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Postos em equilíbrio, em movimento ou em expansão,
os carretéis foram a chave com a qual Iberê acessou o
abstracionismo. Sua obra, sobretudo nos anos 1960 e
1970, ganha uma atmosfera menos figurativa, o que
está relacionado, de algum modo, ao geometrismo
que tomou conta da produção artística brasileira nas
décadas de 1950 e 1960. Iberê Camargo, no
entanto, nunca esteve ligado a qualquer corrente
artística. Para ele, a deformação dos objetos consistia
na própria expressividade da forma, diferentemente da
maioria dos artistas da época, que privilegiavam
composições baseadas nas relações formais entre
linhas, cores e superfícies. FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO

Uma parceria entre a Fundação Osesp e a Fundação
Iberê Camargo, de Porto Alegre, permitirá que,
ao longo da Temporada, 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.

ASCENSÃO I [DETALHE], 1973
ÓLEO SOBRE TELA
57 X 40 CM
COL. MARIA COUSSIRAT CAMARGO,
FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO, PORTO ALEGRE

A

estética da música não é um assunto popular. Os músicos suspeitam que seja um
falatório abstrato, distante da realidade
musical; os ouvintes desconfiam que se
trate de reflexões filosóficas, a deixar preferencialmente para os iniciados, ao invés de assolar os
próprios pensamentos com dificuldades supérfluas.
Por mais compreensíveis que sejam a irritação e a
desconfiança em relação a esse assunto que se convencionou chamar de estética da música, imaginar
que as questões desta ciência estejam distantes do
dia a dia musical é errôneo. Pelo contrário; se olhadas com objetividade, são questões perfeitamente
tangíveis e atuais.
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Aquele que considera enfadonho ter de ler a nota
de programa de um poema sinfônico de Franz Liszt
ou de Richard Strauss antes do concerto; que, durante um recital noturno de Lieder, anseia por uma sala
escura, onde as letras das canções impressas no programa sejam ilegíveis; que julga supérfluo familiarizar-se com os contornos da trama antes de assistir a
uma ópera cantada em italiano — em outras palavras, aquele que, durante um concerto ou uma ópera, negligencia e menospreza o componente verbal da
música, está tomando uma decisão estético-musical,
que ele quer acreditar ser fundada em seu próprio
gosto, mas que, na verdade, é expressão de uma tendência geral e dominante, disseminada gradualmente
nos últimos 150 anos, sem que sua importância para
a cultura da música tenha sido devidamente reconhecida. O que se deu foi nada menos que uma transformação profunda do conceito de música: não um
mero rearranjo estilístico de formas e técnicas musicais, mas uma mudança fundamental no que a música é e significa, ou no modo como é concebida.
Ouvintes de música que reagem da forma descrita acima se orientam — para tomar de empréstimo
uma expressão da história da ciência cunhada pelo
filósofo Thomas Kuhn (1922-96) — segundo um
“paradigma” estético-musical, um conceito-modelo:
o da “música absoluta”. Paradigmas, conceitos de
base que guiam a percepção e o pensamento musical,
constroem um dos temas centrais de uma estética da
música que lança luz sobre pressupostos que, discretos e pouco observados, se perdem atrás de hábitos
musicais do dia a dia.
O compositor austríaco Hanns Eisler (1898-1962),
que fez uma tentativa séria de aplicar a teoria marxista
à música e à estética da música, designava o conceito
de música absoluta como um devaneio da “era burguesa”: uma época que ele via com olhar de superioridade, mas da qual, ao mesmo tempo, reconhecia ser um
herdeiro. “A música de concerto, aliada a sua forma
social, o concerto, representa uma época histórica
da evolução da música. Sua formação específica está

atrelada à ascendência da sociedade burguesa moderna. A hegemonia da música sem palavras, vulgarmente chamada de ‘música absoluta’, a separação entre
música e trabalho, música difícil e fácil, profissionais e diletantes, é típica da música no capitalismo.” 1
Por mais vaga que seja a expressão “sociedade
burguesa moderna”, Eisler parece ter pressentido
que “música absoluta” não é simplesmente um sinônimo “atemporal” de música instrumental, sem
texto, autônoma, desconectada de funções ou programas “extramusicais”, mas um termo que aponta
para a ideia em torno da qual uma época histórica
específica agrupou seus pensamentos quanto à natureza da música. O fato de Eisler, surpreendentemente, chamar a expressão “música absoluta” de vulgar
é sem dúvida expressão de rancor latente contra um
neologismo cuja elevada pretensão — a conotação de
que a música absoluta seria uma música que prefigura o absoluto — dificilmente passaria despercebida
pelo filho de um filósofo.2
Na cultura da música centro-europeia do século
xix — em oposição à cultura operística ítalo-francesa da mesma época —, a noção de música absoluta
estava tão profundamente enraizada que, como veremos mais adiante, até mesmo Richard Wagner, que
polemizava contra o princípio, no fundo estava convencido de sua verdade essencial. E não chega a ser
exagero quando dizem que, na estética da música, o
conceito de música absoluta é a ideia estrutural da
idade clássico-romântica.
Como já foi mencionado, é inegável que o princípio tinha seus limites regionais; a tese de que se
trata de um provincianismo seria, contudo, no mínimo precipitada, se considerarmos a importância
estética da música instrumental autônoma no fim
do século xviii e ao longo do século xix. Por outro lado, a expansão universal da música absoluta no
século xx não pode ocultar o fato histórico de que
— por critérios sócio-históricos, e não estéticos —
sinfonia e música de câmara representavam, no século xix, meros enclaves em uma cultura musical

1. Eisler, Hanns, Musik und Politik: Schriften 1924-1948 [Música e Política: Escritos 1924-1948], organização de Günter
Mayer (Leipzig : VEB Deutscher Verlag Für Musik, 1973), p. 222.
2. Hanns Eisler era filho do filósofo austríaco Rudolf Eisler (1873-1926). (n.e.)
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“séria” impregnada de óperas, romanças, peças virtuosísticas e peças de salão (isso sem falar nos subterrâneos da música “ligeira” ou “popular”).
Como sugere um ensaio do musicólogo Jules
Combarieu (1859-1916) escrito em 1895, os franceses já haviam compreendido muito bem que o conceito de música absoluta remonta ao romantismo
alemão e deve seu páthos — a associação entre a música sem textos, programas ou funções e a expressão
ou noção de “absoluto” — à poesia e à filosofia alemãs de 1800. Segundo Combarieu, a ideia de “pensar em música, pensar com sons, como a literatura
pensa com palavras” só foi transmitida à consciência
francesa — que sempre se agarrou à ligação entre
música e língua para encontrar um sentido na música — por meio “das fugas e sinfonias alemãs”.3 [...]

A

ideia de “música absoluta” consiste na
convicção de que, por não ter conceito, objeto ou propósito, a música instrumental expressa, com pureza e
tranquilidade, a essência da música. O mais relevante não é a existência de música sem palavras,
mas sim o significado que lhe é atribuído. Como
pura “estrutura”, a música instrumental fala por
si mesma; distante das emoções e sentimentos
do mundo terreno, ela constrói um “mundo isolado”.4 Não por acaso, E.T.A. Hoffmann (1776-1822) foi o primeiro a falar em música como “estrutura”5 e, ao mesmo tempo, proclamou a música
instrumental como a “verdadeira” música, de modo
que a língua falada representaria algo “exógeno”, um
acréscimo posterior. “Quando se trata da música
como arte autônoma, deve-se falar apenas na músi-

ca instrumental, que, ao rejeitar todo auxílio, toda
adição de outras artes, expressa com pureza uma
essência artística que lhe é própria e que só nela se
pode reconhecer.”6
Com o tempo, a tese de que a música instrumental, livre de funções ou programas, é a “verdadeira”
música foi se tornando um lugar-comum que define
o trato diário com a música, sem que ninguém tenha consciência ou mesmo desconfie minimamente disso. A princípio, no entanto, a tese deve ter
parecido um paradoxo desafiador, pois contradizia
de forma brusca um antigo conceito que se consolidara ao longo de milênios de tradição. O que hoje
pode parecer evidente — que música é um fenômeno sonoro e nada mais, e que, portanto, um texto
é um dos momentos “extramusicais” —, revela-se
como um teorema de não mais de duzentos anos,
criado historicamente. A tomada de consciência
desse caráter histórico tem dois corolários: por
um lado, cria espaço para a compreensão de que
o que foi configurado historicamente é passível de
transformação, não devendo ser aceito como condição natural; e, por outro, permite uma melhor
compreensão da essência do conceito de música que
predomina nos dias de hoje, seus pressupostos e o
pano de fundo que o emoldura.
O antigo conceito ao qual a noção de música absoluta teve de se impor fundamentava-se na ideia —
originada na Antiguidade e nunca posta em xeque
até o século xvii — de que música, conforme formulado por Platão, consistia de harmonia, rhytmos
e logos. Por harmonia, entendia-se relações sonoras
regradas, sistematizadas racionalmente; por rhytmos,
a ordenação temporal da música, que, na Antiguida-

3. Schering, Arnold. “Kritik des romantischen Musikbegriffs” [Crítica do Conceito Musical Romântico], em Vom
musikalischen Kunstwerk [Da Obra de Arte Musical] (Leipzig: Kunstwerk, 1951), pp. 72-108; aqui, p. 104.
4. Wackenroder, Wilhelm Heirich, Werke und Briefe [Obras e Cartas] (Heidelberg: L. Schneider, 1967), p. 245
5. Kropfinger, Klaus. “Der musikalische Strukturbegriff bei E.T.A. Hoffmann” [O Conceito de Etrutura Musical em
E.T.A. Hoffmann], em Bericht über den internationalen musikwissenschaftlichen Kongreß der Gesellschaft für Musikforschung Bonn
1970, [Relatório Sobre o Congresso Internacional de Ciências da Música da Sociedade de Pesquisa Musical de Bonn em
1970], organização de Carl Dahlhaus (Kassel: Bärenreiter, 1971), pp. 480-482.
6. Hoffmann, E. T. A, Schriften zur Musik [Escritos Sobre Música], organização de Friedrich Schnapp (Munique:
Winkler-Verlag, 1963), p.34.
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de, incluía a dança ou movimentos regulares; e por
logos, a língua como expressão da racionalidade humana. Música sem língua era tida, portanto, como
uma música reduzida, minimizada em sua essência:
como modo deficiente ou mera sombra daquilo que
a música realmente é. (Partindo de um conceito de
música influenciado pela linguagem, até a música
programática ganha justificação, para além da música vocal: ela não aparece mais como literatização
secundária da música “absoluta”, nem o programa
como adição “de fora”, mas como rememoração do
logos, que a música, para ser totalmente ela mesma,
sempre deveria incluir.) [...]
Ainda assim, a ideia de música absoluta — pouco
a pouco e contra toda resistência — tornou-se o paradigma estético da cultura musical alemã do século
xix. Analisando repertórios e catálogos de obras na
época romântica e pós-romântica, não se pode falar
numa supremacia da música instrumental. Por outro
lado, é evidente que o conceito que se tinha de música
na época tornou-se cada vez mais marcado pela estética da música absoluta. O fato notável de que, exceto
pela ópera e alguns oratórios e canções, a música instrumental seja predominante na programação das salas
de concerto nos dias de hoje não deve ocultar a antiga
preponderância da música vocal. Se até mesmo adversários de Eduard Hanslick (1825-1904)7 falavam do
texto na música cantada como um momento “extramusical”, a luta contra o “formalismo” estava perdida
antes de começar, porque Hanslick já havia triunfado
no vocabulário que era usado contra ele. [...]
Apesar da famosa afirmação de E.T.A. Hoffmann
de que a sinfonia teria “praticamente se tornado a
ópera dos instrumentos” 8 [...], seria equivocado dizer
que o autor, em 1809, um ano antes de sua crítica da
Quinta Sinfonia de Beethoven, ainda estava convencido de que, para compreender esteticamente formas
instrumentais, seria preciso relacioná-las a modelos

vocais. Na verdade, Hoffmann quer dizer que, por
um lado, a posição da sinfonia em relação à música
instrumental é análoga à da ópera em relação à música vocal; e que, por outro, a sinfonia se assemelha a
um “drama musical”.9 [...]
O fato de que a sinfonia, e não o quarteto de cordas — a quintessência da música de câmara —, representava o modelo inteligível [Anschauungsmodell]
a partir do qual a ideia de música absoluta seria desenvolvida não se baseava na natureza dessa forma específica de música, mas sim nos textos de reflexão
estética que discutiam o assunto. Seus autores defendiam a sinfonia como gênero de concerto público,
enquanto o quarteto de cordas, que pertencia a uma
cultura musical da vida privada, ficava na sombra. Por
um lado, já no começo do século, Beethoven procurava no quarteto de cordas uma transição para o público: em seu Quarteto nº 9 — “Razumovsky”, Op.59,
a transformação do caráter social do gênero é parte
da composição. Por outro, o compositor imaginava
que o Quarteto nº 11 — “Serioso”, Op.95 permaneceria apartado do público. Em texto de 1838, “Zweiter
Quartettmorgen” [Segunda matinê de quartetos], Robert Schumann descreveu uma peça contemporânea
de Carl Gottlieb Reissiger como “um quarteto para se
ouvir sob a luz de velas e na companhia de belas mulheres” — ou seja, uma peça de salão —, “enquanto
os verdadeiros beethovenianos trancam a porta, gozam e desfrutam de cada compasso”.10 Nos anos 1830,
“beethovenianos” não eram simplesmente admiradores de Beethoven, mas sim aqueles que veneravam,
também e sobretudo, suas obras tardias. [...]
Em defesa de uma estética do “especificamente
musical”, Hanslick procurou desconstruir a metafísica romântica da música instrumental.11 Esse realinhamento teórico, somado ao axioma segundo o
qual forma na música seria espírito, propiciou que
o “puramente formal” quarteto de cordas apareces-

7. O crítico Eduard Hanslick, autor do influente Do Belo Musical (Lisboa: Edições 70, 1994), publicado originalmente em 1854, foi um dos primeiros e mais importantes defensores da ideia de “autonomia da música”. (n.e.)
8. Hoffmann, E.T.A., op. cit., pp. 226 e 255.
9. Ibidem, p.24. Aqui, o conceito de “drama” se refere à variedade de elementos musicais em uma sinfonia. (n.e.)
10. Schumann, Robert, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker [Escritos Reunidos Sobre Música e Músicos], organização de Martin Kreisig (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1914), p. 338.
11. No Romantismo, surgiu, por exemplo, a ideia de música programática. (n.e.)
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se como paradigma da “arte sonora pura, absoluta”.
Isso não quer dizer, contudo, que o aspecto metafísico da ideia de música absoluta havia sido definitivamente esquecido. Ele apareceria novamente
no renascimento schopenhaueriano, difundido por
Richard Wagner, a partir dos anos 1860. Além do
mais, nos quartetos tardios de Beethoven — que,
por volta da mesma época e em grande parte graças às performances do célebre quarteto de cordas
dos irmãos Müller, entravam na consciência musical do público de concertos —, o aspecto construído (e algo esotérico) não anula a sugestão metafísica.
Para Nietzsche, eles representam, por isso, a mais
pura expressão da música absoluta: “As maiores revelações da música nos fazem perceber, mesmo que
involuntariamente, a fragilidade de todas as metáforas imagéticas e de todas as analogias afetivas. O
último quarteto de Beethoven, por exemplo, torna
risível qualquer espécie de ‘inteligibilidade’, fazendo escorrer pelo ralo todo o domínio da realidade
empírica. Diante do Deus mais elevado, que se revela da maneira mais plena” — trata-se de Dioníso —, “o símbolo já não tem qualquer significado,
e se torna uma superficialidade ultrajante”.12 Por
volta de 1870, os quartetos tardios de Beethoven
figuravam como paradigma da ideia da música absoluta, que havia surgido por volta de 1800 como
teoria da sinfonia: a ideia de que, por “se livrar” do
inteligível [anschaulichen] e, por fim, até mesmo do
afetivo, a música seria a revelação do “absoluto”.
CARL DAHLHAUS (1928-89) foi um dos mais importantes
musicólogos do século XX. É autor de Estética Musical
(Edições 70, 1991), entre outros livros. Trechos do primeiro
capítulo do livro Die Idee der absoluten Musik (Bärenreiter
Verlag, 1994). Tradução de Sofia Mariutti.

12. Nietzsche, Friedrich, “Über Musik und Wort” [Sobre Música e Palavra], em Sprache, Dichtung, Musik [Linguagem,
Poesia, Música], organização de Jacob Knaus (Tübingen: Niemeyer, 1973), p.25.
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MÁSCARA MORTUÁRIA DE BEETHOVEN, DO ESCULTOR GAÚCHO VASCO PRADO (1914-98)
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ARVO VOLMER REGENTE
JEREMY DENK PIANO
ROBERT SCHUMANN

[1810-56]

Genoveva, Op.81: Abertura [1850]
10 MIN

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Concerto nº 1 Para Piano em Dó Maior, Op.15 [1795-8]
- Allegro Con Brio
- Largo
- Rondo
36 MIN

______________________________________
JEAN SIBELIUS
O Bardo, Op.64

[1865-1957]

[1913]

6 MIN

Sinfonia nº 3 em Dó Maior, Op.52

[1907]

Sinfonias

de

Sibelius

- Allegro Moderato
- Andantino Con Moto, Quasi Allegretto
- Moderato – Allegro ma Non Tanto
29 MIN
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GENOVEVA NA SOLIDÃO DA FLORESTA, TELA DE ADRIAN
LUDWIG RICHTER, DE 1841

A

s nações, tais como as conhecemos hoje,
foram inventadas no século xix. Intelectuais
e artistas puseram mãos à obra em todos os
países para fabricar uma identidade nacional.
O projeto era o mesmo para todos, mas baseava-se numa
contradição: pela cultura, construíam-se diferenças que
puderam chegar a conflitos sangrentos.
Nesse projeto nacional, as óperas tiveram um
papel nuclear. Cada nação sonhava com óperas que
expressassem uma cultura local, cantadas não mais
em italiano, como era de regra no século xviii, mas
nas línguas de cada um dos países. É nesse espírito
que Robert Schumann dizia que sua “oração da manhã e da noite se chama ópera alemã”. E é também
nele que Schumann cria Genoveva, que põe em cena
as desventuras de Genoveva de Brabante, objeto de
paixões furiosas e injustamente suspeita de adultério.
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Genoveva foi composta entre 1847 e 1849, e estreada em Leipzig, em 1850, com sucesso razoável.
Embora se repita à saciedade que a obra não se sustenta em cena, montagens contemporâneas têm revelado, ao contrário, suas grandes qualidades. Seja
como for, sua Abertura sempre esteve presente nas
salas de concerto. Ela cria um clima romântico a
partir da introdução lenta, levada para uma progressão final. É concebida com grande rigor, mas,
prenhe de melancolia sincera, nunca se entrega a
achados puramente formais e capta o ouvinte em
sua teia de emoções, que são ainda mais convincentes por seu caráter contido.
					 [2003]
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).

O

número de uma obra no catálogo de um
compositor nem sempre expressa a sua
real cronologia. É o caso do Concerto nº 1
Para Piano em Dó Maior, de Beethoven,
escrito após o Op. 19, que conhecemos como o Concerto nº 2 Para Piano em Si Bemol Maior. Isso se confirma
quando os dois são comparados nos quesitos maturidade e fôlego. Esse nº 1, tendo sido escrito depois, possui
virtudes no desenvolvimento temático e dimensões
estruturais bem mais ambiciosas, que justificam plenamente a sua escolha por Beethoven, então com 25
anos, como cartão de visitas de seus talentos de compositor e pianista ao exigente público de Viena, cidade
que escolhera como seu novo habitat artístico.
A obra é dedicada à condessa Babette von Keglevics, sua aluna, e foi estreada pelo próprio Beethoven, em um concerto em 1798 organizado por seu
então professor, Joseph Haydn, por ocasião da estreia vienense das três sinfonias londrinas do mestre.
Como nesse período a maior parte dos rendimentos de Beethoven vinha de sua atuação como solista
das próprias obras, ele não perderia a preciosa oportunidade de exibir seus dotes pianísticos para olhos
e ouvidos extremamente exigentes. O organista e
compositor Johann Wenzel Tomaschek, presente na
estreia, registrou extasiado em seu diário “os desvios
e voos ousados de improvisação do autor ao piano”,
referindo-se, possivelmente, às cadências no primeiro e terceiro movimentos.
Ainda que, estilisticamente, a composição aproxime o jovem Beethoven de Mozart e Haydn, o impacto causado pela obra foi proporcional a suas ambiciosas dimensões — jamais um concerto para piano
havia sido tão extenso e carregado.
No conjunto das virtudes que fazem do Concerto nº
1 presença constante no repertório de tantos pianistas importantes, certamente se inclui a alta densidade
no desenvolvimento de seu material temático. Apesar de se tratar de peça bem anterior a obras como
as Sinfonias nº 3 e nº 5 ou as sonatas para piano da
fase intermediária, como a Waldstein e a Appassionata,
a elaboração motívica do primeiro movimento dá
provas mais que suficientes da imensa capacidade de
Beethoven de “fazer tanto partindo de tão pouco”.
O motivo principal do primeiro tema exposto
pela orquestra, que inicia com uma mínima e duas
semínimas (ou um tempo longo e dois curtos), lem-

bra o belo tema com variações do segundo movimento da Sinfonia nº 7, funcionando aqui como eixo de
referência temática que costura, com seu caráter de
fanfarra marcial, todo o primeiro movimento.
De acordo com os relatos de seus contemporâneos, as cadências nos concertos de Beethoven eram
sempre uma atração à parte. Como exímio improvisador, Beethoven transformava suas cadências em
experiências arrebatadoras, inesquecíveis para os ouvintes, levando-os frequentemente das lágrimas do
sublime ao riso do súbito e inesperado.
O segundo movimento é um largo em La Bemol
Maior, tonalidade derivada do segundo tema do
primeiro movimento, de que o compositor retirou
também o caráter doce e afetuoso. Trata-se de um
daqueles magníficos adágios beethovenianos, com
uma orquestração leve e transparente em que o primeiro clarinete se destaca em belos contrapontos
com o piano.
O terceiro movimento, que inicia com a entrada enérgica do piano, traz também um fato anedótico para o público brasileiro. O perfil melódico do
segundo tema é bastante parecido com Tico-Tico no
Fubá, do compositor paulista Zequinha de Abreu,
criando uma inusitada vizinhança entre a urbana
Viena do início do século xix e o interior paulista do
início do xx.
					
[2002]
TATO TABORDA é compositor e professor do Curso de
Artes da UFF.
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GRAVAÇÕES RECOMENDADAS

SCHUMANN

OVERTURES: MANFRED; GENOVEVA

Orchestra Mozart
Claudio Abbado, regente
DEUTSCHE GRAMMOPHON, 2013

BEETHOVEN

PIANO CONCERTOS Nº 1 & 2

Staatskapelle Dresden
Bernard Haitink, regente
András Schiff, piano
ELATUS/WARNER CLASSICS, 2006

DIE KLAVIERKONZERTE

Berliner Philharmoniker
Paul Van Kempen, regente
Wilhelm Kempff, piano
DEUTSCHE GRAMMOPHON, 1992

SIBELIUS

COMPLETE SYMPHONIES

Adelaide Symphony Orchestra
Arvo Volmer, regente
ABC CLASSICS, 2010

THE COMPLETE SYMPHONIES

Orquestra Sinfônica Finlandesa de Lahti
Osmo Vänskä, regente
BIS, 2001

TONE POEMS

Orquestra Sinfônica Finlandesa de Lahti
Osmo Vänskä, regente
BIS, 2002
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E

stou muito feliz por reger novamente uma
sinfonia de Sibelius com a Osesp. Em 2010, foi
a nº 7, agora será a nº 3.
Todo compositor tem sua própria linguagem musical, sua caligrafia musical e, às vezes, também uma história para contar. A música talvez seja a
mais abstrata de todas as artes, e sua capacidade de
“contar” histórias é muitas vezes tida como limitada.
O poder da música reside na capacidade de nos envolver emocionalmente, despertando nossos sentimentos e nossa imaginação. E, como acontece no tempo,
de maneira processual, a música é sempre, de alguma
maneira, uma história.
Sibelius é único em sua linguagem e estrutura
musical, e sua marca é imediatamente reconhecível.
Apesar de servir-se do tonalismo, desenvolveu uma
sensibilidade especial para harmonias e cores, uma
maneira altamente original de tratar a forma e um
estilo novo de sinfonismo, características que fazem
com que soe, ainda hoje, atual e moderno.
No contexto de sua obra, a Sinfonia nº 3 foi uma
espécie de ponto de ruptura. Partindo de um estilo
sinfônico europeu tradicional, buscou construir um
grande épico sinfônico. Seu método de composição
era fortemente baseado na intuição, o que resultava
em temas altamente pessoais — e pouco tradicionais.
Se a conexão entre as partes e as mudanças de clima
são por vezes inesperadas, o conteúdo emocional
das melodias é decisivo para a organicidade da peça.
De início oculto e contraído, o primeiro movimento logo explode num arroubo de emoção
que, para mim, transmite grande alegria de viver. Em seguida, vem um tema de intensa tristeza,
até que a música encontre seu caminho de volta
à alegria inicial, concluindo com uma declaração de
energia positiva.
O segundo movimento é enormemente contrastante, uma obra-prima sobre a saudade, com variações sobre a esperança e a tristeza.
Finalmente, o terceiro movimento reúne, de maneira harmoniosa, scherzo e finale. Suas rápidas mudanças de atmosfera evocam a pluralidade das atividades do dia a dia. Como sempre em Sibelius, há
sombras e perigos no caminho, mas, ao final, o que
prevalece é um caráter de hino. Para mim, a Sinfonia
nº 3 tem uma história para contar; e regê-la é como
participar de um ato religioso.

O

Bardo pertence a um período posterior,
mas, também aqui, a cor e o clima
contribuem para a criação de uma peça
“atmosférica”, que flutua como uma
nuvem de gás, sem quinas pontiagudas ou curvas
acentuadas. Ela nos envolve e cria um estranho
sentimento, quase minimalista, de atemporalidade.
É um contraste inesperado com o estilo de escrita
orquestral influenciado pelo impressionismo. A peça
data de 1913, mas poderia ter sido composta no ano
passado, vocês não concordam?
ARVO VOLMER.Tradução de Ricardo Sá Reston.

SUGESTÕES DE LEITURA

Charles Rosen
THE CLASSICAL STYLE
W.W. NORTON, 1971

GLENN STANLEY (ED.)
THE CAMBRIDGE COMPANION TO BEETHOVEN
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2000

Martin Geck
ROBERT SCHUMANN MENSCH UND MUSIKER DER ROMANTIK
SIEDLER, 2010

Beate Perrey (org.)
THE CAMBRIDGE COMPANION TO SCHUMANN
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2007

Daniel M. Grimley (ed.)
THE CAMBRIDGE COMPANION TO SIBELIUS
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2004

Lauro Machado Coelho
O CANTOR DA FINLÂNDIA:
VIDA E OBRA DE JEAN SIBELIUS
ALGOL, 2009

INTERNET
WWW.LVBEETHOVEN.COM
WWW.SIBELIUS.FI
HTTP://ROBERTSCHUMANN.ES/
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ARVO VOLMER REGENTE

JEREMY DENK PIANO

ÚLTIMA VEZ COM A OSESP EM AGOSTO DE 2010

PRIMEIRA VEZ COM A OSESP

O estoniano Arvo Volmer
estudou no Conservatório
Nacional de Tallinn (atual
Academia Estoniana de
Música e Teatro) com Olev
Oja e Roman Matsov,
e no Conservatório
Rimsky-Korsakov, em São
Petersburgo, com Ravil
Martynov. Volmer estreou
na Ópera Nacional da Estônia
aos 22 anos, tornando-se
regente associado e, em 2004,
diretor artístico e regente
titular. Em 1989, recebeu
o prêmio Nikolai Malko,
em Copenhague, e, de 1994
a 2005, atuou como regente
titular e diretor artístico
da Sinfônica de Oulu, na
Finlândia. Entre 2004 e
2013, foi diretor musical e
regente titular da Sinfônica de
Adelaide, da qual se tornou
principal regente convidado.
Já esteve à frente das
orquestras Nacional da
França, da Cidade de
Birmingham, da Rádio e da
Ópera Cômica de Berlim, e
das filarmônicas de Stuttgart,
Dortmund e Nuremberg,
além de reger regularmente
as mais importantes
orquestras da Escandinávia.

O norte-americano Jeremy Denk
formou-se pelo Oberlin College,
pela Universidade de Indiana e
pela Juilliard School, em Nova
York. No ano passado, recebeu
a MacArthur Fellowship, e, em
2014, foi premiado como
Instrumentista do Ano pela
prestigiosa revista Musical
America. Como solista,
apresentou-se com a Orquestra
de Filadélfia, a Filarmônica de
Los Angeles e as sinfônicas de
Boston, Chicago, São Francisco
e Londres, entre outras. Como
recitalista, apresentou-se em
salas como o Carnegie Hall, em
Nova York, e o Wigmore Hall,
em Londres. Em 2012, seu disco
French Impressions (Sony
Classical), em duo com o
violinista Joshua Bell, recebeu
o prêmio Echo Klassik. Seu
CD com as Variações Goldberg,
de Bach, pelo selo Nonesuch,
atingiu o topo da parada
Billboard de música clássica e
foi considerado Melhor Disco
de 2013 pela revista The New
Yorker e pelo The New York Times.
É autor de diversos textos sobre
música, publicados nas revistas
The New Yorker e New Republic,
no jornal The Guardian e na
New York Review of Books.

UMA BOA VIAGEM
PEDE UMA BOA MÚSICA.
A CCR é uma das maiores empresas
de concessão de infraestrutura do mundo,
com atuação em rodovias, mobilidade
urbana e serviços. Mas um dos nossos
maiores orgulhos é o apoio ao
desenvolvimento sociocultural do País.
Saiba mais em:
www.ccr.com.br/sustentabilidade

É por aqui
que a gente
chega lá.
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MONTAGEM DA ÓPERA O ANJO DE FOGO, DE PROKOFIEV, PELA ÓPERA DE BOLSHOI, EM 2006
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8 QUI 21H
9 SEX 21H
10 SÁB 16H30
CARNAÚBA

PAINEIRA

MARIN ALSOP REGENTE
NADJA SALERNO-SONNENBERG

IMBUIA

VIOLINO

LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827]
Abertura Leonora nº 3, Op.72b

[1805-6]

14 MIN

SAMUEL BARBER

[1910-81]

Concerto Para Violino, Op.14 [1939]
- Allegro
- Andante
- Presto in Moto Perpetuo
25 MIN

_____________________________________
SERGEI PROKOFIEV

[1891-1953]

Sinfonia nº 3 em Dó Menor, Op.44
-

[1928]

Moderato
Andante
Allegro Agitato - Allegretto
Andante Mosso - Allegro Moderato

34 MIN
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A

obra de Beethoven representa o apogeu da
música clássica do século xviii. Nascido em
Bonn e radicado em Viena, o compositor
alemão aperfeiçoou e redimensionou
as estruturas formais do classicismo, tornando-as
definitivas. Janela aberta para o romantismo, a
produção beethoveniana deixou-se influenciar
pelo espírito liberal e humanitário do seu tempo,
dirigindo--se não apenas à aristocracia e às classes
dominantes, mas a todos os povos e camadas sociais.
Pródigo em qualidade e quantidade, Beethoven
escreveu sinfonias, sonatas para piano, concertos,
quartetos de cordas e peças para as mais diversas
formações camerísticas, além de preciosas obras dramáticas, como a Missa Solemnis e a ópera Fidelio. Esta
chamou-se inicialmente Leonore, oder die eheliche Liebe
[Leonora, ou o Amor Conjugal], tendo sido baseada
no romance do francês Jean-Nicolas Bouilly, adaptado
para o alemão por dois libretistas: Josef Sonnleithner
e Georg Friedrich Treitschke.
Com o título de Leonora, a ópera estreou em Viena, em 1805, mas somente em 1814, na mesma cidade, Beethoven apresentou a versão definitiva da obra,
que passou a se chamar Fidelio, oder Die eheliche Liebe
[Fidélio, ou o Amor Conjugal]. Entre as idas e vindas, restaram-nos, porém, três aberturas (além da
ouverture da última versão) com o título de Leonora,
das quais a Abertura nº 3, escrita em 1806, é a mais
executada atualmente nas salas de concerto.
					
[2006]
RONALDO MIRANDA é compositor e professor no Departamento de Música da USP.

A

gênese do Concerto Para Violino, de Samuel
Barber, tem um toque cômico. Ele é fruto de
uma encomenda de um magnata de Filadélfia,
Samuel Fels, para seu filho adotivo, o
violinista Iso Briselli. Seria a primeira obra concertante
de Barber, concebida para promover a carreira
de Briselli. O compositor recebeu o cachê adiantado e
foi à Suíça trabalhar na obra. Na iminência da explosão
da Segunda Guerra Mundial, ele voltou aos EUA com
os dois primeiros movimentos. Briselli provavelmente
gostou do que viu, mas ficou desapontado com a falta
de virtuosismo. Barber prometeu fogos de artifício para
o final. Quando este ficou pronto, Briselli julgou-o
demasiado vulgar para figurar ao lado dos outros dois
movimentos (e Barber disse que ele, Briselli, não
conseguiria tocá-lo). Fels, insatisfeito, exigiu o cachê
da encomenda de volta. Barber disse que havia gastado
tudo na estadia suíça. Uma pré-estreia foi organizada no
Curtis Institute, e a estreia oficial foi com a Orquestra
de Filadélfia, regida por Eugene Ormandy, com Albert
Spalding como solista. Aparentemente, Fels, Briselli
e Barber continuaram amigos depois do incidente.
O segredo do êxito póstumo da obra é a segurança
com que Barber enriquece as formas tradicionais com
certa causticidade modernista, além da mais absoluta
sinceridade de seu caráter confessional. À parte a admiração que sua arquitetura possa provocar, o Concerto
nos põe frente a frente com alguém de carne e osso,
grandioso em suas virtudes e fraquezas.
Essa franqueza de expressão é realçada pela maneira
direta como o solista ataca o primeiro movimento —
“Allegro” — sem introdução. Seu lirismo nos faz pensar
em como ele pode desenvolver um tema que já nasce tão
completo, mas, a exemplo dos clássicos vienenses, ele
estilhaça o tema em partículas de grande poder gerador.
O “Andante” é outra melodia sublime, apresentada inicialmente no oboé, de caráter tão íntimo que até parece
que o solista tem pudor em retomá-la. O controverso final é um “Presto in Moto Perpetuo”, que não deixa nenhuma sombra de dúvida sobre o virtuosismo do solista
e cujas irregularidades métricas mal disfarçam o fato
de este ser o mais convencional dos três movimentos.
					
[2007]
FÁBIO ZANON é violonista, professor visitante na Royal
Academy of Music e autor de Villa-Lobos (Série “Folha Explica”,
Publifolha, 2009). Desde 2013, ele é o coordenador artísticopedagógico do Festival de Inverno de Campos do Jordão
(Fundação Osesp/Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo).
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SAMUEL BARBER EM 1955
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GRAVAÇÕES RECOMENDADAS

BEETHOVEN

ABERTURA LEONORA Nº 3

Filarmônica de Berlim
Herbert Von Karajan, regente
DEUTSCHE GRAMMOPHON, 2013

BARBER

CONCERTO PARA VIOLINO

Sinfônica de Londres
Maxim Shostakovich, regente
Nadja Salerno-Sonnenberg, violino
EMI, 1992

PROKOFIEV

7 SYMPHONIES

Filarmônica de Berlim
Seiji Ozawa, regente
DEUTSCHE GRAMMOPHON, 2001
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N

o início dos anos 1920, Prokofiev
concebeu uma ópera baseada no livro
O Anjo de Fogo, de Valery Bryusov (18731924), ambientado na Alemanha do
século xvi e cujo tema era a possessão demoníaca, uma
preocupação de outros compositores seus contemporâneos, como Franz Schreker e Siegfried Wagner.
Em razão do apoio da soprano Mary Garden, então
diretora da Ópera de Chicago, havia alguma esperança
de que O Anjo de Fogo fosse encenada. Porém, no momento em que ficou claro, especialmente após a saída
de Mary Garden, que não haveria produção alguma,
Prokofiev decidiu fazer uso de parte do material da
ópera em uma nova sinfonia. Tal decisão foi resultado direto de uma performance em concerto do
segundo ato de O Anjo de Fogo, realizada por Serge
Koussevitzky em junho de 1928. A Sinfonia nº 3
foi dedicada ao poeta Maiakóvski, e sua primeira
performance foi regida por Pierre Monteux em
maio de 1929.
Um desenho repetitivo caracteriza a introdução do primeiro movimento, na já esperada forma
em três partes. O primeiro tema principal irrompe com as trompas. Este e o ostinato ansioso da
abertura foram retirados de O Anjo de Fogo: o tema
estava associado ao amor da jovem heroína Renata
pelo demônio Madiel e o ostinato sugeria a confusão na mente dela. O segundo trecho, com a marcação un poco più tranquillo, é o tema do cavaleiro
Ruprecht, que tenta ajudar Renata. A seção de desenvolvimento é proveniente do trecho da ópera
em que há um duelo entre Ruprecht e o amante
anterior de Renata, Conde Heinrich. Os temas
principais são lembrados antes de uma conclusão
que faz uso do som sinistro do contrafagote.
O “Andante” seguinte é aberto pelas cordas graves executando a música retirada do quinto ato de
O Anjo de Fogo, em que Renata se encontra em um
convento, e a atmosfera meditativa refletida no
material passa agora para as flautas. Há mais insinuações sinistras à medida que prossegue o movimento. A agitação do scherzo aparentemente foi
inspirada no último movimento da Sonata em Si Bemol Menor, de Chopin. Os novos efeitos orquestrais

obtidos pela divisão das cordas em treze partes dão
lugar a um “Allegretto” mais relaxado, antes do retorno da energia demoníaca da primeira parte.
No último movimento, com referências ao material anterior, climas de terror e mórbidas reflexões mobilizando a orquestra inteira levam a uma
poderosa conclusão.
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 Ricardo Sá Reston.

SUGESTÕES DE LEITURA

Glenn Stanley (ed.)
THE CAMBRIDGE COMPANION TO BEETHOVEN
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2000

Peter Dickinson
SAMUEL BARBER REMEMBERED:
A CENTENARY TRIBUTE
UNIVERSITY OF ROCHESTER PRESS, 2010

Alex Ross
O RESTO É RUÍDO -- ESCUTANDO O SÉCULO XX
COMPANHIA DAS LETRAS, 2009

Daniel Jaffé
SERGEY PROKOFIEV
PHAIDON, 1998

INTERNET

WWW.LVBEETHOVEN.COM
WWW.BEETHOVEN-HAUS-BONN.DE
WWW.SAMUELBARBER.FR
WWW.SPRKFV.NET/
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MARIN ALSOP

NADJA SALERNO-SONNENBERG VIOLINO

DIRETORA MUSICAL E REGENTE TITULAR

ÚLTIMA VEZ COM A OSESP EM DEZEMBRO DE 2004

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.

Nascida em Roma, Nadja
Salerno-Sonnenberg mudou-se
para os Estados Unidos aos
oito anos de idade para estudar
no Curtis Institute of Music.
Mais tarde, foi aluna de Dorothy
DeLay na Juilliard School.
Em 1981, venceu o primeiro
prêmio na competição
internacional Walter W.
Naumburg. Também recebeu
o prestigioso Avery Fisher Prize.
Já se apresentou como solista
com as sinfônicas de Minnesota,
Filadélfia, Seattle, Vancouver,
Oregon, Baltimore e Orquestra
Sinfônica NHK, no Japão, entre
muitas outras. Dona de sua
própria gravadora, a NSS Music,
também lançou mais de vinte
discos por selos como EMI e
Nonesuch. Desde 2008, Nadja
Salerno-Sonnenberg é diretora
musical da New Century
Chamber Orchestra, de
São Francisco.

Promover a democratização da
cultura como um valor maior, capaz
de modificar a vida das pessoas.
Em nosso dia a dia, trabalhamos para proteger tudo o que
é essencial para sua família. E a cultura é uma delas. Por isso,
apoiamos o projeto Descubra a Orquestra, desenvolvido
pela OSESP, que garante o acesso de milhares de
brasileiros a ações educativas e musicais de qualidade.
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A SALA DE CONCERTOS DA GEWANDHAUS, EM LEIPZIG, ONDE ESTREOU
A SINFONIA Nº 2 , DE SCHUMANN (TELA DE AUTOR DESCONHECIDO, SÉCULO XIX)
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15 QUI 21H
16 SEX 21H
17 SÁB 16H30
CEDRO

ARAUCÁRIA

MOGNO

MARIN ALSOP REGENTE
OLGA KERN PIANO
ANNA CLYNE [1980]
Night Ferry [2012] (Balsa Noturna)
20 MIN

SERGEI RACHMANINOV

[1873-1943]

Rachmaninov: Concertos Para Piano e Orquestra

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

[1891 - Rev 1917]

- Vivace
- Andante Cantabile
- Allegro Scherzando
27 MIN

_____________________________________
ROBERT SCHUMANN [1810-56]
Sinfonia nº 2 em Dó Maior, Op.61 [1845-6]
- Sostenuto Assai; Allegro ma Non Troppo
- Scherzo: Allegro Vivace
- Adagio Espressivo
- Allegro Molto Vivace
40 MIN
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E

Em sua essência, Night Ferry é um retrato sonoro de
viagens, viagens na natureza e por diferentes estados
físicos, mentais e emocionais. Decidi tentar um novo
processo para criar esta obra — fui pintando a música ao
mesmo tempo que a escrevia. Na minha parede, pendurei lado a lado sete telas grandes, horizontalmente, cada
uma dividida em três subseções. Esse se tornou meu
cronograma visual para a duração da música. Em analogia à composição da música, pintei da esquerda para
a direita, seguindo através do tempo. Primeiro pintava
uma seção, e depois compunha a música, e vice-versa,
intercalando os dois processos criativos.
O processo de desvendar a música visualmente
me ajudou a chegar a ideias para motivos musicais,
desenvolvimento de temas, orquestração e, em particular, estrutura. Da mesma forma, a música também me deu direções para cores, texturas e forma.
Nas telas, usei tinta, carvão, lápis, caneta, fita, gaze,
trechos do poema “The Rime of the Ancient MariYou were our Night Ferry
ner” [A Rima do Velho Marinheiro], de Coleridge
thudding in a big sea,
(1772-1834), fragmentos das ilustrações de Gustave
the whole craft ringing
Doré (1832-83) para esse mesmo poema e uma selewith an armourer's music
ção de citações de artistas aflitos e abençoados por
the course set wilfully across
esta fascinante doença.
the ungovernable and dangerous
Escrevi na tela alguns versos, dispostos fora de ordem,
(Você era nossa balsa noturna
do
poema “Onde Tudo é Música”, de Rumi, poeta sufi
movendo-se em um grande mar,
do século xiii: “de uma lenta e poderosa raiz... em
a navegação inteira zumbindo
algum lugar no fundo do mar”.
com a música de um armeiro
Suas palavras reúnem a profundidade e a força da
o curso deliberadamente determinado cruzando
natureza e seus paralelos com a existência humana,
o incontrolável e perigoso)
que Heaney tão bem captara na imagem da “Balsa NoSchubert na verdade sofria de ciclotimia, um turna”. Termino com mais alguns versos de Rumi:
distúrbio caracterizado por severas mudanças de
humor, da depressão à hipomania, uma forma
Nós caímos neste lugar
moderada de mania caracterizada pelo ânimo eleonde tudo é música…
vado e, por vezes, associada a pensamentos lúcidos
Este belo canto é a espuma do mar.
e criatividade expandida. O distúrbio, que se manifesta
Os movimentos graciosos vêm de uma pérola
em algum lugar no fundo do oceano...
por oscilações bruscas entre os dois estados e períodos
Poemas se encontram como o quebrar das ondas
de estados mistos, em que sintomas dos dois extremos
e a madeira encharcada ao longo da praia,
estão presentes, assombrou Schubert na idade adulta
desejando!
e impactou e inspirou sua arte de maneira dramática.
São derivados
Seus amigos relatam que, em seu estado mais turbude uma lenta e poderosa raiz
lento, sofria de períodos de “sombrio desespero e raiva
que não podemos ver.”
violenta”. Schubert afirmou que, sempre que escrevesse canções de amor, comporia canções de dor, e semANNA CLYNE, professora de composição do 45º
pre que compusesse canções de dor, escreveria canções
Festival de Inverno de Campos do Jordão (Julho de
de amor. Os extremos eram uma parte orgânica de seu
2014).Tradução de Ricardo Sá Reston.
modo de ser.
ncomenda da Sinfônica de Chicago, Night Ferry
é a música das navegações, indo da mais
turbulenta escuridão a mundos encantados.
É a música do mestre e encantador
das marés, um guia através do “incontrolável
e perigoso”. Explorando um caminho sinuoso
entre o caos turbulento e explosivo e o lirismo
camerístico, esta peça tece muitas teias de ideias
e imagens, em grande parte como resultado da
sugestão de Riccardo Muti — diretor musical
da Sinfônica de Chicago — para que eu procurasse me inspirar em Schubert, uma vez que
Night Ferry seria estreada ao lado de Rosamunde
e de sua Sinfonia nº 9.
O título vem de uma passagem da Elegia composta pelo poeta Seamus Heaney para outro poeta,
Robert Lowell, que, como Schubert, sofria de depressão:
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GRAVAÇÕES RECOMENDADAS

RACHMANINOV

THE 4 PIANO CONCERTOS

Philadelphia Orchestra
Sergei Rachmaninov, piano
Leopold Stokowski, regente
Eugene Ormandy, regente
RCA, 1994

SCHUMANN

SINFONIA Nº 2

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
John Neschling, regente
BISCOITO FINO, 2009

SYMPHONY Nº 2

Orchestra Mozart
Claudio Abbado, regente
DEUTSCHE GRAMMOPHON, 2013
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O

Concerto nº 1 Para Piano, de Rachmaninov, 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.
Logo antes da cadência, o curto diálogo entre
o violino e o piano é uma manifestação da intuição
miraculosa do compositor, que sabe até onde pode
ir sem incidir no patético. Maurice Ravel acaso não
se lembraria dessas páginas quarenta anos depois,
quando compunha seu próprio Concerto em Sol?
O virtuosismo 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 discurso — é ela que surpreende no segundo movimento, dotada de uma poesia lunar, carinhosa, mas nunca langorosa. Ao contrário dos
primeiros compassos do movimento anterior,
em que acordes partem dos agudos para afundar no grave de maneira terrivelmente dramática, essa melodia progride para as alturas
do teclado em graus sucessivos, arrastando o
ouvinte para uma exaltação progressiva, nun-

RACHMANINOV, C. 1890

ca 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. [...]

LEIA TAMBÉM O ENSAIO OS CONCERTOS
PARA PIANO DE RACHMANINOV, DE JEAN-JACQUES GROLEAU, PUBLICADO NA
REVISTA OSESP DE MARÇO DE 2014, E
DISPONÍVEL NO SITE WWW.OSESP.ART.BR

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.
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A

s biografias de Robert Schumann costumam oferecer um panorama romântico
em que aspectos da subjetividade do compositor se mesclam com características de
sua produção. Nascido em 1810, na Saxônia, temos
nele um gênio problemático que cresceu num lar altamente disruptivo. O pai, tradutor de Walter Scott
e Byron, tinha uma personalidade conturbada; a mãe
era uma mulher violentamente apaixonada. Aos dezesseis anos, perdeu o pai, no mesmo mês em que a
irmã se suicidou. Por essa época, estudou piano com
Johann Friedrich Wieck, cuja filha Clara, então com
nove anos, viria a desposar. Em 1830, aos vinte anos,
abandonou o direito, que fora obrigado a cursar para
fazer jus à herança paterna. Já sabia então que não seria um pianista virtuose. Tinha problemas com a mão
direita, talvez por causa do mercúrio usado no tratamento da sífilis, doença que parece estar no centro de
seus futuros padecimentos psíquicos.
Os anos 1830 foram marcados por disputas com
Wieck, opositor ferrenho de seu relacionamento com
Clara. Em paralelo à militância como crítico de música, escreveu o Carnaval, os Estudos Sinfônicos, as Cenas
Infantis e a Kreisleriana, entre outras obras obrigatórias
da literatura pianística. Em 1841, casou-se com Clara — ela, sim, virtuose do piano —, depois de um
tempestuoso processo legal contra o sogro. Compôs
cerca de 140 canções belíssimas e, sempre em estado
de celebração, passou às obras sinfônicas. Em 1844,
o casal se instalou em Dresden, onde ele teria uma
crise das mais severas e criaria a Sinfonia nº 2.
Dez anos depois, no inverno de 1854, a insanidade se manifestou dramaticamente, culminando com
longo histórico de hipomania, melancolia e alucinações. Schumann ouvia vozes angélicas que logo se
tornavam ruídos infernais de tigres e hienas. Depois
de tentar o suicídio no Reno, passou dois anos num
sanatório. Só reviu Clara uns dias antes de morrer.
Eis o habitual terreno de introspecção e sofrimento em que se definiu o gênio romântico. Biógrafos de
Schumann dirão que todo o seu ser respira música e
que, nesta, se entranham fantasias, sonhos e delírios.
Nos dois primeiros movimentos da Sinfonia nº 2, por

exemplo, costuma-se ouvir uma luta titânica contra
a insanidade. Thomas Mann não resistiu a esse apelo
quando, no Doutor Fausto, associou o adoecimento de
Adrian Leverkühn à genialidade de suas composições.
A loucura sifilítica (frequente até o advento da penicilina, em 1942) era um acontecimento dionisíaco,
propício à originalidade. À parte incitar suicídios, o
Treponema pallidum da sífilis e o bacilo de Koch, da
tuberculose, agiam para que Mefistófeles, profeta da
criação e da consciência, ocupasse a cena.
T.S. Eliot nos diz que a linguagem do poeta e a
linguagem de seu tempo devem se imbricar a ponto de o ouvinte ou leitor dizer: “Assim é que eu falaria se pudesse falar em verso”.1 Por esse caminho,
descobrem-se correspondências entre a subjetividade
de Schumann e o drama de uma época, mas eu não
tentaria uma impossível paráfrase da Sinfonia nº 2.
Melhor aproveitar o breve momento para sonhar —
não será o que todos fazemos quando nos deixamos
impregnar de música (em vez de capitular à preguiça
de um devaneio embalado em sonoridades)?
Ouvimos acordes, os metais ecoam, começa o
primeiro movimento. Começa o sonho, a matéria
de que é feita a arte. Nessa lenta evolução, surge o
espectro que assombrava Schumann: Beethoven! Há
como que um chamado à grandeza do humano, mas a
crença já não contém a força de uma ideia que acaba
de vir ao mundo. A decepção, por sua vez, não traz a
indignação que fizera Beethoven rasgar a dedicatória
da Eroica a Napoleão Bonaparte, que traíra a revolução e se coroara imperador. Uma enorme aventura
fora anunciada: a secularização do mundo — Deus
exilado, quando muito habitando o foro íntimo, a
Razão expandindo-se firme, a Ciência como nova
avalista da Verdade, a História no rumo de sua realização triunfal. A esperança recuperaria o tempo
perdido. Rasgada a dedicatória, contudo, Beethoven
mergulharia mais e mais em territórios que dali a
cem anos serão palco da maior de todas as aventuras,
que ocorreria no espaço da subjetividade, na qual
Ulisses faria seu périplo em horas.
Outro é o tempo de Schumann. Em breve, num
novo 18 Brumário, a coroa seria usada por Luís Bo-

1. Eliot, T.S. “A música da poesia”, em De Poesia e Poetas (São Paulo: Brasiliense, 1991). Tradução de Ivan Junqueira.
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naparte, sobrinho de Napoleão. Tempo não mais de
tragédia que arrebata, mas de farsa que despedaça
a alma. Conduzidas pelas cordas, loucas e sombrias
sonoridades avançam rápido por sobre os metais.
O artista se retrai diante de promessas que não se
cumprirão, e seu isolamento tem como corolário
um sentimento novo, uma nostalgia de tempos que
supostamente existiram, um estado de espírito em
que todo projeto é “esperado”, “ansiado” no passado
— foi aí que nos tornamos agudamente melancólicos. Cada época faz isto: cria novos estados de alma.
Hoje, como resultado das novas medicações psiquiátricas, somos contemplados com o estado “antideprimido”. Quem o conheceu no passado?
O segundo movimento, em vez do andamento
lento habitual, traz um scherzo em que Schumann
evoca Bach, retomando os estudos que escrevera
antes desta Sinfonia e que haviam sido relevantes
quando se recuperava da grande crise de 1845. Com
traços virtuosísticos importantes, o movimento encerra-se em triunfo.
Chegamos ao terceiro movimento, ao célebre
adágio cuja melancolia de beleza sublime não cessa
de nos afetar. Soa como se tivéssemos sido construídos sobre ele. Não é o passado. É a raiz do presente, pois continuamos a esperar. Depois da criação e
da revelação, ainda e sempre nos faltará a redenção.
Esse sonho religioso alicerça o nosso mundo quase
desencantado. Somos nostálgicos da fraternidade
que nos prometíamos na Nona de Beethoven. Nostálgicos dos amores que se realizarão plenamente.
O quarto movimento, que retoma trechos do
primeiro e do terceiro, geralmente é comentado
como expressão de recuperação mental e vitória sobre o sofrimento. A esperança talvez não tenha se
perdido, afinal. Apenas se tornou recordação do que
ainda virá. Somos reféns da invenção grandiosa que
é a ideia de redenção e da decepção inescapável que
ela engendra.
A Sinfonia nº 2 nos lê hoje, nos ajuda a atribuir
uma forma ao presente — e essa atribuição de forma se chama saúde. É como sonhar, sem o que o
pensamento não se move. Eliot nos diz: “O poeta

está às voltas com as fronteiras da consciência, além
das quais as palavras definham, embora os significados continuem a existir”. Inevitavelmente, deixaremos a sala de concerto com a sensação de que demos
um passo a mais em nossa humanidade.
LEOPOLD NOSEK é psicanalista.
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OLGA KERN

DIRETORA MUSICAL E REGENTE TITULAR

ÚLTIMA VEZ COM A OSESP EM MARÇO DE 2008

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.

Nascida na Rússia, Olga Kern
começou a estudar piano aos
cinco anos de idade e, aos
dezessete, ficou em
primeiro lugar na
Competição Internacional
Rachmaninov, em Moscou.
Como solista e recitalista,
já se apresentou em salas
como Carnegie Hall e Avery
Fisher Hall, em Nova York,
Kennedy Center, em
Washington, Symphony Hall,
em Osaka, Festspielhaus,
em Salzburgo, La Scala, em
Milão, Tonhalle, em Zurique,
e Théâtre du Châtelet, em
Paris. Já colaborou com
regentes como Valery Gergiev,
Leonard Slatkin, Christoph
Eschenbach, Antoni Wit e
Pinchas Zukerman. Olga
Kern foi a primeira mulher
em trinta anos a receber a
medalha de ouro na Van
Cliburn International Piano
Competition. Com seu irmão
Vladimir, fundou a Kern
Foundation “Aspiration”,
iniciativa que tem como
objetivo o financiamento
e o apoio a músicos em todo
o mundo. Artista exclusiva
do selo Harmonia Mundi,
recebeu uma indicação ao
Grammy pela gravação das
Variações Sobre um Tema de
Corelli, de Rachmaninov (2004).
Olga Kern é uma artista
Steinway e veste Alex Teih.
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DESENHO DE LEONARDO DA VINCI (1452-1519)
PARA MÁQUINA VOADORA
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18 DOM 16H

CORO DA OSESP

RAGNAR BOHLIN REGENTE
CORO DA OSESP
NAOMI MUNAKATA REGENTE HONORÁRIA
ERIC WHITACRE

[1970]

Leonardo Dreams of His Flying Machine [2001]
(Leonardo Sonha Com Sua Máquina de Voar)
9 MIN

When David Heard [1999] (Quando Davi Ouviu)
16 MIN

VACLOVAS AUGUSTINAS
Hymne à Saint Martin

[1996]

[1959]

(Hino a São Martinho)

3 MIN

ARVO PÄRT [1935]
...Which Was The Son of...

[2000]

(…Que Era o Filho de…)

7 MIN

_____________________________________
FREDRIK SIXTEN

[1962]

O Sacrum Convivium

[2006]

4 MIN

MINDAUGAS URBAITIS
Lacrimosa

[1952]

[1991-4]

3 MIN

TINA ANDERSSON [1966]
The Angel

[2011]

(O Anjo)

7 MIN

ANDERS HILLBORG
Mouyiyuom

[1954]

[1983]

14 MIN
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ERIC WHITACRE

C

omo seria o som de Leonardo da Vinci
sonhando? E, mais especificamente,
que música habitaria a mente de tamanho gênio? Esse drama musical que tentei
imaginar conta a história de Leonardo atormentado
pelo chamado dos céus, sofrendo até que sua única saída seja desvendar a charada e aprender a voar.
Leonardo Dreams of His Flying Machine foi composta
como uma pequena ópera: o poeta Charles Anthony
Silvestri me abastecia com rascunhos e mais rascunhos do libreto, e eu mostrava a ele os fragmentos
musicais que ia compondo. Depois, Silvestri passou
a moldar os textos com belas frases e gestos, como
se fosse um poeta renascentista, e eu constantemente
refinava a música para que ela combinasse com o estilo elegante e antigo de suas palavras. Acho que, no
final, alcançamos um equilíbrio fascinante, um híbrido exótico de elementos novos e velhos.
Quando recebi, por meio do maestro Ronald
Staheli, a encomenda da Fundação Barlow para escrever uma obra para seu incrível coral, sabia que
teria de ser algo especial. No ano anterior, Ron ha40

via gravado minha composição Water Night (Arsis
Records, 2003). Ele pareceu encontrar uma beleza
poderosa nas pausas, momentos vazios que, em suas
mãos, se tornaram elétricos. Quando me preparava
para escrever When David Heard, decidi que meu primeiro e principal motivo musical seria o silêncio. O
texto, uma única e devastadora frase, é da Bíblia do
Rei Jaime, no segundo livro de Samuel:
“Então o rei estremeceu, subiu para a sala que fica
em cima da porta, e começou a chorar, dizendo entre
soluços: 'Meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Por
que não morri eu em vez de você?'”.
Dar uma roupagem a esse texto foi uma experiência
tão solitária que, ainda agora, só de escrever essas palavras, sou levado às lágrimas. Talvez tenha escrito duzentas
páginas de esboços, tentando encontrar o equilíbrio perfeito entre som e silêncio, sempre simplificando. Quando, um ano depois, terminei, eu havia mudado profundamente. Estava mais velho, eu acho, e um pouco mais
calmo. Ainda tenho dificuldade em ouvir essa gravação.
ERIC WHITACRE

T

odo o repertório deste programa é a cappella, e é
todo de obras de compositores contemporâneos.
Por causa de minha nacionalidade sueca, os
compositores são da região báltica, exceto Eric
Whitacre, que é norte-americano.
Hymne à Saint Martin foi composto por Vaclovas
Augustinas por ocasião do 1600º aniversário da morte
de São Martinho de Tours, o primeiro líder do monasticismo ocidental. Seu dia, 11 de novembro, tradicionalmente marca o início da temporada medieval de quarenta dias de jejum, precursora do atual Tempo do Advento.
Augustinas é um renomado compositor coral da Lituânia, e seus corais já venceram diversas competições na
Europa. Esta peça é um tesouro de sensível escrita melódica, construído com uma incrível paleta harmônica.
A genealogia de Jesus se encontra na Bíblia, no
quinto capítulo do livro de Lucas. Esta passagem,
já bastante complexa quando lida em voz alta, foi
musicada pelo estoniano Arvo Pärt [“compositor
transversal” da Osesp em 2011]. Muitas de suas
peças clássicas são inspiradas pelo canto gregoriano. No entanto, ...Which Was The Son of... é atípica,
por sua rítmica e sua abordagem algo semelhante
ao gospel.
The Angel foi uma das peças vencedoras da Competição de Hinos dos estúdios Abbey Road, em
2011. O texto é do poeta russo Michail Lermontov, e a música, da jovem compositora sueca Tina
Andersson, inspirada pela tradição ortodoxa russa.
Fredrik Sixten é um dos compositores de música coral mais prolíficos da Suécia. Seu estilo, ainda
que fortemente enraizado na tradição da música sacra, de Bach aos compositores franceses de música
para órgão do século xx, é sempre fresco, direto
e genuíno. O Sacrum Convivium, verdadeira pérola
do repertório coral contemporâneo, abre com uma
misteriosa parte A e se desenvolve para uma parte
B de caráter mais tonal.
A nders Hillborg é conhecido internacionalmente como compositor de grandes obras sinfônicas
e já recebeu encomendas de orquestras como as
sinfônicas de Chicago, Los Angeles e Nova York.
Mouyiyuom, singular obra coral de juventude, tornou-se um marco dentro do repertório para coros
de câmara de nível avançado e é a obra mais executada de Hillborg.

L

acrimosa foi escrita para coral misto de
oito vozes (dois sopranos, dois altos, dois
tenores, dois baixos) a cappella. A técnica
composicional é analógica, como em minhas
peças corais mais recentes: pequenos motivos
e padrões escalares desenvolvidos pelo uso de
repetição e de sequências graduais — todas
dentro de algum modo diatônico. À medida que a
música caminha, ela se aproxima mais e mais da
Lacrimosa [do Requiem] de Mozart, até que passa a
citá-la diretamente, terminando no mesmo ponto
em que a morte interrompeu Mozart. Lacrimosa
é dedicada àqueles que morreram pela liberdade
da Lituânia. Ao mesmo tempo, a peça é também
uma homenagem a Wolfgang Amadeus Mozart.
MINDAUGAS URBAITIS
Traduções de Ricardo Sá Reston.

RAGNAR BOHLIN
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GRAVAÇÕES RECOMENDADAS
WHITACRE

LIGHT & GOLD

Eric Whitacre Singers
Eric Whitacre, regente
DECCA, 2010
AUGUSTINAS

SONGS OF THE BALTIC SEA

National Youth Choir of Great Britain
Mike Brewer, regente
DELPHIAN, 2011
PÄRT

A TRIBUTE

Estonian Philharmonic Chamber Choir
Theatre of Voices
The Pro Arte Singers
Paul Hillier, regente
HARMONIA MUNDI, 2005
SIXTEN

MYSTERIUM

Ragnar Bohlin Vocal Ensemble
Ragnar Bohlin, regente
IMPORTS, 2008
URBAITIS

SONGS OF THE BALTIC SEA

National Youth Choir of Great Britain
Mike Brewer, regente
DELPHIAN, 2011
HILLBORG

MYTHES ÉTOILÉS

Latvian Radio Choir
Kaspars Putnins, regente
AURORA, 2013

SUGESTÕES DE LEITURA

RAGNAR BOHLIN

O sueco Ragnar Bohlin
estudou regência com Jorma
Panula e Eric Ericson, piano
com Peter Feuchtwanger,
em Londres, graças a uma
bolsa do British Council, e
canto com Nicolai Gedda.
Formou-se na Academia Real
de Música de Estocolmo, onde
obteve o título de mestre
em órgão e regência e, mais
tarde, tornou-se professor.
Desde 2007, é regente titular
do Coro da Sinfônica de
São Francisco, com o qual
recebeu três prêmios Grammy.
Em 2014, regeu a primeira
apresentação do seu próprio
coro de câmara, o Cappella SF.
Trabalha regularmente com o
Coro da Rádio Sueca, como
em sua turnê de 2010 pelos
Estados Unidos. Em junho do
mesmo ano, fez sua estreia no
Carnegie Hall, regendo Um
Réquiem Alemão, de Brahms.
Bohlin foi professor visitante
na Universidade de Indiana e,
em 2013, foi premiado pela
Swedish America Chamber of
Commerce.

Alex Ross
O RESTO É RUÍDO -- ESCUTANDO O SÉCULO XX
COMPANHIA DAS LETRAS, 2009

INTERNET
WWW.ERICWHITACRE.COM/
HTTP://WWW.ARVOPART.ORG/
WWW.FREDRIKSIXTEN.COM
WWW.HILLBORG.COM/
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REGENTE

ÚLTIMA VEZ COM A OSESP EM JULHO DE 2011

CORO DA OSESP

Ver página 74

NAOMI MUNAKATA

REGENTE

Regente Honorária do Coro da
Osesp — título recebido este ano
—, 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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CROQUIS CENOGRÁFICO DE JOSEPH E PETER SCHAFFER PARA
MONTAGEM DA ÓPERA A FLAUTA MÁGICA EM VIENA, EM 1793
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22 QUI 21H
23 SEX 21H
24 SÁB 16H30

PAU-BRASIL

SAPUCAIA

EIVIND GULLBERG JENSEN
MARI ERIKSMOEN SOPRANO
WOLFGANG A. MOZART
A Flauta Mágica, KV 620

JEQUITIBÁ

REGENTE

[1756-91]

[1791]

- Abertura
- Ach, ich fühl's [Ária de Pamina]
12 MIN

Vorrei spiegarvi, oh Dio! KV 418 (Queria Explicar, ó Deus!) [1783]
6 MIN

Exsultate, Jubilate, KV 165 (Exultai, Alegrai-vos) [1777]
-

Allegro: Exultate Jubilate
Recitativo: Fulget Amica Dies
Tu Virginum Corona
Alleluja

17 MIN

______________________________________
JEAN SIBELIUS [1865-1957]

Sinfonias

de

Sibelius

Sinfonia nº 5 em Mi Bemol Maior, Op.82 [1915]
- Molto Moderato - Allegro Moderato
- Andate Mosso, Quasi Allegretto
- Allegro Molto
30 MIN
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M

uita tinta foi gasta com a intenção
de interpretar, apreciar e criticar
Die Zauberflöte, ou A Flauta Mágica, a
última ópera de Mozart, cuja estreia
ocorreu no dia 30 de setembro de 1791 em Viena, no
Theater auf der Wieden. O libreto ficou ao encargo de
Emanuel Schikaneder — cuja companhia atuava no
teatro desde 1789 —, companheiro de loja maçônica
de Mozart. O compositor aproximou-se da trupe que
cercava Schikaneder, e a ópera foi concebida quase
como uma ação entre amigos. Não por acaso, o grupo
teve presença marcante na primeira encenação: o
tenor Benedikt Schack, amigo íntimo de Mozart, fez
o príncipe Tamino, e o próprio Schikaneder atuou
como Papageno, esse personagem carismático que
quase sempre rouba a cena e as simpatias de todos que
assistem à Flauta Mágica.
No caso do libreto, as referências literárias e teatrais também eram ligadas ao grupo. A inspiração
vinha de contos de fadas, como Lulu oder Die Zauberflöte, escrito por Christoph Wieland e publicado
numa coleção em 1789; os elementos mágicos foram retirados da peça Megara, de Philipp Hafner, de
1763; os rituais da maçonaria saíram diretamente
de um romance de Jean Terrasson editado em 1731
e todo ambientado no Egito. Isso sem esquecer das
várias passagens cômicas, que traziam referências do
teatro popular vienense.
No entanto, para além desses elementos mais
pontuais, é possível reconhecer como toda a ópera
respira o contexto nervoso do seu momento de nascimento. Se Mozart enfrentava dificuldades financeiras e emocionais, quem sabe vale arriscar dizer que
não só ele, mas boa parte da Europa andava deprimida. Essa é a época da eclosão da Revolução Francesa,
que colocou em questão os grandes valores do Velho
Mundo, dentre eles o poder absoluto e divino da realeza, a corte e a sociedade estamental, a nobreza e
sua cordialidade.
Mas obras culturais não se comportam apenas
como expressão e produto do seu momento político.
Ao guardar ressonâncias, alusões, ambiguidades
e contradições de época, elas também anunciam,
fazem prognósticos e inventam um mundo novo.
A Flauta Mágica, com sua carga elevada de simbolismo
e grandes doses de humor, faz tudo isso e à sua maneira: com o estilo pretensamente descompromissa-
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do de Mozart. Pode-se dizer que a peça apresenta
um grande teatro de luz e sombra; um combate cujo
instrumento é o amor. Só ele pode garantir a derrota
da escuridão e a vitória das luzes: o estabelecimento
derradeiro do iluminismo como filosofia política e
utopia partilhada.
O tema do poder do amor não era novo para o
compositor austríaco, que já lidara com ele em sua
famosa trilogia, escrita com o libretista Lorenzo
Da Ponte. Em Così Fan Tutte, de 1790, as máscaras
da convenção vencem o amor, que se julgava eterno.
O amor é fugidio e, por isso, sempre acaba nas mãos
daqueles que brincam com o jogo sentimental e com
a sua inconstância.
Em Bodas de Fígaro, de 1786, a figuração é outra,
a despeito de o tema ser parecido: a confusão e a
desordem em que se encontram as classes sociais
fazem com que práticas antigas e arraigadas, como
aquela que garante ao senhor o direito de “experimentar” a noiva de seu servo na noite antes do casamento, sejam extintas. Nesse caso, o grande triunfo
é mesmo do amor, e, por um breve instante, é ele
que organiza o caos social.
Em Don Giovanni, de 1787, destaca-se a figura de
um libertino, um homem dado a excessos, instantes fugidios e conquistas fáceis. Sua contabilidade de
mulheres chega a mais de mil, e sua religião é a da
liberdade, que aí está para ser vivida em sua plenitude. A revolução de Don Giovanni é a da volúpia, e
sua fé habita a sensualidade do dia a dia: ele é um
pré-revolucionário, que, sem saber, alinha política
com prazer e desejo.

E

m A Flauta Mágica, o amor é novamente o
personagem principal. Por meio dele, tudo
conflui para uma nova era, um novo mundo
de luz diurna. São muitas as análises que essa
ópera mereceu — e muito se comentou sobre os
símbolos maçônicos distribuídos por todo o enredo,
a começar pelo toque de três acordes nos primeiros
compassos da “Abertura”. Propomos aqui acompanhar
o amor e a política, o desejo e a revolução. Afinal, o
tema central de A Flauta Mágica está vinculado
aos pares amorosos, que seguem um percurso de
iniciação rumo ao conhecimento e à felicidade, esses
grandes valores que a Revolução Francesa incluiu nas
suas demandas centrais.

Três casais experimentam, cada um à sua maneira,
uma travessia cheia de imprevistos. Em primeiro lugar,
estão Sarastro, o príncipe solar e grande sacerdote da
sabedoria, e a Rainha da Noite. Em segundo, o par romântico Tamino e Pamina, que precisa chegar à luz para
consolidar seu amor. Em terceiro, Papageno, que espera ansiosamente por sua cara-metade — que surgirá
apenas no final da trama como uma legítima Papagena.
Todo o andamento do libreto é organizado a partir
de uma série de provas consecutivas, uma espécie de
preço a ser pago quando se quer chegar ao saber, à liberdade e à fraternidade, sem esquecer da questão do
poder. Os impasses que incendeiam a Revolução estão
todos presentes na ópera, sobretudo quando os personagens precisam se superar para alcançar suas metas.
O poder é, nesse caso, um valor tanto negativo
como positivo. Negativo, quando mal usado, como
faz a Rainha da Noite, mãe de Pamina. Positivo,
quando nas mãos de Tamino, o nobre iluminado,
que, questionado em sua virilidade e na sua capacidade de suportar duras provas, acaba vencendo-as, pois
“mais que um príncipe é uma pessoa”.
Mas é sempre bom começar o enredo a partir de
Papageno, que escapa de todas as fórmulas óbvias.
Espécie de “bom selvagem”, modelo concebido pelo
filósofo Jean-Jacques Rousseau (1712-78) para pensar
em como a civilização decaíra, ele representa a energia
vital que é, ao mesmo tempo, espontânea e ingênua.
Papageno é o bufão, o pássaro que não consegue parar
de falar e de fazer barulho; é a promessa da felicidade
futura, mas que só tem poder imediato: não planeja,
não consegue manter acordos prévios, mas, paradoxalmente, é aquele que, mesmo sem saber ou querer,
salvará Pamina e indicará o bom caminho a Tamino.
É com o casal Tamino e Pamina que a aventura
se revelará em toda a sua grandeza, e é também ao
lado deles que a encruzilhada levará à conquista do
poder. Tamino é o próprio príncipe ilustrado que
sabe o valor da igualdade e da felicidade. Ele é também o companheiro de Papageno, que bem pode ser
entendido como um primitivo ou como o povo que
“ainda” não sabe o que faz. A promessa contida em
A Flauta Mágica é a de que a alegria do casal só pode
se converter em “felicidade” se for estendida a todos,
ou para além dele. “Logo a terra será um reino celeste”, canta nosso herói, prometendo o mito solar que
cercou os ânimos e os anos inaugurais da Revolução.

Informado de que sua Pamina se encontra aprisionada por Sarastro, Tamino parte em viagem para
libertá-la. Em seu percurso, adia pequenas vitórias
pessoais para buscar a sabedoria coletiva. Pamina,
que conhece todo tipo de cativeiro — passando do
domínio feminino e noturno da mãe, para se ver sob
a égide masculina e solar do pai —, também participa desse processo ritual. No seu caso, o amor deixa
de ser um impulso para se converter em guia espiritual, força diretriz: “Eu mesma te conduzo. O amor
me guia”. Cabe a Pamina uma das mais belas árias de
A Flauta Mágica: “Ach, ich fühl’s” — o verso completo é “Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden/ Ewig hin
der Liebe Glück” (Oh, sinto que se foi/ para sempre
a felicidade do amor). Nela, a heroína se lamenta por
achar que Tamino não a ama mais. Na verdade, trata-se apenas de um dos muitos episódios de comédia
de erros que habitam as óperas de Mozart: de fato,
Tamino cumpre um voto de silêncio e, por isso, não
responde aos apelos da amada.
Falta ainda um último par, composto pela Rainha
da Noite e Sarastro, cujo nome lembra Zaratustra,
profeta nascido por volta do século vii a.C. na Pérsia. Esse casal passa por uma inversão de papéis no
decorrer da trama: aquele que parece bom vira mau,
e vice-versa. Ao final, ficamos sabendo que a Rainha,
que julgávamos ser uma vítima de seu marido, na realidade só conhece maus valores: ciúmes, vingança
e egoísmo. Já Sarastro é aquele que possui o pensamento das luzes e tem o controle de toda a narrativa.
É senhor dos tempos, dos lugares e dos destinos.
Mas, se há uma batalha ocorrendo no mundo dos
homens, na ópera ela é sobretudo simbólica. Não
por coincidência, um dos atributos da Rainha — de
quem nem ao menos sabemos o nome — é a noite com seu véu: o velamento que lança sobre os homens. Por isso, ela tem o poder de tudo inverter e,
com suas mentiras, faz de Sarastro um vilão. Como
personagem, ela representa a própria ambiguidade:
ajuda para depois atrapalhar; inclui obstáculos quando afirma pretender removê-los.
Não é preciso ir muito longe para concluir que a
verdadeira partida jogada aqui é moral e política. São
as regras sociais que estão em questão e encontram-se momentaneamente convulsionadas. Figurante
silenciosa, a Revolução é a grande detentora das chaves das portas que insistem em não se abrir, e que só
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GRAVAÇÕES RECOMENDADAS

MOZART

A FLAUTA MÁGICA
RIAS-SYMPHONIE-ORCHESTER BERLIN

Ferenc Fricsay, regente
Rita Streich, soprano
Maria Stader, soprano
Ernst Haefliger, tenor
Dietrich Fischer-Dieskau, barítono
Josef Greindl, baixo
DEUTSCHE GRAMMOPHON, 2001

MOZART & STRAUSS: ARIAS AND
ORCHESTRAL SONGS

Filarmônica de Berlim
Claudio Abbado, regente
Christine Schäfer, soprano
DEUTSCHE GRAMMOPHON, 1998

SIBELIUS

COMPLETE SYMPHONIES

Adelaide Symphony Orchestra
Arvo Volmer, regente
ABC CLASSICS, 2010

THE COMPLETE SYMPHONIES

Orquestra Sinfônica Finlandesa de Lahti
Osmo Vänskä, regente

ficarão desobstruídas a partir da alteração profunda
de Tamino, que se transforma num “príncipe sábio”.
Basta olhar ao redor para perceber como Mozart
e Schikaneder não andavam sós quando se tratava de
utilizar esse tipo de argumento. Nas telas contemporâneas de David; na estatuária acadêmica de Canova; na recepção cada vez mais ampla da filosofia de
Rousseau; na arquitetura neoclássica que invade as
capitais europeias; nas festas de rua — a Revolução
é sempre saudada como um ato fundador, um novo
começo, um mito solar que faz com que as trevas
pareçam inconsistentes e passageiras.
Falta, porém, mencionar a prova final de Tamino
e Pamina, que só será ultrapassada com o poder da
flauta mágica e da música, revelando que, na visão do
compositor, o desafio é mais musical do que político.
Aliás, na interpretação de Mozart, essa nova “era da
harmonia” só poderia ser simbolizada pela música. É
por meio dela que se anuncia o pensamento das luzes
contraposto ao poder arbitrário e soturno dos monarcas absolutos. Aí está desenhada, de maneira alegórica, a vitória de um contrato social e de uma mesma
lei, base dos princípios de igualdade entre os homens. Na vitória do casal central, no sucesso das luzes contra as trevas, é que se eterniza uma revolução
sublime. Feita, vejam só, por uma flauta mágica que
se converte em prova da liberdade moral, superior
à veleidade dos homens e ao calendário de eventos
que a Revolução procurou guardar. Essa é a mágica.
Estamos em 1791, mas, como Sarastro, não precisamos de datas rígidas para saber onde reside a felicidade.1

BIS, 2001

LILIA MORITZ SCHWARCZ é professora titular no
departamento de Antropologia da USP, global scholar na
Universidade de Princeton (EUA) e membro do Conselho
de Administração da Fundação Osesp. Publicou As
Barbas do Imperador – D. Pedro II, um Monarca Nos
Trópicos (Companhia das Letras, 1998) e O Sol do Brasil
(Companhia das Letras, 2008), entre outros livros.

1. Este artigo apoiou-se, sobretudo, nos excelentes
livros 1789: Os Emblemas da Razão, de Jean Starobinsky
(São Paulo: Companhia das Letras, 1988), e A History of
Opera: The Last Four Hundred Years, de Carolyn Abbate e
Roger Parker (Nova York: W. W. Norton, 2012).
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A

ideia de obra de arte como algo fechado
e que deve ser tratado como relíquia
surgiu no século xix, juntamente com
a visão romântica do “gênio criador”.
Ambas as concepções ainda assombram críticos
e criadores nos dias de hoje, apesar das violentas
investidas de sucessivas vanguardas modernistas,
com suas paródias, releituras e ready-mades.
Em todo caso, no século xviii, alterar ou inserir passagens em óperas eram procedimentos que
não eram vistos nem como “heresia” nem mesmo
como grande inovação — eram simplesmente parte
do rol de possibilidades do fazer artístico. Mozart
escreveu a ária “Vorrei spiegarvi, oh Dio!” para
inseri-la em uma remontagem da ópera Il Curioso
Indiscreto, de Pasquale Anfossi, no Burgtheater de
Viena, em 1783. Os registros mais agudos da voz
soprano são explorados para dar vazão às emoções
de uma pobre donzela, cortejada por um conde que
já está comprometido com outra, evocando o tema
central de uma das mais célebres óperas de Mozart,
Così Fan Tutte, de 1790.

A

pesar de sua origem como música
litúrgica, Exsultate, Jubilate, moteto para
soprano solo, se assemelha a muitas árias
de óperas de Mozart, tanto pela leveza
das melodias quanto pelo rigor técnico exigido
do intérprete. Sua forma é a de um pequeno
concerto, em três partes: allegro-andante-allegro.
O compositor era um adolescente de dezessete anos quando, numa visita a Milão, compôs essa
pequena obra-prima, dedicada ao castrato Venanzio Rauzzini, que a interpretou no dia 17 de janeiro de 1773. Rauzzini havia interpretado Cecílio na
ópera Lucio Silla, também de Mozart, e era um dos
cantores favoritos do compositor.
RICARDO TEPERMAN é doutorando em Antropologia
Social na Universidade de São Paulo e editor da
Revista Osesp.
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A

s Sinfonias nº 2 e nº 5 competem pelo título
de sinfonia mais popular de Sibelius.
Ambas são esplêndidas e terminam
com momentos de glória. A maestria
soberana da Quinta não dá indício algum dos anos
de duras escolhas que subjazem a ela. Muitas
ideias concebidas inicialmente foram descartadas
ou então reescritas para, finalmente, serem
incorporadas numa nova forma.
Durante a Primeira Guerra Mundial, Sibelius levou sua vida de compositor “em dois níveis”. Seus contatos com o mundo exterior eram esparsos por
conta da guerra, e pressões financeiras o forçaram
a escrever um grande número de pequenas peças
para editores finlandeses. Ao mesmo tempo, planejava uma forma inteiramente nova de sinfonia,
e viria a escrever três versões diferentes até ficar
satisfeito com o resultado.
Anotações em seus diários mostram que seu
estado de espírito enquanto escrevia a Sinfonia
nº 4 era de determinação. Já nos estágios iniciais de
composição da sinfonia seguinte ele parecia mergulhado em êxtase: “O sol do outono está brilhando. A natureza em suas cores de despedida. Meu
coração está cantando tristemente — as sombras
se tornam maiores. O adágio de minha Quinta Sinfonia? Que eu, pobre homem que sou, possa viver
momentos de tamanha riqueza!”, escreveu em 10
de outubro de 1914. Em novembro, esse sentimento se tornou ainda mais forte: “Tenho um tema
adorável. Um adágio para a Sinfonia — terra, vermes e sofrimento, fortissimo e surdinas. E as melodias são divinas!!”
A primeira versão da Sinfonia nº 5, apresentada
em Helsinque no aniversário de cinquenta anos do
compositor, alcançou enorme e imediato sucesso.
Sibelius já era um herói nacional, e a recepção foi
avassaladora: o compositor teve que receber delegações por horas após o concerto, durante o qual a
plateia gritou de alegria, e as celebrações continuaram por vários dias e muitas apresentações. [...]
Depois da Sinfonia nº 4, considerada difícil de
compreender, a nº 5 foi recebida com alívio pelo
público. Ao mesmo tempo, foi uma decepção para
alguns estudiosos e críticos influentes, que teriam
preferido que Sibelius continuasse no caminho da
destruição total da tonalidade.
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Contudo, Sibelius havia deliberadamente parado naquele ponto. Para ele, só restavam “loucura
e caos” no outro lado da fronteira do tonalismo.
Arnold Schoenberg seguiu em frente, mas evitou
o caos desenvolvendo a técnica dodecafônica, que
seguia regras rígidas, mas isso não combinava com
Sibelius. Enquanto Schoenberg reconstruiu a linguagem musical, por vezes voltando às antigas formas, Sibelius usou harmonias mais tradicionais —
renovando a forma sinfônica.
VESA SIRÉN é jornalista, colaborador do jornal Helsingin
Sanomat e editor do site www.sibelius.fi. Tradução de
Ricardo Sá Reston.

JEAN SIBELIUS EM 1948
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SUGESTÕES DE LEITURA

Jean Starobinsky
1789: OS EMBLEMAS DA RAZÃO
COMPANHIA DAS LETRAS, 1988

Carolyn Abbate e Roger Parker
A HISTORY OF OPERA: THE LAST
FOUR HUNDRED YEARS
W. W. NORTON, 2012

Norbert Elias
MOZART – SOCIOLOGIA DE UM GÊNIO
ZAHAR, 1994

Daniel M. Grimley (ed.)
THE CAMBRIDGE COMPANION TO SIBELIUS
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2004

Lauro Machado Coelho
O CANTOR DA FINLÂNDIA: VIDA E
OBRA DE JEAN SIBELIUS
ALGOL, 2009

INTERNET

WWW.MOZARTPROJECT.ORG
WWW.SIBELIUS.FI
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EIVIND GULLBERG JENSEN

REGENTE

MARI ERIKSMOEN

SOPRANO

PRIMEIRA VEZ COM A OSESP

ÚLTIMA VEZ COM A OSESP EM OUTUBRO DE 2012

Depois de estudar violino e
teoria musical em Trondheim,
o norueguês Eivind Gullberg
Jensen tornou-se aluno de
regência de Jorma Panula, em
Estocolmo, e de Leopold Hager,
em Viena. Desde setembro de
2009, é regente titular da NDR
Radiophilharmonie. Jensen já
regeu as sinfônicas de Viena,
Bamberg, Gotemburgo e do
Porto Casa da Música, e
as filarmônicas de Berlim,
Munique, Roterdã, Oslo,
Luxemburgo e Monte Carlo, além
das orquestras de Paris, Nacional
da Bélgica e Nacional da França,
entre outras. É também regente
de ópera, tendo estado à frente
de importantes produções na
English National Opera, na Opéra
de Lyon, na Opernhaus Zürich,
na Bayerische Staatsoper e no
Festspiele Baden-Baden com a
Orquestra de Câmara Mahler
e a Sinfônica Alemã de Berlim.

A norueguesa Mari Eriksmoen
estudou na Academia de
Música da Noruega, no
Conservatório de Paris,
com Isabelle Guillaud, e na
Academia Real de Ópera da
Dinamarca, com Susanna
Eken, onde se formou em
2010. Aos 23 anos, fez sua
estreia na Ópera Nacional
da Noruega, interpretando
Adele, em Die Fledermaus,
de Johann Strauss. Mari
Eriksmoen já trabalhou
com maestros como
Daniel Barenboim, Yuri
Bashmet, Paavo Järvi,
Louis Langrée, Marc
Minkowski, Thomas
Søndergård e Christian
Vásquez. Interpretou
Papagena, em A Flauta Mágica,
de Mozart, no Festival de
Lucerne, e Eurídice, em
L’Orfeo, de Monteverdi, no
Theater an der Wien.

Compor histórias de
realização é a nossa cultura.
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INVERNO, TELA DA SÉRIE AS QUATRO ESTAÇÕES, DE GIUSEPPE ARCIMBOLDO (1526-93)
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25 DOM 16H

ORQUESTRA DE CÂMARA DA OSESP

RAGNAR BOHLIN REGENTE
YURIY RAKEVICH VIOLINO
WILLIAM BYRD

[1540-1623]

Miserere mei, Deus

[2010] [Arranjo

de

Nico Muhly]

3 MIN

NICO MUHLY
Motion

[1981]

[2010]

7 MIN

ORLANDO GIBBONS

[1583-1625]

Gibbons Suite: This is The Record of John

[2010] [Arranjo

de

Nico Muhly]

4 MIN

NICO MUHLY
By All Means

[1981]

[2004]

9 MIN

WILLIAM BYRD

[1540-1623]

Bow Thine Ear, o Lord [2010] [Arranjo de Nico Muhly]
4 MIN

______________________________________
MAX RICHTER

/ANTONIO VIVALDI

[1966]

As Quatro Estações (Recompostas): Inverno

[1678-1741]

[2012]

12 MIN

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL [1685-1759]
Música Aquática: Suíte nº 1 [1717]
27 MIN
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A

música de William Byrd sempre me
fascinou, como compositor e também
como ex-integrante de coral infantil.
Na partitura parece ser tão pequena,
mas, ao ser executada, revela uma enorme paisagem emocional. Assim, quando o regente Nicholas
Collon me perguntou se eu poderia tentar orquestrar alguns motetos para a sua Aurora Orchestra,
não desperdicei a oportunidade.
Há uma passagem no Misere Mei, Deus, de Byrd,
em que ocorre uma mudança repentina para a tonalidade maior, e a marcação rítmica desacelera. Planejei uma impactante, mas tranquila amplificação
desse efeito que tanto me fascinava em meu tempo
de criança com voz aguda. Em minha versão, a passagem é pontuada por toques nos registros extremos
no piano: gongos de gamelão na mão esquerda [os
graves] e piano de brinquedo na direita [os agudos].
A segunda peça que arranjei foi Bow Thine Ear,
O Lord, da qual se diz ser uma das expressões mais
pessoais de Byrd sobre a fé e o turbilhão que a rodeia. Nela, encontramos um dos momentos mais
marcantes da tradição da música coral, sua versão
para a frase “Sion is wasted and brought low” [O
Sião é devastado e humilhado], que Byrd apresenta
duas vezes e em duas oitavas, e que soa escandalosamente exuberante, mesmo quando executada
pelo mais austero dos corais. Em minha adaptação,
temos metais, marimba e cordas fantasmagóricas,
uma textura que se expande com a entrada da celesta e das madeiras entoando a palavra “Jerusalém”.
Devo dizer que estes são arranjos feitos com
muita liberdade em relação aos originais; ocasionalmente, tentei recriar os efeitos de uma contralto
segurando uma nota por muito tempo, de um tenor
desobediente, ou de uma soprano sonhadora.

B

y All Means vem de um interesse similar pela
tradição coral anglicana, porém obedece
a regras diferentes. A encomenda veio da
Juilliard School e da Royal Academy of
Music, que queriam que eu dialogasse com o Concerto
Para Nove Instrumentos, Op. 24 (1934), de Anton
Webern. Minha opção foi me concentrar nas três
primeiras notas da série [de 12 tons] que Webern
utilizou, que, para mim, evocam o contorno
diatônico de um acorde de Si Bemol Maior.
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NICO MUHLY

Uma de minhas mais deliciosas reações psicológicas à música serial é o fato de o meu cérebro tentar
transformar música dodecafônica em harmonia tonal pós-Wagneriana: acordes ricos, densos, cheios de
significado. Sofro desse distúrbio mesmo ouvindo o
mais espinhoso Charles Wuorinen (1938) ou o mais
impenetrável Milton Babbitt (1916-2011). Ao ouvir
a série do Op. 24, me lembrei imediatamente dos
motetos de Thomas Weelkes (1576-1623), em que
os acordes de Sol Maior e Sol Menor podem aparecer no mesmo compasso, separados por frações de
segundo. By All Means é um grande baú de variadas
texturas, em que Weelkes e Webern podem coexistir e colaborar: os pontos dispersos da orquestração
de Webern organizados por uma resolução típica da
época da Dinastia Tudor [1485-1603]; o contraponto
cintilante de Weelkes desnorteado por uma repentina variação cromática.

O

rlando Gibbons! Adoro suas cadências
sempre me deixando louco. Quando
a Britten Sinfonia me pediu para que
arranjasse alguns hinos para formações
pequenas, imediatamente disse sim, com a condição
de começar com This is The Record of John, uma peça de
caráter narrativo, quase uma conversa, com interações
de pergunta e resposta entre solistas e coro e uma
fantástica malha de acompanhamento, rico de frases
imitativas. Aqui, a viola assume o papel principal que,
na versão original, cabia ao contratenor — ligeiramente
de ressaca, mas intensamente convicta.
O hino “See, See, The World is Incarnate” é
uma de minhas peças favoritas no que diz respeito
à organização do texto. Gibbons divide os versos de
Godfrey Goodman (1582-1656) em trechos solo executados por contratenores sozinhos ou dobrados, que
entram e saem de uma textura criada pelas violas. O
coro entra ao final de cada verso, como um grupo
feminino dos anos 1960, ecoando o solista. [...]
Saber a hora certa de entrar foi sempre uma aventura para mim quando corista. Eu memorizava tudo,
mas depois era hipnotizado pelos solistas (como ficar
imune a uma frase como “Veja os ferimentos recentes, o sangue seco, as pontas dos espinhos, as marcas
das unhas”?) e perdia minha entrada. Minha peça
Motion tenta capturar a energia nervosa de quem
conta compassos obsessivamente. Ela é construída a
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GRAVAÇÕES RECOMENDADAS

MUHLY

SEEING IS BELIEVING

Aurora Orchestra
Nicholas Collon, regente
Thomas Gould, violino
DECCA, 2011

RICHTER

RECOMPOSED (VIVALDI –
THE FOUR SEASONS)

Konzerthaus Kammerorchester Berlin
André de Ridder, regente
Daniel Hope, violino
DEUTSCHE GRAMMOPHON, 2012

HÄNDEL

WATER MUSIC

Le Concert des Nations
Jordi Savall, regente
ALIA VOX SPAIN, 2008
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partir de pequenos e repetitivos fragmentos de Gibbons, assim como de uma citação e ornamentação
estendida de um dos versos, em que o violoncelo e
a viola se entrecortam enquanto os demais instrumentos criam uma teia confusa de colcheias ansiosas.
A peça termina em êxtase, utilizando como célula
primária a melodia de “In The Sight of Multitudes a
Glorious Ascension” [À Vista de Multidões, Uma Ascensão Gloriosa], de Gibbons. O título vem de uma
visão do reino de Cristo: “The blind have sight and
cripples have their motion” [os cegos enxergam e os
aleijados caminham] — e tanto na versão de Gibbons
quanto em minha adaptação, a palavra “motion” tem
três sílabas: mo-ti-on.
NICO MUHLY. Tradução de Ricardo Sá Reston.

H

á alguns anos, a gravadora Deutsche
Grammophon criou o projeto “Recomposed”, para o qual convidou artistas da
cena clubber, como Carl Craig e Matthew
Herbert para recriar música a partir de fonogramas
de seu enorme acervo. Em 2013, pela primeira vez,
propuseram a um compositor que reescrevesse uma
obra clássica — e a peça escolhida não poderia ser
outra senão As Quatro Estações, de Antonio Vivaldi.
O encarregado da tarefa foi o britânico Max Richter, autor da trilha do premiado filme de animação
Valsa com Bashir, e o resultado foi um enorme sucesso
de público e crítica, que recebeu no ano passado o
prêmio Echo Klassik na categoria Clássico Sem Fronteiras. Sobre a experiência, o compositor declarou:
“Meu desafio foi criar algo consistente e bem construído, um híbrido experimental que funcionasse e
fizesse sentido, permanecendo ‘Vivaldi’ ao mesmo
tempo em que passaria a ser também ‘Richter’, mantendo o espírito original da obra e, ao mesmo tempo, tornando-a contemporânea”.
Nossos ouvidos como que se tornaram imunes a
essa música, já pisada e repisada por milhares de interpretações. E é assim que, com recursos tomados
do minimalismo, alterações nas fórmulas de compasso e sutis transformações timbrísticas, Richter
nos oferece a oportunidade de, por meio do novo,
ouvir de novo.
RICARDO TEPERMAN é doutorando em Antropologia
Social na Universidade de São Paulo e editor da
Revista Osesp.

H

ändel era alemão de nascimento, mas adotou como forma preferencial de expressão
o idioma musical italiano, principalmente
depois de sua estadia na Itália (1706-10),
onde teve a oportunidade de conviver com os mais
representativos nomes da música daquela região. Em
1710, voltou para a Alemanha, assumindo o posto de
mestre de capela na corte de Ernesto Augusto, Eleitor
de Hannover, mas, já no ano seguinte, transferiu-se
para a Inglaterra. O destino foi irônico com o compositor, fazendo com que ele viesse a reencontrar seu ex-patrão, que também deixaria a Alemanha, para ser
entronizado como Rei George I da Inglaterra, no ano
de 1714. Nesse novo país, Händel viveu até o final
da vida, escrevendo óperas, oratórios, música sacra e
música instrumental para diversas formações.
Em 17 de julho de 1717, uma quarta-feira em pleno verão londrino, o Rei George I e uma comitiva
de Whitehall dirigem-se a Chelsea para um jantar na
vila do lorde Ranelagh. Para o entretenimento, durante a viagem feita em balsas pelo Tâmisa, e para o
próprio jantar, Händel compôs Música Aquática, executada na ocasião por cerca de cinquenta instrumentistas. A inexistência de um manuscrito autógrafo e
a transmissão da obra por meio de uma única cópia,
feita por John Christopher Schmidt, secretário de
Händel, por volta de 1740, colocam sérios problemas
filológicos para a Música Aquática. Nada se pode afirmar, por exemplo, sobre a ordem dos cerca de vinte
movimentos que compõem a obra. É possível especular sobre um agrupamento em três suítes, considerando-se as tonalidades e a instrumentação empregadas: uma primeira suíte, em Fá Maior, com utilização
de trompas e oboés, além das cordas; uma segunda,
em Ré Maior, à qual são adicionados os trompetes; e
uma terceira, em Sol Maior, com música mais suave,
sem a utilização das trompas e dos trompetes, mas incluindo o som delicado das flautas. As duas primeiras
apresentam a música que teria sido executada durante
a viagem, e a terceira suíte teria sido ouvida durante
o jantar, cuidadosamente preparado pela Baronesa de
Kielmansegge, amante do Rei.		
		
		
			
[2004]
CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO é regente do Coro de
Câmera Pro-Arte do Rio de Janeiro e professor de regência
coral e análise musical na UniRio.
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SUGESTÕES DE LEITURA

Kerry McCarthy
BYRD
OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2013

RAGNAR BOHLIN

REGENTE

ÚLTIMA VEZ COM A OSESP EM JULHO DE 2011

John Harley
ORLANDO GIBBONS AND THE
GIBBONS FAMILY OF MUSICIANS
ASHGATE, 1999

Donald Burrows (ed.)
THE CAMBRIDGE COMPANION TO HÄNDEL
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1998

INTERNET

WWW.NICOMUHLY.COM/
HTTP://WWW.MAXRICHTERMUSIC.COM/
WWW.GFHANDEL.ORG/
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O sueco Ragnar Bohlin
estudou regência com Jorma
Panula e Eric Ericson, piano
com Peter Feuchtwanger,
em Londres, graças a uma
bolsa do British Council, e
canto com Nicolai Gedda.
Formou-se na Academia Real
de Música de Estocolmo, onde
obteve o título de mestre
em órgão e regência e, mais
tarde, tornou-se professor.
Desde 2007, é regente titular
do Coro da Sinfônica de
São Francisco, com o qual
recebeu três prêmios Grammy.
Em 2014, regeu a primeira
apresentação do seu próprio
coro de câmara, o Cappella SF.
Trabalha regularmente com o
Coro da Rádio Sueca, como
em sua turnê de 2010 pelos
Estados Unidos. Em junho do
mesmo ano, fez sua estreia no
Carnegie Hall, regendo Um
Réquiem Alemão, de Brahms.
Bohlin foi professor visitante
na Universidade de Indiana e,
em 2013, foi premiado pela
Swedish America Chamber of
Commerce.

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

Criada em 2006, a Academia de Música
da Osesp oferece educação teórica,
instrumental e artística.
Os alunos são acompanhados de perto por
músicos da Osesp e têm a possibilidade de
assistir a todos os ensaios e apresentações
da Orquestra, vivenciando e participando
do dia a dia de uma orquestra profissional.

39 Academistas formados, hoje 4
deles são músicos titulares da Osesp;
15 Alunos premiados em grandes
concursos e festivais;
20 Alunos aprovados em instituições
internacionais de alto nível, para cursos
de mestrado e graduação;
51 Alunos aprovados em testes de
orquestras no Brasil.

osesp.art.br
APOIO

REALIZAÇÃO
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LORDE BYRON COM TRAJE ALBANÊS, TELA DE THOMAS PHILLIPS, 1813
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29 QUI 21H
30 SEX 21H
31 SÁB 16H30

JACARANDÁ

PEQUIÁ

IPÊ

JAIME MARTÍN REGENTE
EMMANUEL PAHUD FLAUTA
ISAAC ALBÉNIZ [1860-1909]
Catalonia

[1899]

7 MIN

MARC-ANDRÉ DALBAVIE
Concerto Para Flauta

[1961]

[2006]

17 MIN

______________________________________
PYOTR I. TCHAIKOVSKY [1840-93]

Manfred, Op.58 - Sinfonia em Quatro Quadros [1885] [Versão de Evgeny Svetlanov]
-

Lento Lugubre/Moderato Con Moto/Andante
Vivace Con Spirito
Andante Con Moto
Allegro Con Fuoco

55 MIN
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N

ascido em Camprodón, na Catalunha,
próximo à fronteira da França, Isaac
Albéniz mostrou-se, ainda pequeno, um
prodígio musical. Aos doze anos, rodou
a Espanha apresentando-se como pianista e, aos
quinze, viajou a Porto Rico e Cuba para exibir-se em
concertos. Em 1889, numa série de apresentações na
Salle Erard, em Paris, o jovem Albéniz impressionou
músicos como Debussy e Ravel ao interpretar
composições próprias ao piano. No ano seguinte,
mudou-se para Londres, onde faria enorme sucesso,
caindo nas graças de personalidades como o escritor
George Bernard Shaw. Durante a década de 1890,
o compositor alternou estadias na Inglaterra e na
França, criando laços determinantes para o resto de
sua vida.
A temporada em Londres o aproximaria de
Francis Money-Coutts, um banqueiro riquíssimo,
amante de ópera, que se tornaria mecenas
do compositor, em uma longa e conflituosa
relação. Sob o pseudônimo Mount-joy, Money-Coutts escreveu dezenas de libretos, para os
quais Albéniz comporia a música, desempenhando
o papel de uma espécie de “servo musical”.
Em Paris, Albéniz se aproximaria dos compositores Vincent d’Indy e Paul Dukas, tornando-se ao
mesmo tempo aluno e professor de piano na célebre
Schola Cantorum. Foi Dukas quem o ajudou na orquestração de uma “suíte popular” intitulada Catalonia, que acabou por ser uma peça de movimento
único, representando também um momento raro na
obra de Albéniz, que nunca reivindicou pertencimento ao que poderíamos chamar de “identidade catalã”.
RICARDO TEPERMAN é doutorando em Antropologia Social
na Universidade de São Paulo e editor da Revista Osesp.

A

s características que definem o discurso
musical no Concerto Para Flauta são clareza
e transparência. Com um naipe de sopros
reduzido em relação às cordas (apenas
madeiras dobradas), a orquestra tem proporções
mozartianas, evitando qualquer demonstração de
poder. Também quis evitar demonstrações de
virtuosismo do solista: minha intenção foi desenvolver a relação entre a flauta e a orquestra, mais do
que exibir o domínio do solista sobre o conjunto.
Como resultado, todas as relações entre a flauta solo
e a orquestra são exploradas, incluindo, em alguns
momentos, formações mistas.
A peça surgiu após outras incursões no gênero
concertante, notadamente o Concerto Para Violino, o
concerto para orquestra The Dream of Unified Space
[O Sonho do Espaço Unificado] ou Antiphonie, um
concerto duplo para cor de basset1 e clarinete. O
Concerto Para Flauta tem um único movimento e explora a noção de ressonância, que esteve no cerne de
minha obra por muitos anos. O motivo inicial, anunciado ao mesmo tempo por toda a orquestra e pelo
solista, fornece a primeira ressonância e cria um princípio técnico e poético que será desenvolvido ao longo de toda a peça. A orquestração também é discreta:
procurei criar sutis conexões entre os instrumentos,
explorando tanto as cores que emergem dos diferentes
timbres quanto a harmonia.
Encomenda conjunta da Orquestra Tonhalle
de Zurique e da Filarmônica de Berlim, o Concerto Para Flauta estreou em 2006, com o flautista Emmanuel Pahud, sob regência de David Zinman, na
Philharmonie de Berlim.
MARC-ANDRÉ DALBAVIE
Tradução de Ricardo Sá Reston.

1. Instrumento da família do clarinete, em registro mais grave. (n.e.)
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MARC-ANDRÉ DALBAVIE
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A

invenção da individualidade moderna foi
um rebuliço tão grande que ainda agora
somos sacudidos pelas ondas que de lá
provêm. “Lá” é o século xviii, o das Luzes,
da Independência dos Estados Unidos e da Revolução
Francesa, do ouro brasileiro e da máquina a vapor
inglesa. As Luzes iluminaram um homem novo, que
passava a ser reconhecido como medida de todas as
coisas, da economia à filosofia, da vida cotidiana mais
trivial às alturas metafísicas mais instáveis. Em seu
Manifesto Antropófago (1928), ponderando a posição
da jovem América no contexto do Ocidente, Oswald
de Andrade disse, num lance crítico sintético e
genial: “Sem nós a Europa não teria sequer a sua
pobre declaração dos direitos do homem”.
Mas, bem, a Europa era o centro indiscutível e,
por isso mesmo, foi o palco de incontáveis desdobramentos dessa invenção histórica. Nome genérico do
processo, no campo artístico: Romantismo. Era o
indivíduo o protagonista (ao lado de outro princípio,
a Nação moderna, a ser criada pelo novo homem),
exibindo versões muito variadas, coloridas, expressivas, insanas até de sua alma, de suas capacidades e
de seus desejos.
O começo do século xix assistiu ao transbordamento desse caldo romântico. No então chamado
Novo Mundo, ganhou maior espaço o eixo coletivo,
a luta pela definição dos modelos nacionais — foi índio e natureza, palmeiras e sabiás para tudo que era
lado. Nos países europeus, em que o eixo coletivo
estava menos desorganizado, os principais artistas
voltaram-se para o eixo individual, a subjetividade,
que era todo um novo território a explorar.
Foi o caso da Inglaterra, na voz de George Gordon Byron. Herdeiro de um título de barão, e por
isso, conhecido como Lord Byron, o poeta viveu entre 1788 e 1824 — meros 36 anos. Mas sua obra foi
suficiente para marcar para sempre o destino da poesia ocidental, com poemas narrativos como Don Juan
e Childe Harold’s Pilgrimage [A Peregrinação do Jovem
Harold]. Até no distante Brasil ele foi referência para
os jovens poetas da segunda geração romântica, como
Álvares de Azevedo. Byron foi best-seller em sua língua
materna e em várias outras.
Em matéria de vida pessoal, foi um anticonvencional, um inquieto, um ousado. Viajou muito, para
destinos óbvios como França e Itália, mas também

66

para lugares improváveis, como Turquia e Albânia.
Nadava muito bem (atravessou a nado o estreito de
Dardanelos), cavalgava e era capaz de entrar em
guerra, literalmente, como ocorreu nos instantes
derradeiros de sua vida, quando se envolveu diretamente com as lutas pela independência da Grécia,
motivo aliás de uma parte substancial de sua fama —
Castro Alves o invejou precisamente por isso.
Seus amores não eram menos intensos e abrangentes. Para além da paixão pelos riscos, pela experiência direta da vida, matéria de sua literatura (e
motivo certo de seu sucesso), teve mais de um caso
notável do que hoje chamamos homoerotismo, foi
amante de algumas mulheres e se casou formalmente
com uma. Em 1813, intensificou uma já íntima relação com sua meia-irmã, Augusta, num amor que,
dizem os registros, penetrou no antigo território
proibido do incesto.
Esse misterioso caso foi o motivo da separação requerida por sua esposa e, parece, a matriz do poema dramático Manfred. Assim que ficaram notórios
o terrível imbroglio com Augusta e o divórcio, Byron
deixou a Inglaterra para nunca mais voltar. Estabeleceu-se primeiro na Suíça. Ali, esteve retido por vários
dias numa casa, em função do tempo ruim, com quatro companheiros (entre os quais os escritores Percy
e Mary Shelley), e, dedicando-se à leitura de histórias
de terror, propôs que cada um escrevesse um novo
texto no mesmo diapasão. Daí saiu o Frankenstein, de
Mary Shelley.
Manfred ultrapassa os limites alcançados pela famosa obra em matéria de horror. O protagonista debate-se numa culpa sem nome nem tamanho (associada
talvez ao incesto praticado pelo autor), ligada à morte
de um antigo amor, Lady Astarte. Para tentar alguma
solução, ele conjura sete espíritos, que, sem ingerência sobre o passado, não podem ajudá-lo. Depois de
uma breve interlocução com a própria falecida, Manfred morre, ao final, sem se render à contrição nem a
qualquer poder espiritual, orgulhoso de ser ele mesmo a origem de sua ruína.
Não foi sem motivo que Nietzsche admirou o poema: em seu Manfred, Byron foi o mais longe que podia na senda do autocomando, da autonomia. O preço foi alto, naturalmente, mas o autor resolveu pagar
para ver. A terrível história dessa espécie particular
de suicídio, não custa acrescentar, é antecedida de

uma conhecida epígrafe, uma frase-chave da literatura e da consciência modernas, proferida pelo exemplar homem autoconsciente de Shakespeare chamado
Hamlet: “Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha nossa vã filosofia”.
Lançado em 1817, Manfred teve enorme repercussão
na Europa, bastando dizer que dois expoentes da música do tempo dedicaram composições a ele. Robert
Schumann compôs uma peça em três atos em torno do
drama metafísico byroniano, em 1852; em 1885, Piotr
Tchaikovsky compôs sua Sinfonia Manfred. Ao compositor russo, não faltavam elementos de identificação pessoal com Byron; também por esse lado se poderá aquilatar parte da incrível força, do arrebatamento a que
nos obriga, das profundezes com que nos envolve essa
lúgubre, danada, radicalmente humana composição.
LUÍS AUGUSTO FISCHER é professor de Literatura
Brasileira na UFRGS e autor de Escuro, Claro: Contos
Reunidos (L&PM, 2009) e A Descoberta da Cidade:
Memórias em Porto Alegre (Dublinense, 2013),
entre outros livros.

GRAVAÇÕES RECOMENDADAS

ALBÉNIZ

IBERIA SUITE; CATALONIA

London Symphony Orchestra
Orquestra Filarmónica de la Ciudad de México
Enrique Bátiz, regente
REGIS, 2008

DALBAVIE

FLUTE CONCERTO

Orchestre Philharmonique de Radio France
Peter Eötvös, regente
Emmanuel Pahud, flauta
WARNER CLASSICS, 2008

TCHAIKOVSKY

MANFRED SYMPHONY

Orquestra Nacional Russa
Mikhail Pletnev, regente
DEUTSCHE GRAMMOPHON, 1994

MANFRED

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
John Neschling, regente
BISCOITO FINO, 2010

SUGESTÕES DE LEITURA

Walter Aaron Clark
ISAAC ALBÉNIZ: PORTRAIT OF A ROMANTIC
OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2002

Alexander Poznansky
PIOTR TCHAIKOVSKY: BIOGRAFIA
G. ERMAKOFF, 2012

INTERNET

HTTP://WWW.ALBENIZ.CAT/
WWW.TCHAIKOVSKY-RESEARCH.NET
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JAIME MARTÍN REGENTE

EMMANUEL PAHUD

PRIMEIRA VEZ COM A OSESP

ÚLTIMA VEZ COM A OSESP EM JULHO DE 2010

Nascido em Santander, Jaime
Martín estudou com Antonio
Arias, em Madri, e com Paul
Verhey, em Haia, na Holanda.
Depois de uma brilhante carreira
como flautista, passou a se
dedicar à regência, tornando-se
regente titular da Orquestra de
Cadaqués em 2008. Desde então,
já esteve à frente de orquestras
como as filarmônicas de Londres
e da Radio France, as sinfônicas
de Pequim, de Barcelona e
Nacional da Catalunha e da
Galícia, e as orquestras Nacional
de Lyon, Nacional do Capitólio
de Toulouse, London Mozart
Players, Irish Chamber
Orchestra, Academy of St.
Martin in the Fields e English
Chamber Orchestra. Em 2012,
tornou-se diretor artístico e
regente titular da Sinfônica de
Gävle, na Suécia, e, mais
recentemente, assumiu a
direção artística do Festival
Internacional de Santander.

Nascido em Genebra,
Emmanuel Pahud começou
seus estudos musicais aos seis
anos. Em 1990, formou-se
no Conservatório de Paris,
onde obteve o primeiro
prêmio. Depois disso,
continuou seus estudos com
Aurèle Nicolet e foi premiado
em várias das mais importantes
competições internacionais.
Aos 22 anos, ingressou na
Filarmônica de Berlim como
primeiro flautista, posição que
mantém até hoje. Também atua
como solista e em diversas
formações de câmara,
realizando turnês com
pianistas como Éric Le Sage,
Yefim Bronfman e Hélène
Grimaud, e também com
o jazzista Jacky Terrasson.
Desde 1996, é artista exclusivo
do selo EMI Classics, para
o qual gravou mais de 20
discos. Emmanuel Pahud
é embaixador do Unicef.

FLAUTA

A FOLHA
SEGUE A CENA
CULTURAL
QUE É A
MINHA CENA.

siga
folha
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JAEGER-LECOULTRE
HOMENAGEIA OS
60 ANOS DA OSESP
COM EDIÇÃO LIMITADA
DE SEU MODELO
MAIS ICÔNICO
Certas lendas permanecem congeladas no passado, imobilizadas para
sempre. Mas, às vezes, a magia é tão grande que um fenômeno incomum ocorre: a lenda vive, respira, se transforma, torna-se mais bonita,
sem perder sua aura.
Há muito tempo, em 1931, em um lugar empoeirado em meio a
selas de cavalos, uma ideia nasceu: um relógio com um mostrador que
poderia proteger-se dos choques e ao mesmo tempo ser personalizado.
Mais de oitenta anos depois, o Reverso passou de ícone da relojoaria a
peça cult.
Aproveitando sua expertise centenária e o intuito de contribuir para
a cultura do país, a Jaeger-LeCoultre, figura principal da alta relojoaria suíça, celebra os sessenta anos da Orquestra Sinfônica do Estado de
São Paulo com um dos maiores símbolos da marca: o relógio Grande
Reverso Ultra Thin, personalizado à mão pelos melhores relojoeiros da
marca, exclusivamente para homenagear o aniversário da Osesp. As cinquenta peças desta edição limitada – trinta em aço e vinte em ouro rosa
– estão disponíveis exclusivamente no Brasil, na butique do shopping JK
Iguatemi, em São Paulo.
Para cada Grande Reverso Ultra Thin – Osesp Limited Editon vendido, uma doação será feita à Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, com o intuito de manter os Concertos Matinais na Sala São Paulo,
apresentados aos domingos, totalmente gratuitos.
Esta parceria reforça o empenho da Jaeger-LeCoultre em manter a
arte e a cultura cada vez mais vivas.
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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,

72

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 mesma 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. Tortelier continua
com a Osesp como regente
convidado de honra, 2012-13.
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 estrangeira (The
Guardian e BBC Radio 3, entre
outros) 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.

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**
EMMANUELE BALDINI SPALLA
RICHARD ROBERTS SPALLA*
DAVI GRATON
YURIY RAKEVICH
LEV VEKSLER***
ADRIAN PETRUTIU
IGOR SARUDIANSKY
MATTHEW THORPE
ALEXEY CHASHNIKOV
AMANDA MARTINS
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
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
SARAH PIRES*
VIOLONCELOS

JOHANNES GR A MSCH
WILSON SA MPAIO***

HELOISA MEIRELLES
ADRIANA HOLTZ
BRÁULIO MARQUES LIMA
DOUGLAS KIER
JIN JOO DOH
MARIA LUÍSA CAMERON
MARIALBI TRISOLIO
REGINA VASCONCELLOS
RODRIGO ANDRADE SILVEIRA
CONTRABAIXOS

ACADEMIA DA OSESP

HARPA

LIUBA KLEVTSOVA

VIOLINO

FABÍOLA ALVES PICCOLO
JOSÉ ANANIAS SOUZA LOPES
SÁVIO ARAÚJO

DAN RAFAEL TOLOMONY
ERYCK GIACON
MONIQUE DOS ANJOS
SUÉLLEN BOER

OBOÉS

VIOLA

FLAUTAS

ARCÁDIO MINCZUK
JOEL GISIGER

NATAN ALBUQUERQUE JR.
PETER APPS
RICARDO BARBOSA

CORNE INGLÊS

CLARINETES

OVANIR BUOSI
SÉRGIO BURGANI

NIVALDO ORSI CLARONE
DANIEL ROSAS
GIULIANO ROSAS
FAGOTES

ALEXANDRE SILVÉRIO
JOSÉ ARION LIÑAREZ

EVERTON TABORDA
JADER DA CRUZ
NATANAEL FERREIRA
CONTRABAIXO

LUIZ EDUARDO FERREIRA
FLAUTA

RAUL MENEZES
OBOÉ

ÉRICO MARQUES
CLARINETE

MARÍA DEL MAR RÁBAGO
PATRICK VIGLIONI

ROMEU RABELO CONTRAFAGOTE
FRANCISCO FORMIGA

FAGOTE

TROMPAS

TROMPA

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*

FRANCISCO WELLINGTON
JUNIOR ANDRADE
TROMPETE

CRISTÓBAL ROJAS SALINAS
DAN YURI
TROMBONE

ANDRÉ MACHADO
DIEGO RIBEIRO
EZEQUIEL LIMA
TUBA

CÉSAR AUGUSTO SOUZA

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

ANA VALÉRIA POLES
PEDRO GADELHA

MARCO DELESTRE
MAX EBERT FILHO
ALEXANDRE ROSA
ALMIR AMARANTE
CLÁUDIO TOREZAN
JEFFERSON COLLACICO
LUCAS AMORIM ESPOSITO
NEY VASCONCELOS
(*) 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).

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

TIVOLI SÃO PAULO - MOFARREJ
ALAMEDA SANTOS, 1437 | CERQUEIRA CÉSAR
SÃO PAULO | SP | BRASIL
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PRAIA DO FORTE | SÃO PAULO | LISBOA | ALGARVE | COIMBRA | SINTRA

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

CORO DA OSESP
REGENTE HONORÁRIA

NAOMI MUNAK ATA
SOPRANOS

ANNA CAROLINA MOURA
ELIANE CHAGAS
ÉRIKA MUNIZ
FLÁVIA KELE DE SOUZA
JAMILE EVARISTO**
JI SOOK CHANG
MAYNARA ARANA CUIN
NATÁLIA ÁUREA
REGIANE M ARTINEZ 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

ANDERSON LUIZ DE SOUSA
CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO
CLAYBER GUIMARÃES
ERNANI MATHIAS
FÁBIO VIANNA PERES
JOCELYN MAROCCOLO
LUIZ EDUARDO GUIMARÃES
M ÁRCIO 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 TEIXEIR A MONITOR
SILAS DE OLIVEIRA
PREPARADOR VOCAL

MARCOS THADEU

CORO ACADÊMICO DA OSESP
REGENTE

M ARCOS 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 CORREPETIDOR

FERNANDO TOMIMURA

PIANISTA CORREPETIDORA

CAMILA OLIVEIRA

GERÊNCIA

CL AUDIA DOS ANJOS GERENTE
SEZINANDO GABRIEL DE O. NETO INSPETOR
ANA CLAUDIA MARQUES DA SILVA ASSISTENTE
(*) MÚSICO LICENCIADO
(**) EM EXPERIÊNCIA NO CORO DA OSESP
OS NOMES ESTÃO RELACIONADOS
EM ORDEM ALFABÉTICA, POR CATEGORIA.
INFORMAÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÕES
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Sinal Verde
para a CULTURA
e para você se emocionar com a
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.

A Localiza apoia a OSESP e
diversos outros projetos culturais
com o Programa Sinal Verde para
a Cultura. Uma iniciativa que já
viabilizou milhares de eventos,
levando entretenimento e arte
a todos os cantos do país.
É a Localiza abrindo portas para
a cultura e dando sinal verde
para você se divertir.

Reservas 24h:
0800 979 2000
www.localiza.com

PF-0032-14 Lamina OSESP Filarmonica.indd 1
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FUNDAÇÃO OSESP
PRESIDENTE DE HONRA

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE

FÁBIO COLLETTI BARBOSA
VICE-PRESIDENTE

HEITOR M ARTINS
CONSELHEIROS

ALBERTO GOLDMAN
ANTONIO QUINTELLA
ELIANA CARDOSO
HELIO MATTAR
JOSÉ CARLOS DIAS
LILIA MORITZ SCHWARCZ
MANOEL CORRÊA DO LAGO
SÁVIO ARAÚJO

CONSELHO DE ORIENTAÇÃO

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

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO MUSICAL
E EDITORA CRIADORES DO BRASIL
ANTONIO CARLOS NEVES PINTO COORDENADOR

DIRETORIA EXECUTIVA

MARCELO LOPES DIRETOR EXECUTIVO

FAUSTO A. MARCUCCI ARRUDA SUPERINTENDENTE
ASSISTENTES

CAROLINA CRISTIANI
JULIANA DIAS FRANÇA

ANDRÉ DE PAULA TURELLA CARPINELLI
MARINA BARAÇAS FIGUEIREDO

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

RITA PIMENTEL
GABRIELLE A. DE OLIVEIRA COELHO*
EVENTOS

MAUREN STIEVEN
ELIANE RIBEIRO TOLDO DE OLIVEIRA
CAROLINA BIANCHI
GIOVANNA CAMPELO

ÁTILLA OLIVEIRA

CONSELHO FISCAL

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
MONICA WALDVOGEL
NELSON RUSSO FERREIRA
PAULO ARAGÃO
PEDRO PARENTE
PÉRSIO ARIDA
PHILIP YANG
RAUL CUTAIT
RICARDO LEAL
RICARDO OHTAKE
SERGIO ADORNO
STEFANO BRIDELLI
TATYANA ARAÚJO DE FREITAS
THILO MANNHARDT
VITOR HALLACK
WILLIAM VEALE
ZÉLIA DUNCAN

RAFAEL SILVA DOS SANTOS
MARIA LUIZA DA SILVA
THAIS OLIVEIRA DE SOUSA*

RELACIONAMENTO PARCEIROS

ASSISTENTE

JURÍDICO
DANIELLA ALBINO BEZERRA GERENTE

CONSELHO CONSULTIVO

DIRETOR

ASSINATURAS

CAPTAÇÃO PESSOA FÍSICA

PEDRO MOREIRA SALLES
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CELSO LAFER
HORACIO LAFER PIVA
JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES NETO
JÂNIO GOMES
MANOEL BIZARRIA GUILHERME NETO
MIGUEL SAMPOL POU

MARKETING
CARLOS HAR ASAWA

RELACIONAMENTO PATROCINADORES

NATÁLIA LIMA
OLIVIA TORNELLI

COMUNICAÇÃO
M ARCELE LUCON GHEL ARDI

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 M ATOS

CONTROLLER

ALLINE FORMIGONI ROSSI
JERONYMO R. ROMÃO
MARIO FERRARI FERNANDES DOS SANTOS
RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA ALEIXO

CONTABILIDADE
IM ACUL ADA C. S. OLIVEIR A

GERENTE

LEONARDO QUEIROZ
LUIMARI RODRIGUES
VALÉRIA DE ALMEIDA CASSEMIRO
ANA CAROLINA AZEVEDO*

REGENTE

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

RENATA LIPIA LIMA
CAIO PASSADOR GARCIA
CAROLINA OLIVEIRA RESSUREIÇÃO*
RENATA GARCIA CRUZ*

FINANCEIRO
FABIANO CASSANELLI DA SILVA
VERA LUCIA DOS SANTOS SOUZA
AILTON GABRIEL DE LIMA JR*
JANDUI APRIGIO MEDEIROS FILHO
VANIA MARIA ALENCAR
DENIS MARTINS ZOPELARO

GERENTE
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DIVISÃO OPERACIONAL
ANALIA VERÔNICA BELLI

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
GIACOMO CHIARELL A GERENTE
CAROLINA BENKO SGAI
GUSTAVO PAIM GOLÇALVES**
RAFAEL LOURENCO PATRICIO
SANDRA APARECIDA DIAS

GERENTE

DEPARTAMENTO PRODUÇÃO — OSESP

ANA CLAUDIA MARQUES DA SILVA

ALESSANDRA CIMINO
RODRIGO MALUF RAMOS DA SILVA
ANA NELY BARBOSA DE LEMOS
LUCAS GOMES MARINHO MARTINS
MAYLIME MONTEIRO DIAS DE ABREU

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES

SERVIÇO DE VOLUNTÁRIOS

MARIA TERESA ORTONA FERREIRA

MÔNICA CÁSSIA FERREIR A

MANUTENÇÃO E OBRAS

DANIEL A VIEGAS M ARCONDES
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

GERENTE

DEPARTAMENTO TÉCNICO

RECURSOS HUMANOS

LEONARDO DUTR A DI PIA ZZA

GERENTE

EDINA MARCIA RIBEIRO DA SILVA
ELIANA VALENTINI SASAKI
MARLENE APARECIDA DE ALMEIDA SIMÃO
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
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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**

RONALD GOES

GERENTE

EDNILSON DE CAMPOS PINTO
ERIK KLAUS LIMA GOMIDES
SÉRGIO CATTINI
ELIEZIO FERREIRA DE ARAUJO

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
NATANAEL AGOSTINHO JOAQUINHO
TASSIANA DE SOUZA RODRIGUES*
CAMAREIRAS

IVONE DAS PONTES
MARIA DO SOCORRO DA SILVA

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
RODNEI DE ALMEIDA MINGHIN
RONALDO DE LIMA QUIRINO
SANDRO SILVESTRE DA SILVA

(*) ESTAGIÁRIOS
(**) APRENDIZES
(***) LICENCIADO
(****) TEMPORÁRIO

, 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.
WÁLTER MAIEROVITCH

VIVIANE MOSÉ

SERGIO ABRANCHES

ROSEANN KENNEDY

ROBERTO NONATO

PETRIA CHAVES

MÍLTON JUNG

MERVAL PEREIRA

MAX GEHRINGER

MAURO HALFELD

MAURICIO KUBRUSLY

MARIO SERGIO CORTELLA

MARIO MARRA

MARCIO ATALLA

MARCELO MADUREIRA

MARA LUQUET

LUIZ GUSTAVO MEDINA

KENNEDY ALENCAR

Para os jornalistas da
JUCA KFOURI

JOSÉ GODOY

JORGE LUCKI

GILBERTO DIMENSTEIN

FLAVIO GIKOVATE

FERNANDO GABEIRA

FERNANDO ABRUCIO

FABÍOLA CIDRAL

ETHEVALDO SIQUEIRA

DEVA PASCOVICCI

DAN STULBACH

CRISTINA COGHI

CAROLINA MORAND

CARLOS JULIO

CARLOS EDUARDO ÉBOLI

CARLOS ALBERTO SARDENBERG

ARTUR XEXÉO

ARNALDO JABOR

ANDRÉ TRIGUEIRO

ANDRÉ SANCHES

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

APOIE SUA
ORQUESTRA
Há boas razões para ser um Associado Osesp

1
2
3

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.

/osesp

REALIZAÇÃO

/osesp

/videososesp

PROGRAMA SUA ORQUESTRA

www.osesp.art.br/suaorquestra
suaorquestra@osesp.art.br
11 3367 9580
/osesp

PROGRAMA SUA ORQUESTRA
AGR ADECEMOS A TODOS QUE CONTRIBUEM
COM O NOSSO PROGR A M A DE
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PAR A OS
PROGR A M AS 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
CRISTIANO V. F. MIANO
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
DENIS DONIZETTI DA SILVA
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
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
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
IVAN CUNHA NASCIMENTO
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 EDUARDO THOMÉ DE SABOYA OLIVEIRA
JOSÉ ESTRELLA
JOSE HERNANI ARRYM FILHO
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
JUDITH MIREILLE BEHAR
JULIANA AKIKO NOGUCHI SUZUKI
JULIO MILKO
JUNIA BORGES BOTELHO
KARL HEINZ KIENITZ
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
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
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
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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
MAURICIO YASUDA
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
NATALIA KRUGER
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
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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 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 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 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
SILVIO ALEIXO
SILVIO ANTONIO SILVA
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
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
ZILDA KNOPLOCH
ZILMA SOUZA CAVADAS
ZOÉ MARSIGLIO
ZOROASTRO CERVINI ANDRADE
121 ASSOCIADOS ANÔNIMOS
ATUALIZADO EM 17/04

ASSOCIE-SE!
PAR A OUTR AS INFOR M AÇÕES SOBRE
O PROGR A M A SUA ORQUESTR A, ACESSE:
W W W.OSESP.ART.BR/SUAORQUESTR A
OU ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE
11 3367-9580

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

VENHA ASSISTIR À OSESP
E ORQUESTRAS PARCEIRAS
NA SALA SÃO PAULO.
ENTRADA GRATUITA
4 MAI DOM 11H

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE GOIÁS
NEIL THOMSON REGENTE
ITTAI SHAPIRA VIOLINO
ANTONÍN DVORÁK
Concerto Para Violino em Lá Menor, Op.53
PYOTR I. TCHAIKOVSKY
Sinfonia nº 2 em Dó Menor, Op.17 - Pequena Russa

11 MAI DOM 11H

ORQUESTRA EXPERIMENTAL DE REPERTÓRIO
CARLOS EDUARDO MORENO REGENTE
CRISTIAN BUDU PIANO
ROBERT SCHUMANN
Concerto Para Piano em Lá Menor, Op.54
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonia nº 2 em Ré Maior, Op.36

Ingressos gratuitos limitados a 4 por pessoa.
Disponíveis na bilheteria da Sala São Paulo desde
a segunda-feira anterior ao concerto. A partir de 5
ingressos, será cobrado o valor de R$2,00 por ingresso.
Bilheteria da Sala São Paulo: T 3223 3966

osesp.art.br

A Série de Concertos Matinais recebe o público das instituições convidadas:

PATROCÍNIO
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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.

MAURÍCIO NOGUEIRA LIMA
Recife, PE, 1930 – Campinas, SP, 1999
Linhas transcendentais, 1974
acrílica sobre tela
80 x 80 cm
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil.
Compra do Governo do Estado de São Paulo, 1974
Crédito fotográfico: Alessandra Fratus

MAURÍCIO NOGUEIRA LIMA (Recife, PE, 1930 – Campinas, SP, 1999)
Maurício Nogueira Lima foi arquiteto, artista gráfico, desenhista, pintor e professor. Nascido no Recife, muda-se com a família para São Paulo aos dois anos de idade. Entre
1947 e 1950, estuda artes plásticas no atual Instituto de Artes da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul - UFRGS, em Porto Alegre. De volta a São Paulo em 1951, estuda
publicidade e desenho industrial no Instituto de Arte Contemporânea do Museu de Arte de
São Paulo Assis Chateaubriand – Masp. Neste mesmo ano, cursa Arquitetura e Urbanismo
no Mackenzie. Em 1953, a convite de Waldemar Cordeiro, integra o Grupo Ruptura e
participa de diversas mostras de arte concreta, tais como a I Exposição Nacional de Arte
Concreta (MAM-SP, 1956; MAM-RJ, 1957), e a Konkrete Kunst (Zurique, 1960). Entre
1964 e 1972, afasta-se do concretismo e volta-se para a figuração narrativa, participando da Nova Objetividade Brasileira. A partir de 1974, leciona, entre outras escolas,
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU/USP, onde
conclui mestrado e doutorado na área de estruturas ambientais urbanas. A obra de Maurício caracteriza-se, desde os anos 1950, por uma tradição construtiva, explorada tanto na
comunicação visual quanto nas artes plásticas e na arquitetura.

OSESP.ART.BR

REALIZAÇÃO

