com 
alguns dos principais corais da 
Europa, entre os quais o SWR 
Vokalensemble Stuttgart, o  
BBC Singers, em Londres, e  
o Vlaamse Radio Koor, em 
Bruxelas. Entre os maestros com 
quem já trabalhou, estão Sir 
Simon Rattle, Zubin Mehta, 
Mariss Jansons, Charles Dutoit, 
Peter Eötvös, Sylvain Cambreling 
e Marin Alsop. Em 2013, a 
Osesp lançou gravações de obras 
sinfônicas de Almeida Prado 
regidas por Celso Antunes  
(Selo Osesp Digital).

coro da osesP
Ver página 62 

naoMI MunaKata regeNte

Coordenadora e regente do  
Coro da Osesp, Naomi 
Munakata é também diretora  
da Escola Municipal de Música  
de São Paulo e diretora artística  
e regente do Coral Jovem do 
Estado. Iniciou seus estudos 
musicais ao piano aos quatro  
anos de idade e começou a 
cantar aos sete, no coral regido 
por seu pai. Estudou ainda 
violino e harpa. Formou-se em 
Composição e Regência em 
1978, pela Faculdade de Música 
do Instituto Musical de São 
Paulo, na classe de Roberto 
Schnorrenberg. A vocação  
para a regência começou a ser 
trabalhada em 1973, com os 
maestros Eleazar de Carvalho, 
Hugh Ross, Sérgio Magnani e 
John Neschling. Anos depois, 
essa opção lhe valeria o prêmio 
de Melhor Regente Coral, pela 
Associação Paulista dos Críticos 
de Arte. Estudou ainda 
regência, análise e contraponto 
com Hans Joachim 
Koellreutter. Como bolsista da 
Fundação VITAE,  
foi para a Suécia estudar com o 
maestro Eric Ericson. Em 1986, 
recebeu do governo japonês 
uma bolsa de estudos para 
aperfeiçoar-se em regência na 
Universidade de Tóquio. Foi 
regente assistente do Coral 
Paulistano e lecionou
na Faculdade Santa Marcelina 
e na Faam.
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27 qui 21h jacaraNdá

28 sex 21h pequiá

29 sáb 16h30 ipê

celso antunes regeNte 
roBIn JoHanssen sopraNo 
stella douFeXIs coNtralto 
Marcus ullMann teNor 

MarK stone baixo 
coro da osesP 
   naoMI MunaKata regeNte

igor straviNsky [1882-1971]

canticum sacrum ad honorem sancti marci Nominis [1955]

- dedicatio
- euntes in mundum
- surge, aquilo
- ad tres virtudes hortationes: caritas, spes, Fides
- brevis motus cantilenae
- iiiili autem profecti
17 miN 
requiem canticles [1966]

- prelúdio
- exaudi
- dies irae
- tuba mirum
- interlúdio
- rex tremendae
- lacrimosa
- libera me
- poslúdio
14 miN

______________________________________

ludwig vaN beethoveN [1770-1827]

missa em dó maior, op.86 [1807]

- kyrie
- gloria (qui tollis – quoniam)
- credo
- sanctus (benedictus – osanna)
- agnus dei (dona Nobis pacem)
43 miN

HOmENaGEm a  
marIaNa VaLENça
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aos setenta anos, Igor Stravinsky passou por 
sua última e mais perturbadora mudan-
ça, chocando seus devotos e imitadores: 
adentrou o território demarcado por Ar-

nold Schoenberg — considerado seu antípoda e de 
quem sistematicamente se esquivava, ainda que os 
dois fossem vizinhos em Hollywood — e caminhou 
em direção à técnica dos doze tons. Para Stravinsky, 
porém, o dodecafonismo significava meramente 
um passo lógico em direção ao seu ideal de 
“ordem” musical. Propiciou que ele se forçasse 
a exercer uma “maior disciplina” e garantiu um 
nível mais alto de concentração em suas com-
posições. No mesmo grau em que sua música se 
tornou mais densa com o uso dessa técnica com-
posicional (reduzida a “ossos e tendões”, como ele 
mesmo disse), também se tornou menos sensual  
e mais abstrata.

Canticum Sacrum é uma expressão do retorno de 
Stravinsky à fé ortodoxa russa de seus pais, processo 
que começou já nos anos 1920. A peça estreou em 
13 de setembro de 1956, regida pelo próprio com-
positor. Partes da obra são em estilo dodecafônico, 
e ela exibe do começo ao fim uma natureza ascéti-
ca (que pode ser dotada de grande excentricidade 
rebuscada, tal qual a que se ouve no solo de tenor 
no segundo movimento, acompanhado por f lauta, 
corne inglês, harpa e harmônicos executados em 
três contrabaixos).

Stravinsky dedicou a cantata à cidade de Vene-
za, que havia encomendado a obra, ou melhor, ao 
santo padroeiro da cidade, São Marcos, o Após-
tolo e Evangelista. Apesar de toda a adstringência 
e impessoalidade, a composição também pretende 
transmitir a história, a tradição e a aura da “Se-
renisima Venezia” e da inspiradora Basílica de São 
Marcos — local de sua estreia —, essa construção 
singularmente bizantina, suntuosa com seus mo-
saicos dourados, baldaquim e dimensões majesto-
sas. Stravinsky estudou as plantas e se familiarizou 
com a complexa acústica do interior da igreja e 
com a música renascentista, como os motetos de 
Giovanni Croce, que havia sido maestro di cappella 
em São Marcos.

Stravinsky obteve seus textos na Vulgata de São Je-
rônimo, um doutor da Igreja que traduziu a Bíblia para 
o latim. (O latim, de acordo com Stravinsky, tinha  

GraVaçõES rECOmENDaDaS
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“a vantagem de ser um material que não está morto, 
mas que se tornou monumentalmente fossilizado e 
desprovido de toda trivialidade”.) 

Ele organizou o texto numa ordem que serviu ao 
seu plano geral de que a forma da cantata correspon-
desse à arquitetura da Catedral de São Marcos. “De-
dicatio”, a introdução, remete ao pórtico, e os cinco 
movimentos que se seguem correspondem às cinco 
cúpulas da Basílica. Os Movimentos i e v são corais 
sobre textos do Evangelho de São Marcos, que lidam 
com as Missões Apostólicas, e o Movimento v é o 
Movimento i tocado de trás para frente (movimento 
retrógrado). Os Movimentos ii (dodecafônico) e iv 
são solos vocais; a seção central, Parte iii (também 
dodecafônica), corresponde à cúpula maior e enal-
tece as virtudes cristãs representadas nos mosaicos 
da mesma — caritas (caridade), spes (esperança) e  
fides (fé) — com textos retirados principalmente do 
Velho Testamento.

Pela primeira (e última) vez na música de Stra-
vinsky, encontramos no Canticum Sacrum não ape-
nas flauta, três oboés e fagotes, quatro trompetes e 
trombones, uma harpa, violas e contrabaixos, mas 
também um órgão.

R equiem Canticles (Cânticos de Réquiem) é a últi-
ma obra que o compositor de 84 anos con-
seguiu completar. Seus pensamentos cada 
vez mais giravam em torno da morte, e ele 

atentamente observava e comentava sua decadên-
cia física, não raro com autoironia. Referiu-se à 
peça, que leva não mais que quinze minutos para 
ser executada, como o seu “Réquiem de bolso” por 
duas razões: “Porque usei apenas porções do tex-
to, que adornei com passagens instrumentais (ainda 
que haja muito pouco adorno), e também porque 
a maior parte dela foi composta nos cadernos que 
carrego em meus bolsos”.

Stravinsky utilizou seis fragmentos do réquiem tra-
dicional (deixando de fora Kyrie, Sanctus e Agnus Dei), 
intercalando-os e emoldurando-os com “Prelúdio”, “In-
terlúdio” e “Poslúdio” instrumentais. Cada um dos nove 
movimentos curtos tem sua própria e inconfundível fi-
sionomia, graças ao colorido e à interpretação do texto. 
 Quatro vezes no decorrer do “Prelúdio”, os ges-
tos de lamentação dos solistas surgem em meio às 
semicolcheias repetidas das cordas. Em “Exaudi”, 

o coro se volta para Deus com plácida confiança, 
entremeando as visões sussurradas do Julgamen-
to Final com o apavorado choro do “Dies Irae”. O 
“Tuba Mirum” do contrabaixo solo faz uso do to-
que típico dos trompetes convocando os mortos a 
aparecer diante do Trono de Deus.

O “Interlúdio” (um “lamento formal”, de acor-
do com Stravinsky) utiliza novamente o ritmo do 
“Dies Irae” e se concentra no som de quatro f lau-
tas, que evocam sua Sinfonia dos Salmos, assim como 
o motivo “tremulante” das f lautas e cordas em 
“Rex Tremendae” relembra o “Laudate Dominum” 
naquela obra. O lamento do “Lacrimosa” é confia-
do aos melismas no solo de contralto. 

Nos dois últimos movimentos, Stravinsky re-
corda de forma comovente rituais da liturgia russa,  
um símbolo nacional-religioso que é também mu-
sical. No “Libera me”, com seu texto simultanea- 
mente cantado e falado, ele evoca uma celebração 
ortodoxa e, no “Poslúdio”, o tocar dos sinos que 
atravessa toda a música russa. Seis místicos acordes 
tocados pelas f lautas, piano e harpa são pontuados 
por 33 ataques de sinos compostos por celesta,  
glockenspiel e — pela primeira e última vez na obra 
de Stravinsky — vibrafone.

Cânticos de Réquiem também se tornou a própria 
música de réquiem de Stravinsky, tendo sido exe-
cutada em sua missa fúnebre em San Giovanni e 
Paolo, em Veneza, antes de ele ser sepultado no 
cemitério da ilha de San Michele. 

 
rainer peters é coautor de Musik der Zeit 1951-2011 
(wolke Verlag, 2002). Tradução wordplay.
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a 
obra de Beethoven é prodigiosa não ape-
nas porque atingiu alturas vertiginosas, 
mas também porque essas alturas se 
mantêm numa produção muito abun- 

dante. Os picos se sucedem, sempre muito eleva-
dos. As sinfonias, os concertos, os quartetos, as 
sonatas, Fidelio, a Missa Solemnis: uma enumera-
ção simples, sumária, basta para evocar um nú-
mero de formidáveis e insuperáveis realizações. 
 Genialidade e quantidade, portanto. Tal massa ne-
cessariamente ocultou algumas produções do próprio 
Beethoven, deixando-as um pouco negligenciadas 
pelo público e pelos intérpretes. É o caso da Missa em 
Dó Maior Op. 86.

Quando Beethoven a escreveu [em 1807], tinha 
37 anos. Estava em pleno período “heroico”, como 
muitos biógrafos denominam os anos entre 1802 
e 1812. São anos em que Beethoven, já maduro, 
afirma-se como grande compositor reconhecido 
por toda a Europa e em que produz uma série de 
obras de grande força, amplas em seus desenvol-
vimentos e muito enérgicas — traços que carac-
terizam justamente o assim denominado “estilo 
heroico” de suas criações: as Sinfonias nº 3 - Eroi-
ca, nº 4, nº 5 e nº 6 - Pastoral; as sonatas Waldstein, 
Apassionata, À Thérèse e Les Adieux; Fidelio (que surge 
sob sua forma primeira, com o título de Leonore); o 
Tríplice Concerto, o Concerto nº 4 Para Piano; o Concerto 

Para Violino; três quartetos dedicados ao conde Ra-
zumovsky. Esta lista, que está longe de ser exaus-
tiva, dá uma ideia do conjunto impressionante de 
imensas obras-primas, definitivas, que Beethoven 
compôs nessa década.

Ao lado desses monumentos, a Missa em Dó Maior 
ficou um pouco esquecida, classificada muito rapi-
damente como “obra menor”. É muito injusto.

A Missa foi uma encomenda do príncipe Niko-
laus ii Esterházy para o dia da santa homônima de 
sua esposa — Maria Hermenegild. De costume, 
esse encargo era de Joseph Haydn, o mestre de ca-
pela dos príncipes Esterházy. Mas Haydn envelhe-
cera e cessara de compor: sua última missa para a 
princesa, a Harmoniemesse, data de 1802.

Dessa maneira, Beethoven adentrava uma seara 
que pertencera a Haydn, de quem ele fora aluno, 
com quem mantivera relações de amor e de rivali-
dade, conflitos que se apaziguaram quando Haydn 
deixou de compor.

Logo, a sombra de Haydn pairou sobre a compo-
sição da Missa. Escrevendo ao príncipe Esterházy, 
Beethoven se referiu às missas de Haydn como 
“inimitáveis”. Isso permite entrever dois aspectos: 
primeiro, a presença do modelo haydniano — e 
muitos especialistas já a retraçaram minuciosamen-
te nessa obra. Segundo, o desafio de comparar-se 
ao grande mestre, então ainda vivo, cuja presença 

as partes da missa

KYrie: úNICO TExTO Da mISSa CaNTaDO 
Em GrEGO, TraTa-SE DE Uma SúPLICa POr 
PIEDaDE, DE NaTUrEza PENITENCIaL.

gloria: HINO QUE GLOrIFICa a DIVINDaDE, 
INICIa-SE COm aS PaLaVraS CaNTaDaS PELOS 
aNJOS QUaNDO DO NaSCImENTO DE CrISTO.

credo: PrOFISSãO DE Fé POr mEIO Da QUaL 
SãO PrOCLamaDOS OS PrINCIPaIS DOGmaS 
DO CaTOLICISmO.

sanctus: HINO DE ExaLTaçãO Da 
DIVINDaDE, CUJa PErFEIçãO E SOBEraNIa  
é PrOCLamaDa. 

Benedictus: ExCLamaçãO QUE CELEBra 
a CHEGaDa DE CrISTO a JErUSaLém, 
CHamaNDO-O “BENDITO” 

agnus dei: rOGO DIrIGIDO aO “COrDEIrO 
DE DEUS”, PEDINDO-LHE QUE DÊ Paz aOS 
HOmENS.
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era gigantesca no mundo musical. O paralelo com 
as seis missas compostas por Haydn para a princesa 
era inevitável.

O resultado foi singular dentro de uma obra 
marcada pela densidade dramática. Caráter aéreo, 
elegante, estilisticamente próximo de Haydn, com 
uma serenidade que Beethoven raramente atingiu 
em outro momento. Ao mesmo tempo, há na Missa 
uma grandeza dramática que anuncia algumas de 
suas obras futuras.

A estreia ocorreu em Eisenstad, no dia 13  
de setembro de 1807, primeiro domingo depois do 
dia consagrado à padroeira da princesa. O príncipe 
Esterházy detestou a composição, que foi recebida 
friamente por todos (o crítico e pianista Charles 
Rosen considerou esse “o mais humilhante fracasso 
público” de Beethoven). O compositor, que ficara 
satisfeito com o resultado de seu trabalho, rompeu 
com o príncipe e, quando a Missa foi publicada, em 
1812, dedicou-a ao príncipe Ferdinand Kinský, que 
se tornara um de seus grandes mecenas.

O escritor E.T.A. Hoffmann descobria na Missa 
uma luminosa inocência, “a expressão de uma se-
rena emoção infantil”, que “confia em sua própria 
pureza”. No “Agnus Dei”, o grande escritor ro-
mântico ouvia “um sentimento de melancolia in-
terior, que não fere o coração e, ao contrário, faz 
bem a ele, como a dor que vem de outro mundo e 
se dissolve num êxtase sobrenatural”.1

Jorge coli é professor na área de História da arte e 
da Cultura na Unicamp e autor de A Paixão Segundo a 
Ópera (Perspectiva, 2003).

1. Hoffmann, E.T.A. Musical Writings (Cambridge 
University Press, 2004). Tradução de Martyn Clarke.
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roBIn JoHanssen sopraNo

primeira veZ com a osesp

A norte-americana Robin 
Johanssen já interpretou papéis 
principais em casas de ópera 
como a Deutsche Oper Berlin,  
a Oper Leipzig, a Vlaamse 
Opera, a Staatsoper Stuttgart,  
a Komische Oper Berlin,  
o Innsbruck Festival of Early 
Music e o Lucerne Festival. 
Apresentou-se também com as 
orquestras Rundfunk- 
-Sinfonieorchester Berlin,  
Oregon Bach Festival, Nacional 
de Câmara da Dinamarca, as 
filarmônicas de Dresden e 
Helsinque e as sinfônicas de 
Singapura, Baltimore e Dallas. 
Seu primeiro CD solo será lançado 
em breve pela Sony Classical.

stella douFeXIs meZZo sopraNo 
primeira veZ com a osesp

A mezzo soprano greco-alemã 
Stella Doufexis estudou com 
Ingrid Figur na Hochschule der 
Künste, em Berlim. Também foi 
aluna de Aribert Reimann, 
Dietrich Fischer-Dieskau e Anna 
Reynolds. Já trabalhou com 
regentes como Bernard Haitink, 
Zubin Mehta, Semyon Bychkov, 
Kent Nagano, Kurt Masur, Roger 
Norrington, Christopher 
Hogwood, Jukka-Pekka Saraste, 
Christoph Eschenbach, Gustavo 
Dudamel, Claudio Abbado e Sir 
Simon Rattle. Sua gravação das 
Liebesliederwalzer, de Brahms, 
lançada pelo selo Harmonia 
Mundi, recebeu o prêmio 
Diapason d’Or.

celso antunes  
regeNte associado  

Nascido em 1959, em São Paulo, 
Celso Antunes assumiu o posto 
de regente associado da Osesp 
em 2012. Formado como regente 
na Musikhochschule de Colônia, 
atua com a mesma desenvoltura 
como regente de orquestra e de 
coral. Antunes é professor de 
regência coral da prestigiosa 
Haute École de Musique de 
Genebra, foi regente titular da 
Nova Orquestra de Câmara da 
Renânia (1994-8), do Coro da 
Rádio da Holanda (2008-12) e do 
conjunto belga de música 
contemporânea Champ d’Action 
(1994-7), além de diretor 
artístico e regente titular do 
National Chamber Choir, da 
Irlanda, entre 2002 e 2007, anos 
considerados pelo Irish Times 
como “uma idade de ouro para o 
canto profissional na Irlanda”. 
Trabalha regularmente com 
alguns dos principais corais da 
Europa, entre os quais o SWR 
Vokalensemble Stuttgart, o  
BBC Singers, em Londres, e  
o Vlaamse Radio Koor, em 
Bruxelas. Entre os maestros com 
quem já trabalhou, estão Sir 
Simon Rattle, Zubin Mehta, 
Mariss Jansons, Charles Dutoit, 
Peter Eötvös, Sylvain Cambreling 
e Marin Alsop. Em 2013, a 
Osesp lançou gravações de obras 
sinfônicas de Almeida Prado 
regidas por Celso Antunes  
(Selo Osesp Digital).
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Marcus ullMann teNor 

primeira veZ com a osesp

Nascido em Olbernhau, na 
Alemanha, Marcus Ullmann 
estudou com Hartmut Zabel e 
Margret Trappe-Wiel na 
Hochschule für Musik, em 
Dresden. Foi também aluno de 
Dietrich Fischer-Dieskau, em 
Berlim, e de Marga Schiml, em 
Karlsruhe. Cantou nas óperas de 
Los Angeles, Staatstheater 
Mainz, Semperoper Dresden, 
Teatro La Fenice e Teatro 
Comunale de Firenze. Apresenta-
-se frequentemente com os corais 
Dresden Kreuzchor, Windsbach 
Knabenchor e Thomanerchor 
Leipzig. Como recitalista, 
apresentou-se em salas como 
Wigmore Hall, em Londres, 
Concertgebouw de Amsterdã, e 
na Musashino Shimin Bunka 
Kaikan Hall, em Tóquio.

MarK stone baixo 

primeira veZ com a osesp

Nascido em Londres, Mark 
Stone estudou matemática no 
King's College, em Cambridge, 
e canto na Guildhall School of 
Music and Drama, em sua cidade 
natal. Em 1998, recebeu o 
prêmio Decca Prize no Kathleen 
Ferrier Awards. Já se apresentou 
nas óperas de Hamburgo, 
Colônia, Nova Zelândia e na 
Royal Opera House, em Covent 
Garden, além de apresentar-se 
regularmente na Philadelphia 
Opera e na English National 
Opera. Apresentou-se também 
com as orquestras Philharmonia 
(Londres), City of Birmingham 
Symphony, Staatskapelle 
Dresden, Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, Bamberger 
Symphoniker e  
London Symphony.
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naoMI MunaKata regeNte

Coordenadora e regente do  
Coro da Osesp, Naomi 
Munakata é também diretora  
da Escola Municipal de Música  
de São Paulo e diretora artística  
e regente do Coral Jovem do 
Estado. Iniciou seus estudos 
musicais ao piano aos quatro  
anos de idade e começou a 
cantar aos sete, no coral regido 
por seu pai. Estudou ainda 
violino e harpa. Formou-se em 
Composição e Regência em 
1978, pela Faculdade de Música 
do Instituto Musical de São 
Paulo, na classe de Roberto 
Schnorrenberg. A vocação  
para a regência começou a ser 
trabalhada em 1973, com os 
maestros Eleazar de Carvalho, 
Hugh Ross, Sérgio Magnani e 
John Neschling. Anos depois, 
essa opção lhe valeria o prêmio 
de Melhor Regente Coral, pela 
Associação Paulista dos Críticos 
de Arte. Estudou ainda 
regência, análise e contraponto 
com Hans Joachim 
Koellreutter. Como bolsista da 
Fundação VITAE,  
foi para a Suécia estudar com o 
maestro Eric Ericson. Em 1986, 
recebeu do governo japonês 
uma bolsa de estudos para 
aperfeiçoar-se em regência na 
Universidade de Tóquio. Foi 
regente assistente do Coral 
Paulistano e lecionou
na Faculdade Santa Marcelina 
e na Faam.

coro da osesP
Ver página 62 
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MINISTÉRIO DA CUL TURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESENTAM

UMA VISÃO HISTÓRICA, 
ARQUITETÔNICA E TECNOLÓGICA 
DA SALA SÃO PAULO EM 50 MINUTOS.

DIAS E HORÁRIOS
Segunda a sexta: 13h00 e 16h30
Sábado: 13h30
Domingo: em dias de Concerto Matinal às 13h00,
em dias de Concerto de Câmara da Osesp às 14h00 
Feriados: sob consulta

VALOR
Segunda a sexta: R$5,00
Sábado e domingo: gratuito
Para estrangeiros ou grupos acima de 8 pessoas, 
é necessário agendamento.

Horários e valor sujeitos a alterações.

Mais informações pelo telefone 11 3367.9573
ou pelo e-mail visita@osesp.art.br
www.salasaopaulo.art.br
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AtAque Ao PAlácio dA moedA, em sAntiAgo do chile, em 1973
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30 dom 21h parceria com iNstituto vladimir herZog 
      
ursula oPPens piaNo 

claudio saNtoro [1919-89]

peças para piano (1ª série) [1943]

- lento
- lento
- vivo grotesco 
- moderato
10 miN

pequena toccata [1942]

1 miN

prelúdios (2ª série-1º caderno) [1957-63]

- lento expressivo
- andante (cantabile)
- lento expressivo
- lento
- andante
- andante (molto apassionato) - “homenagem a brahms”
- lento (dolce terno)
- moderato
- lento
- lento molto expressivo
- andante (berceuse)
- andante expressivo 
22 miN

_______________________________

Frederic rZewski [1938]

36 variações sobre "o povo unido  
   jamais será vencido!", de ortega [1975]

tema. com determinação 
var. 1 tecendo: delicado, mas Firme 
var. 2 com Firmeza 
var. 3 levemente mais lento, com Nuances expressivas
var. 4 marcado
var. 5 como Num sonho, congelado
var. 6 mesmo tempo que no começo
var. 7 ligeiramente, impacientemente
var. 8 com agilidade; sem demasiado pedal; quebradiço
var. 9 de maneira uniforme
var. 10 cômodo, imprudentemente
var. 11 tempo i, como Fragmentos de  
   uma melodia ausente, no tempo exato
var. 12
var. 13
var. 14 um pouco mais rápido, com otimismo
var. 15 Flexível, como uma improvisação
var. 16 o mesmo tempo que o precedente, com Flutuações;     
   muito pedal / expansivo, com uma sensação vitoriosa
var. 17 mão esquerda estritamente;  
   mão direita livremente, irregular no espaço
var. 18
var. 19 com energia
var. 20 quebrado, preciso
var. 21 implacável, inflexível
var. 22
var. 23 o mais rápido possível, com algum rubato
var. 24
var. 25
var. 26 de modo militante
var. 27 macio, com uma expressão esperançosa [cadenza]
var. 28
var. 29
var. 30
var. 31
var. 32
var. 33
var. 34
var. 35
var. 36 [tema]
49 miN
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a 1ª Série de Peças Para Piano, de Claudio San-
toro, foi escrita no Rio de Janeiro, entre 
maio e agosto de 1943. A estreia se deu no 
mesmo ano, pelo pianista brasileiro Oriano 

de Almeida, juntamente com a Pequena Toccata, com-
posta em 1942, também no Rio de Janeiro. Foi par-
te da importante série de concertos de música dode- 
cafônica produzidos pelo movimento Música Viva, 
de que Claudio Santoro foi um dos fundadores, e 
que apresentava obras de compositores contempo-
râneos — Guerra-Peixe, Eunice Catunda e Hans-
-Joachim Koellreutter, além do próprio Santoro — 
executadas por músicos simpáticos ao movimento, 
como Oriano de Almeida, Felicja Blumental e os 
Alimonda, Heitor e Jeannette.

Quase miniaturas, estas obras seriais e atonais se 
incluem numa série de peças escritas naquela época 
e marcadas por uma característica muito pessoal: a 
concisão. Essa qualidade foi recuperada por Santoro 
em algumas de suas últimas obras, como a Sonata nº 5 
Para Piano e a canção Wanderers Nachtlied, sobre poe- 
ma de Goethe. Nessas peças, nada pode ser acres-
centado ou retirado, cada elemento é vital, nada é 
desnecessário ou serve de ornamento. Sem adornos 
ou sentimentalismo, dizem muito a respeito do es-
pírito do compositor.

Já os Prelúdios (2ª série, 1º Caderno) foram escri-
tos dentro da estética tonal, na fase nacionalista do 
autor, e, ao contrário da 1ª Série de Peças Para Piano 
e da Pequena Toccata, são extremamente românticos. 
Abrangendo os anos de 1957 a 1963 e originados em 
Leningrado, Moscou, Rio de Janeiro, Milão, Viena, 
Londres, Genebra e Brasília, foram escritos num 
período conturbado da vida do compositor. Separa-
do da primeira mulher, passou alguns anos sem resi-
dência fixa, em turnê ou morando provisoriamente 
em grandes capitais europeias. Fruto de relações 
sentimentais entabuladas durante essa época, os três 
primeiros (Tes Yeux e Adieux), escritos em Leningra-
do (nº 1 e nº 2) e em Moscou (nº 3), foram dedicados 
a sua intérprete russa Lia. Os últimos prelúdios, de 
1963, foram dedicados a mim, sua segunda esposa, 
tendo o último sido escrito durante nossa lua de 
mel, em Genebra, na casa de Ney Salgado.

Ainda digno de nota é o Prelúdio nº 6, estreado 
pela pianista Norah de Almeida em Brasília, em 
1969, e que tem o subtítulo de Hommage à Brahms, 
compositor venerado por Santoro.

Estes Prelúdios foram selecionados pelo autor para 
edição dentre os 25 escritos no período que vai de 
1957 a 1963. A numeração adotada para a publica-
ção desse caderno não corresponde à dos manuscri-
tos originais, com exceção dos números 1 e 2.

gisèle santoro é coreógrafa, coordenadora e diretora 
artística do Seminário Internacional de Dança de Brasília.
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clAudio sAntoro, c. 1978
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com a formação da Unidade Popular, 
em 1969, e a coalizão de esquerda sob 
Salvador Allende, surgiu no Chile um 
novo movimento cultural de extraordi-

nária vitalidade. A produção musical dessa época 
se baseou nos recursos dos povos indígenas, bem 
como nas tradições clássicas, e reuniu tanto mú-
sicos formados por conservatórios como cantores 
populares. As melodias de canções populares eram 
harmonizadas de maneiras novas e experimen-
tais, e estruturadas com os requintes da compo-
sição erudita. Ou ainda, instrumentos populares 
(muitos dos quais indígenas) eram utilizados em 
composições baseadas em modelos clássicos. Em 
suma, os recursos da tradição clássica ocidental fo-
ram colocados a serviço de uma música que, sem 
ser simplista, primitiva ou de apelo comercial, era 
realmente popular. A força subjacente desse mo-
vimento cultural era um compromisso com a luta 
pela transformação socialista do Chile.

 36 Variações Sobre "O Povo Unido Jamais Será Ven-
cido!", de Ortega, de Frederic Rzewski, é um tributo 
a esse movimento cultural e uma expressão musical 
de solidariedade para com as forças e as tradições 
que inspiraram e ajudaram a moldá-lo. Datada de 
setembro-outubro de 1975, a composição é dedicada 
a Ursula Oppens. A canção na qual as variações se 
baseiam, escrita por Sergio Ortega e Quilapayún, é 
provavelmente a mais conhecida entre todas as que 
emergiram no movimento chileno da “Nova Canção”.

Após o golpe de Estado de 1973, em que Augusto 
Pinochet derrubou a coalizão esquerdista de Allende 
e a substituiu por sua ditadura, a canção tornou-se 
uma espécie de hino internacional da resistência chi-
lena. Só em 1991, o regime repressivo de Pinochet 
seria finalmente substituído por um governo eleito 
de forma democrática. 

No contexto da própria formação musical de 
Rzewski, estas Variações representam um desenvol-
vimento notável. Como pianista e como compositor, 
ele havia se envolvido com os movimentos experi-
mentais e de vanguarda dos anos 1960. Rzewski já 
havia trabalhado com Boulez, Stockhausen e Cage, 
entre outros. No início dos anos 1970, mais ou me-
nos simultaneamente a uma série de outros com-
positores associados à vanguarda, como Cornelius 
Cardew, Erhard Grosskopf e Garrett List, começou 

a compor baseado em temas políticos, como na po-
derosa Coming Together. A peça incluía elementos que 
lembravam o rock e as músicas de Terry Riley, Philip 
Glass e Steve Reich, tais como as sonoridades aber-
tas (diatônicas ou modais), o ritmo constante e o uso 
de instrumentos elétricos. Mas, por conta dos textos 
políticos associados a essa composição, tais elemen-
tos expressavam um singular sentido de urgência. 

Foi também nessa época que Rzewski, já tendo 
acumulado considerável experiência como improvi-
sador, começou a associar-se a músicos de jazz, como 
Anthony Braxton e Steve Lacy. Também desenvol-
veu crescente interesse pela música popular de cará-
ter político, como as canções da esquerda italiana, as 
canções de Hanns Eisler, a nova música latino-ameri-
cana de Cuba e do Chile, a música popular de Porto 
Rico, que florescia em Nova York, e as canções de 
Mike Glick.

Nas Variações, muitos desses elementos se amal-
gamam. A capacidade de expansão da estrutura da 
peça, o virtuosismo, o uso da harmonia tonal, tudo 
tem certa semelhança com a música romântica para 
piano. No entanto, sua grande dimensão, baseada 
numa estrutura subjacente cuidadosamente elabo-
rada e intrincada, também sugere as características 
da escrita de vanguarda. Ou ainda, o arranjo formal 
elaborado das Variações Goldberg, de Bach [que serão 
interpretadas por Jeremy Denk, no dia 30 de abril, 
na série Recitais Osesp]. 

A escrita para piano inclui a exploração de novas 
sonoridades, utiliza registros extremos, sons prolon-
gados de notas repetidas, a captura de harmônicos 
após um ataque de acordes, bem como as ações do 
pianista de assobiar, gritar, bater na tampa do piano, 
técnicas da música experimental — “efeitos” que são 
opcionais, à escolha do intérprete. A tonalidade tam-
bém é usada de forma experimental, com recursos 
de escrita modal e serial, além de referências ao jazz.

A variedade de elementos da peça é, por fim, coor-
denada e sintetizada tanto pelo conteúdo como pela 
estrutura da composição. Seu conteúdo — o signifi-
cado e o sentimento que a peça transmite — é uma 
projeção estendida do conteúdo da canção em que 
se baseia. A música tem um tipo de programa, não 
literal, mas sobretudo sugestivo. Está indicado, al-
gumas vezes, nas instruções de execução: “com de-
terminação”; “delicado, mas firme”; “com confiança”; 
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“com luta”; “como num sonho, congelado”; “com pres-
sentimento”; “imprudentemente”; “com otimismo”; 
“expansivo, com uma sensação vitoriosa”; “com ener-
gia”; “implacável, inflexível”; “de modo militante”; 
“macio, com expressão de esperançosa”.

A música evoca um pouco da angústia da luta  
e dos momentos de derrota. Inclui interlúdios líricos e 
reflexivos, mas estes se subordinam a um sentimento 
de confiança e a um esforço de união. A luta chilena é 
ao mesmo tempo evocada e vinculada aos movimentos 
semelhantes que ocorreram e seguem ocorrendo em 
todo o mundo — daí a citação e alusão à “Canção de 
Solidariedade”, de Eisler e Brecht, e à canção socialista 
tradicional italiana “Bandiera Rossa”. [...]

A canção de abertura tem 36 compassos, seguidos 
por 36 variações e logo uma repetição ampliada da 
canção. Ao longo das variações, agrupadas em seis 
conjuntos de seis, há uma referência cruzada contí-
nua de motivos, procedimentos harmônicos, ritmos 
e sequências dinâmicas. 

A sexta variação de cada conjunto, ela própria di-
vidida em seis partes, consiste numa recapitulação 
das cinco variações anteriores da série, com uma 
sexta parte final de material novo ou de transição. Já 
foi sugerido que as primeiras cinco variações de um 
conjunto constituem os dedos de uma mão, e a sexta 
os une para fazer um punho. [...]

Por fim, o sexto conjunto de variações é uma reunião 
de elementos de todas as trinta variações precedentes. A 
estrutura geral da composição constitui, portanto, um 
reflexo da estrutura das suas partes constituintes. [...]  
 O movimento da peça inteira se dirige a uma nova 
unidade — uma imagem da unidade popular — 
composta de elementos em desenvolvimento, rela-
cionados, mas diversos (não se deve confundir com 
a uniformidade), coordenados e realizados por uma 
mistura de lógica irresistível e expressão espontânea.
 
cHristian Wolff é compositor, professor aposentado das 
universidades de Harvard e de Dartmouth. Tradução wordplay

GraVaçõES rECOmENDaDaS

santoro

O PIANO DE CLAUDIO SANTORO

Gilda Oswaldo Cruz, piano

BISCOITO FINO, 2000

rZeWsKi

THE PEOPLE UNITED wILL NEVER BE DEfEATED

Ursula Oppens, piano

PIaNO CLaSSICS, 2011

SUGESTõES DE LEITUra

Vasco mariz

CLAUDIO SANTORO

EDITOra CIVILIzaçãO BraSILEIra, 1994

Elson Farias

CLAUDIO SANTORO - CANTOR  
DO SOL E DA PAz

EDITOra VaLEr, 2009 

Frederic rzewski 

NONSEqUITURS - wRITINGS & LECTURES  
ON IMPROVISATION, COMPOSITION,  
AND INTERPRETATION 

mUSIKTExTE, 2007

INTErNET

HTTP://www.CLaUDIOSaNTOrO.arT.Br
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ursula oPPens piaNo 

Nascida em Nova York, Ursula 
Oppens estudou piano com sua 
mãe, Edith Oppens, e foi 
também aluna de Leonard Shure 
e de Guido Agosti. Obteve seu 
diploma de mestrado na Juilliard 
School, onde foi aluna de Felix 
Galimir e de Rosina Lhévinne. 
Durante 14 anos, ocupou a 
cadeira John Evans Distinguished 
Professor of Music na 
Northwestern University e, 
atualmente, é Distinguished 
Professor no Conservatory of 
Music at Brooklyn College e no 
Centro de Pós-Graduação da 
City University of New York 
(CUNY). Oppens foi responsável 
pela encomenda e estreia de 
peças de compositores como 
Anthony Braxton, Elliott Carter, 
Anthony Davis, György Ligeti, 
Witold Lutoslawski, Tobias 
Picker, Frederic Rzewski, Alvin 
Singleton, Joan Tower, Christian 
Wolff, Amnon Wolman e 
Charles Wuorinen. É 
cofundadora do grupo de câmara 
Speculum Musicae e recebeu 
quatro indicações para o 
Grammy.
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Leiam felizes para sempre.

Todo domingo nas bancas

16,90*
cada 
livro-cd

A p e n a s
R$

Os clássicos das histórias infantis cheios de curiosidades, ilustrações 
e atividades. Tudo isso para estimular a imaginação e o aprendizado do 
seu filho, desenvolvendo a linguagem e enriquecendo o vocabulário. 
Além do livro, cada volume traz um CD que narra as histórias. Ao 
todo, são 25 livros-cds para ler e ouvir que vão ajudar as crianças a 
compreenderem melhor o mundo. Todo domingo nas bancas. Colecione. 
*Preço e frete válidos para os Estados de SP, RJ, MG e PR. Para outras localidades, consulte www.folha.com.br/fabulas. Confira as datas de entrega no site.

na compra da coleção completa,
ganhe 5 livros-cds e o frete*. 
Ligue (11) 3224 3090 (grande são paulo), 
0 8 0 0  7 7 5  8 0 8 0  ( o u t r a s  l o c a l i d a d e s ) 
ou acesse www.folha.com.br/fabulas

ASSINANTE FOLHA:
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orquestra sInFônIca
do estado de são Paulo

Desde seu primeiro concerto, em 
1954, a Orquestra Sinfônica do 
Estado de São Paulo — Osesp — 
construiu uma trajetória de grande 
sucesso, tornando-se a instituição 
que é hoje. Reconhecida 
internacionalmente por sua 
excelência, a Orquestra é parte 
indissociável da cultura paulista  
e brasileira, promovendo 
transformações culturais e sociais 
profundas. Nos primeiros anos,  
foi dirigida pelo maestro Souza 
Lima e pelo italiano Bruno 
Roccella, mais tarde sucedidos por 
Eleazar de Carvalho (1912-96), que 
por 24 anos dirigiu a Orquestra  
e desenvolveu intensa atividade.  
Nos últimos anos sob seu 
comando, o grupo passou por  
um período de privações. Antes  
de seu falecimento, porém, Eleazar 
deixou um projeto de reformulação 
da Osesp. Com o empenho do 
governador Mário Covas, foi 
realizada a escolha do maestro  
que  conduziria essa nova fase na 
história da Orquestra. Em 1997,  
o maestro John Neschling assume 
a direção artística da Osesp e, com  
o maestro Roberto Minczuk como 
diretor artístico adjunto, redefine  
e amplia as propostas deixadas por 
Eleazar. Em pouco tempo, a  
Osesp abre concursos no Brasil  
e no exterior, eleva os salários e 
melhora as condições de trabalho 
de seus músicos. A Sala São Paulo  
é inaugurada em 1999 e, nos anos 
seguintes, são criados os Coros 
Sinfônico, de Câmara, Juvenil  
e Infantil, o Centro de 
Documentação Musical, os 
Programas Educacionais, a editora 
de partituras Criadores do Brasil,  

e a Academia de Música. As 
temporadas se destacam pela 
diversificação de repertório, e  
uma parceria com o selo sueco BIS 
e com a gravadora carioca Biscoito 
Fino garante a difusão da música 
brasileira de concerto. A criação  
da Fundação Osesp, em 2005, 
representa um marco na história  
da Orquestra. Com o presidente 
Fernando Henrique Cardoso  
à frente do Conselho de 
Administração, a Fundação coloca 
em prática novos padrões de gestão, 
que se tornaram referência no meio 
cultural brasileiro. Além das turnês 
pela América Latina (2000, 2005, 
2007), Estados Unidos (2002, 
2006, 2008), Europa (2003, 2007, 
2010, 2012, 2013) e Brasil (2004, 
2008, 2011), o grupo mantém 
desde 2008 o projeto Osesp 
Itinerante, pelo interior do estado 
de São Paulo, realizando concertos, 
oficinas e cursos de apreciação 
musical para mais de 70 mil 
pessoas. Indicada em 2008 pela 
revista Gramophone como uma  
das três orquestras emergentes  
no mundo às quais se deve prestar 
atenção, e mais recentemente 
(2012) tema de destaque em 
publicações como o jornal The Times 
e a revista Gramophone, a Osesp 
iniciou a temporada 2010 com a 
nomeação de Arthur Nestrovski 
como diretor artístico e do maestro 

francês Yan Pascal Tortelier como 
regente titular. Em fevereiro de 
2011, o Conselho da Fundação 
Osesp anuncia a norte-americana 
Marin Alsop como nova regente 
titular da Orquestra por um 
período inicial de cinco anos, a 
partir de 2012. Yan Pascal Tortelier 
continua a trabalhar com a Osesp 
como regente convidado de honra 
nas temporadas de 2012 e 2013. 
Também a partir de 2012, Celso 
Antunes assume o posto de regente 
associado da Orquestra. Neste 
mesmo ano, em sequência a 
concertos no festival BBC Proms, 
de Londres, e no Concertgebouw 
de Amsterdã, a Osesp é apontada 
pela crítica especializada 
estrangeira como uma das 
orquestras de ponta no circuito 
internacional. Lança também seus 
primeiros discos pelo selo Naxos, 
com o projeto de gravação da 
integral das Sinfonias de Prokofiev, 
regidas por Marin Alsop, e da 
integral das Sinfonias de Villa- 
-Lobos, regidas por Isaac 
Karabtchevsky. Em 2013, Marin 
Alsop é nomeada diretora musical 
da Osesp e a orquestra realiza  
nova turnê europeia, apresentando-
-se pela primeira vez — e com 
grande sucesso — na Salle  
Pleyel, em Paris, no Royal  
Festival Hall, em Londres, e  
na Philharmonie, em Berlim.
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orquestra sInFônIca  
do estado de são Paulo
diretora musical e regeNte titular
MARIN ALSOP 
regeNte associado
CeLSO ANtuNeS
diretor artístico
ARtHuR NeStROVSKI
diretor executivo
MARCeLO LOPeS

violiNos
CLáudIO CRuz  spalla**
dAVI GRAtON spalla***
eMMANueLe BALdINI spalla
YuRIY RAKeVICH
LeV VeKSLeR***
adrIan PetrutIu
IGor sarudIansKy
MattHew tHorPe
alexey chashNikov
aNca gavris
aNdreas uhlemaNN
camila yasuda
caroliNa kliemaNN
cÉsar a. miraNda
cristiaN saNdu
eleNa klemeNtieva
eliNa suris
FloriaN cristea
gheorghe voicu
iNNa meltser
iriNa kodiN
katia spássova
leaNdro dias
marcelo soares
paulo paschoal
rodolFo lota
simoNa cavuoto
soraya laNdim
susaNe goldmaNN
suNg-euN cho
svetlaNa tereshkova
tatiaNa viNogradova
irem boZkurt*

violas
HORáCIO SCHAefeR
MarIa anGélIca caMeron
Peter Pas 
aNdrÉs lepage
david marques silva
ÉdersoN FerNaNdes
galiNa rakhimova
olga vassilevich
simeoN griNberg
vladimir klemeNtiev

violoNcelos
JOHANNeS GRAMSCH
WILSON SAMPAIO***
HeloIsa MeIrelles
adriaNa holtZ
bráulio marques lima
douglas kier
jiN joo doh
maria luísa cameroN
marialbi trisolio
regiNa vascoNcellos
rodrigo aNdrade silveira

coNtrabaixos
ANA VALéRIA POLeS
PedRO GAdeLHA 
Marco delestre  
MaX eBert FIlHo
alexaNdre rosa
almir amaraNte
cláudio toreZaN
jeFFersoN collacico
lucas amorim esposito
Ney vascoNcelos
harpa
LIuBA KLeVtSOVA
paola baroN

acadeMIa da osesP

violiNo
daN raFael tolomoNy
eryck giacoN
moNique dos aNjos
suÉlleN boer

viola
evertoN taborda
jader da cruZ
NataNael Ferreira

coNtrabaixo
luiZ eduardo Ferreira

Flauta
raul meNeZes

oboÉ
Érico marques

clariNete
maría del mar rábago
patrick viglioNi

Fagote
FraNcisco welliNgtoN

trompa
juNior aNdrade

trompete
cristÓbal rojas saliNas
daN yuri

tromboNe
aNdrÉ machado
diego ribeiro
eZequiel lima

tuba
cÉsar augusto souZa

Flautas
FaBÍola alVes piccolo
josÉ aNaNias souZa lopes
sávio araújo

oboÉs
ARCádIO MINCzuK
JOeL GISIGeR  
natan alBuquerque Jr. corNe iNglês
peter apps
ricardo barbosa

clariNetes
OVANIR BuOSI  
SéRGIO BuRGANI  
nIValdo orsI claroNe
daNiel rosas
giuliaNo rosas

Fagotes
ALexANdRe SILVéRIO  
JOSé ARION LIñARez  
romeu rabelo coNtraFagote
FraNcisco Formiga

trompas
dANte YeNque  
OzéAS ARANteS  
aNdrÉ goNçalves
josÉ costa Filho
Nikolay geNov
luciaNo pereira do amaral
samuel hamZem
eduardo miNcZuk

trompetes
feRNANdO dISSeNHA  
GILBeRtO SIqueIRA
aNtoNio carlos lopes jr.
marcelo matos
Flávio gabriel*

tromboNes
dARCIO GIANeLLI  
WAGNeR POLIStCHuK  
alex tartaglia
FerNaNdo chipoletti

tromboNe baixo
dARRIN COLeMAN MILLING 

tuba
MARCOS dOS ANJOS JR.**
luiZ ricardo serralheiro*

tímpaNos
eLIzABetH deL GRANde  
RICARdO BOLOGNA  

percussão
RICARdO RIGHINI 1ª percussão
alFredo lima
armaNdo yamada
eduardo giaNesella
rubÉN ZúÑiga

teclados
OLGA KOPYLOVA  

gerêNcia
Joel GalMaccI  gereNte
XIsto alVes PInto  iNspetor
laura padovaN passos

(*) músico coNvidado
(**) músico liceNciado
(***) cargo iNteriNo

os Nomes estão relacioNados  
em ordem alFabÉtica, por categoria.
iNFormações sujeitas a alterações
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coro da osesP
A combinação de um grupo de
cantores de sólida formação
musical com a condução de uma
das principais regentes brasileiras 
faz do Coro da Orquestra 
Sinfônicado Estado de São Paulo 
uma referência em música vocal 
no Brasil. Nas apresentações junto 
à Osesp, em grandes obras do 
repertório coral-sinfônico, ou em 
concertos a cappella na Sala São 
Paulo e pelo interior do estado, o 
grupo aborda diferentes períodos 

musicais, com ênfase nos séculos 
xx e xxi e nas criações de 
compositores brasileiros, como 
Almeida Prado, Aylton Escobar, 
Gilberto Mendes, Francisco 
Mignone, Liduíno Pitombeira, 
João Guilherme Ripper e Villa-
-Lobos, entre outros. À frente do 
grupo, Naomi Munakata tem
regido também obras 
consagradas, que integram o 
cânone da música ocidental. 
Criado como Coro Sinfônico do 

Estado de São Paulo em 1994, 
passou a se chamar Coro da 
Osesp em 2001. Em 2009, o 
Coro da Osesp lançou seu 
primeiro disco, Canções do Brasil, 
que inclui obras de Osvaldo 
Lacerda, Francisco Mignone, 
Camargo Guarnieri, Marlos 
Nobre, Villa-Lobos, entre 
outros compositores brasileiros. 
Em 2013, lançou gravação de 
obras de Aylton Escobar  
(Selo Osesp Digital). 

TIVOLI SÃO PAULO - MOFARREJ 
ALAMEDA SANTOS, 1437  |  CERQUEIRA CÉSAR  

SÃO PAULO | SP | BRASIL

F: 55 11 3146 5900 
E: reservas.htsp@tivolihotels.com
www.tivolihotels.com

AFINE SEUS SENTIDOS.
Tivoli São Paulo - Mofarrej: Hotel Oficial da Temporada OSESP 2014

P R A I A  D O  F O R T E  |  S Ã O  P A U L O  |  L I S B O A  |  A L G A R V E  |  C O I M B R A  |  S I N T R A



63

(*) músico liceNciado
(**) em experiêNcia No coro da osesp

os Nomes estão relacioNados  
em ordem alFabÉtica, por categoria.

iNFormações sujeitas a alterações

coro da osesP
coordeNadora geral e regeNte
NAOMI MuNAKAtA

sopraNos
aNNa caroliNa moura
eliaNe chagas
Érika muNiZ
Flávia kele de souZa
jamile evaristo**
ji sook chaNg
mayNara araNa cuiN
Natália áurea
ReGIANe MARtINez moNitora
regiNa ayres
roxaNa kostka
thaís schloeNbach**
viviaNa casagraNdi

coNtraltos / meZZos
aNa gaNZert
cely koZuki
clarissa cabral
cristiaNe miNcZuk
FabiaNa portas
lÉa lacerda
maria aNgÉlica leutwiler
maria raquel gaboardi
mariaNa valeNça
môNica weber broNZati
PAtRíCIA NACLe moNitora
silvaNa romaNi
solaNge Ferreira
vesNa baNkovic

teNores

coro acadêMIco da osesP
regeNte
MARCOS tHAdeu

sopraNos
lais assuNção
mariaNa sabiNo jardim
NaliNi meNeZes
Negravat
tatiaNe reis

coNtraltos 
aNa luiZa de oliveira
carla campiNas
caroliNe jadach
daNiela lamim
joyce de souZa

teNores
bruNo arrabal
edilsoN juNior
Felipe balieiro
isaque oliveira
marcus loureiro

baixos
aNdersoN barbosa
aNdrÉ rabelo
gabriel calixto
rodrigo theodoro
yuri souZa

piaNista correpetidora
camila oliveira

aNdersoN luiZ de sousa
carlos eduardo do NascimeNto
clayber guimarães
erNaNi mathias
Fábio viaNNa peres
jocelyN maroccolo
luiZ eduardo guimarães
MáRCIO SOAReS BASSOuS moNitor
marco aNtoNio jordão*
odorico ramos
paulo cerqueira
rúbeN araújo

baixos / barítoNos
aldo duarte
erick souZa
FerNaNdo coutiNho ramos
Flavio borges
FraNcisco meira
israel mascareNhas
joão vitor ladeira
laercio reseNde
moisÉs tÉssalo
paulo Favaro
SABAH teIxeIRA moNitor
silas de oliveira

preparador vocal
marcos thadeu

piaNista correpetidor
FerNaNdo tomimura

gerêNcia 
CLAudIA dOS ANJOS  gereNte
seZiNaNdo gabriel de o. Neto  iNspetor
aNa claudia marques da silva  assisteNte
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Fundação osesP
presideNte de hoNra

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

coNselho de admiNistração
presideNte

FábIO COLLEttI bARbOSA
vice-presideNte
HeItOR MARtINS
coNselheiros
alberto goldmaN
aNtoNio quiNtella
eliaNa cardoso
helio mattar 
josÉ carlos dias
lilia moritZ schwarcZ
maNoel corrêa do lago
sávio araújo

coNselho de orieNtação
pedro moreira salles 
FerNaNdo heNrique cardoso
celso laFer
horacio laFer piva
josÉ ermírio de moraes Neto 

coNselho Fiscal
jâNio gomes
maNoel biZarria guilherme Neto
miguel sampol pou

coNselho coNsultivo
aNtoNio carlos carvalho de campos
aNtoNio prata
drauZio varella
eduardo giaNNetti
eugêNio bucci
Fábio magalhães
gustavo roxo
heloisa Fischer
jac leirNer
jayme garFiNkel
joão guilherme ripper
josÉ pastore
josÉ roberto withaker peNteado
loreNZo mammì
luiZ schwarcZ
marcelo kayath
moNica waldvogel
paulo aragão
pedro pareNte
pÉrsio arida
philip yaNg
ricardo leal
ricardo ohtake
sergio adorNo
steFaNo bridelli  
tatyaNa Freitas
thilo maNNhardt
william veale  
ZÉlia duNcaN

diretoria executiva
MARCELO LOPES diretor executivo
fAuStO A. MARCuCCI ARRudA superiNteNdeNte
assisteNtes
caroliNa cristiaNi 
juliaNa dias FraNça 

diretoria artística
ARtHUR NEStROVSKI diretor artístico
lucrecia colomiNas assessora
daNNyelle ueda assisteNte 
plaNejameNto artístico
eNeIdA MONACO coordeNadora
Flávio moreira

Festival iNterNacioNal de iNverNo 
   de campos do jordão
fáBIO zANON coordeNador artístico-pedagÓgico
assisteNte
átilla oliveira

jurídico
dANIeLLA ALBINO BezeRRA gereNte
aNdrÉ de paula turella carpiNelli  
mariNa baraças Figueiredo

ceNtro de documeNtação musical  
e editora criadores do brasil
ANtONIO CARLOS NeVeS PINtO coordeNador
MIlton tadasHI naKaMoto
Heron MartIns sIlVa
cÉsar augusto peteNá
guilherme da silva trigiNelli
leoNardo da silva aNdrade
luciaNo ramos rossa
roberto dorigatti
tamiko shimiZu
mariNa tarateta FraNco de oliveira
veNito de oliveira
daNiele Fieri silva****
edimilla silva Ferreira***
viNicius aNtoNio dos saNtos

 
atividades educacioNais
ROGéRIO zAGHI coordeNador
academia
camila alessaNdra rodrigues da silva
juliaNa martiNs vassoler
dana MIHaela radu piaNista correpetidora
educação musical
Helena crIstIna HoFFMann
simoNe belotti
daNiela de camargo silva
deNilsoN cardoso araújo 
coro iNFaNtil
teruo yosHIda regeNte
coro juNeNil
Paulo celso Moura regeNte
breNa Ferreira bueNo
coro acadêmico
Marcos tHadeu regeNte
educação patrimoNial
renata lIPIa lIMa
caio passador garcia
caroliNa oliveira ressureição*
reNata garcia cruZ*

marketiNg
CARLOS HARASAWA diretor
assiNaturas
maria luiZa da silva 
thais oliveira de sousa*
captação pessoa Física
rita pimeNtel 
gabrielle a. de oliveira coelho*
eveNtos
Mauren stIeVen 
eliaNe ribeiro toldo de oliveira 
relacioNameNto parceiros
carolIna BIancHI 
giovaNNa campelo
relacioNameNto patrociNadores
Natália lima 
olivia torNelli*

comuNicação
MARCeLe LuCON GHeLARdI gereNte
Natália kikuchi
artes gráFicas
Bernard wIllIaM carValHo BatIsta
iZabel meNeZes
julia araujo valeNcia* 
impreNsa
aleXandre auGusto roXo FelIX
elder magalhães*
mídias digitais
FaBIana GHantous
daNiela cotrim
caroliNa aparecida vargas haNke*
publicações e impressos
Fernanda salVettI Mosaner
beatriZ yumi aoki*
publicidade
ana Paula sIlVa MonteIro
thais souZa paes

coNtroladoria
CRIStINA M. P. de MAtOS coNtroller
alliNe FormigoNi rossi
jeroNymo r. romão 
mario Ferrari FerNaNdes dos saNtos
raFael heNrique de souZa aleixo

coNtabilidade
IMACuLAdA C. S. OLIVeIRA gereNte
leoNardo queiroZ
luimari rodrigues
valÉria de almeida cassemiro
aNa caroliNa aZevedo*

FiNaNceiro
fABIANO CASSANeLLI dA SILVA gereNte
Vera lucIa dos santos souza
ailtoN gabriel de lima jr*
jaNdui aprigio medeiros Filho 
vaNia maria aleNcar
deNis martiNs Zopelaro
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(*) estagiários
(**) apreNdiZes
(***) liceNciado 
(****) temporário 

divisão admiNistrativa
GIACOMO CHIAReLLA gereNte
caroliNa beNko sgai
gustavo paim golçalves**
raFael loureNco patricio
saNdra aparecida dias
serviço de voluNtários
aNa claudia marques da silva
serviços terceiriZados
MarIa teresa ortona FerreIra
maNuteNção e obras
dANIeLA VIeGAS MARCONdeS gereNte
MurIlo soBral coelHo             
osvaldo de souZa britto
marciel batista saNtos
Felipe de castro leite lapa
maycoN roberto silva*
josÉ augusto são pedro
raimuNdo hermíNio dos saNtos
recursos humaNos
LeONARdO dutRA dI PIAzzA gereNte
diNahir de oliveira tomkewitZ 
ediNa marcia ribeiro da silva
eliaNa valeNtiNi sasaki
iNFormática
Marcelo leonardo de Barros
leoNardo ribeiro galdiNo**
geovaNNi silva Ferreira
gustavo tadeu caNoa morgado
vaNderlei gomes da silva*
compras e suprimeNtos
deise pereira piNto 
jeFersoN rocha de lima
maria de Fátima ribeiro de sousa
roseli FerNaNdes 
almoxariFado
wIlson rodrIGues de Barros
jorge luiZ muNiZ Ferreira
arquivo
eduARdO de CARVALHO
isabel de cássia crema goNçalves
sayoNara souZa dos saNtos
recepção
alex de almeida alquimim
euNice de Falco assis
FerNaNda heleN de souZa
jessica bolaiNa suyama
Nagela gardeNe silva Nogueira

copeira
lucileia Novais jardim

divisão operacioNal
ANALIA VeRÔNICA BeLLI gereNte 
departameNto produção — osesp 
alessandra cIMIno
rodrigo maluF ramos da silva
aNa Nely barbosa de lemos
lucas gomes mariNho martiNs
marildo lopes de sousa juNior

departameNto de operações
MÔNICA CáSSIA feRReIRA gereNte
reGIane saMPaIo Bezerra
aNgela da silva sardiNha
cristiaNo gesualdo
FabiaNe de oliveira araujo
guilherme vieira 
viNicius goy de aro
viNicius pimeNtel teles**
sidNey augusto de oliveira miNghiN**

departameNto tÉcNico
RONALd GOeS gereNte
ednIlson de caMPos PInto
erik klaus lima gomides
sÉrgio cattiNi
elieZio Ferreira de araujo
ilumiNação
carlos eduardo soares da silva 
abdias viceNte da silva juNior
acústica
som
Fabio tsuNeo seNa saNtos miyahara
FerNaNdo dioNisio vieira da silva
reNato Faria FirmiNo
moNtagem
rodrIGo BatIsta FerreIra
beNedito juNior rodrigues costa
carlos heNrique N. dos saNtos
emersoN de souZa
gersoN da silva
josÉ carlos Ferreira
júlio cesar barreto de souZa
paulo alberto correa paixão
reiNaldo roberto saNtos
roNaldo liberato saNtos
coNtroladores de acesso
sandro Marcello saMPaIo MIranda
adailsoN de aNdrade
edgar paulo da coNceição
emilio do prado rodrigues
humberto alves caroliNo
julio cesar rosa
leaNdro viceNte svet
luiZ mario alves da silva
NiZiNho deivid Zopelaro
regivaldo lopes de souZa
roNaldo de lima quiriNo
saNdro silvestre da silva

iNdicadores
saBrIne FerreIra
aNa paula do NascimeNto gomes*
aNdersoN beNi
breNda koschel de Farias*
bruNo guilhermiNo de FraNça silva
debora regiNa arruda pardo*
FerNaNda lÉ de olivieira*
FerNaNdo rodrigues da silva
israel dias de lima*
joão lucas bressaN*
larissa baleeiro da silva*
marcia siNtia liNs ribeiro*
marco aurelio giaNelli viaNNa da silva*
maria jocelma a. r. Nishiuchi
mariaNa de almeida Neves
tassiaNa de souZa rodrigues*

camareiras
ivoNe das poNtes
maria do socorro da silva
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Para os jornalistas da                  , tocar notícia é como fazer uma sinfonia.

A CBN não toca música.
Mas a equipe de âncoras é afinadíssima.
Os comentaristas são virtuoses da palavra e da informação jornalística.
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APOIE SUAORQUESTRA

MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESENTAM

Há boas razões para ser um Associado Osesp

1
2
3 PROGRAMA SUA ORQUESTRA 

www.osesp.art.br/suaorquestra
suaorquestra@osesp.art.br

11 3367 9580

REALIZAÇÃO

/osesp /osesp /osesp/videososesp

Concertos didáticos para mais de 110 mil crianças e jovens e 1.154 
vagas ao ano para professores multiplicadores da apreciação musical;

Aperfeiçoamento de jovens músicos de elevado potencial para 
ingresso no mercado profissional;

Visitas educativas à Sala São Paulo para mais de 120 mil pessoas.

A partir de R$ 300 de contribuição, você é nosso convidado para 
participar de ensaios da Osesp, concertos didáticos e da Academia de 

Música, visitar a Sala São Paulo e ainda participar de eventos 
exclusivos, entre outros benefícios.

Você pode deduzir 100% de sua contribuição até o limite de  6% do 
Imposto de Renda devido. No site da Osesp você pode simular valores 

para melhor usufruir desse incentivo fiscal. 
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ProGraMa sua orquestra

AGRAdeCeMOS A tOdOS que CONtRIBueM  
COM O NOSSO PROGRAMA de  
CAPtAçãO de ReCuRSOS PARA OS  
PROGRAMAS eduCACIONAIS dA OSeSP

abNer oliva
abrahão saliture Neto
ademar pereira gomes
adhemar martiNho dos saNtos
adriaNa maZieiro reZeNde
adriaNa ravaNelli ribeiro gilliotti
agueda galvão
alberto caZaux
alberto kachaNi
albiNo de bortoli
alceu laNdi
alessaNdra miramoNtes lima
alessaNdro coNtessa
alexaNdre coNti marra
alexaNdre jose marko
alexaNdre leao Ferreira
alFredo josÉ maNsur
alida maria Fleury bellaNdi
alieksiei martiNs
alvaro Furtado
aNa carola hebbia lobo messa
aNa caroliNa albero belisário
aNa elisabeth adamovicZ de carvalho
aNatoly tymosZcZeNko
aNdrÉ camiNada
aNdre guyvarch
aNdrÉ luiZ de medeiros m. de barros
aNdre rodrigues caNo
aNdre xavier Forster
aNdreia de Fatima NascimeNto
aNelise paiva csapo
aNita leoNi
aNtoNieta de oliveira
aNtoNio ailtoN caseiro
aNtoNio capoZZi
aNtoNio carlos maNFrediNi
aNtoNio carlos rebello da silva
aNtoNio claret maciel saNtos
aNtoNio de jesus meNdes
aNtoNio dimas
aNtoNio marcos vieira saNtos
aNtoNio roberto lumiNati
aNtoNio salatiNo
arNaldo malheiros
arNaldo yaZbek jr.
artur heNrique de toledo damasceNo
ava Nicole draNoFF borger
barbara heleNa kleiNhappel mateus
bela FeldmaN - biaNco
beNjamiN jeaNyves ergas
bertha roseNberg
carlo celso leNcioNi ZaNetti
carlos alberto de moura
carlos alberto de sá leal
carlos alberto mattoso ciscato
carlos alberto piNto de queiroZ
carlos alberto waNderley juNior
carlos eduardo almeida martiNs de aNdrade
carlos eduardo ciaNFloNe
carlos eduardo mori peyser
carlos eduardo seo
carlos iNácio de paula
carlos macruZ Filho
carlos roberto appoloNi
carlos roberto boNito
carlos roberto pereira
carlota thalheimer
carmem luiZa goNZaleZ da FoNseca
carmeN gomes teixeira
cássio dreyFuss
cÉlia marisa preNdes
celia terumi saNda
celiNea vieira poNs
cÉlio corrêa de almeida Filho
cesar augusto coNForti
cesare tubertiNi
chisleiNe Fátima de abreu
christiaNo de barros
cibele riva rumel
cid baNks loureiro
cirilo lemes de castro
clarice bercht
claudia heleNa plass
cláudio aNtoNio mesquita pereira
cláudio augusto de medeiros câmara
claudioNor spiNelli
clodoaldo aparecido aNNibal

clovis legNare
cristiNa maria mira
daltoN de luca
daN aNdrei
daNiel bleecker parke
daNiel da silva rosa
daNiel ricardo batista teixeira
dárcio kitakawa
daumer martiNs de almeida
david lawaNt
debora arNs waNg
deborah Neale
dÉcio pereira coutiNho
demilsoN belleZi guilhem
diaNa vidal
didio koZlowski
dioNe maria paZZetto ares
dirceu lopes de mattos
dora maria spiraNdelli
doris cathariNe corNelie kNatZ kowaltowski
dorothy soares barbosa maia
douglas castro dos reis
dulcidiva paccaNella
edilsoN de moraes rego Filho
edith raNZiNi
edmuNdo lucio giordaNo
edNa de lurdes siscari campos
edsoN deZaN
edsoN miNoru Fukuda
eduardo algraNti
eduardo cytryNowicZ
eduardo FoNseca alteNFelder silva
eduardo germaNo da silva
eduardo muFarej
eduardo piZa pereira gomes
eduardo villaça piNto
eduardo weNse dias
eFraiN cristiaN ZuNiga saavedra
elayNe rodrigues de matos
eleNice salles kraemer
eliaNa ayako hirata aNtuNes de oliveira
eliaNa maria daros periNi
elias audi júNior
elieZer schuiNdt da silva
elisabeth brait
eliseu martiNs
elleN simoNe de aquiNo oliveira paiva
eloisa cristiNa maroN
eloisa thomÉ milaNi
elZa maria rocha padua
ema eliaNa taricco de Fiori
emilio eugêNio auler Neto
erick Figueiredo rodrigues
erika roberta da silva
erwiN Nogueira de aNdrade
etsuko ikeda de carvalho
eurico ribeiro de meNdoNça
evaNdro bucciNi
Fábio batista blessa
Fabio de oliveira teixeira
Fabio rodrigo vergaNi cespi
Fábio tadeu bordotti moreira
Fátima portella ribas martiNs
FeliciaNo lumiNi
FerNaNdo aNtoNio Follador
FerNaNdo aNtoNio rivetti suelotto
FerNaNdo herbella
FerNaNdo josÉ de Nobrega
FerNaNdo luis leite carreiro
FerNaNdo mattoso lemos
FerNaNdo octavio maZZa baumeier
Filippe vascoNcellos de Freitas guimarães
Flavia prada
Flávio eduardo pahl
Flávio ortuÑo
Flávio seNeriNe bertaggia
FraNcesca ricci
FraNcisco sciarotta Neto
FraNçois josÉ ribeiro dos saNtos
Frederico maciel moreira
Friedrich theodor simoN
gastão jose goulart de aZevedo
george gustavo mirocha
geraldo gomes serra
gilberto laboNia
gilceia pechiNho hallack
giNa maria maNFrediNi oliveira
giocoNda da coNceição silva
giZelda maria bassi siqueira
gloria maria de almeida souZa tedrus
goNZalo veciNa Neto
graciette da silva moreira
guilherme caobiaNco marques
gustavo aNdrade

hamiltoN bokaleFF de oliveira juNior
haNs peter Fill
hedywaldo haNNa
helga vereNa leoNi maFFei
heli de aNdrade
helio elkis
heNrique huss
heNry arima
hermaN briaN elias moura
heryelleN leite barreto
hilda maria FraNcisca de paula
horacio laFer piva
ideval berNardo de oliveira
ilaN avrichir
ilma adeliNa cauduro poNte
ilma teresiNha arNs waNg
ilvia maria berti coNtessa
ireNe abramovich
íris gardiNo
isabela siscari campos
israel saNcovsky
israel vaiNboim
itiro shirakawa
ivaN cuNha NascimeNto
ivete roitmaN
j. roberto whitaker peNteado
jaime piNsky
jairo okret
jaNiNe meNelli cardoso
jaNos bela kovesi
jayme volich
jeaN FerNaNdo piNheiro miraNda
jeaN marcel d`ávila FoNtes de aleNcar
jeaNette aZar
jeFFersoN FerraZ rodrigues
jeFFersoN lima matias oliveira
joão caetaNo alvares
joão cláudio loureiro
joao laZaro da silva
joão luiZ dias
joaquim vieira de campos Neto
jorge arNaldo curi yaZbek
jose adauto ribeiro
jose aNtoNio mediNa malhado
jose bileZikjiaN
josÉ carlos baptista do NascimeNto
josÉ carlos goNsales
josÉ carlos rossiNi iglÉZias
jose cerchi Fusari
josÉ estrella
josÉ luiZ caruso roNca
josÉ luiZ de araujo caNosa migueZ
jose luiZ dos saNtos
josÉ luiZ gouveia rodrigues
jose maria cardoso de assis
jose quiNto jr
josÉ roberto beNeti
jose roberto de almeida mello
josÉ roberto ForNaZZa
josÉ roberto micali
josÉ rubeNs piraNi
josÉ sudá pires
joseFiNa leicaNd
judith mireille behar
juliaNa akiko Noguchi suZuki
juliaNa beNigNa de oliveira correa
julio milko
juNia borges botelho
karl heiNZ kieNitZ
kátia eliege meNeghetti de Negreiros
koichi miZuta
laFayette de moraes
larry g. ludwig
laura jaNiNa hosiassoN
laura paladiNo de lima
layde hilda machado siqueira
lÉa elisa siliNgowschi calil
leila teresiNha simões reNsi
leoNardo keNji ribeiro kitajima
leoNardo stelZer rossi
leoNardo teixeira
lia bridelli
ligia maria alves piola
liliaN rocha de abreu sodrÉ carvalho
liria kaori iNoue
livio de vivo
lucas de lima Neto
luci baNks leite
lúcia machado moNteiro
lucia porchat cauduro
luciaNa cristiNa da silva
luciaNo goNZales ramos
luis edmuNdo piNto da FoNseca
luís marcello gallo
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luis marcio barbosa
luiZ aNtôNio pereira
luiZ augusto de queiroZ ablas
luiZ carlos corsiNi moNteiro de barros
luiZ carlos de castro vascoNcellos
luiZ carlos teixeira de souZa juNior
luiZ cesário de oliveira
luiZ diederichseN villares
luiZ do NascimeNto pereira juNior
luiZ FraNco braNdão
luiZ goNZaga mariNho braNdão
luiZ goNZaga piNto saraiva (iN memoriaN)
marcel poNs esparo
marcelo aNcoNa lopeZ
marcelo biFFe
marcelo hideki terashima
marcelo juNqueira aNgulo
marcelo kayath
marcelo peNteado coelho
marcia deNise FraNcisco schNeider
marcio augusto ceva
marcio correa e castro peçaNha
marcio de souZa machado
marcio march garcia
márcio massayuki yochem
marco aurÉlio dos saNtos araújo
marco tullio bottiNo
marcos alves de olival
marcos viNicius albertiNi
maria alexaNdra kowalski motta
maria augusta sadi buarraj
maria cecilia rossi
maria cecilia seNise martiNelli
maria christiNa carvalhal
maria elisa dias de aNdrade Furtado
maria elisa vila real biFFe
maria emilia pacheco
maria evaNgeliNa ramos da silva
maria heleNa leoNel gaNdolFo
maria hermíNia tavares de almeida
maria joseFa suáreZ cruZ
maria kaduNc
maria lucia martoraNo de rosa
maria lucia pereira machado
maria lucia tokue ito
maria luiZa gaspar boNoZZi
maria luiZa marcilio
maria luiZa pigiNi saNtiago pereira
maria luiZa saNtariNi moreira porto
maria olga soares da cuNha
maria paula de oliveira valadares
maria soNia da silva
maria stella moraes ribeiro do valle
maria thereZa leite de barros juNdi
maria virgiNia graZiola
mariam arakawa irie
mariluce de souZa moura
mariNa pereira bittar
mariNa pereira rojas boccalaNdro
mário NelsoN lemes
marjorie de oliveira ZaNchetta
marleNe adame garcia
masatake haseyama
mauricio castaNho taNcredi
mauricio gomes ZamboNi
mauro Fisberg
mauro Nemirovsky de siqueira
maysa cerqueira mariN audi
meire cristiNa sayuri morishigue
mercia lucia de melo Neves chade
messias maciel do prado
michael haradom
michel cuNha taNaka
michele sophia loeb chaZaN
miguel pareNte dias
miguel sampol pou
miguel vituZZo Filho
miriam de souZa keller
môNica assumpção pimeNtel de mello
moNica maria gomes Ferreira
môNica maZZiNi perrotta
Nadir da gloria h. cervelliNi
NaNcy Zambelli
NapoleoN goh miZusawa
NataNiel picado alvares
Neli aparecida de Faria
NÉlio garcia de barros
NelsoN aNdrade
NelsoN de almeida goNçalves
NelsoN merched daher Filho
NelsoN pereira dos reis
NelsoN vieira barreira
Neusa maria de souZa
NiltoN diviNo d'addio
Noemia pereira Neves

olavo aZevedo godoy castaNho
orlaNdo cesar o. barretto
oscar wiNdmüller
osNi aparecido saNcheZ
oswaldo heNrique silveira
otavio de souZa ramos
otavio FiNeis juNior
otávio roberti macedo
oZiris de almeida costa
pablo basilio de sa leite chakur
paschoal milaNi Netto
paschoal paulo barretta
patrícia gama
patrícia luciaNe de carvalho
paulo aparecido dos saNtos
paulo de tarso Neri
paulo de toledo piZa
paulo emílio piNto
paulo meNeZes Figueiredo
paulo roberto caixeta
paulo roberto FraNceschiNi meirelles
paulo roberto porto castro
paulo roberto sabalauskas
paulo sergio joão
pedro lacerda de camargo
pedro morales Neto
pedro ribeiro aZevedo
pedro sÉrgio sassioto
pedro spyridioN yaNNoulis
percival hoNÓrio de oliveira
peter greiNer
pliNio tadeu cristoFoletti juNior
provvideNZa bertoNciNi
raFael golombek
raphael pereira criZaNtho
raquel barbosa arNaud
raquel sZterliNg NelkeN
rebeca lÉa berger
regiNa heleNa da silva
regiNa lúcia elia gomes
regiNa valÉria dos saNtos mailart
reiNaldo moraNo Filho
remo trigoNi júNior
reNata kutschat
reNata simoN
reNato aNastasia poliZZi Filho
reNato volpe de aNdrade
reNÉ heNrique götZ licht
ricardo bohN goNçalves
ricardo guilherme busch
ricardo sampaio de araujo
ricardo voN dolliNger martiN
rita de cassia barradas barata
robert a. wall
roberto castello wellauseN
roberto goNcalves borba
roberto lopes doNke
roberto moretti bueNo
roberto sergio sergi
rogÉrio tabet de oliveira
rosa maria pessôa raNgel
rosaNa tavares
roseli rita mariNheiro
rosicler albuquerque de sousa
rubeNs pimeNtel scaFF juNior
ruy biaNchi sartoretto
salvator licco haim
sami tebechraNi
saNdra ramos FilippiNi borba
saNdra regiNa de carvalho
saNdra souZa piNto
saNto boccaliNi juNior
sarah valeNte battistella
satoshi yokota
selma aNtoNio
selma s. cerNea
sergio paulo rigoNatti
sergio rachmaN
sergio trevisaN
shara pereira de poNttes
sidNei FortuNa
silvia ciNtra FraNco
sílvia regiNa FraNceschiNi
silvia regiNa quiNtaNa sperb
silvio aleixo
silvio chebabi teixeira de vascoNcelos
silvio partiti
solaNge rigoNatti
soNia margarida csordas
soNia maria leite
soNia maria schiNcarioli
soNia poNZio de reZeNde
stephaN wolyNec
sueli da silva moreira
sueli mariNo

susaNa amalia hughes supervielle
suZete garcia de moura
tacio lacerda gama
taNia maria josÉ aiello vaisberg
tarcísio saraiva rabelo jr
tereZiNha aparecida sávio
thereZiNha prado de aNdrade gomes
thomaZ wood juNior
tomasZ kowaltowski
toNi guede pellicer
urbaNo aleNcar machado
valdir rodrigues de souZa
valÉria dos saNtos gabriel
valÉria gadioli
vaNia curi yaZbek
vera da coNceição FerNaNdes hachich
vera lucia peres pessôa
verôNica heiNZ
viceNte paiva correia lima
victor jesus rojas herNaNdeZ
vilma pereira rivero vella
vitÓrio luis kemp
viviaNa saphir de picciotto
wagNer Niels bojleseN
waldemar coelho hachich
waldemar tardelli Filho
wallace chamoN alves de siqueira
walter jacob curi
walter ribeiro terra
waNder aZevedo
washiNgtoN kato
wiliam bassitt
wilma partiti Ferreira
wilmar dias da silva
wiltoN queiroZ de araujo
yara ap. dos saNtos
yoji ogawa
yvaN leoNardo barbosa lima
Zelita caldeira Ferreira guedes
Zilma souZa cavadas
ZoÉ marsiglio
Zoroastro cerviNi aNdrade
 
 
120 ASSOCIADOS ANÔNIMOS

relação de Nomes atualiZadas em 18/02/2014
 
 
 
assocIe-se!

PARA OutRAS INfORMAçõeS SOBRe
O PROGRAMA SuA ORqueStRA, ACeSSe: 
WWW.OSeSP.ARt.BR/SuAORqueStRA 
Ou eNtRe eM CONtAtO PeLO teLefONe 
11 3367-9580
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InForMaçÕes ÚteIs

preciso me preparar para  
os coNcertos?
Não é necessário conhecimento 
prévio para assistir e apreciar  
a música apresentada pela Osesp. 
Entretanto, conhecer a história  
dos compositores e as 
circunstâncias das composições 
traz novos elementos à escuta. 
Com início uma hora antes dos 
concertos da série sinfônica, aulas 
de cerca de 45 minutos de 
duração abordam aspectos 
diversos das obras do 
programa  
a ser apresentado pela Osesp 
na mesma data. Para participar,  
basta apresentar o ingresso avulso 
ou de assinatura para o respectivo 
concerto. Nas Revistas você 
também encontra comentários de 
musicólogos e especialistas em 
linguagem acessível.

someNte música
Diferentemente de outros gêneros 
musicais, a música de concerto 
valoriza detalhes e sons muito 
suaves; assim, o silêncio por parte 
da plateia é muito importante. 
Telefones celulares e outros 
aparelhos eletrônicos devem 
permanecer desligados, ou 
em modo silencioso, durante  
os concertos. Além do som, 
também a luz desses 
aparelhos pode incomodar.

Fumar, comer e beber
Fumar em ambientes fechados  
é proibido por lei; lembre-se 
também de que não é permitido 
comer ou beber no interior da  
sala de concertos.

quaNdo aplaudir?
É tradição na música clássica 
aplaudir apenas no final das 
obras. Preste atenção, pois muitas 
peças têm vários movimentos, com 
pausas entre eles. Se preferir, 
aguarde e observe o que faz a 
maioria.

chegaNdo atrasado
No início do concerto ou após  
o intervalo, as portas da sala de 
concerto serão fechadas logo  
depois do terceiro sinal. Se lhe for 
permitido entrar entre duas obras, 
siga as instruções de nossos 
indicadores e ocupe rápida  
e silenciosamente o primeiro lugar 
vago que encontrar. Precisando 
sair, faça-o discretamente, 
ciente de que não será 
possível retornar.

importaNte
Pensando em seu conforto, além  
da implantação das três saídas para 
facilitar o fluxo de veículos após  
os concertos, outra melhoria foi 
aplicada ao nosso estacionamento: 
agora você retira o comprovante 
(ticket) na entrada e efetua  
o pagamento em um dos caixas, 
localizados no 1o subsolo  
(ao lado da bilheteria) e no  
hall principal da Sala São Paulo.  
A forma de pagamento também 
melhorou; além de cartão de 
crédito e débito, você pode utilizar 
o sistema Sem Parar/Via Fácil.

Lembre-se: o ticket pode ser pago  
a qualquer hora, desde sua entrada 
até o final da apresentação. 
Antecipe-se. Não espere o final do 
concerto: pague assim que entrar 
ou durante o intervalo. Dessa 
forma, você evita filas, otimiza seu 
tempo e aproveita até o último 
acorde.

como devo estar vestido?
É fundamental que você se sinta 
confortável em sua vinda à Sala  
São Paulo. Entretanto, assim como 
não usamos roupas sociais na praia, 
é costume evitar bermudas ou 
chinelos numa sala de concertos.

e Na hora da tosse?
Não queremos que você se sinta 
desconfortável durante as 
apresentações. Como prevenção, 
colocamos à disposição balas  
(já sem papel), que podem ser 
encontradas nas mesas do hall  
da Sala. Lembre-se que um lenço 
pode ser muito útil para abafar  
a tosse.

criaNças
As crianças são sempre bem-vindas 
aos concertos, e trazê-las é a 
melhor forma de aproximá-las de 
um repertório pouco tocado nas 
rádios e raramente explorado pelas 
escolas. Aos sete anos, as crianças 
já apresentam uma capacidade de 
concentração mais desenvolvida, 
por isso recomendamos trazê-las  
a partir dessa idade. Aconselhamos 
a escolha de programas específicos 
e que não ultrapassem os 60 
minutos de duração.
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di CavalCanti  (rio de Janeiro, rJ, 1897 - 1976)
nascido no rio de Janeiro, di Cavalcanti foi caricaturista, desenhista, jornalista, ilus-
trador e pintor. em 1917, muda-se para são Paulo, onde frequenta por pouco tempo 
a Faculdade de direito. inicia sua carreira artística fazendo ilustrações para a Fon-Fon, 
revista consagrada principalmente na caricatura política, na charge social e na pintura 
de gênero. em 1922, idealiza junto a Mário de andrade e oswald de andrade, a  
semana de arte Moderna. temas recorrentes de sua pintura são festas populares, 
favelas, operários, o samba e a mulata brasileira. entre 1923 e 1925, reside em 
Paris, onde conhece a produção de artistas de vanguarda, que muito o influenciaram. 
trabalha como correspondente do jornal Correio da Manhã. nesta mesma década, in-
gressa no Partido Comunista e sofre sua primeira prisão durante a revolução Constitu-
cionalista, em 1932, mesmo ano em que publica o álbum A Realidade Brasileira, série 
de doze desenhos satirizando o militarismo da época. em 1951, participa da primeira 
bienal de são Paulo e, na bienal seguinte, recebe o prêmio de melhor pintor nacional.

di CavalCanti
Rio de Janeiro, RJ, 1897 – Rio de Janeiro, RJ, 1976 

Figuras e animais, 1954
óleo sobre tela

146,5 x 412,5 cm
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil.  

Doação da Secretaria de Transporte, 1986
Crédito fotográfico: Alessandra Fratus
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Cada número da revista osesp traz na  
capa uma obra de artista brasileiro 
contemporâneo, do acervo da Pinacoteca  
do estado de são Paulo. 

os trabalhos foram selecionados pela  
curadora--chefe da Pinacoteca, valéria Piccoli, 
juntamente com o diretor artístico da osesp, 
cobrindo seis décadas de história da orquestra, 
seguindo cronologicamente o tema da  
temporada 2014: na paisagem dos sessenta.
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