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Marina Rheingantz nasceu em Araraquara, em
1983, e vive e trabalha em São Paulo. Graduouse em Artes Plásticas pela Fundação Armando
Álvares Penteado – FAAP, em 2007. Nesse
mesmo ano, formulou e integrou o grupo de
nova pintura paulistana 2000e8, cuja entrada
no circuito profissional ganhou forte presença
na mídia especializada. Entre suas principais
exposições, destacam-se Uma Hora e Mais Outra,
na Galeria Fortes Vilaça, em 2013, e Everybody

Knows This is Nowhere, no Centro Universitário
Maria Antonia/USP, em 2011, além de mostra
no Centro Cultural São Paulo, em 2012. Dentre
as principais exposições coletivas, destacamse Lugar Nenhum, no Instituto Moreira Salles/
Rio de Janeiro, Place of Residence, na Shangart
Gallery, em Shangai, e a 6ª Bienal de Curitiba,
em 2011. Suas obras estão nas coleções do
Centro Cultural São Paulo, Instituto Itaú
Cultural e Pinacoteca do Estado de São Paulo.
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Reisado (festa popular), Maceió, c. 1943. Foto de Marcel Gautherot.
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Quarteto Osesp

QUARTETO OSESP
EMMANUELE BALDINI VIOLINO
DAVI GRATON VIOLINO
PETER PAS VIOLA
JOHANNES GRAMSCH VIOLONCELO
CÉSAR GUERRA-PEIXE

[1914-93]

Quarteto nº 2 [1958]
- Allegretto Con Moto
- Presto
- Andante
- Allegro
23 MIN

ALBERTO GINASTERA
Quarteto nº 2

[1916-83]

[1958]

- Allegro Rustico
- Adagio Angoscioso
- Presto Magico
- Libero e Rapsodico
- Furioso
26 MIN

______________________________________
MAURICE RAVEL

[1875-1937]

Quarteto em Fá Maior

[1902-3]

- Allegro Moderato
- Assez Vif - Très Rythmé
- Très Lent
- Vif et Agité
23 MIN
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A

extensa produção musical de César Guerra-Peixe compreende obras sinfônicas, de câmara, piano solo, violão solo, outros instrumentos solo, canto e piano, canto e violão.
Como musicólogo, pesquisador e folclorista, deixou
uma significativa relação de escritos, fruto de sua colaboração para vários jornais. O intuito de divulgar a
música e o folclore brasileiros, sobretudo o nordestino, esteve sempre presente em suas composições.
O próprio compositor dividiu sua obra em três
fases: inicial (1942-3), dodecafônica (1944-9) e nacional (1949-93). A fase inicial foi guiada pelo pensamento nacionalista, que motivou diversos compositores a usar elementos da cultura autóctone de
seus países, privilegiando uma temática popular e
ligada ao tonalismo. A fase dodecafônica foi marcada pelo período de estudos sob a orientação do
professor e compositor alemão, radicado no Brasil,
Hans-Joachim Koellreuter. Distante de qualquer referência tonal e da temática popular, esse período
seria posteriormente renegado pelo compositor. Na
última e mais longa fase, influenciado pelo livro Ensaio Sobre a Música Brasileira, de Mário de Andrade,
Guerra-Peixe retomaria o nacionalismo, pelo qual
se guiaria até o final de sua vida.
No ano de 1949, Guerra-Peixe transferiu-se do
Rio para Pernambuco, onde, entre o Recife e várias cidades do interior, colheu riquíssimo material
de manifestações musicais, como maracatu, xangô,
catimbó, dança do coco e bumba meu boi. Em 1953,
com o objetivo de dar continuidade a suas coletas
folclóricas, Guerra-Peixe foi para São Paulo, onde,
também entre a capital e o interior, registrou material de jongo, tambu, cateretê, cururu, folia de reis
e moda de viola.
Foi após esse impressionante trabalho de pesquisa e
de reflexão sobre os registros realizados que Guerra-Peixe compôs seu Quarteto nº 2, sobre o qual escreveu:
“Nesta obra, o ‘Allegro de Sonata’ [a ‘forma-sonata’
tradicional, com exposição de um dos temas constrastantes, desenvolvimento e recapitulação] é substituído pela forma ampliada do cateretê paulista. Apenas
a forma, pois o conteúdo é no estilo nordestino; e, no

caso, uma coisa nada tem a ver com a outra. Possibilitam a substituição dos próprios elementos contrastantes do cateretê: o rasqueado (toque rítmico-harmônico de viola ‘brasileira’, viola caipira); a moda (canto
a duas vozes, de solista e sua ‘segunda’); o palmeado
e o sapateado (elementos necessariamente rítmicos);
e o recortado (canto coral em terças, em andamento
mais vivo). Sugerem seções mais ou menos equivalentes (não análogas) às do desenvolvimento da clássica
sonata bitemática, porém mais ingênuas em virtude
dos temas. Pois introduzir temas de caráter matuto
ou caipira no ‘Allegro de Sonata’ seria o mesmo que
colocar um interiorano, com toda a sua simplicidade e
costumes rústicos, dentro de um refinado smoking”.1

1. Guerra-Peixe, César. Principais Traços Evolutivos da Produção Musical. http://www.guerrapeixe.com/index2.html.
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Alberto Ginastera

N

o mesmo ano de 1958, o argentino Alberto
Ginastera também iria compor o seu
Quarteto nº 2. Os dois compositores
latino-americanos apresentam uma
certa semelhança na maneira como compreendem o
próprio desenvolvimento. Assim como Guerra-Peixe,
Ginastera dividiu sua obra em três períodos distintos:
nacionalismo sugestivo (de suas primeiras obras até
aproximadamente 1948), nacionalismo objetivo (até
1958) e neoexpressionismo (1958-83).2
A extensa produção de Ginastera, que compreende
as mais diversas formações, é marcada pelo uso da música popular e de elementos do folclore argentino, em
particular os ritmos e melodias da música dos pampas

e a figura do gaúcho, que o autor conhecia profundamente, por meio da literatura gauchesca e de uma
interação pessoal com essa cultura. O acorde Mi-Lá-Ré-Sol-Si-Mi (afinação das cordas do violão) é considerado pelos especialistas uma alusão ao personagem
do gaúcho e à sua música folclórica, e está presente em
quase toda a produção musical do compositor.
Nas obras de seu primeiro período, Ginastera faz
amplo uso da música popular e de elementos do folclore argentino. O segundo período, por sua vez, certamente foi marcado pela temporada de estudos nos
EUA, sob orientação de Aaron Copland, que resultou
num certo distanciamento da influência da música de
seu país natal e na experimentação de novas técnicas

2. Panizza, Alexander. Texto no encarte do CD Complete Piano Works by Alberto Ginastera (Tradition, 2006).
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e formas de composição. Um distanciamento ainda
maior das tradições nacionais distingue o período
neoexpressionista, ficando preservados, porém, elementos tradicionais da música argentina, como fortes
contrastes de ritmo e sequências de tensão e relaxamento, bem característicos do compositor.
O Quarteto nº 2 marca justamente o início do terceiro período, neoexpressionista. A obra, organizada em cinco movimentos, traz a particularidade de
apresentar como indicações de andamento expressões que sugerem estados de espírito. Disse o compositor: “Quando cruzei o pampa e nele vivi por
um tempo, meu espírito sentiu-se inundado de impressões mutantes, ora alegres, ora melancólicas,
algumas plenas de euforia e outras repletas de uma
profunda tranquilidade, produzidas por sua ilimitada imensidão e pela transformação que o tempo
sofre ao longo do dia. Desse contato com o pampa,
surgiu o desejo de escrever uma obra que refletisse
tais estados do meu espírito.”3
O Quarteto é assim marcado por ritmos fortes e obsessivos — característicos das danças masculinas de seu
país — e pela presença de longas seções de adagios reflexivos — que sugerem a imensidão e o ermo pampeano.
No primeiro movimento, fica clara a presença
de duas ideias musicais que se alternam: a primeira,
mais enérgica, explora a questão rítmica; a segunda, de um grande lirismo, dá início e será desenvolvida no decorrer do segundo movimento, elaborado
em um arco crescente de intensidade. A indicação
do autor de uma execução “o mais forte possível”
para o ponto culminante reforça a intenção deste
“Adagio Angoscioso” [Adagio Angustioso]. O terceiro movimento brinca com intensidades no limite
do audível e resgata os glissandi do movimento anterior, usados aqui como elemento temático. “Libero e Rapsodico” é a indicação para o reflexivo
quarto movimento, que irá conduzir, por meio de
um importante solo do violoncelo, ao último movimento. “Furioso” conclui a obra, fazendo valer o

estado de espírito indicado, mas também lembrando por um breve momento a constante presença,
na obra de Ginastera, da terra natal, por meio da
citação — pela viola — da melodia usada na canção
“Triste”, do ciclo Cinco Canciones Populares Argentinas
Op.10 (1943).

A

o contrário dos quartetos de Guerra-Peixe
e de Ginastera, obras de maturidade, o
Quarteto em Fá Maior, de Maurice Ravel,
faz parte da produção de juventude do
compositor. Trata-se da primeira grande obra de
Ravel, pois até então sua produção tinha se resumido
a páginas curtas. Foi escrita entre dezembro de 1902 e
abril de 1903, período em que o compositor precisava
digerir a mais recente reprovação no prestigioso Prix
de Rome.
Única inclusão do compositor no gênero, o Quarteto foi dedicado a Gabriel Fauré que, no entanto,
não demonstrou grande entusiasmo pela peça, em
particular por causa do quarto movimento, que julgou “curto, mal equilibrado e, francamente, perdido”.4 Diante de tal avaliação, o compositor Claude
Debussy também seria consultado e declarou: “Em
nome dos deuses da música, e do meu, não toque
em nada do que você escreveu em seu Quarteto”.5
E assim foi feito.
O Quarteto Heyman estreou a peça em Paris,
em concerto organizado pela tradicional Société
Nationale de Musique — que tinha por objetivo a
divulgação de obras de compositores contemporâneos franceses — na sala de concertos da Schola
Cantorum, em 5 de março de 1904. A recepção
foi contraditória: o compositor Pierre Lalo escreveu no jornal Le Temps que, sob vários aspectos, o Quarteto de Ravel era demasiadamente próximo ao de Debussy. Já o crítico Jean Marnold
afirmou no Mercure de France, em abril de 1904:
“É necessário guardar o nome de Maurice Ravel.
É o nome de um dos mestres de amanhã.”

3. Chase, Gilbert. “Alberto Ginastera, Argentine Composer.” Musical Quarterly, 23.4 (Outubro 1957), p. 445.
4. Manuel, Roland. Ravel (Paris: Mémoire du Livre, 2000), p. 54.
5. Ibidem.
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DA MÚSICA
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MELHOR ÁLBUM ERUDITO

1º de 6 volumes do projeto de revisão musicológica e
gravação das 11 sinfonias de Heitor Villa-Lobos.
É a Osesp, cultivando e renovando a música brasileira.
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REALIZAÇÃO

21

Gravações Recomendadas

RAVEL

String Quartets

Chilingirian String Quartet
EMI Classics Pleasure
London, 1984

String Quartets

Emerson String Quartet
Deutsche Grammophon, 1995

Quatuor en Fa Majeur

Quatuor Modigliani
MIRARE, 2013

GINASTERA

THE THREE STRING QUARTETS

Cuarteto Latinoamericano
Elan Records, 2000

22

Importante ressaltar que as obras de Ravel sempre
foram recebidas com receio pela Société Nationale
de Musique, sendo duramente atacadas por
Lalo, ardente defensor dos ideais da associação.
Essa realidade levou Ravel e uma nova geração de
compositores a abandonar a SNM e fundar, em 1909,
a Société Musicale Indépendante, igualmente voltada
para a divulgação da música contemporânea.
A unidade dos quatro movimentos que formam o Quarteto é obtida por meio do uso cíclico
dos temas. Assim, o primeiro movimento, estruturado na forma sonata, apresenta os dois temas
que, em diversas disposições e transformações,
estão presentes no decorrer da obra. Fazendo uso
do segundo tema no surpreendente movimento
que segue, Ravel afirma toda sua genialidade, recriando, por meio do uso magistral do pizzicato,
um ambiente de leveza e humor, contrastado por
um reflexivo episódio central. Possivelmente, Ravel quis realizar aqui uma homenagem implícita a
Claude Debussy, que ele tanto admirava. Basta observar que o segundo movimento do Quarteto de
Debussy, composto dez anos antes, explora igualmente o pizzicato, recria o mesmo ambiente e traz
praticamente a mesma indicação de andamento.
O terceiro movimento, grande momento reflexivo da obra, traz elementos dos temas já apresentados. A presença marcante da viola, no conjunto do
quarteto, é ainda mais evidente.
O brilhante movimento final revisita mais uma
vez as ideias expostas inicialmente, apresentadas
aqui como uma espécie de moto-perpétuo, em acelerando constante, sendo explorado ao máximo o
virtuosismo dos instrumentos. Nota-se ainda uma
significativa evolução dos timbres graves em direção aos agudos. O especialista Marcel Marnat descreveu esse procedimento por meio de uma belíssima imagem: “Entendamos Ravel — e isso se afirma

definitivamente com o Quarteto — como um artista
para o qual as piores angústias integram-se numa sucessão de esforços em direção a dias melhores”.6
Danieli Verônica Longo Benedetti é pianista
e autora de Obras de Guerra – A Produção Musical
Francesa Durante os Anos da Primeira Guerra Mundial
(AnnaBlume/Fapesp, 2013).
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Editora UFMG, 2007

José Maria Neves
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Contra Capa, 2008

Deborah Schwartz-Kates
Alberto Ginastera:
A Research and Information Guide
Routledge, 2010

Marcel Marnat
Maurice Ravel
Fayard, 1986

Roland Manuel
Ravel
Mémoire du Livre, 2000

Roger Nichols
Ravel
Yale University Press, 2011

Internet

http://www.guerrapeixe.com/
http://www.maurice-ravel.net/

6. Marnat, Marcel. Maurice Ravel (Paris: Fayard,
1986), p.126.
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QUARTETO OSESP
EMMANUELE BALDINI
DAVI GRATON
PETER PAS

VIOLINO

VIOLINO

VIOLA

JOHANNES GRAMSCH VIOLONCELO

Fundado em 2008, o Quarteto
Osesp reúne músicos formados
em escolas diferentes: italiana,
brasileira, norte-americana e
alemã. A soma dessas tradições
contribui para enriquecer a
identidade do grupo. O
Quarteto tem sua própria série
na Sala São Paulo, na qual são
apresentadas obras clássicas e
propostas inovadoras e criativas.
Seu repertório é muito amplo,
incluindo obras que vão da
época barroca até os jovens
compositores contemporâneos.
Entre os que já se apresentaram
com o grupo, estão artistas como
Gilberto Tinetti, Eduardo
Monteiro, Roberto Díaz, Ovanir
Buosi, Jean-Philippe Collard,
Ricardo Castro, Antonio
Meneses, Arnaldo Cohen,
Lilya Zilberstein, David Aaron
Carpenter, Nicholas Angelich
e Nathalie Stutzmann.
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AONDE A MÚSICA CHEGA,
ABRE NOVOS CAMINHOS.
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 cultural do País
através de projetos como a Osesp.
Saiba mais em:
www.ccr.com.br/sustentabilidade

É por aqui
que a gente
chega lá.
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19 QUI 21H
20 SEX 21H
21 SÁB 16H30

Carnaúba

Paineira

Imbuia

ISAAC KARABTCHEVSKY REGENTE
ANTONIO MENESES VIOLONCELO
CORO INFANTIL DA OSESP
TERUO YOSHIDA REGENTE
CORO DA OSESP
NAOMI MUNAKATA REGENTE honorária
HEITOR VILLA-LOBOS

[1887-1959]

Villa-Lobos

em

Foco

Uirapuru [1917]
18 MIN

Fantasia Para Violoncelo e Orquestra

[1945]

- Largo
- Molto Vivace
- Alegro Expressivo - Andante Caprichoso - Allegro
19 MIN

_____________________________________
Bachianas Brasileiras nº 4: Prelúdio
8 MIN

Mandu-Çarará [1940]
20 MIN

[1941]

Naipe de Cordas da
Sinfônica Heliópolis
Professores do Instituto Baccarellido naipe de cordas da osesp
Membros da Academia da Osesp
Emmanuele Baldini spalla
Antonio Meneses spalla dos violoncelos

Índios – cenas do dia a dia, c. 1975.
FOTO DE MAUREEN BISILLIAT
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V

illa-Lobos compôs muitas “fantasias”: nas
Bachianas nº 3 e nº 6 (1938), observa-se o estudo da Fantasia e Fuga BWV 537 para órgão,
de Bach, que ele transcreveu para orquestra.
No início de sua carreira, ele compôs duas “sonatas-fantasia” para piano e violino (1912 e 1914), em estilo
pós-romântico. Já a Fantasia Para Violoncelo e Orquestra é uma obra de seu último período criativo. Envolve o violoncelo como solista, o que desperta interesse por ter sido este o instrumento do
compositor, cujas últimas apresentações públicas como violoncelista foram na década de 1930.
A Fantasia Para Violoncelo e Orquestra tem três movimentos. O zigue-zague inicial do primeiro lembra a
seção central do segundo movimento do Quarteto de
Cordas nº 9 (1945) e a sonoridade sombria do poema
sinfônico Amazonas (1917). Após diálogo com contrabaixos e contrafagote, o solista é acompanhado por
trompas e cordas, até um acorde de sete sons. O solista é cada vez mais exigido, até chegar ao poco agitato, quando os arpejos se transformam em ostinato,
com intervenções dos sopros. Um solo do trombone
demarca o retorno do diálogo solista/cordas, quando
uma frase ascendente leva à repetição da seção inicial,
mergulhando o solista na tonalidade escura das cordas.
No segundo movimento, o solista alterna rápidas
escalas, trinados e efeitos de arco, como o sul ponticello
[arco perto da "ponte", que sustenta as cordas]; sua
bravura é pontuada pelos sopros e, mais adiante, pela
melodia soturna dos contrabaixos e do contrafagote. A
agitação do início retorna progressivamente, levando à
bem-humorada passagem em que o clarinete, combinado ao pizzicato das cordas, saúda as proezas do solista.
O movimento final sugere um rondó, com a primeira seção movida por uma marcha em que o solista apresenta uma melodia austera, sem ornamentos. Após um breve repouso, o violoncelo inicia a
seção B, imitando o canto de sabiá ouvido nas Bachianas nº 5 (1945); o clima “pastoral” é enfatizado
pelo pizzicato dos violoncelos e contrabaixos. A seção
C oferece espaço para o solista, como num desenvolvimento. Na recapitulação, o tema é transposto
uma quarta acima, e a marcha retorna. A coda é virtuosística, lembrando a seção de desenvolvimento.
Paulo de Tarso Salles é professor no Departamento de
Música da ECA-USP e autor de Villa-Lobos: Processos Composicionais (Editora Unicamp, 2009).
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O

hiato entre a data declarada de composição (1917) e a estreia (1935, em
Buenos Aires) sugere que Uirapuru é
um dos casos em que Villa-Lobos apôs
à partitura a data de concepção da obra, ao invés da
data real de composição. No caso de Uirapuru, que,
dentre suas obras executadas com mais frequência,
é a mais original e intransigentemente moderna, a
fixação da data de 1917 daria ao compositor a primazia na utilização de certos procedimentos musicais com que, em tese, ele só teria se familiarizado
quando viveu em Paris nos anos 1920. O fato é que
Uirapuru é, em larga escala, baseado em uma de
suas primeiras obras sinfônicas, Tédio de Alvorada,
poema sinfônico de 1916 (estreado em 1918), e soa
bem provável que Villa-Lobos tenha trabalhado na
radicalização de sua realização estética ao longo da
década de 1920.
Uirapuru é um filho do modernismo internacional. Villa-Lobos não só manifesta seu constante
interesse pela riqueza de textura, expansão tonal,
colorido orquestral, fluidez de forma, simetria
melódica e releitura de suas referências composicionais (sobretudo Wagner, Debussy e Stravinsky),
como cria uma sonoridade especificamente brasileira, sem se servir diretamente de elementos folclóricos — e é exatamente essa atitude que faz dele
um dos supremos inventores da cultura brasileira.
O compositor criou um argumento para a realização em forma de balé, talvez na esperança de que
Diaghilev se interessasse em incluí-lo no repertório
dos Ballets Russes, colaboração que, infelizmente,
nunca se materializou.
O uirapuru é um pássaro notável, mesmo dentro
da biodiversidade amazônica. Por viver somente nas
profundezas da floresta e ter um canto extraordinariamente melodioso, afinado e variado, cujo poder de
sedução faria todas as outras espécies ficarem em silêncio, o uirapuru carrega consigo uma forte carga mítica.
No enredo do bailado, grupos indígenas se veem
embrenhados na floresta pela magia do canto do
pássaro. Lá, uma jovem caça o uirapuru e o vê se
transformar num jovem guerreiro. Ao final, morto
por um índio invasor, ele volta a ser pássaro. Enredo e música produzem um eco bastante filtrado do
Prelúdio à Tarde de um Fauno, de Debussy, e do Pássaro
de Fogo, de Stravinsky. Villa-Lobos, sem o interesse

Fac-símile da partitura original de Uirapuru (acervo do Museu Villa-Lobos)

P

pelo canto real à maneira de Messiaen, transforma o
or outro lado, é um mistério uma obra tão
tema do uirapuru num modelo de simetria estilizaespetacular quanto Mandu-Çarará ser praticada, que abre espaço a uma complexa rede de cresmente desconhecida. Ela pertence a um grucimento formal e harmônico. Especialmente depois
po de peças como o Descobrimento do Brasil ou
de ser gravado por Leopold Stokowski, Uirapuru Choros nº 10, em que Villa-Lobos conjuga tratamento
tornou-se, merecidamente, um cartão de visitas do coral com opulência orquestral, dentro da estética
Villa-Lobos modernista.
primitivista das obras dos anos 1920, que lhe abriram
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VILLA-LOBOS

Sinfonias nº 3 e nº 4

Isaac Karabtchevsky, regente
NAXOS, 2013

Sinfonias nº 6 e nº 7

Isaac Karabtchevsky, regente
NAXOS, 2012

Bachianas Brasileiras nº 2, nº 3 e nº 4

Roberto Minczuk, regente
BIS, 2005

as portas ao público internacional. Evidentemente,
Mandu-Çarará é uma cantata profana, mas a partitura de piano traz a indicação “Bailado”, apesar de não
haver registro de que ela tenha sido apresentada sob
essa forma. Datada de 1940, ela foi estreada no Rio de
Janeiro em 1946 e nos EUA em 1948.
O argumento da obra baseia-se em lendas da região
do rio Solimões, recolhidas por Barbosa Rodrigues
(1842-1909).1 Mandu-Çarará é o deus da dança. Um
índio abandona seus filhos no meio da floresta para
que a menina se case com o deus, mas eles se perdem
e acabam por se encontrar com o Curupira, o espírito protetor das florestas, de dentes verdes, cabelos
vermelhos e pés virados para trás, que quer atraí-los
para sua cabana e devorá-los. Eles enganam o Curupira, entram em sua cabana, matam sua mulher, jogam-na num tacho de guisado e fogem. O Curupira come
o guisado e sai à caça das crianças, mas quando sua
própria barriga responde a seus gritos ele percebe que
devorou sua mulher. Os espíritos da floresta se entristecem com ele, e as crianças conseguem encontrar o
caminho de volta à aldeia, onde Mandu-Çarará espera
por elas para que festejem juntos, numa apoteose de
dança e brincadeira.
A partitura é notável por várias razões. Primeiro,
pela maneira como Villa-Lobos estabelece o contraste entre o estilo soturno do coro adulto, representando o Curupira, e a leveza serelepe do coro infantil,
num texto em nheengatu de forte caráter onomatopaico. Segundo, pela economia temática, em que
todos os motivos mantêm uma intensa vitalidade
rítmica pela reiteração obsessiva. A exuberância da
floresta é retratada pela polifonia sistêmica e pelas
várias camadas simultâneas de atividade sonora, que
sempre parecem estar ordenadas por um inexorável
pulso dançante, como convém ao argumento da obra.

1. Rodrigues, João Barbosa. Poranduba Amazonense (Rio
de Janeiro: Typ. de G. Leuzinger & Filhos, 1890). A opção
de Barbosa Rodrigues (e mantida por Villa-Lobos) pelo cedilha em çarará camufla o sentido corrente da palavra, dicionarizada em português como sarará. De origem tupi, passou
a designar, de maneira geral, o “mestiço”. (n. e.)
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É

lugar-comum tratar Villa-Lobos como um
compositor de quem nunca se sabe exatamente o que esperar, mas uma observação mais
atenta de seu legado mostra que ele sabia separar os diversos chapéus e tinha uma noção muito
clara de como canalizar sua imaginação para os recipientes formais mais adequados. Soube circunscrever
os elementos mais insólitos de seu estilo ao formato
mais flexível dos bailados, dos poemas sinfônicos e
da série dos Choros; as sinfonias e concertos são bem
mais austeros: evitam temas e instrumentos exóticos
e seguem a tradição mais de perto.
A série de nove Bachianas Brasileiras concentra
num gesto unificado elementos que o compositor já
havia abordado em outras obras, mas não tinha conseguido ainda esmiuçar e concatenar em uma fisionomia reconhecível. Ele filtrou o Bach que ouvira
em sua infância e tomou-o como uma força cósmica
que brota tal qual música folclórica universal. Assim,
nessas suítes em que cada movimento tem um título duplo — um remetendo ao folclore e outro, ao
barroco —, ele conseguiu dar vazão ao seu interesse
pelos paralelos entre as figurações barrocas e os desenhos melódicos do choro, pela simetria de construção, pela tonalidade alargada por toques modais,
por um contraponto intricado (mas sempre cheio de
molejo e malícia), pela harmonização coral, por uma
sonoridade suntuosa das cordas e, acima de tudo, por
uma contínua entoação cantante, que faz dele um dos
maiores melodistas do século xx. As Bachianas representam, para o ouvinte comum, a assinatura sonora
de Villa-Lobos, a sua Mona Lisa; para a crítica mais
adversa, elas são a demonstração de sua tendência ao
kitsch e ao ufanismo grandiloquente.
As Bachianas nº 4, originalmente escritas para
piano e orquestradas em 1941, trazem alguns dos
maiores achados do compositor. O célebre “Prelúdio (Introdução)” emprega um desenho inconfundivelmente bachiano (confronte-se com a Oferenda
Musical ou a Partita, BWV 830) num interminável
tratamento sequencial, de efeito ao mesmo tempo
lânguido e majestoso.
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
artístico-pedagógico do Festival de Inverno de Campos do
Jordão (Fundação Osesp/Secretaria do Estado da Cultura
de São Paulo).
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ISAAC KARABTCHEVSKY REGENTE

ANTONIO MENESES VIOLONCELO

CORO DA OSESP

Última Vez Com a Osesp em MARço de 2014

Última Vez Com a Osesp em Novembro de 2012

Em 2009, o jornal inglês The
Guardian indicou o maestro Isaac
Karabtchevsky como um dos
ícones vivos do Brasil. Nascido
em São Paulo, estudou regência
e composição na Alemanha, sob
orientação de Wolfgang Fortner,
Pierre Boulez e Carl Ueter. Entre
1969 e 1994, dirigiu a Orquestra
Sinfônica Brasileira e, entre 1995 e
2001, foi diretor musical do Teatro
La Fenice, em Veneza. Foi também
diretor artístico da Orquestra
Sinfônica de Porto Alegre, do
Theatro Municipal de São Paulo,
da Orchestre National des Pays de
la Loire, na França, e da Orquestra
Tonkünstler, em Viena. Recebeu
a medalha do Mérito Cultural do
governo austríaco e a comenda
Chevalier des Arts e des Lettres
do governo francês, além de
condecorações de praticamente
todos os estados brasileiros.
Regeu concertos na Staatsoper
e no Musikverein, em Viena, no
Concertgebouw, em Amsterdã, no
Royal Festival Hall, em Londres,
na Sala Pleyel, em Paris, e no
Carnegie Hall, em Nova York.
É diretor artístico e regente titular
da Petrobras Sinfônica, do Rio
de Janeiro, diretor artístico do
Theatro Municipal do Rio de
Janeiro e, desde 2011, diretor
artístico do Instituto Baccarelli e
da Sinfônica Heliópolis. Participa
do projeto de gravação integral
das Sinfonias de Villa-Lobos com
a Osesp, já tendo registrado as
sinfonias nos 3, 4, 6, 7 e 10.

Nascido no Recife, em
uma família de músicos,
Antonio Meneses iniciou seus
estudos aos dez anos. Em 1977,
ganhou o primeiro prêmio do
Concurso Internacional de
Munique e, em 1982, o
primeiro prêmio do Concurso
Tchaikovsky, em Moscou.
Apresentou-se com as
filarmônicas de Berlim,
Moscou, São Petersburgo,
Israel e Nova York e com as
sinfônicas de Londres, da BBC
e de Viena. Também atuou
ao lado da orquestra da Suisse
Romande, do Concertgebouw
de Amsterdã e da National
Symphony Orchestra, de
Washington. Já trabalhou com
os maestros Riccardo Muti,
Claudio Abbado, André Previn,
Andrew Davis, Neeme Järvi,
Mstislav Rostropovich,
Vladimir Spivakov e Riccardo
Chailly. Entre outubro de 1998
e setembro de 2008, integrou
o Beaux Arts Trio. Meneses
realizou duas gravações com
Herbert von Karajan e a
Orquestra Filarmônica de
Berlim, pela Deutsche
Grammophon: o Concerto
Duplo Para Violino e Violoncelo,
de Brahms (com Anne-Sophie
Mutter ao violino), em 1983,
e Dom Quixote, de Richard
Strauss, em 1987. Gravou com
a Osesp as Bachianas Brasileiras
nos 1, 4, 5 e 6, com regência de
Roberto Minczuk (BIS, 2007).

Ver pág. 86
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Ver pág. 56

CORO INFANTIL DA OSESP

Sob orientação e regência
do maestro Teruo Yoshida,
o grupo reúne meninos e
meninas com idade entre
oito e quinze anos, em sua
maioria sem formação musical
anterior, para aulas de solfejo,
percepção musical e técnica
vocal, além da oportunidade
de se apresentar junto à
Osesp em grandes obras do
repertório coral-sinfônico.
Os ensaios ocorrem duas
vezes por semana, na Sala
São Paulo. O Coro Infantil
estreou em novembro de 2000,
interpretando a Sinfonia nº 3 de
Gustav Mahler, sob regência de
Roberto Minczuk.

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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Gravura de Paul Klee para o
livro Candide, de Voltaire
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27 SEX 21H
28 SÁB 21H
29 DOM 19H30
MARIN ALSOP REGENTE
JORGE TAKLA direção cênica
PAULO SZOT BARÍTONO - Narrador, Pangloss
KEITH JAMESON TENOR - Candide
LAUREN SNOUFFER SOPRANO - Cunegonde
KEITH PHARES BARÍTONO - Maximilian, Captain
JOYCE CASTLE MEZZO SOPRANO - Old Lady
MARIE LENORMAND MEZZO SOPRANO - Paquette
MARCOS THADEU tenor - Governor,
Vanderdendur, Ragotski, Narrador II

JOCELYN MAROCCOLO

TENOR - Cosmetic Merchant,

Inquisitor I, Judge, Charles Edward, Señor I

MOISÉS TÉSSALO

BAIXO BARÍTONO

-

Doctor, Inquisitor II,

Erick Souza barítono - Junkman, Hermann Augustus
CORO ACADÊMICO DA OSESP
MARCOS THADEU REGENTE
CORO DA OSESP
NAOMI MUNAKATA REGENTE honorária
FABIO NAMATAME FIGURINOS
ELIANA LIU ASSISTENTE DE FIGURINOS
FERNANDO MACHADO DIREÇÃO DE MOVIMENTOS
NOEMIA DUARTE ASSISTENTE DE JORGE TAKLA
ALAN CECCATO ASSISTENTE DE JORGE TAKLA
DANIEL CALDINI ATOR/BAILARINO
FERNANDO LOURENÇÃO ATOR/BAILARINO

Judge, Croupier, Señor II, King Stanislau

ALDO DUARTE BARÍTONO - Bear Keeper, Inquisitor III, Judge, Tsar Ivan
ANDERSON LUIZ DE SOUsA TENOR - Alchemist,
Sultan Achmet, Crook

LEONARD BERNSTEIN
Candide

[1918-90] Compositor

transversal

[1988] [Versão Para Concerto 1993]

- Overture [Abertura]

ATO I

ATO II

- Westphalia Chorale [Coral de Vestfália]

- My Love [Meu Amor]

- Life is Happiness Indeed [A Vida é de Fato Felicidade]

- We Are Women [Somos Mulheres]

- Life is Absolute Perfection [A Vida é a Perfeição Absoluta]

- The Pilgrim's Procession [A Procissão Dos Peregrinos]

- The Best of All Possible Worlds [O Melhor de Todos

- Quiet [Quieto]

os Mundos Possíveis]

- Introduction to Eldorado [Introdução a Eldorado]

- Universal Good [Bem Universal]

- Bon Voyage [Boa Viagem]

- Oh, Happy We [Oh, Felizes de Nós]

- The Kings' Barcarolle [A Barcarola do Rei]

- It Must be so [Tem de Ser Assim]

- What's The Use? [Para que Serve?]

- Westphalia Chorale [Coral de Vestfália]

- Nothing More Than This [Nada Mais do Que Isso]

- Candide's Lament [Lamento de Candide]

- Universal Good [Bem Universal]

- Dear Boy [Querido Rapaz]

- Make Our Garden Grow [Fazer Nosso Jardim Crescer]

- Auto-da-fé [Auto de fé]
- Paris Waltz Scene [Cena da Valsa de Paris]

70 MIN

- Glitter And be Gay [Brilhe e Seja Feliz]
- You Were Dead, You Know [Você Estava Morto, Sabe Como é]
- I Am Easily Assimilated [Sou Facilmente Assimilado]
- Quartet Finale [Quarteto Final]

Texto do Narrador traduzido por
José Aguiar, revisto, ampliado e
adaptado para o português do Brasil
por Arthur Nestrovski.
Legendas traduzidas por Luiz Eduardo Frin.
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U

ma década após surgir como sensação instantânea em sua estreia de última hora
regendo a Filarmônica de Nova York (em
1943), Leonard Bernstein se dividia entre
apresentações como regente ou pianista, a composição de música sinfônica e a docência. Como se
não bastasse, lançou-se na escrita de música para
esta forma de arte essencialmente americana: os
musicais da Broadway. Bernstein está entre as figuras dominantes da “época de ouro” dos musicais
e Candide pode muito bem ser considerado não
apenas seu musical mais brilhante, mas também
uma de suas maiores realizações como compositor, em todos os gêneros. Trata-se de uma obra
excepcionalmente complexa, cuja partitura Bernstein continuou a revisar quase até o fim da vida.
No início dos anos 1950, a dramaturga Lillian
Hellman sugerira uma adaptação teatral do livro
homônimo de Voltaire, datado de 1759. Sua ideia
inicial era reconstruir a sátira do filósofo iluminista sobre autoridade e otimismo ingênuo em
formato de peça teatral, com música a ser composta por Bernstein. Mas o compositor começou a
visualizar uma dimensão musical muito mais ambiciosa e chegou a falar em “uma grande ópera em
três atos com coro e balé”. Acabou optando por
uma mistura brilhantemente eclética, uma paródia em que combinou elementos dos musicais e da
opereta com uma sofisticação inspirada também
pela grande ópera.
Bernstein estava em seu ápice criativo quando se
envolveu com o projeto, de modo que outros compromissos se superpuseram a ele (incluindo West Side
Story e sua única trilha para cinema, a de Sindicato de
Ladrões [On The Waterfront] — cuja suíte será tocada
pela Osesp no último programa deste mês). Desafiando muitas convenções da Broadway e concebido
por Hellman como uma sátira ao conformismo da
era McCarthy, Candide se tornou um sucesso de
bilheteria quando estreou em 1956. Bernstein e outros colaboradores, no entanto, seguiram burilando
o material para futuras remontagens.
Thomas May é jornalista, autor de Decoding Wagner:
An Invitation to His World of Music Drama (Amadeus
Press, 2004) e organizador de The John Adams Reader
(Amadeus Press, 2006). Tradução de Ricardo Teperman.
© Thomas May

Cartaz da primeira montagem de Candide, de Bernstein, em 1956
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O

texto a seguir é um breve colóquio imaginário entre o compositor e seu Demônio Irreprimível, um inimigo amigável
de longa data. Local: uma suíte familiar
em Boston, onde estão sendo feitas as revisões finais
do novo musical Candide, a ser estreado em breve em
Nova York. Horário: qualquer uma daquelas noites
em Boston fundidas na memória como uma longa
Noite de Revisão. O Demônio Irreprimível (referido a partir de agora por DI) faz sua entrada no exato momento em que o autor se depara com um dos
problemas mais espinhosos da partitura: será que a
sonoridade de um certo Fá Sustenido “cai bem” num
musical da Broadway?
DI (zombando): Musical da Broadway! Só posso
rir. Por que você se preocupa com esse lamentável
Fá Sustenido? Seu problema começou muito antes
disso, um mês atrás, na televisão. Esqueceu-se que
em seu programa Omnibus, assistido por milhões
de americanos, você se comprometeu para sempre
com a definição da comédia musical americana? Seu
único problema é que você traiu sua própria definição. Fiquemos agora com esse Fá Sustenido! Adeus.
LB: Espere. Como sempre, você me ataca em meu
momento de fraqueza. Mas sejamos justos. Eu nunca defini a comédia musical americana. Estava apenas
tentando descrevê-la e provocar uma reflexão ao lançar algumas ideias. Pessoalmente, penso ter sido bastante flexível em relação à questão toda quando, por
fim, renunciei a qualquer intenção de profetizar —
afinal, ninguém é um mago. Acho que disse somente
que o futuro está amplamente aberto, qualquer coisa
pode acontecer.
DI: Claro que você disse isso tudo, mas só depois de noventa minutos de exemplos e discussões
planejadas para mostrar que todo o desenvolvimento da comédia neste país é baseado na aliança cada
vez maior entre os elementos americanos. Assunto
americano, temas musicais americanos, o vernáculo americano e o vernáculo musical americano, que,
como se viu, para você quer dizer jazz. E então você
continuou com todo um outro catálogo de americanismos: nosso tempo, nossa maneira de nos mover,
nossas atitudes morais, nosso timing, nosso tipo de
humor e tudo mais. Você certamente não nega?
LB: Não posso negar, é verdade, acredito nisso tudo.

38

Leonard Bernstein em 1968

DI: Então, meu pobre companheiro, como é que
justo você está sentado nesse quarto de hotel escrevendo uma comédia musical americana baseada no
Candide de Voltaire, esse grande clássico americano?
LB: A sátira de Voltaire é internacional. Ela joga
luz em lugares obscuros, sejam europeus ou americanos. Claro que não é um livro americano, mas a
questão a que se refere é tão válida quanto qualquer
outra — e às vezes penso que é especialmente válida
para nós nos Estados Unidos. Esnobismo puritano,
falso moralismo, ataques inquisitórios ao indivíduo,
otimismo do admirável mundo novo, superioridade
essencial — essas não são acusações feitas à sociedade americana pelos nossos melhores pensadores? E
essas são as acusações feitas por Voltaire à sua própria sociedade.
DI: Sim, entendo, mas isso não faz do seu espetáculo uma comédia musical. Talvez se você fizesse o
espetáculo com figurinos modernos, trazendo tudo
para o presente...
LB: Ah, não. Isso poderia funcionar em teatro de
revista, não em uma obra como essa. Nossa roupagem moderna é muito melhor concebida por Lillian
Hellman, que é não só completamente americana, como também, uma de nossas grandes dramaturgas. Ela tomou Voltaire para si e fez muito mais
que simplesmente adaptá-lo: acrescentou, excluiu,
reescreveu, traçou novos enredos, compôs sequências inteiramente novas, forneceu um fim real, e eu
sinto que o transformou em algo infinitamente mais
significativo para nosso país e nosso tempo. Candide
será americano porque Lillian Hellman é americana.
Simples assim.1
DI: Não tão simples. Lillian Hellman é apenas colaboradora do trabalho. E o texto? As personagens podem
cantar letras que estão no que você chama de vernáculo?
E como é possível fazê-las cantar no estilo americano?
LB: Boa pergunta. Mas a resposta é a mesma.
Nosso libretista é um jovem poeta americano, Richard Wilbur, e não importa o quanto as letras sejam expressas por locuções do passado, ainda serão

1. Em 1974, Bernstein substituiria o libreto de Lillian
Hellman pelo de Hugh Wheeler, mais fiel ao Candide de
Voltaire. (n.e.)
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americanas, porque ele é americano. Nossos outros
libretistas, Dorothy Parker e John Latouche, também trarão certa perspicácia e qualidade ao texto.
E espero fazer o mesmo pela música. É claro que
não é jazz que estou escrevendo; nem poderia ser,
quando se trata de períodos que abrangem de 1750
a 1830. Nesse espetáculo, brincamos de amarelinha
com os períodos, pulando de estilo assim como faz
Oliver Smith com o design do cenário e Irene Sharaff,
com seu projeto para o figurino. Mas por mais que
pulemos, nunca nos aproximamos de nada contemporâneo ou próximo ao período contemporâneo. A
obra é tanto internacional quanto atemporal. Mas
uma qualidade americana é inevitável, com esses colaboradores americanos. Você não entende?
DI: Entendo. E também vejo que o lugar para onde
você está indo não é a comédia musical de forma
alguma — pelo menos não no sentido que descreveu no programa Omnibus. Pelo que lembro, você se
esforçou em deixar clara a diferença entre comédia
musical e opereta: Candide começa a me parecer uma
boa e velha opereta. Uma ópera cômica, uma opéra-comique ou o que houver em uma de suas listas. Mas
com certeza não uma comédia musical.
LB: Meu querido Demônio Irreprimível, quem
disse que não é uma opereta? Se era com isso que
se preocupava, então seu argumento está concluído. É claro que é um tipo de opereta — ou algo
como uma longa versão de um musical basicamente
europeu, mas que os americanos aceitaram há tempos e passaram a amar. Você se lembra de eu ter dito
que um dos mais óbvios atributos de uma opereta é
a atmosfera exótica (para americanos) em que acontece? E é por isso que as operetas de Victor Herbert
são operetas, assim como as obras de Johann Strauss
e Offenbach. Isso explica por que Show Boat é uma
opereta, assim como Carousel e The King And I e Fanny.
Creio que Candide segue a mesma tradição, mais do
que a tradição de uma comédia musical pura, como
Guys And Dolls ou Wonderful Town. Como Candide finalmente será chamada — opereta, ópera cômica ou
o que for — devemos deixar para que os outros decidam. A mistura particular de estilos e de elementos nessa obra talvez faça dela um novo tipo de espetáculo. É possível que venha a ser algo como uma
nova forma; não sei. Parece não haver realmente
precedentes específicos em nosso teatro, então só o
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tempo dirá. Novamente, devo renunciar a qualquer
intenção de profetizar. E agora, Demônio, eu aqui o
exorcizo e o obrigo a deitar novamente em paz e me
deixar fazer de Candide a melhor obra que puder, seja
de que espécie for. Boa noite.
DI (Que sempre tem a última palavra): Boa noite.
E agora, o que vai fazer com aquele Fá Sustenido?
Leonard Bernstein
Texto publicado no jornal The New York Times em 18
de novembro de 1956 e reproduzido no site oficial do
compositor. Tradução de Rodrigo Vasconcelos.

LEIA MAIS SOBRE BERNSTEIN NO NÚMERO
ESPECIAL DA REVISTA OSESP, DISTRIBUÍDO
GRATUITAMENTE NA SALA SÃO PAULO

Não perca o encontro com MARIN ALSOP
sobre Leonard Bernstein na série Música
na Cabeça, dia 27 de junho às 19h30

Capítulo 6
COMO SE FEZ UM BELO AUTO DE FÉ PARA EVITAR TERREMOTOS
E COMO CÂNDIDO FOI AÇOITADO
Depois do terremoto que destruíra três quartos de Lisboa, os sábios
do país não encontraram meio mais eficaz de prevenir a ruína total
senão oferecer ao povo um belo auto de fé; a Universidade de Coimbra determinou que o espetáculo de umas tantas pessoas queimadas
em fogo brando, com grande cerimônia, é um segredo infalível para
impedir que a terra trema.
 Por conseguinte, prenderam um Biscainho condenado por ter se
casado com a comadre, e dois Portugueses que, ao comer um frango, tinham lhe arrancado a gordura;1 depois do jantar, vieram prender o doutor Pangloss e seu discípulo Cândido, um por ter falado, o
outro por ter escutado com ar de aprovação: os dois foram levados
a apartamentos de extremo frescor, nos quais o sol jamais os incomodaria; oito dias depois, vestiram os dois com sambenitos e ornaram-lhes a cabeça com mitras de papel: a mitra e o sambenito de Cândido tinham pinturas de chamas invertidas e de diabos sem rabo nem
garras; mas os diabos de Pangloss tinham garras e rabo, e as chamas apontavam para cima. Vestidos assim, andaram em procissão
e ouviram um sermão muito patético, seguido de uma bela música
em fabordão.2 Cândido foi açoitado no traseiro, enquanto cantavam;
o Biscainho e os dois homens que não tinham querido comer a gordura foram queimados, e Pangloss foi enforcado, muito embora não
fosse esse o costume. No mesmo dia, a terra tremeu de novo, com
um fragor pavoroso.
 Cândido, acabrunhado, desnorteado, perdido, todo ensanguentado, todo palpitante, dizia consigo mesmo: "Se este aqui é o melhor
dos mundos possíveis, o que serão os outros? Vá lá, se eu tivesse
apenas sido açoitado, como fui entre os Búlgaros. Mas tu, meu querido Pangloss, o maior dos filósofos, é preciso que eu te veja pender
assim, sem saber por quê? E tu, meu querido anabatista, o melhor
dos homens, era mesmo preciso que tu te afogasses à vista do porto? E tu, senhorita Cunegundes, a pérola das moças, era mesmo
preciso que te rasgassem o ventre?"
 Vinha voltando, mal podendo em pé, doutrinado, açoitado, absolvido e abençoado, quando uma velha o abordou e disse: "Meu filho,
tome coragem, siga-me!".
Trecho do livro Cândido ou o otimismo, de Voltaire
(Editora 34, 2013). Tradução de Samuel Titan Jr.

1. “Por ter se casado com a comadre”: a Igreja considerava-os parentes espirituais; “Tinham-lhe arrancado a
gordura”: o que supostamente os torna marranos, conversos aferrados às proibições alimentares do judaísmo. (nt)
2. “Fabordão”: estilo medieval de recitação cantada. (nt)
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MARIN ALSOP

PAULO SZOT

DIRETORA MUSICAL E REGENTE TITULAR

Última Vez Com a Osesp em Agosto de 2007

Primeira Vez Com a Osesp

Regente titular da Osesp
desde 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.

Nascido em São Paulo e criado
em Ribeirão Pires, Paulo Szot
estudou piano e violino antes
de se dedicar ao canto lírico.
Estudou na Jagiellonian
University, na Polônia, durante
os quatro anos em que atuou na
Companhia Estatal de Canto
Slask. Estrelou o musical South
Pacific, no Lincoln Center
Theatre, pelo qual recebeu o
prêmio Tony, e as óperas
O Nariz, de Shostakovich, sob
regência de Valery Gergiev, e
O Morcego, de Johann Strauss,
sob regência de Ádám Fischer,
ambas na Metropolitan Opera
de Nova York. Já se apresentou
nos principais teatros de ópera
do mundo e, em 2013, foi
solista com a Filarmônica de
Nova York em um programa
especial inteiramente dedicado
a ele: An Evening With Paulo Szot.

Nascido na Carolina do Sul, nos
Estados Unidos, Keith Jameson
graduou-se na Universidade de
Furman e obteve os títulos de
mestre em regência e doutor
em artes musicais na Eastman
School of Music. Em 1999,
foi premiado pela Sullivan
Foundation e pela Anna Case
MacKay Scholarship da ópera de
Santa Fé. Já se apresentou diversas
vezes na Metropolitan Opera de
Nova York e nas óperas de Los
Angeles, Seattle, Atlanta, Arizona,
Boston, Chicago e Londres.
É fundador e diretor do festival
de música de Greenwood, na
Carolina do Sul, e compositor da
ópera infantil Petunia, baseada em
libreto de Roger Duvoisin.
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BARÍTONO

KEITH JAMESON

TENOR

LAUREN SNOUFFER

SOPRANO

KEITH PHARES

BARÍTONO

JOYCE CASTLE MEZZO SOPRANO

Primeira Vez Com a Osesp

Primeira Vez Com a Osesp

Primeira Vez Com a Osesp

Lauren Snouffer graduou-se pela
Rice University e pela Juilliard
School e aprofundou sua formação
no Houston Grand Opera Studio.
Colaborou com os grupos
Mercury Baroque, Juilliard415 e
Axiom. Em 2012, foi finalista nas
prestigiosas audições do Conselho
Nacional da Metropolitan Opera.
Apresentou-se no Festival de
Aix-en-Provence, no Théâtre
du Capitole, em Toulouse, no
Festival de Tanglewood, na
Royal Opera House (Londres)
e no Wiener Festwochen.

Formado no Opera Center da
Juilliard School, Keith Phares
venceu as audições da
Conselho Nacional da
Metropolitan Opera em 1998.
No ano seguinte, foi finalista
na Eleanor McCollum
Competition, da Houston
Grand Opera. Recebeu a
bolsa Richard Gaddes, da
Ópera do Teatro de St. Louis,
e a bolsa Richard F. Gold, da
Juilliard School. Já se
apresentou com as óperas de
São Francisco, Filadélfia,
Santa Fé, Kansas e Arizona,
além da New York City
Opera, da Boston Lyric
Opera e da Metropolitan
Opera, em Nova York.
Também já se apresentou
com a Sinfônica de São
Francisco e as filarmônicas
de Los Angeles e Nova York.

Graduada pela Universidade
de Kansas e mestre pela
Eastman School of Music,
Joyce Castle integrou a
companhia da Metropolitan
Opera de Nova York durante
14 anos. Intérprete renomada
de peças de Leonard
Bernstein, Joyce Castle foi
responsável pela estreia de
Arias & Barcarolles, com
Michael Tilson Thomas e o
próprio compositor ao piano.
Também apresentou obras de
Bernstein com as sinfônicas
de Chicago, São Francisco,
Columbus, Indianápolis,
Jacksonville, Baltimore,
Jerusalém e Londres. É
professora na Universidade
de Kansas e, em 2004,
recebeu o Distinguished
Alumni Award, da Eastman
School of Music.
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MARIE LENORMAND MEZZO SOPRANO
Primeira Vez Com a Osesp

Nascida na França, Marie
Lenormand estudou no
Conservatório de Angers e,
mais tarde, no Conservatório
de Oberlin, nos Estados
Unidos, onde foi aluna de
Richard Miller. Em 2010,
recebeu o Grand Prix de la
Critique por sua interpretação
como protagonista em Mignon,
de Ambroise Thomas, na
Opéra Comique, em Paris.
Marie Lenormand já se
apresentou com a New York
City Opera e com as óperas de
Nova Orleans, Tours e
Avignon. Apresentou-se
também em festivais como
Saito Kinen, no Japão, e New
York Festival of Song, além de
colaborar com as orquestras
Filarmônica de Dresden e
Les Violons du Roy.

JOCELYN MAROCCOLO

TENOR

Nascido em Goiânia, Jocelyn
Maroccolo é membro do Coro
da Osesp desde 1999. Estudou
canto com Benito Maresca e
Luiz Tenaglia e graduou-se em
canto na Universidade Federal
de Goiás, sob orientação de
Maria Bartira Bilego Moraes e
Maristella Cunha. Atuou como
solista em óperas, cantatas e
concertos sob regência de
Eleazar de Carvalho, Aylton
Escobar, Jamil Maluf, Abel
Rocha, Naomi Munakata,
Roberto Minczuk e John
Neschling. Atuou como ator e
cantor na peça A Comédia Dos
Erros, de Shakespeare, sob
direção de Cacá Rosset.

Erick Souza

barítono

Nascido em São Paulo, Erick
Souza é membro do Coro da
Osesp desde 2008. Estudou
no Centro de Estudos
Musicais Tom Jobim (atual
Emesp) sob orientação de
Francisco Campos Neto.
Atuou como solista na Nona
Sinfonia de Beethoven, com
a Orquestra Filarmônica
Bachiana, e apresentou as
12 Canções Escocesas, de
Beethoven, na série Um
Certo Olhar, na Sala São
Paulo. Em 2014, foi
convidado a participar do
Festival Choir Lübeck.
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MOISÉS TÉSSALO

BAIXO BARÍTONO

Nascido em São Paulo, Moisés
Téssalo integra o Coro da Osesp
desde 2005. Estudou canto com
Vera Novack e Renata Celani,
no Coralusp, e, mais tarde, com
Adriano Vasconcelos e Mauro
Wrona, no Centro de Estudos
Musicais Tom Jobim (atual Emesp).
Foi monitor do Coral da Cidade de
São Paulo, sob a batuta de Luciano
Camargo, e se apresentou nas
vesperais e óperas de câmara do
Theatro São Pedro. Participou do
Festival de Campos do Jordão, com
o maestro suíço Erik Westberg, do
Música Nas Montanhas, em Poços
de Caldas, e do Festival de Itu.
Atualmente, é aluno do professor
Francisco Campos Neto.

NAOMI MUNAKATA REGENTE honorária

Ver pág. 56

CORO DA OSESP

Ver pág. 86

ALDO DUARTE

BAIXO BARÍTONO

Membro do Coro da Osesp
desde abril de 2012, Aldo Duarte
iniciou seus estudos de canto com
o professor Benito Maresca. Foi
aluno de Carmo Barbosa no
Bacharelado em Canto Lírico pela
Faam, e atualmente estuda com
Gilberto Chaves. Integrou o Coro
Collegium Musicum de São Paulo,
o Coro Jovem do Estado e, em
2010, o coro da Cia. Brasileira de
Ópera na montagem de O Barbeiro
de Sevilha, de Rossini. Participou
das montagens das óperas do
Theatro São Pedro nos anos de
2010 e 2011 e, em 2013, atuou
como solista à frente do Coro
da Osesp na Missa Tiburtina,
de Giles Swayne.

ANDERSON LUIZ DE SOUsA TENOR

MARCOS THADEU

Natural de São Bernardo
do Campo, Anderson Luiz de
Sousa é membro do Coro
da Osesp desde 2007. Iniciou
seus estudos de canto com
Andiara B. Moreno e Elô
Falcomer. Integrou o Madrigal
Umesp e participou do Festival
de Inverno de Campos do Jordão
na classe de coro de câmara do
professor Erik Westberg, em
2003. Atuou como solista junto à
Osesp na obra Desenredo, de João
Guilherme Ripper, sob regência
de Victor Hugo Toro, e nos
teatros São Pedro e Municipal
de São Paulo. Desde 2003,
estuda com o professor
Francisco Campos Neto.

Regente do Coro Acadêmico da Osesp,
preparador vocal do Coro da Osesp e
do Coro Juvenil da Osesp e professor
de canto na Faculdade Cantareira,
Marcos Thadeu estudou com Sergio
Magnani, Berenice Menegale, Eladio
Pérez-González, Esther Scliar e Carlos
Alberto Pinto Fonseca, especializandose em canto, piano e regência coral. Foi
solista e preparador vocal do grupo Ars
Nova e do coral da UFMG, além de
regente titular do Coral Lírico de
Minas Gerais. Trabalhou com maestros
como Michel Corboz, Eugene Kohn,
Eleazar de Carvalho, Robert Shaw e
David Machado.

REGENTE e tenor

CORO ACADÊMICO DA OSESP

Criado em 2013 com o objetivo de
formar profissionalmente jovens
cantores, o Coro Acadêmico da
Osesp oferece experiência de prática
coral, conhecimento de repertório
sinfônico para coro e orientação em
técnica vocal, prosódia e dicção. Os
alunos vivenciam e participam do
dia a dia de um coro profissional,
realizando apresentações junto ao
Coro da Osesp, dentro de sua
temporada anual, além de concertos
organizados pela Coordenação
Pedagógica do Coro Acadêmico.
O curso tem duração de 11 meses,
podendo se estender por mais dois
períodos de mesma duração.
O Coro Acadêmico é dirigido por
Marcos Thadeu, que desde 2001 é
também responsável pela preparação
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vocal dos coros da Osesp.
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O MAIOR FESTIVAL DE
MÚSICA CLÁSSICA DA
AMÉRICA LATINA

APOIO
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A imagem do carretel é recorrente na obra de Iberê Camargo. Ao longo dos anos em que trabalhou esse tema, o pequeno
objeto utilizado para enrolar linha deixa de ser um brinquedo da infância para tornar-se o elemento-chave com o qual o artista
explora a abstração. As formas inicialmente reconhecíveis, dispostas sobre mesas ou sobre uma linha de base, cedem lugar à
planaridade. Vemos a transição de composições que ainda remetem a uma noção de tridimensionalidade para uma obra cheia
de cores, na qual figura e fundo se confundem para formar uma única e mesma superfície. A pintura de Iberê torna-se fortemente
gestual. A forma do objeto perde importância e a materialidade da pintura surge como elemento fundamental de sua obra.
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.
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JUlHO
3 QUI 21H
4 SEX 21H
5 SÁB 20H30
6 DOM 17H30

Festival de Inverno
de Campos do Jordão

MARIN ALSOP REGENTE
LAUREN SNOUFFER SOPRANO
DENISE DE FREITAS MEZZO SOPRANO
JOHN MARK AINSLEY TENOR
PAULO SZOT BARÍTONO
CORO ACADÊMICO DA OSESP
MARCOS THADEU REGENTE
CORO DA OSESP
NAOMI MUNAKATA REGENTE HONORÁRIA
LUDWIG VAN BEETHOVEN

[1770-1827]

Sinfonia nº 9 em Ré Menor, Op.125 – Coral

[1818-24]

- Allegro ma Non Troppo, un Poco Maestoso
- Molto Vivace
- Adagio Molto Cantabile
- Finale
65 MIN

Signo branco I, 1976
óleo sobre tela
99,5 x 172,3 cm
col. Maria Coussirat Camargo,
Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre
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LUDWIG VAN BEETHOVEN

[1770-1827]
Sinfonia nº 9 em Ré Menor, Op.125 - Coral [1818-24]

Ode an die Freude
Texto

50

de

Friedrich

von

Schiller

Ode à Alegria
[1759-1805]

Tradução Livre

de

Samuel Titan Jr.

[2011]

O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen,
und freudenvollere!
(LUDWIG VAN BEETHOVEN)

Ah, meus amigos, outros sons, estes não!
Entoemos outros,
mais agradáveis e felizes!
(LUDWIG VAN BEETHOVEN)

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Alegria, bela centelha divina,
filha dos Campos Elíseos,
nós adentramos, ébrios de fogo,
o teu santuário, ó divindade!
Teus sortilégios reúnem
o que os costumes separaram à força;
todos os homens tornam-se irmãos
sob tuas asas protetoras.

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.

Quem teve a ventura
de ser amigo de um amigo,
Quem conquistou uma mulher gentil,
Que se misture a nosso júbilo!
E também quem pode dizer
sua alguma outra alma sobre a terra!
E quem jamais chegou a tanto,
que se retire desta liga aos prantos.

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott!

Todas as criaturas sorvem
a alegria dos seios da natureza,
todos os bons, todos os maus,
seguem seu caminho juncado de rosas.
Ela nos deu o beijo e o vinho
e um amigo fiel até a morte;
mesmo ao verme concedeu o gozo da vida,
e o querubim vive diante de Deus!

Froh, wie seine Sonnen fliegen,
Durch des Himmels prächt’gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Felizes como os sóis que correm
pela vastidão gloriosa dos céus,
correi vosso caminho, irmãos,
alegres como um herói rumo à vitória.

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder! überm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.

Eu vos abraço, ó multidões,
que este beijo chegue ao mundo inteiro!
Irmãos, além do firmamento
Reside um pai bondoso, não há dúvida.

Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such’ihn überm Sternenzelt!
Über Sternen muß er wohnen.

Já pressentes o criador, ó mundo?
Procura-o além do firmamento!
Ele reside além das estrelas,
não há dúvida!

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
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compositor Robert Schumann certa
vez registrou uma fórmula certeira de
Karl Voigt, marido de sua amiga Henriette Voigt e entusiasta leigo da obra
de Beethoven: após uma audição da Nona Sinfonia,
Voigt teria dito que se sentia “como aquele cego
diante da catedral de Estrasburgo, que ouve os sinos, mas não vê a entrada”. A frase de Voigt captura bem o teor da experiência que a última sinfonia
de Beethoven continua a proporcionar a muitos de
seus ouvintes: de um lado, o poderio quase avassalador da música, a sensação propriamente física de
forças que se desencadeiam e fogem à escala habitual; de outro, a dificuldade de franquear à nossa
compreensão esse edifício sonoro que, ao fim de
uma hora e pouco de concerto, exibe uma certa ordem e medida que intuímos, mas não deciframos.
Essa conjunção de deleite e desnorteio diante
da Nona talvez responda por um aspecto curioso de
sua fortuna desde a estreia em Viena, em 7 de maio
de 1824: pouco a pouco, o rico tecido da Sinfonia foi
cedendo espaço na memória pública a uma única
fração, a “Ode à Alegria” (em que culmina o quarto
movimento) — no mais das vezes, aliás, reduzida
a seu tema melódico. A “Ode”, de fato, tornou-se
“trilha sonora” de inúmeras cerimônias — no que
não há, em princípio, nada de absurdo, uma vez que
o próprio Beethoven infundiu-lhe um veio cívico e
coletivo bastante pronunciado.
Mas seria uma pena reduzir nossa experiência da Nona a uma recordação sumária da “Ode”.
Em primeiro lugar, porque a letra, adaptada de
um poema de Friedrich Schiller publicado em
1786, volta e meia serviu de pretexto para todo
tipo de interpretação literária, filosófica ou simplesmente ideológica da Sinfonia (chegando a seu
ponto mais baixo nas celebrações do aniversário
de Hitler, em 1938). Mas também porque nada
nessa Sinfonia, incluindo a “Ode”, tão imediatamente cantabile, nada se ofereceu sem mais aquela
ao espírito do compositor. A Sinfonia é fruto de
uma gestação muito longa, e talvez muito de sua
beleza venha do modo como, entregue ao ímpeto
de antecipar o futuro da música (e da humanidade), ela também conserva em seu próprio tecido
musical a memória dos passos trilhados. [...]
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O

primeiro movimento, “Allegro Ma
Non Troppo”, ilustra perfeitamente esse aspecto. À primeira audição,
impera o sentimento intuitivo, aliás
justificado, de que estamos diante de uma peça na
mesma linhagem das grandes sinfonias do início
do século, como a Terceira, a Quinta ou a Sétima.
Com uma diferença crucial, porém: na Nona, o
material musical que servirá de ponto de partida
para o primeiro movimento tarda a se declarar,
ao contrário dos motivos melódicos que se dão
logo de saída em outras sinfonias, ora com urgência “fatídica” (na Quinta), ora com naturalidade
“pastoral” (na Sexta). O que antes era dado agora
deve ser alcançado ao longo de um processo tortuoso de autoafirmação. A Nona começa rente ao
silêncio, do qual as cordas emergem aos poucos,
sotto voce, num movimento pendular (Mi-Lá, Lá-Mi, Mi-Lá) que deixa em aberto a tonalidade (dominante) em jogo, para então se acelerar e precipitar rumo à exposição do tema em Ré Menor.
Cumprida a exposição, não passamos logo adiante
(para um segundo tema, por exemplo), mas somos
praticamente devolvidos ao momento inicial, de
quase silêncio, rompido aos poucos pelo mesmo
movimento pendular que novamente ganha ímpeto. Nas palavras do musicólogo Lewis Lockwood,
é como se Beethoven criasse o tema de abertura
diante dos ouvidos da plateia.
Mas as singularidades do primeiro movimento da
Nona não param aí: exposto o tema e declaradas as tonalidades fundamentais (Ré Menor e Si
Bemol Maior), a música envereda por um desenvolvimento que, mesmo aderindo às convenções
clássicas da forma-sonata e em muitas passagens
fazendo pensar nas últimas sinfonias de Mozart,
parece ao mesmo tempo remeter, tamanha a complexidade contrapontística, não mais a Mozart e
Haydn, mas a um momento anterior na história da
música — ao Bach da Arte da Fuga ou das Variações
Goldberg, que Beethoven homenageou, nesses mesmos anos, com as suas Variações Diabelli. O tema
de abertura se refrata, duplica, inverte, estilhaça e refaz, sempre vertiginosamente, num movimento labiríntico que volta e meia ameaça não
ter fim nem chegar ao final feliz de um allegro de

praxe, com a resolução harmônica do movimento inteiro, a tal ponto que a volta do tema ao final
do movimento se dá num fortissimo que inspira um
efeito não de resolução e repouso, mas de exacerbação da situação original. O círculo não se fecha,
como se a rememoração não produzisse repouso.
Não é o caso de seguir com o comentário dos
dois movimentos seguintes, coisa que de resto já se
fez por mãos mais hábeis. O que importa por ora
é reter como os caracteres fundamentais do primeiro parecem se comunicar aos seguintes. Com
isso, produz-se um efeito de organicidade, garantido tanto pela condução fugal, “bachiana”, do segundo, “Molto Vivace”, e, em menor medida, do
terceiro, “Adagio Molto Cantabile”, como ainda
pelo império persistente das tonalidades fundadoras, Ré Menor e Si Bemol Maior. Ao mesmo tempo, parece transferir-se do primeiro movimento
aos dois subsequentes um mesmo caráter de inconclusão, de iminência indeterminada e mesmo ameaçadora, de antecipação de um momento
de repouso e resolução que teima em não chegar.
É só então, ao cabo de um arco de tensão que
já vem durando três movimentos, que entra em
cena o “Finale” coral, uma cantata händeliana que
agora, longe de surgir como corpo estranho implantado na sinfonia, parece ser exigido por ela,
invocado por ela em seu terceiro movimento não
por acaso cantabile. A abertura orquestral recapitula ideias dos movimentos anteriores para logo
rejeitá-las em prol de um tema melódico exposto
pelos violoncelos e pelos baixos, o tema da “Ode à
Alegria”, que, portanto, se apresenta a nossos ouvidos como promessa de resolução das tensões —
mas, de novo, a resolução tardará a chegar, e não
só pela extensão do movimento, mas já pelas primeiras palavras entoadas pelo barítono e acrescentadas pelo próprio Beethoven ao poema de Schiller:
“Outros sons, estes não!”, um gesto de revogação,
de anulação do que acabamos de ouvir. A revogação, porém, não é completa. Longe de anular os
três primeiros movimentos puramente instrumentais e relegar a orquestra à função de acompanhamento (como talvez ainda fosse o caso na Fantasia Coral de 1808), a “Ode” se torna cenário de um diálogo
intenso com todo o material instrumental anterior.

Mais que isso, Beethoven fez o tratamento fugal da orquestra incidir sobre o próprio texto da
“Ode”, que vai tomando corpo à nossa frente como
enfrentamento contrapontístico de dois temas verbais, éticos e musicais: de um lado, o louvor da
fraternidade humana, “Freude, schöner Götterfunken” [“Alegria, bela centelha divina”], introduzido pelas vozes solistas, e, de outro, o cântico etéreo, “Seid umschlungen, Millionen!” [“Eu
vos abraço, ó multidões!”], introduzido pelo coro.
Começamos com as cordas sotto voce e agora estamos diante de uma massa instrumental e coral
que não hesita em mobilizar os “sóis” e os “céus”,
as “multidões” e as “estrelas”, o “firmamento” e o
“criador”. Começamos com reminiscências do estilo heroico, que persistem mesmo aqui, como se vê
na condução marcial de “Froh, wie seine Sonnen
fliegen” [“Felizes como os sóis que correm”], que
faz pensar na música cívica criada em torno da Revolução Francesa; mas agora chegamos a uma escrita musical que, sem anular o terreno mundano da
fraternidade humana (“Alle Menschen werden Brüder” [“Todos os homens tornam-se irmãos”]) em
que se dava aquele estilo, vincula-o a uma esfera de
outra escala (“Brüder — überm Sternenzelt/ Muss
ein lieber Vater wohnen” [“Irmãos, além do firmamento/ Reside um pai bondoso, não há dúvida”]).
É forte a tentação de interpretar, de extrair um
sentido final do quarto movimento e da “Ode” em
particular. Contudo, em consonância com o que
se tentou sugerir aqui, vale a pena resistir, sugerindo que o “Finale” chega a um ponto final de repouso menos por obra de uma solução que se impõe e
mais por obra do livre jogo de todos os elementos
mobilizados. Elementos musicais, de que já falamos, mas também elementos éticos: no fim da vida
(e, vale lembrar, no coração da década mais obscura e conservadora da história europeia no século
xix), Beethoven retoma e repensa os ideais humanos
e políticos que o haviam inspirado em seu
momento heroico, no começo do século. Não o
faz com a urgência napoleônica de outrora, é
certo; antes, comporta-se como quem não
quer esquecer, como quem quer legar ao futuro
a promessa ou o projeto de uma vida humana
mais plena e luminosa.
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Gravações Recomendadas

BEETHOVEN

Sinfonia nº 9

Berliner Philharmoniker
Wiener Singverein
Herbert von Karajan, regente
Janet Perry, soprano
Agnes Baltsa, mezzo soprano
Vinson Cole, tenor
José van Dam, barítono
Deutsche Grammophon, 1993

Wiener Philharmoniker
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Claudio Abbado, regente
Gabriela Benackova, soprano
Marjana Lipovsek, mezzo soprano
Gösta Winbergh, tenor
Hermann Prey, barítono
Deutsche Grammophon, 1987

Ode an die Freiheit – Bernstein in Berlin

Leonard Bernstein, regente
Deutsche Grammophon, 1990

Ninguém capturou melhor esse aspecto da música de Beethoven (que preserva seu coração musical de eventuais apropriações ideológicas) do que o
narrador romântico E.T.A. Hoffmann, excelente
guia para a nossa catedral. Em 1810, numa resenha
da Quinta Sinfonia, expandida e integrada em 1813 à
sua Kreisleriana, Hoffmann dizia que a grandeza da
música do mestre consistia em revelar aos homens
um “reino desconhecido” no qual os “sentimentos
determinados” não têm vez diante da Sehnsucht [Saudade], da nostalgia e do anseio infinitos. Donde a
pobreza, para ele, de toda música instrumental empenhada em representar plasticamente os contornos
determinados de um episódio ou de uma ideia qualquer — argumento que seria retomado por Eduard
Hanslick em seu livro Do Belo Musical (1854). Uma
sinfonia como a Quinta, diz Hoffmann, não é “comensurável” a nada, porque não traduz nem ilustra nem alegoriza nada; o que Beethoven faz é despertar, por meios puramente musicais, uma gama de
sentimentos e reações, do amor ao medo, da esperança à dor, que se consomem, mas não se anulam, num “ressoar polifônico de todas as paixões”.
A fórmula que Hoffmann encontrou para a Quinta Sinfonia vale com mais razão ainda para a Nona. A
peça gostaria de rememorar e reter todo o passado
humano e musical de seu compositor — uma ambição operosa, no exercício da qual vai tomando forma uma suma sinfônica do estilo clássico, mas que
já não se reduz a nenhum dos elementos, convenções ou gêneros de partida, que já se projeta rumo
ao futuro musical e humano mais além de tudo “que
o costume separou à força” (“was die Mode streng
geteilt”), para antecipá-lo ou, melhor, para provocá-lo, para invocá-lo. Sob quais feições? A resposta
cabe ao futuro.
Samuel Titan Jr. é professor de Teoria Literária e
Literatura Comparada na USP. Tradutor e ensaísta, é membro
do conselho editorial das revistas serrote e Cadernos de
Tradução. Trechos do ensaio “Memória e Antecipação: A
Nona Sinfonia”, publicado na Revista Osesp (março/abril
2011) e disponível no site www.osesp.art.br

54

Sugestões de Leitura

Charles Rosen
THE CLASSICAL STYLE: Haydn,
Mozart, Beethoven

MARIN ALSOP

LAUREN SNOUFFER

DIRETORA MUSICAL E REGENTE TITULAR

Primeira Vez Com a Osesp

Regente titular da Osesp
desde 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.

Lauren Snouffer graduou-se
pela Rice University e pela
Juilliard School e aprofundou
sua formação na Houston Grand
Opera Studio. Colaborou com
os grupos Mercury Baroque,
Juilliard415 e Axiom. Em 2012,
foi finalista nas prestigiosas
audições do Conselho Nacional
da Metropolitan Opera.
Apresentou-se no Festival de
Aix-en-Provence, no Théâtre
du Capitole, em Toulouse, no
Festival de Tanglewood, na
Royal Opera House (Londres)
e no Wiener Festwochen.

SOPRANO

W.W. NORTON, 1971

Theodor W. Adorno
BEETHOVEN: THE PHILOSOPHY OF MUSIC
STANFORD UNIVERSITY PRESS, 1997

Maynard Solomon
BEETHOVEN
SCHIRMER, 2001

Lewis Lockwood
BEETHOVEN: A MÚSICA E A VIDA
CONEX, 2003

Lewis Lockwood
LATE BEETHOVEN
CALIFORNIA UNIVERSITY PRESS, 2003

Esteban Buch
MÚSICA E POLÍTICA –
A NONA DE BEETHOVEN
EDUSC, 2001

Daniel Bento
A NONA SINFONIA E SEU DUPLO

DENISE DE FREITAS

MEZZO SOPRANO

UNESP, 2010

Última Vez Com a Osesp em Março de 2011

Nascida em São Paulo, Denise de
Freitas estudou canto com Lenice
Prioli. Com a Osesp, apresentou-se na Sala São Paulo nas obras El
Sombrero de Tres Picos, de Manuel de
Falla, com o maestro Josep Pons,
e na Sinfonia nº 9, de Beethoven,
com o maestro Rafael Frühbeck
de Burgos. Compromissos
recentes incluem A Valquíria, de
Wagner, no Theatro Municipal do
Rio de Janeiro, e Il Trovatore e
Falstaff, ambas de Verdi, no
Theatro Municipal de São Paulo.
Recebeu três prêmios Carlos
Gomes: em 2004, 2009 e 2012.

Carl Dahlhaus
Ludwig van BEETHOVEN UND SEINE ZEIT
LAABER VERLAG, 1987

E.T.A. Hoffmann
”KREISLERIANA”, em: FANTASIESTÜCKE
DKV, 2006

Internet

http://www.lvbeethoven.com/

55

JOHN MARK AINSLEY

TENOR

PAULO SZOT

BARÍTONO

Última Vez com a Osesp em Novembro de 2013 Última Vez Com a Osesp em Agosto de 2007

Nascido em Crewe, condado
de Cheshire, na Inglaterra,
John Mark Ainsley estudou
música em Oxford e
atualmente é aluno de
Diane Forlano. Já se
apresentou com as sinfônicas
de Boston e Londres e as
filarmônicas de Viena, Berlim
e Nova York, entre outras
orquestras. Em 2000, sua
gravação pelo selo Hyperion
de On Wenlock Edge, de
Vaughan Williams, foi
indicada ao prêmio da revista
Gramophone. Recebeu o
primeiro prêmio
do Festival de Munique
por sua interpretação do
papel principal em Orfeo,
de Monteverdi, e, em 2007,
venceu o Royal Philharmonic
Society Singer Award.
John Mark Ainsley é
professor visitante na
Royal Academy of Music.

MARCOS THADEU

Ver pág. 45

REGENTE

Nascido em São Paulo e criado
em Ribeirão Pires, Paulo Szot
estudou piano e violino antes
de se dedicar ao canto lírico.
Estudou na Jagiellonian
University, na Polônia,
aperfeiçoando sua técnica vocal
durante os quatro anos em que
atuou na Companhia Estatal de
Canto Slask. Estrelou o musical
South Pacific, no Lincoln Center
Theatre, pelo qual recebeu o
prêmio Tony, e as óperas O
Nariz, de Shostakovich, sob
regência de Valery Gergiev, e
O Morcego, de Johann Strauss,
sob regência de Ádám Fischer,
ambas no Metropolitan
Opera de Nova York. Já se
apresentou nos principais
teatros de ópera do mundo e,
em 2013, foi solista com a
Filarmônica de Nova York em
um programa especial
inteiramente dedicado a ele:
An Evening With Paulo Szot.

NAOMI MUNAKATA REGENTE honoráriA

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.

CORO ACADÊMICO DA OSESP

Ver pág. 45

CORO DA OSESP

Ver pág. 86

56

Excelência no DNA
A Deloitte é referência em consultoria e auditoria no Brasil e no mundo, resultado
do talento em encontrar as melhores soluções de negócio para seus clientes e de
seu compromisso com a sociedade.
Por isso, incentivamos o desenvolvimento da cultura nacional por meio da
música. Deloitte, patrocinadora da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.

linkedin.com/company/deloitte-brasil
twitter.com/DeloitteBR
facebook.com/deloittebrasil
youtube.com/Deloitte
App iPad: Deloitte Publicações via Apple
Store ou iTunes

57

©2014 Deloitte Touche Tohmatsu

The Course of Empire: The Arcadian or Pastoral State, tela de Thomas Cole, 1834
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Variações Temporais - Beethoven Revisitado [2014]

21 MIN

[Encomenda Osesp. Estreia Mundial]

FRANZ LISZT

[1811-86]

Concerto nº 1 Para Piano em Mi Bemol Maior
-

[1848-9]

Allegro Maestoso. Tempo Giusto
Quasi Adagio
Allegretto Vivace - Allegro Animato
Allegro Marziale Animato

19 MIN

______________________________________
LUDWIG VAN BEETHOVEN

[1770-1827]

Sinfonia nº 6 em Fá Maior, Op.68 - Pastoral

[1808]

- Despertar de Sentimentos Felizes na Chegada ao Campo (Allegro ma Non Troppo)
- Cena Junto ao Riacho (Andante Molto Mosso)
- Alegre Reunião de Camponeses (Allegro)
- Tempestade (Allegro)
- Canção do Pastor: Sentimentos Alegres e Gratos Após a Tempestade (Allegretto)
39 MIN
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RONALDO MIRANDA

R

evisitar Beethoven. Essa a proposta que recebi da
Osesp em meados de 2013: escrever uma obra
sinfônica de dez minutos para a Temporada 2014,
que — em forma de variações — funcionasse
como uma espécie de preâmbulo para a Sinfonia Pastoral, que estaria na segunda parte do mesmo programa.
Variações Temporais — título que me foi sugerido
por Arthur Nestrovski e que abracei com entusiasmo
— definiriam não apenas os fenômenos da natureza, mas também o tempo musical. Ao compor a peça
encomendada, fui além das tempestades e dos temas
pastoris, ampliando o conceito de tempo para as estações do ano e as fases do dia, bem como mergulhando no universo beethoveniano camerístico. Assim, três sonatas do mestre de Bonn são brevemente
citadas: Primavera, Aurora e Tempestade.
No tema inicial, a estrutura musical é simples, e
a orquestração, singela. Do ponto de vista melódico-harmônico, recrio a linguagem de Beethoven, já com
o embrião das obras a serem citadas. Nas variações, é
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a minha linguagem que aflora, tornando o discurso
mais complexo e propositalmente mais tenso. Pontuando esse texto, alguns oásis surgem no horizonte sonoro: a bela melodia com que o violino inicia a Sonata
Primavera; o segundo tema do primeiro movimento
da Sonata Aurora; e o inciso principal — sinuosamente pianístico — do terceiro movimento da sonata A
Tempestade.
Técnicas de Beethoven — como os uníssonos em
cânone numa das suas 32 Variações — também são
utilizadas com a minha linguagem. O procedimento
técnico é por si só uma referência.
A obra parte do clássico compasso quaternário
para uma variedade de ritmos e uma eclética sucessão de compassos: regulares, irregulares, simples e
compostos. Juntamente com as fases da natureza, o
fluir do tempo musical justifica e reitera o título desta
obra: Variações Temporais - Beethoven Revisitado.
Ronaldo Miranda

R

econhecido e celebrado em seu tempo como
o maior pianista do mundo, Franz Liszt empenhou enorme esforço para fazer-se respeitar também como compositor. Aos 35 anos,
interrompeu a gloriosa carreira de concertista para
dedicar-se à composição e à regência. Aceitar o posto
de diretor musical na corte de Weimar, onde permaneceria por mais de dez anos, permitiu que Liszt
produzisse uma quantidade impressionante de obras,
entre as quais seus dois concertos para piano.
Os primeiros rascunhos para o Concerto nº 1 datam de 1830, mas o material seria retrabalhado
inúmeras vezes até 1855, quando a peça finalmente
estreou, em Weimar, com o próprio autor ao piano,
sob regência de ninguém menos que Hector Berlioz. O longo período de maturação contribuiu para
o resultado inovador no trato com a forma, para
além do brilhantismo dos lances virtuosísticos que
varrem as oitavas do piano.
Conta-se que Liszt e seu genro, o célebre regente
Hans von Bülow, teriam criado um verso para cantarolar sobre a melodia dos dois compassos iniciais
do Concerto, uma frase simples para cordas oitavadas,
seguida por um comentário firme das madeiras e metais: “Das versteht ihr alle nicht, haha!” [vocês não estão
entendendo nada, ha ha]. O motivo atravessa todo o
primeiro movimento, sofrendo inúmeras transformações e enquadrando as várias intervenções do piano e
de outros instrumentos.
Liszt era um grande admirador de Franz Schubert
(1797-1828), seu contemporâneo poucos anos mais
velho e que faleceu precocemente. É dele, e mais especificamente da Fantasia em Dó Maior - “Wanderer”,
que Liszt aproveita a ideia de acoplar vários movimentos num só. O segundo, terceiro e quarto movimentos do Concerto são apresentados sem pausa. Ao final,
o tema do início retorna, sugerindo que a peça constitui um único e longo movimento em forma-sonata.
Das versteht ihr alle nicht, haha!
Se é que Liszt e Bulöw de fato brincavam de cantarolar sobre o motivo inicial, o fundo da piada talvez
fosse a ideia de que há mais invenção e poesia no Concerto nº 1 do que ouvem os “lisztomaníacos”.

Ricardo Teperman é doutorando em Antropologia
Social na Universidade de São Paulo e editor da
Revista Osesp.
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experiência da autossuperação é uma
poderosa força subjacente à maneira como
se construiu não só a música de Beethoven
como também toda a música tonal do
Ocidente. O objetivo parece ser que a música vá a
algum lugar, que um processo seja levado a cabo, que
se integrem tema e forma, sujeito e objeto, e que haja
luta para alcançar uma conclusão grave e necessária.
Apesar de o estilo heroico ter rapidamente se
tornado um tropo dominante, ele é apenas uma das
histórias contadas por Beethoven.
Como exemplo claríssimo de como dois meios similares conduzem a fins bastante diferentes, comparemos o início da Sinfonia nº 5 com o da nº 6 - Pastoral.
Desenvolvimento motívico e repetição são evidentes
em ambos os casos; as duas começam com uma ideia
temática seguida por uma fermata na dominante; o
motivo rítmico básico é parecido (três colcheias conduzindo ao primeiro tempo do compasso); ambas
utilizam principalmente tônica e dominante, uma
prolongando a outra. Mas o que se costuma notar
são as diferenças inquestionáveis: enquanto a Quinta
transpira tensão, a Sexta é toda relaxamento.
O motivo rítmico da Sinfonia nº 5 não é empregado melodicamente, como na Pastoral. Ao isolar o
ritmo na ideia inicial e então subdividir as frases seguintes em unidades construídas sobre o mesmo ritmo, a música da Quinta enfileira o motivo como num
acúmulo de cargas rítmicas. Os quatro compassos
iniciais da Sexta, por outro lado, desenvolvem o motivo sobre um bordão sonolento, criando um envelope melódico que se abre em bocejo na semicadência.
Logo no início, portanto, o caráter antitético dos dois
movimentos é inquestionavelmente estabelecido: se a
Quinta é uma chamada à ação, a Sexta é uma chamada
à inação, um convite ao devaneio.
No mundo harmônico da Sinfonia nº 5, prolongações de tônica e dominante se transformam em polos
monolíticos poderosos, opostos, ainda que mutuamente determinantes. Em contraste, as harmonias
prolongadas da Sinfonia nº 6 parecem respirações lentas e relaxadas. Tônica e dominante dão lugar uma à
outra, ao invés de serem atraídas para o outro polo,
como na Sinfonia nº 5. Esses dois efeitos muito diferentes ilustram o alcance do espectro tornado possível pela polaridade harmônica fundamental que subjaz à forma e à sintaxe do estilo clássico.
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Gravações Recomendadas

LISZT

The Two Piano Concertos

London Symphony Orchestra
Kirill Kondrashin, regente
Sviatoslav Richter, piano
PHILIPS, 1995

London Symphony Orchestra
Claudio Abbado, regente
Martha Argerich, piano
Deutsche Grammophon, 1996

Totentanz; Piano Concertos 1 & 2

Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo
John Neschling, regente
Arnaldo Cohen, piano
BIS, 2007

BEETHOVEN

9 SYMPHONIES

Berliner Philharmoniker
Herbert von Karajan, regente
Deutsche Grammophon, 2007

Wiener Philharmoniker
Leonard Bernstein, regente
Deutsche Grammophon, 2004

Berliner Philharmoniker
Claudio Abbado, regente

Finalmente, as repetições motívicas da Sinfonia
nº 6 expandem-se e diminuem dinamicamente, mas
não como as ondas de tensão e resolução da exposição da Sinfonia nº 5. Na Pastoral, não há uma chegada harmônica ao topo da expansão — nela, situações de clímax estão mais para uma sensação de
plenitude do que para a chegada ou a conquista de
um pico. Mesmo com a vinda da recapitulação do
primeiro movimento, o caráter relaxante é totalmente mantido. [...] Comparado com sua contrapartida na Sinfonia nº 5, o movimento inteiro é um
milagre de controle estilístico; elementos similares resultam em vozes radicalmente diferentes.
Enquanto a Quinta galvaniza o potencial dramático da sintaxe do estilo clássico, a Sexta atenua
esse potencial, encontrando na mesma sintaxe
o efeito oposto.
Mas nós efetivamente marginalizamos obras
como a Sinfonia Pastoral. Como nota o musicólogo Joseph Kerman [1924-2014], até os críticos do
século xix preferiram a Quinta como primeiro
exemplar de música programática, negligenciando a Sexta, cujo “programa” é bem mais explícito.
As análises recorrentes que organizam as sinfonias
de Beethoven em dois grupos — ímpar e par —
claramente valorizam mais as de número ímpar,
enquanto as de número par parecem se circunscrever a um ato de descompressão ou um estágio
regressivo goethiano de acúmulo de energia para o
próximo grande salto dramático. [...] Não somente
privilegiamos as obras que se comportam à maneira do estilo heroico, como permitimos que esse
estilo controle a maneira como vemos a totalidade
da obra sinfônica de Beethoven.

Euroarts, 2009

Complete Symphonies

Filarmônica de Câmara
Alemã de Bremen
Paavo Järvi, regente
SONY, 2013

Sinfonias n os 1 e 4;
Abertura Coriolano

Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo
John Neschling, regente
BISCOITO FINO, 2000
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Scott Burnham é professor de Musicologia na
Universidade de Princeton. Trecho do livro Beethoven
Hero (Princeton University Press, 1995).
Tradução de Rodrigo Vasconcelos.

A história da sinfonia como gênero parece quase ser a
história das conclusões que compositores puderam tirar
dos vários modelos de princípios sinfônicos de Beethoven:
das Sinfonias nº 3 e nº 7, no caso de Berlioz, da nº 6, no
caso de Mendelssohn, e da nº 9, no caso de Bruckner.
Entretanto, a linha de desenvolvimento se interrompe na
metade do século. Mendelssohn e Berlioz estranhamente
dão de ombros à história da sinfonia imediatamente posterior a Beethoven e, de 1870 até os primeiros anos do século xx, a sinfonia experimenta uma “segunda vida”. Mas
o quarto de século entre esses dois períodos é um abismo
bocejante, com Niels Gade (1817-90), Joachim Raff
(1822-82) e Anton Rubinstein (1829-84) como tapa-buracos. E foi durante esse “período seco” da sinfonia que o
“poema sinfônico”, desenvolvido por Liszt a partir da abertura de concerto, emergiu como um gênero de música orquestral em grande estilo, definindo a sua época. Essa
quebra de continuidade mostra que na história da sinfonia
— como aliás, de maneira ainda mais evidente, na do
quarteto de cordas — a presença de uma tradição avassaladora pode tanto estimular a evolução histórica de um
gênero como asfixiá-la.

Sugestões de Leitura

Kenneth Hamilton (org.)
The Cambridge Companion to Liszt
Cambridge University Press, 2012

Charles Rosen
THE CLASSICAL STYLE: haydn, mozart, beethoven
W.W. NORTON, 1971

Theodor W. Adorno
BEETHOVEN: THE PHILOSOPHY OF MUSIC
STANFORD UNIVERSITY PRESS, 1997

Maynard Solomon
BEETHOVEN
SCHIRMER, 2001

Carl Dahlhaus, Nineteenth-Century (Music (University of
California Press, 1991, tradução do alemão de J. Bradford
Robinson). Tradução do inglês de Rodrigo Vasconcelos.
Internet
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MARCELO LEHNINGER REGENTE

KIRILL GERSTEIN PIANO

Última Vez Com a Osesp em Maio de 2013

Primeira Vez Com a Osesp

Nascido no Rio de Janeiro,
Marcelo Lehninger formou-se
no Bard College, em Nova York.
Estudou com Harold Farberman,
Leonard Slatkin, James Levine
e Kurt Masur. Foi regente
substituto da Orquestra Sinfônica
Nacional de Washington, diretor
musical da Orquestra Jovem das
Américas e regente associado da
Filarmônica de Minas Gerais.
Atualmente, é regente associado
da Sinfônica de Boston e diretor
artístico e regente titular da
Sinfônica New West, em Los
Angeles. No ano passado, regeu
as orquestras Simón Bolívar,
Nacional da França e Sinfônica
Alemã. Próximas apresentações
na Europa incluem concertos
com a Orquestra de Câmara
de Lausanne e a Sinfônica de
Lucerna, além de uma turnê
com a Orquestra Real do
Concertgebouw de Amsterdã
como regente substituto do
maestro Mariss Jansons.

Nascido em Voronej, na Rússia,
Kirill Gerstein mudou-se
para os Estados Unidos aos
14 anos e estudou na Berklee
College of Music, em Boston,
e na Manhattan School of
Music, em Nova York, onde foi
aluno de Solomon Mikowsky.
Atualmente, dá prosseguimento
a seus estudos com Dmitri
Bashkirov, em Madri, e com
Ferenc Rados, em Budapeste.
Em 2001, recebeu o primeiro
prêmio na Competição Arthur
Rubinstein, em Tel-Aviv e,
em 2010, foi agraciado com a
Avery Fisher Career Grant e
com o Gilmore Artist Award.
Seu disco com peças para
piano solo de Schumann, Liszt
e Oliver Knussen (Myrios
Classics, 2010) foi listado pelo
The New York Times como um
dos dez melhores do ano. Kirill
Gerstein é professor de piano
na Musikhochschule,
em Stuttgart.
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Shostakovich cumprimenta David Oistrákh
após performance do Concerto Para Violino,
sob regência de Maxim Shostakovich
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24 QUI 21H
25 SEX 21H
26 SÁB 16H30
Cedro

Araucária

SUSANNA MÄLKKI
LUÍZ FILÍP VIOLINO

Mogno

REGENTE

DMITRI SHOSTAKOVICH [1906-75]
Abertura Festiva, Op.96

[1947]

7 MIN

Concerto nº 1 Para Violino em Lá Menor, Op.77 [1947-8]
-

Noturno
Scherzo
Passacaglia (Attacca)
Burlesque

40 MIN

______________________________________
MODEST MUSSORGSKY
Quadros de Uma Exposição
-

[1839-81]

[Orquestração M aurice R avel] [1922]

Passeio - Gnomo
Passeio - O Velho Castelo
Passeio - Jardim Das Tulherias
Bydlo
Passeio - Balé Dos Pintinhos Dentro Das Cascas
"Samuel" Goldenberg e "Schmuÿle"
O Mercado de Limoges
Catacumbas: Sepulcro Romano - Cum Mortuis in Lingua Mortua
Cabana de Baba Iaga Sobre as Patas de Uma Galinha
Grande Portão de Kiev

35 MIN
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O

ano de 1948 foi um dos mais difíceis
na vida de Shostakovich. Declarado
“formalista” após a resolução oficial do
Partido Comunista publicada em 10 de
fevereiro, sua música foi banida das salas de concerto
da União Soviética por ser “inacessível ao povo e de
tendências antidemocráticas”. Demitido do Conservatório de Leningrado, Shostakovich se viu, de uma
hora para outra, em grandes apuros financeiros. Publicamente, fez novo mea culpa (o anterior havia sido
em 1936), prometendo “escrever de forma simples
para criar uma música mais próxima do trabalhador”,1 ou seja, se voltar para a composição de trilhas
sonoras para o cinema, obras corais propagandísticas
e arranjos de canções folclóricas.
Contudo, dando continuidade à tradição russa do
yuródivy (o “tolo sagrado”, cujo comportamento ambíguo lhe permite dizer as verdades mais cáusticas),
Shostakovich continuou a compor “para as gavetas”,
criando partituras que refletiram com brilhantismo
a paranoia dos anos finais do stalinismo. Dentre elas,
destacam-se a cantata satírica Rayok, o ciclo de canções Sobre a Poesia Popular Judaica, a Sinfonia nº 10 e o
Concerto nº 1 Para Violino, todas estreadas após a morte do “Grande Líder” em 1953.
O caso do Concerto nº 1 Para Violino exemplifica
bem a situação. Iniciada em julho de 1947 e completada em 24 de março do ano seguinte, a partitura foi
dedicada ao virtuoso David Oistrákh, sendo catalogada como Op.77. Ciente de que a obra desagradaria
aos censores da União dos Compositores, Shostakovich a manteve engavetada. Passados sete anos, o clima era outro e, no afã de se reaproximar do Ocidente, Moscou voltou a autorizar a publicação e a estreia
de novas composições. Ele retomou então o Concerto,
editado com um novo número de opus (99) e inteiramente reescrito, o que deixava entender que ele concordava com as críticas de que fora alvo. De fato, a
única ideia nova foi uma homenagem ao dedicatário,
da qual falaremos a seguir.
O Concerto tem proporções sinfônicas, iniciando-se com um “Noturno” meditativo e carregado de
pesar, no qual o solista trabalha nos registros mais

agudos do instrumento. À medida que a música intensifica seu caráter de sofrimento, ouvimos aqui e
ali citações a um Dies Irae bastante metamorfoseado.
Segue-se um daqueles diabólicos scherzi de Shostakovich, em que ideias para obras futuras já despontam,
especialmente sua assinatura musical D-S-C-H (Ré-Mi
Bemol-Dó-Si Natural), que será bastante empregada na
Sinfonia nº 10 (1953). O caráter dançante e jocoso resultante do diálogo entre solista e madeiras contrasta bastante com a solenidade do primeiro movimento.
O terceiro movimento — uma longa passacalha
— é um dos mais bem escritos da obra de Shostakovich. A orquestração é solene, e a cadência oferecida ao solista tão complexa que, durante os ensaios,
Oistrákh pediu ao compositor que o início do quarto
movimento ficasse a cargo da orquestra, e não do solista, para que ele pudesse descansar um pouco (originalmente era o solista quem passava, sem interrupção, do terceiro para o quarto movimento).
A “Burlesque” que encerra a obra soa mais festiva,
levando a uma conclusão tipicamente shostakovichiana, em que a sensação de otimismo forçado parece
incapaz de esconder o desconforto com a realidade.
O Concerto nº 1 foi estreado em Leningrado por Oistrákh e pela filarmônica local, sob a regência de Evgeny Mravisnky, em 29 de outubro de 1955, durante
o pequeno sopro de liberdade criativa que veio com
o Degelo do governo Kruschev.

N

ão deixa de ser irônico o fato de, justamente após a morte de Stálin e a breve
liberdade produzida pelo Degelo,
Shostakovich ter composto algumas de
suas obras mais conservadoras, como a curta Abertura
Festiva, escrita para homenagear o 37º aniversário
da Revolução Bolchevique. A estreia, ocorrida em
Moscou em 6 de novembro de 1954, com a orquestra
do Teatro Bolshói e o maestro Melik-Pashayev,
deixou a intelligentsia soviética um tanto desnorteada,
já que o caráter pomposo e a atmosfera relaxada
da música sugeriam que Shostakovich enxergava a
Revolução como um evento nitidamente positivo. À
fanfarra inicial, segue-se uma bela melodia conduzida

1. Citado por Yuri Serov no encarte do CD Shostakovich: Complete Songs Volume 1 (DELOS, 2003). Tradução livre
de Marco Aurélio Scarpinella Bueno.
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ora pelas madeiras, ora pelas cordas. Após o clímax,
a fanfarra é retomada até a coda. Tudo muito bem
escrito, mas de forma bastante convencional. Para
aqueles que sempre decodificam algo na obra de
Shostakovich, a mensagem é clara: a Abertura Festiva
não trata da Revolução, mas sim do novo período
pelo qual a União Soviética passava, em que os líderes
políticos não precisavam mais ser temidos. Pena que
depois do Degelo a ditadura voltaria com força total,
com Brejnev.

S

hostakovich admirava demais a música de
Modest Petrovitch Mussorgsky, a ponto de
ter preparado uma versão orquestral de seu
opus magnum, a ópera Boris Godunov, composta
entre 1868 e 1874. Nesse mesmo ano, a Academia de
Artes de São Petersburgo organizou uma mostra em
homenagem ao pintor Viktor Gartman (1834-73) —
ou Hartmann, como preferem os livros em inglês —,
morto subitamente aos 39 anos em decorrência de um
aneurisma. Gartman, por sua vez, era frequentador
assíduo do moguchaya kuchka [punho poderoso] — o
grupo de compositores liderados por Balakirev que os
autores de língua inglesa chamam de Grupo dos Cinco
— e um dos amigos mais próximos de Mussorgsky.
Modest Petrovitch escolheu dez trabalhos de
Gartman para homenageá-lo com uma inspiradíssima obra. Hoje célebre, a versão original para piano
de Quadros de Uma Exposição foi composta em junho
de 1874, sendo estreada pelo próprio Mussorgsky em
um recital privado. A partitura, porém, só foi editada em 1886, cinco anos após a morte do compositor,
permanecendo no ostracismo até que, em abril de
1922, Maurice Ravel escrevesse sua versão orquestral, respondendo a uma encomenda feita pelo maestro Serge Koussevitzky, que regeu a estreia na Ópera
de Paris em 19 de outubro desse mesmo ano.
Se Mussorgsky foi extremamente original no uso
da textura pianística, Ravel manteve o elevado nível de
qualidade em uma orquestração colorida e variadíssima. As telas de Gartman são ligadas por um engenhoso tema comum, “Promenade” [Passeio], que
alterna compassos 5/4 e 6/4, sugerindo o caminhar

interessado daquele que visita a exposição. É a forma
como Mussorgsky trabalha o material dos “Promenade”, ora em sua totalidade, ora de forma abreviada,
que mantém a tensão musical da peça.
A primeira parada é motivada pelo desenho de um
quebra-nozes em forma de “Gnomo”, cujas pernas
são bem arqueadas. A segunda, pela representação
idealizada de um castelo medieval, o “Velho Castelo”,
em cujos portões canta um trovador (Ravel emprega
um saxofone, novidade no sisudo mundo da música
clássica). Retomamos o “Passeio” e paramos diante
da aquarela “Jardim das Tulherias”, onde crianças irrequietas são supervisionadas por babás que não param de falar. Ao lado, a tela “Bydlo” retrata o típico
carro de boi polonês, com a lentidão característica
tão bem expressa pela sonoridade da tuba.
Prosseguindo o “Passeio”, somos conduzidos a
quadros de temáticas bem diferentes. “O Balé Dos
Pintinhos Dentro das Cascas”, originalmente uma
contribuição de Gartman a um projeto de balé que
nunca se concretizou, é representado por um scherzo
alegre e relaxado, bem diferente da música escrita
por Mussorgsky para o desenho “'Samuel' Goldenberg e 'Schmuÿle'” (assim mesmo, com os nomes
entre aspas), reflexo do antissemitismo vigente por
toda a Rússia imperial. Após a morte do compositor,
o crítico Vladímir Stasov suprimiu o título original
de Mussorgsky, optando por “Dois Judeus: Rico e
Pobre”. O fato é que Gartman jamais fez tal desenho. O original dado por ele ao compositor mostra
apenas uma pessoa, cabendo a Stasov a suposição de
que Mussorgsky teria se baseado em dois retratos
distintos para criar a música.
O problema é que o próprio título dado pelo compositor indica que “Samuel” e “Schmuÿle” são a mesma pessoa, só que um atende por seu nome “europeu”,
o outro pelo seu nome “ídiche”. Para os historiadores,
a mensagem é clara e chocante: não interessa quão
respeitável (entenda-se europeu) “Samuel” pareça em seu exterior, em seu interior ele sempre será
“Schmuÿle”, como atesta a melodia judaica na qual
Mussorgsky se baseou. Ravel, por sua vez, expressou
a ostentação de “Samuel” pela repetição insistente
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Gravações Recomendadas

Shostakovich

Symphony Nº 5; Festive
Overture; Orchestral Works

Royal Philharmonic Orchestra
Orquestra Real do Concertgebouw
Orquestra Nacional Russa
Riccardo Chailly, regente
Vladimir Ashkenazy, regente
Deutsche Grammophon, 2004

Concertos Para Violino

Filarmônica Tcheca
Sinfônica da Rádio de Praga
Evgeny Mravinsky, regente
Sir Charles Mackerras, regente
Jiri Tomásek, violino
David Oistrákh, violino
Le Chant du Monde, s/d

Concertos Para Violino

Sinfônica da URSS
Iuri Temirkanov, regente
Victor Tretyakov, violino
The Classical Russian Revelation, 1998

Mussorgsky

Quadros de uma Exposição

Filarmônica de Berlim
Carlo Maria Giulini, regente
Sony, 2010

Sinfônica de Chicago
Sir Georg Solti, regente
Decca, 1991
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das cordas graves em uníssono, cabendo ao pobre
“Schmuÿle” o choramingar repetido do trompete.
Já a música para “O Mercado de Limoges” sugere
a algazarra de uma feira livre, levando-nos sem interrupção à parte final da exposição, quando a atmosfera colorida de Limoges dá lugar à escuridão e ao
bizarro. O próprio Gartman vaga pelas “Catacumbas: Sepulcro Romano” segurando uma lamparina
que ilumina os crânios perfilados nas estacas — Cum
mortuis in lingua mortua —, e Mussorgsky o homenageia com uma lúgubre melodia baseada no tema do
“Promenade”. O mesmo clima fantástico continua na
“Cabana de Baba Iaga Sobre as Patas de uma Galinha”,
em que Gartman retrata um antigo relógio medieval
como a morada da temida feiticeira Baba Iaga, devoradora de criancinhas russas, montada em uma assustadora carruagem.
O grotesco voo da bruxa termina no “Grande Portão de Kiev”, desenho inscrito por Gartman
numa competição que celebrou a tentativa frustrada
de assassinar o Tsar Alexandre ii em 1866. O desenho incorpora a representação estilizada de um antigo capacete eslavo e de um kokoshmik [um tipo de
ornamento para a cabeça das mulheres] dentro de um
imponente portão. A música para emoldurar tanta
majestade é solene, quase litúrgica, sendo o tema do
“Passeio” reconstruído de forma triunfal. Ravel termina sua versão para orquestra com a belíssima sonoridade dos sinos tubulares, uma sincera homenagem
à cena da coroação de Boris Godunov.
Marco Aurélio Scarpinella Bueno é médico e
pesquisador musical, autor de Shnittke: Música Para Todos
os Tempos (Algol, 2007) e Círculos de Influência: A Música
na União Soviética. Da Revolução Bolchevique às Gerações
Pós-Shostakóvitch (Algol, 2010). Idealizou e apresentou as
séries Música Soviética: Da Revolução Bolchevique ao Fim
do Comunismo e Música no Leste Europeu pela Rádio Cultura
FM de São Paulo.
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A finlandesa Susanna Mälkki
estudou na Academia Sibelius,
em Helsinque, onde foi
aluna de Jorma Panula e Leif
Segerstam. Já se apresentou
com as orquestras Real do
Concertgebouw, Philarmonia
(Londres), e as filarmônicas de
Berlim, Los Angeles e da Radio
France. É membro da Academia
Real de Música da Suécia. Em
2010, foi eleita fellow da Royal
Academy of Music e, em 2011,
recebeu a medalha da Ordem
do Leão da Finlândia, uma das
maiores honrarias do governo
de seu país. Susanna Mälkki foi
diretora musical do Ensemble
Intercontemporain por dez
anos e diretora artística da
Sinfônica de Stavanger. Em 2011,
tornou-se a primeira mulher a
reger no Teatro alla Scala em
Milão e, em 2013, foi nomeada
principal regente convidada da
Orquestra Gulbenkian (Lisboa).

Nascido em São Paulo, Luíz
Filíp estudou com Elisa Fukuda
e, mais tarde, com Ulf Wallin
na Hochschule für Musik
Hanns Eisler, em Berlim, e
com Zakhar Bron, no Pitea
Musik och Dansskola, na
Suécia. Em 2008, formou-se na Universität der Künste
Berlin, onde foi aluno de
Guy Braunstein. Luíz Filíp
foi premiado nos concursos
internacionais Tibor Varga,
Henri Marteau e Gerhard
Taschner. Gravou DVD com
os Concertos Para Violino de
Camargo Guarnieri, com a
Orquestra Sinfônica Municipal
de São Paulo, sob regência
de Lutero Rodrigues (Lua
Music, 2008). Em 2012, venceu
concurso para vaga de primeiro
violino na Filarmônica de
Berlim. Integra também o
Ensemble Berlin, grupo de
câmara da orquestra alemã.

Compor histórias de
realização é a nossa cultura.
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Andrés Segovia e Villa-Lobos (s/d)
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31 JUL QUI 21H
1 AGO SEX 21H
2 AGO SÁB 16H30
3 AGO DOM 17H
Pau-Brasil

Sapucaia

Jequitibá

Campos do Jordão

GIANCARLO GUERRERO REGENTE
MANUEL BARRUECO VIOLÃO
ROBERTO SIERRA [1953]
Fandangos [2000]
12 MIN

HEITOR VILLA-LOBOS

Villa-Lobos

[1887-1959]

Concerto Para Violão e Pequena Orquestra
-

em

Foco

[1951]

Allegro Preciso
Andantino e Andante
Cadência
Allegro Non Troppo e Vivo

18 MIN

______________________________________
CLAUDIO SANTORO [1919-89]

Brasiliana

Osesp 60

[1954-5]

- Allegro Moderato
- Adagio
- Allegro
14 MIN

LEONARD BERNSTEIN

[1918-90]

Compositor

transversal

On The Waterfront - Suíte Sinfônica [1954-5]
23 MIN
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ROBERTO SIERRA

H

á duas teorias prevalecentes sobre a origem
do fandango: uma a localiza na Península
Ibérica, a outra aponta para o Novo Mundo
(as Novas Índias e a Nueva España — atual
México). Se no século xviii o fandango era considerado sensual demais, ainda assim a dança tornou-se
rapidamente muito popular, e muitos compositores
integraram-na em suas obras. Uma peça para cravo
atribuída a Antonio Soler (1729-83) foi o ponto de
partida. O Fandango de Soler parece fraturado, quase como um improviso escrito. Sua estrutura quebrada forneceu a base de minha fantasia orquestral e
também permitiu a incorporação de elementos dos
fandangos de Luigi Boccherini (1743-1805) e de Domenico Scarlatti (1685-1757), assim como de meus
próprios devaneios barrocos.
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Uma progressão básica do acorde de Ré Menor
pode ser ouvida do início ao fim, nas muitas transformações sobre uma teia de orquestração elaborada
e uma escrita instrumental virtuosística que reúne
a música dos séculos xviii e xxi. Essas transformações, sempre baseadas no material ouvido anteriormente, amplificam pequenos motivos e elaboram o
tecido musical por repetições variadas e por densas
superposições de camadas melódicas e rítmicas. Na
minha peça Fandangos, o passado se mistura com o
presente em um contínuo de variações harmônicas,
melódicas e timbrísticas.

Roberto Sierra

O

Concerto Para Violão e Pequena Orquestra
foi escrito em 1951 por um compositor experiente, de escrita madura, um
Villa-Lobos que, no âmbito social, já
havia passado pelos momentos de afirmação de brasilidade na Paris dos anos 1920 e pela aliança com o
governo Vargas nos idos de 1930. Tinha se tornado
um artista reconhecido internacionalmente, colhendo, havia uma década, os frutos de sua produção.
Última obra que Villa-Lobos escreveu para o
violão, o Concerto foi composto por solicitação do
violonista espanhol Andrés Segovia (1893-1987). O
primeiro encontro entre os artistas, ocorrido em
Paris na casa da escritora portuguesa Olga Moraes
Sarmento em 1924, tornou-se episódio amplamente retratado pela bibliografia da música brasileira,
uma passagem já incorporada ao folclore do instrumento. A versão de Segovia pode ser lida numa importante publicação, a Guitar Review (n. 22, 1958),
e a de Villa-Lobos foi recolhida nas anotações feitas
por Hermínio Bello de Carvalho durante a palestra
que o compositor realizou no Conservatório Nacional de Canto Orfeônico no Rio de Janeiro em 1956.
Deixando de lado o aspecto pitoresco desse encontro, deve-se ressaltar a importância da parceria
para a literatura do violão. Em fins dos anos 1920,
Villa-Lobos concluiu a série de 12 Estudos, obra dedicada a Andrés Segovia. Trata-se de um marco na
produção brasileira e internacional tanto pela abordagem inovadora na técnica de execução do violão
quanto pelo conteúdo musical, que abarca um rico
universo de elaborações melódico-harmônicas, pleno
de imagens sonoras.
Essas diferentes experiências do compositor com
o violão, instrumento que considerava seu “repositório de ideias”, foram amalgamadas neste Concerto,
inicialmente denominado Fantasia Concertante Para
Violão e Orquestra. A mudança do título ocorreu quando, atendendo mais uma vez à solicitação de Segovia,
Villa-Lobos acrescentou uma cadência a ser executada entre o segundo e o terceiro movimentos.

É sabido que o violonista participava ativamente
do processo de finalização de obras que lhe eram dedicadas. Como exemplo, o trecho da carta que endereçou ao compositor mexicano Manuel Ponce (1882-1948), sugerindo modificações no Concierto Del Sur
(1941): “Pense, querido Manuel, em uma cadência
menos poética e mais brilhante para o último movimento. Para a maioria do público ignaro, a cadência
é como o Dó de peito do tenor [...] — há quem vá só
para isso.”1
Passaram-se alguns anos até que Segovia realizasse a estreia do Concerto de Villa-Lobos nos Estados Unidos, em fevereiro de 1956, com a Orquestra
Sinfônica de Houston, regida pelo compositor. Os
três movimentos que compõem a obra apresentam
uma escrita orquestral equilibrada, que permite
liberdade de expressão violonística a despeito dos
problemas de projeção sonora característicos do
instrumento. Ainda assim, não deixam de existir
momentos em que a presença orquestral dificulta a
compreensão do solo.
No primeiro movimento, “Allegro Preciso”, destacam-se dois temas principais de caráter contrastante. O que dá início à obra, essencialmente rítmico,
permeia a construção de toda a primeira parte, sendo executado pelos diferentes naipes da orquestra.
Durante o percurso, o violão, num discurso dialógico, apresenta elaborações técnicas que englobam arpejos, escalas e frases percussivas, até que o próprio
instrumento venha reapresentar o motivo rítmico
original vertido para uma estrutura de acordes rasgueados. Um novo tema, sutilmente enunciado pela
orquestra, é então executado pelo solista. Trata-se
de uma bela melodia que insinua uma cantiga popular, apresentada nos diferentes graus da escala, em
típicas progressões villa-lobianas. O movimento se
conclui bruscamente com a retomada, sem muita
preparação, do tema rítmico inicial.
O “Andantino e Andante” apresenta uma fatura
de delicadezas em que o violão, reiteradamente arpejado, conduz uma linha melódica que brota dos acor-

1. Alcázar , Miguel. The Segovia - Ponce Letters (Columbus: Editions Orphée, 1989), p.223.
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Gravações Recomendadas

Villa-Lobos

Guitar Concerto

London Symphony Orchestra
André Previn, regente
Juliam Bream, violão
BMG International, 1993

BERNSTEIN

Original Jacket Collection:
Bernstein conducts Bernstein (10 CD)

Columbia Symphony Orchestra
New York Philharmonic
New York City Ballet Orchestra
Leonard Bernstein, regente
Sony Classics, 2008

Candide Overture; Symphonic
Dances from West Side Story;
Symphonic Suite from the Film On
The Waterfront; Fancy Free Ballet

New York Philharmonic
Leonard Bernstein, regente
Sony Classical, 2004

SIERRA

Sinfonia nº 4; Fandangos; Carnaval

Sinfônica de Nashville
Giancarlo Guerrero, regente
NAXOS, 2013
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des, até a chegada do andante, quando a voz principal
passa a ser enunciada pelos baixos do instrumento. A
orquestra assume a condução melódica num clima de
grande expressividade que conduz à reapresentação
do tema pelo solista. Chega-se assim à cadência, que
retoma e elabora materiais temáticos apresentados
anteriormente. Os aspectos virtuosísticos da parte
solista ficam por conta das escalas descendentes, das
frases percussivas resultantes da combinação de ligados articulando cordas soltas, até o ponto final onde
sobressaem acordes destacados por forte acentuação.
O último movimento, “Allegro Non Troppo e
Vivo”, é essencialmente rapsódico, iniciando-se com
um material rítmico executado pela orquestra ao
qual responde um violão continuamente arpejado
que irá retomar a rítmica inicial em blocos de acordes. Surge um novo tema, apresentado pela orquestra em andamento vivo, que conduz a uma seção em
que os acordes do violão dialogam com a melodia
tocada pelo fagote. Um novo motivo, enunciado pelas cordas graves do instrumento, desemboca num
material de grande dificuldade técnica para o solista,
até a retomada final da linha melódica que sobressai
dos acordes percussivos.
Trata-se de uma obra fundamental do repertório
violonístico, amplamente registrada e apresentada
nos quatro cantos do mundo pelos mais importantes
intérpretes que se dedicam ao instrumento.
Márcia Taborda é professora de violão da Escola de
Música da UFRJ e autora de Violão e Identidade Nacional: Rio
de Janeiro 1830/1930 (Editora Civilização Brasileira, 2011).

N

ascido em Manaus, Claudio Santoro
muito cedo demonstrou forte aptidão
para a música e, aos doze anos, foi agraciado pelo governo de seu estado natal
com uma bolsa para estudar no Rio de Janeiro. Foi
um dos primeiros alunos do compositor Hans-Joachim Koellreutter no Conservatório de Música do
Rio de Janeiro, entre 1940 e 41, tornando-se pioneiro na divulgação do dodecafonismo no Brasil. O
reconhecimento viria rapidamente: já em 1944, seu
Quarteto de Cordas nº 1 recebeu menção honrosa em
concurso realizado pela Chamber Music Guild de
Washington. Pouco tempo depois, ganharia o concurso para a bolsa Guggenheim, mas, por ser membro do Partido Comunista Brasileiro, Santoro teria
seu visto recusado pelo governo norte-americano.
A recusa acabou por levá-lo à França, onde seria aluno de Nadia Boulanger, professora que também exerceria grande influência sobre José Antonio de Almeida Prado e Egberto Gismonti. De
Paris, Santoro iria a Varsóvia e Praga, onde participaria como delegado brasileiro do Congresso
dos Compositores Progressistas, encerrado com
a condenação à música dodecafônica, classificada
como “burguesa decadente”.1
A exemplo de Villa-Lobos e tantos outros, a experiência na Europa seria determinante no redirecionamento estilístico do compositor, que passaria
a cultivar preocupações nacionalistas. Na célebre
“Carta Aberta Aos Músicos e Críticos do Brasil”,
de 1950, Camargo Guarnieri citava nominalmente Santoro como um dos “compositores moços de
valor e grande talento”, que, apesar de ter sido vítima do “dodecafonismo”, mais tarde pudera, felizmente, libertar-se e “retomar o caminho da música
baseado no estudo e no aproveitamento artístico-científico do nosso folclore”.2 Em telegrama coletivo enviado do Rio de Janeiro, Santoro se juntou àqueles que saudavam a tomada de posição de
Guarnieri: “Jovens compositores intérpretes brasileiros aplaudem magnífica atitude eminente mestre
defendendo criação musical brasileira”.

Brasiliana é uma criação desta chamada “fase
nacionalista”. Composta entre 1954 — ano de
fundação da Osesp — e 1955, época em que
o compositor residia em São Paulo, a peça segue o modelo barroco de três movimentos —
“Allegro”/“Adagio”/“Allegro”. Os elementos mais
marcadamente típicos aparecem sobretudo no último movimento, que explora de maneira inventiva ritmos e modos nordestinos. Brasiliana teve sua
estreia na capital fluminense, em 1958, com a Orquestra do Theatro Municipal do Rio de Janeiro,
sob regência do próprio compositor.
Ricardo Teperman é doutorando em Antropologia
Social na Universidade de São Paulo e editor da
Revista Osesp.

1. Mariz, Vasco. A Música Clássica Brasileira (Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio Editorial, 2002), p. 105.
2. Citado por Horta, Luiz Paulo, em Brasil Rito e Ritmo: Um Século de Música Popular e Clássica (Rio de Janeiro: Aprazível Edições), 2004, p. 229.
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O

filme On The Waterfront [Sindicato de
Ladrões], dirigido por Elia Kazan,
ocupa a oitava posição na lista dos
cem melhores filmes norte-americanos de todos os tempos, elaborada pelo American Film Institute em 1998. Escrita por Leonard
Bernstein durante uma estadia de três meses em
Hollywood, em 1954, a música representa sua
única empreitada na composição para cinema (outras trilhas de filmes que usam músicas de Bernstein são adaptações de obras preexistentes).
Pode parecer curioso que, apesar de seu vínculo com os meios de comunicação de massa como
plataforma para atingir novas audiências, Bernstein
tenha mantido distância do cinema. Em suas palavras, o problema é que “é musicalmente insatisfatório para um compositor escrever uma trilha cujo
principal mérito deve ser a discrição”. Reclamando da experiência na ilha de edição dos estúdios de
som da Columbia Pictures, ele diz: “O compositor
de trilha fica ali sentado, protestando como pode,
mas, ao fim e ao cabo, aceitando (com peso no coração) a inevitável perda de uma grande parte de
seu trabalho. Todos tentam consolá-lo: ‘Você pode
aproveitar esse material em uma suíte’.”
E foi exatamente o que Bernstein fez no verão seguinte, criando uma peça de concerto independente, que desenvolve as principais ideias da trilha para
On The Waterfront. A partitura traz cinco seções, ainda que, como apontou o biógrafo Humphrey Burton, o resultado pareça menos uma suíte de episódios variados do que um poema sinfônico baseado
na técnica de transformação temática consagrada
por Liszt. É especialmente fácil seguir o curso dessas transformações, dados os perfis muito claros e
as colorações expressivas do material temático de
Bernstein, a começar pelo tema do solo de trompa (originalmente tocado na sequência de abertura
do filme). Um blues choroso alude à cidade solitária
— o filme de Elia Kazan se passa nos estaleiros decadentes de Hoboken, New Jersey, cuja violência é
evocada musicalmente em passagens que estão entre
as mais agressivas da obra do compositor. Em On The
Waterfront, Bernstein usa os recursos do jazz para
transmitir uma brutalidade terrível, diferentemente
de West Side Story, por exemplo, em que o gênero
expressava a exuberância da cidade grande.

Marlon Brando e Eva Marie Saint em cena do filme Sindicato de Ladrões

No coração emocional da suíte, Bersntein se
aproveita da música usada na inesquecível cena em
que os dois amantes, Terry (Marlon Brando) e Edie
(Eva Marie Saint), encontram-se sobre o teto de um
prédio. O tema principal, associado a Terry, e uma
variante do solo de trompa são melodias lamentosas
e bastante espaçadas — recurso recorrente quando Bernstein explora sua veia mais lírica (como em

“Make it Grow”, em Candide, por exemplo). Retornam as passagens mais violentas da música e, então,
Bernstein opera a mais gloriosa transformação do
tema de Terry, uma ode à sua resistência desafiadora.
Thomas May é jornalista, autor de Decoding Wagner:
An Invitation to His World of Music Drama (Amadeus Press,
2004) e organizador de The John Adams Reader (Amadeus
Press, 2006). Tradução de Ricardo Sá Reston. © Thomas May
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GIANCARLO GUERRERO REGENTE

MANUEL BARRUECO

Última Vez Com a Osesp em Novembro de 2013

Primeira Vez Com a Osesp

Giancarlo Guerrero é diretor
musical da Orquestra Sinfônica
de Nashville e principal maestro
convidado da Orquestra de
Cleveland/Miami Residency,
cargo criado recentemente. Em
2011, sua gravação da Sinfonia
Metropolis e de Deus ex Machina,
de Michael Daugherty, com a
Orquestra Sinfônica de
Nashville, ganhou três prêmios
Grammy, incluindo a categoria
de Melhor Performance de
Orquestra. Nas últimas
temporadas, Guerrero
apresentou-se com a Orchestre
National du Capitole de
Toulouse, as filarmônicas de
Londres, da Radio France e de
Copenhague, e as sinfônicas de
Baltimore, Boston, Cincinnati,
Dallas, Detroit, Houston,
Indianápolis e da Rádio de
Frankfurt, entre outras, além da
própria Osesp. Em 2012, regeu
também, com grande sucesso, a
orquestra do Festival de Campos
do Jordão — onde esteve
novamente este ano.

Nascido em Cuba, Manuel
Barrueco iniciou seus estudos
aos oito anos de idade no
Conservatório Esteban Salas.
Em 1967, imigrou com a
família para os Estados Unidos
e estudou no Peabody
Conservatory of Music.
Já se apresentou em salas
como a Musikverein, em
Viena, o Concertgebouw,
em Amsterdã, o Royal
Albert Hall, em Londres,
a Philharmonie, em Berlim,
o Teatro Real, em Madri,
e o Palau de la Música, em
Barcelona. É artista em
residência do Conservatório
de Música de Porto Rico e
da Universidade de Alicante,
na Espanha. Sua gravação
do Concierto de Aranjuez,
de Joaquín Rodrigo, com
a orquestra Philharmonia,
sob regência de Plácido
Domingo (EMI, 1997),
foi eleita a melhor de todos
os tempos pela revista
Classic CD.

VIOLÃO

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

siga
folha
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Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo

Desde seu primeiro concerto, em
1954, a Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo — Osesp
— construiu uma trajetória de
grande sucesso, tornando-se a
instituição que é hoje.
Reconhecida internacionalmente
por sua excelência, a Orquestra é
parte indissociável da cultura
paulista e brasileira, promovendo
transformações culturais e sociais
profundas. Nos primeiros anos,
foi dirigida pelo maestro Souza
Lima e pelo italiano Bruno
Roccella, mais tarde sucedidos
por Eleazar de Carvalho (1912-96), que por 24 anos dirigiu a
Orquestra e desenvolveu intensa
atividade. Nos últimos anos sob
seu comando, o grupo passou por
um período de privações. Antes
de seu falecimento, porém,
Eleazar deixou um projeto de
reformulação da Osesp. Com o
empenho do governador Mário
Covas, foi realizada a escolha do
maestro que conduziria essa nova
fase na história da Orquestra. Em
1997, o maestro John Neschling
assume a direção artística da
Osesp e, com o maestro Roberto
Minczuk como diretor artístico
adjunto, redefine e amplia as
propostas deixadas por Eleazar.
Em pouco tempo, a Osesp abre
concursos no Brasil e no exterior,
eleva os salários e melhora as
condições de trabalho de seus
músicos. A Sala São Paulo é
inaugurada em 1999 e, nos anos
seguintes, são criados os Coros
Sinfônico, de Câmara, Juvenil e
Infantil, o Centro de
Documentação Musical, os
Programas Educacionais, a
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editora de partituras Criadores
do Brasil, e a Academia de
Música. As temporadas se
destacam pela diversificação de
repertório, e uma parceria com o
selo sueco BIS e com a gravadora
carioca Biscoito Fino garante a
difusão da música brasileira de
concerto. A criação da Fundação
Osesp, em 2005, representa um
marco na história da Orquestra.
Com o presidente Fernando
Henrique Cardoso à frente do
Conselho de Administração, a
Fundação coloca em prática
novos padrões de gestão, que
se tornaram referência no meio
cultural brasileiro. Além das
turnês pela América Latina
(2000, 2005, 2007), Estados
Unidos (2002, 2006, 2008),
Europa (2003, 2007, 2010, 2012,
2013) e Brasil (2004, 2008, 2011),
o grupo mantém desde 2008 o
projeto Osesp Itinerante, pelo
interior do estado de São Paulo,
realizando concertos, oficinas e
cursos de apreciação musical para
mais de 70 mil pessoas. Indicada
em 2008 pela revista Gramophone
como uma das três orquestras
emergentes no mundo às quais se
deve prestar atenção, e mais
recentemente (2012) tema de
destaque em publicações como o
jornal The Times e a 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**
Davi Graton spalla***
Emmanuele Baldini spalla
JUN IWASAKI spalla*
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*
SAMUEL DiAS*
VIOLAS

Horácio Schaefer

Maria Angélica Cameron
Peter Pas
Andrés Lepage
David Marques Silva
Éderson Fernandes
Galina Rakhimova
Olga Vassilevich
Simeon Grinberg
Vladimir Klementiev
ALEN BISONIC*
DIEMERSON SENA*
SARAH PIRES*

Academia da osesp
HARPA

VIOLINO

Liuba Klevtsova
FLAUTAS

Fabíola Alves piccolo
José Ananias Souza Lopes
Sávio Araújo
OBOÉS

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

romeu rabelo contrafagote
Francisco Formiga
TROMPAS

Dante Yenque
Ozéas Arantes

André Gonçalves
José Costa Filho
Nikolay GENOV
Luciano Pereira do Amaral
Samuel Hamzem
Eduardo Minczuk
TROMPETES

Fernando Dissenha
Gilberto Siqueira

DAN RAFAEL TOLOMONY
ERYCK GIACON
MONIQUE DOS ANJOS
SUÉLLEN BOER
VIOLA

EVERTON TABORDA
JADER DA CRUZ
NATANAEL FERREIRA
CONTRABAIXO

LUIZ EDUARDO FERREIRA
FLAUTA

RAUL MENEZES
OBOÉ

ÉRICO MARQUES
CLARINETE

MARÍA DEL MAR RÁBAGO
PATRICK VIGLIONI
FAGOTE

FRANCISCO WELLINGTON
TROMPA

JUNIOR ANDRADE
TROMPETE

CRISTÓBAL ROJAS SALINAS
DAN YURI
TROMBONE

ANDRÉ MACHADO
DIEGO RIBEIRO
EZEQUIEL LIMA
TUBA

CÉSAR AUGUSTO SOUZA

Antonio Carlos Lopes Jr.
Marcelo Matos
Flávio Gabriel*
TROMBONES

Darcio Gianelli
Wagner Polistchuk
Alex Tartaglia
Fernando Chipoletti
TROMBONE BAIXO

Darrin Coleman Milling
TUBA

Marcos dos Anjos Jr.**
Luiz Ricardo Serralheiro*
TÍMPANOS

Elizabeth Del Grande
Ricardo Bologna
PERCUSSÃO

Ricardo Righini 1ª percussão

VIOLONCELOS

Johannes Gramsch
Wilson Sampaio***

Heloisa Meirelles
Adriana Holtz
Bráulio Marques Lima
Douglas Kier
Jin Joo Doh
Maria Luísa Cameron
Marialbi Trisolio
Regina Vasconcellos
Rodrigo Andrade Silveira

Alfredo Lima
Armando Yamada
Eduardo Gianesella
Rubén ZúÑiga
TECLADOS

Olga Kopylova
GERÊNCIA

Joel Galmacci gerente
Xisto Alves Pinto inspetor
Laura Padovan Passos

CONTRABAIXOS

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

CORO DA OSESP

CORO acadêmico DA OSESP

REGENTE HONORÁRIA

regente

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
Maria Angélica Leutwiler
Maria Raquel Gaboardi
Mariana Valença
Mônica Weber Bronzati
Patrícia Nacle
Léa L acerda monitora
Silvana Romani
Solange Ferreira
Vesna Bankovic

M ARCOS THADEU
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 Teixeira monitor
Silas de Oliveira
PREPARADOR VOCAL

SOPRANOS

Lais Assunção
Mariana Sabino jardim
MARIA MEDEIROS
Negravat
Tatiane Reis
CONTRALTOS

Ana Luiza de Oliveira
Carla Campinas
Caroline Jadach
Daniela Lamim
Joyce de Souza
tenores

Bruno Arrabal
Isaque Oliveira
Marcus Loureiro
miqueias pereira
baixos

André Rabello
Fúlvio Lima
Gabriel Calixto
Luis Fidelis
Marcus Ouros
PIANISTA CORREPETIDORa

Camila oliveira

Marcos Thadeu
PIANISTA CORREPETIDOR

Fernando Tomimura
(*) músico licenciado
(**) Em experiência no Coro da osesp

GERÊNCIA

Claudia dos Anjos gerente
Sezinando Gabriel de O. Neto inspetor
Ana Claudia Marques da Silva assistente

Os nomes estão relacionados
em ordem alfabética, por categoria.
Informações sujeitas a alterações

CORO INFANTIL DA OSESP

CORO JUVENIL DA OSESP

REGENTE

REGENTE

TERUO YOSHIDA

PAULO CELSO MOUR A

Allice Souza Diniz
Ana Carolina da Costa Oliveira
Ana Luiza Rosa Naves
Camila Araújo Fonseca
Camila dos Santos Brito
Catarina Akemi Lopes Kawakami
Catarina Pereira de Oliveira Monteiro
Cloe Perrut de Godoi
Eduarda Marques Grolla
Fernanda dos Santos de Oliveira
Fernanda Fernandes Quintanilha
Fernanda Moreira de Carvalho Arantes
Flávia Cordeiro da Silva
Flávia Moreira de Carvalho Arantes
Francisco Krindges Geraldini
Gabriela do Nascimento Lopes dos Santos
Giovanna Mello Camargo
Gustavo Barraviera Rodrigues
Hellen Cristina Souza Sabino
Ingrid Santos Cle Cherun
Irene Chapuis Fonseca
Irina Alfonso Frederico
Isabella Rossi Nicodemos
Izabela Amoroso Cavalcante
Izabela Vieira Marciano
Jacqueline Ladeia Pereira Castanho
Jennifer Anne Santana da Silva
Julia Corrêa Oliveira
Julia Ribeiro Montin
Kelly Ibane Paim Ignácio
Letícia Araújo Fonseca
Lohanna Souza Santos de Lima
Luara Mascarenhas Nascimento
Lucas Shoji
Luciana Guedes Germano
Luísa Lopes Petean
Luiz Roberto Quinteros dos Santos
Mariane Eloar Silva Camargo
Marianne de Souza Prina
Marina Celani Guedes
Marina Garcia Custódio
Mina Chynn Ku Albuquerque
Monique Pereira Molina
Nathalia Grillo Domingos
Paula Caetano Leite
Paula Santana Schimit
Priscila Cardoso Teixeira

Quéren dos Santos de Oliveira
Rafaella Martins Silva
Renata Garcia Custódio
Renata Lahat
Sara Helen da Silva
Sofia Martins Ribeiro Coelho de Magalhães
Sofia Spassova Costa
Sophia Alfonso Frederico
Stéphanie de Fátima da Silva Vianna
Theophil Zybell
Victoria Beatriz Souza Niza
Vitoria Costa de Sousa
Yohana Rocha Granatta
Ysa Paula da Costa Oliveira
PIANISTA CORREPETIDORA

DANA RADU

Alan Santos Rodrigues de Oliveira
Aline Thais Moraes Durán
Amanda Bispo Ferreira da Silva
Anaís Levin
Andressa Daniella Santos
Beatriz Ribeiro Montin
Bianca Carvalho de Almeida
Carina Bispo Miranda
Carlos Henrique Bueno da Costa
Chiara Bistão Guttieri
Diego Lourenço Barros de Souza
Edgar Moises da Silva Baldoino
Felicia Gomes Wahhab
Fernanda Loureiro Corrêa
Gabriel Ballaré Lima
Gabriela Schleder do Carmo
Giovanna Maria Silva Candida
Henrique Ibane Paim Ignacio
Henrique Silva Pedroso
Jaqueline Peixinho Dias
Jessica Cancio de Oliveira
Joseph Cristo
Júlia Pissato de Almeida Prado
Juliana Lucca de Bittencourt Fialho
Kalil Riccardi Potenza
Larissa Acelina Casimiro de Queiroz
Leonardo Oliveira de Lima
Luiza Sampaio Bento Costa
Lygia Polia Santiago Sampaio
Maria Clara Perrut de Godoi
Marina da Silva Martins
Myriam Bernardo de Sousa Santos
Nathan Viveiros Viana
Noemi Raquel Batista da Silva
Paula de Castro Uzeda
Pedro Vinicius Vergara Silva Magalhães
Renato Fritz Hoefler
Samuel Cesar Matheus
Sara Regina Vieira Antolini
Thaís Santos Oliveira
Thalya Tiffany Chaves
Thiago Constantino
Victória Andrezza Prado Perez
Vinicius Costa Jaloto
Yasmin Maria Amirato
PIANISTA

DANA RADU
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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
assistente

átilla oliveira

Conselho Fiscal

Centro de Documentação Musical
e Editora Criadores do Brasil
Antonio CARLOS Neves PINTO coordenador

Antonio Carlos Carvalho de Campos
Antonio Prata
DENISE FRAGA
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

Diretoria Executiva

MARCELO LOPES diretor executivo

Fausto A. Marcucci Arruda superintendente
assistentes

Juliana Dias França

Rita Pimentel
Gabrielle a. de oliveira Coelho*
Eventos

Mauren Stieven
Eliane Ribeiro Toldo de Oliveira
thais yamaga*
Relacionamento parceiros

Jurídico
Daniella albino bezerra gerente

Conselho ConsultiVo

diretor

assinaturas

rafael santos
Maria Luiza da Silva
Ana carla menezes*
Thais oliveira de sousa*
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

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

Carolina Bianchi
Giovanna Campelo

Relacionamento patrocinadores

Natália Lima
olivia tornelli
matheus ribeiro*

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
Publicações e impressos

Fernanda Salvetti Mosaner
Beatriz yumi aoki*
publicidade

Atividades Educacionais
Rogério Zaghi coordenador

Ana Paula Silva MOnteiro
Thais souza paes

Academia

Camila Alessandra Rodrigues da Silva
Juliana Martins Vassoler
Dana Mihaela Radu pianista correpetidora
Educação Musical

Helena Cristina Hoffmann
Simone Belotti
Daniela de Camargo Silva
Denilson Cardoso Araújo
Coro infantil

Teruo Yoshida regente
Coro Junenil

paulo celso moura regente
Brena Ferreira Bueno
CORO ACADÊMICO

Marcos THadeu

regente

Educação Patrimonial

Renata Lipia Lima
cAIO PASSADOR GARCIA
carolina oliveira ressureição*
renata garcia cruz*

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*

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
indicadores

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

Daniela 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 Dutra Di Pia zza

gerente

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

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

Fernando Dionisio Vieira da Silva
MARIEL LOPES DE MENDONçA
mauro santiago gois
Renato Faria Firmino
montagem

Rodrigo Batista Ferreira
Benedito Junior Rodrigues Costa
CARLOS HENRIQUE N. DOS SANTOS
Edgar Paulo da Conceição
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
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.

PROGRAMA SUA ORQUESTRA

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

/osesp

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

/videososesp

REALIZAÇÃO

Secretaria da Cultura

/osesp

Programa sua orquestra
Agradecemos a todos que contribuem
com o nosso programa de
captação de recursos para os
programas educacionais da Osesp
Abner Oliva
Abrahão Saliture Neto
Ademar Pereira Gomes
Adhemar Martinho dos Santos
Adriana Mazieiro Rezende
Adriana Ravanelli Ribeiro Gilliotti
Agueda Galvão
Alberto Cazaux
Alberto Kachani
Albino de Bortoli
Alceu Landi
Alessandra Miramontes Lima
Alessandro Contessa
Alexandre Conti Marra
Alexandre Jose Marko
Alexandre Leao Ferreira
Alfredo José Mansur
Alida Maria Fleury Bellandi
Alieksiei Martins
Alvaro Furtado
Ana Carola Hebbia Lobo Messa
Ana Carolina Albero Belisário
Ana Elisabeth Adamovicz de Carvalho
Anatoly Tymoszczenko
André Caminada
Andre Guyvarch
André Luiz de Medeiros M. de Barros
Andre Rodrigues Cano
Andre Xavier Forster
Andreia de Fatima Nascimento
Anelise Paiva Csapo
Anita Leoni
Antonieta de Oliveira
Antonio Ailton Caseiro
Antonio Capozzi
Antonio Carlos Manfredini
Antonio Carlos Rebello da Silva
Antonio Claret Maciel Santos
Antonio de Jesus Mendes
Antonio Dimas
Antonio Marcos Vieira Santos
Antonio Quintella
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
Claudia Serrano de Azevedo
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
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 Colletti Barbosa
Fabio de Oliveira Teixeira
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 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
Heitor Martins
Helder Oliveira de Castro
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
Isis Cristina Barchi
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
Juliana Benigna de Oliveira Correa
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
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Luiz Carlos Corsini Monteiro de Barros
Luiz Carlos de Castro Vasconcellos
Luiz Carlos Teixeira de Souza Junior
Luiz Cesário de Oliveira
Luiz Diederichsen Villares
Luiz do Nascimento Pereira Junior
Luiz Eduardo Cirne Correa
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 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 Lotito Netto
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
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Orlando Cesar O. Barretto
Oscar Windmüller
Osni Aparecido Sanchez
Oswaldo Henrique Silveira
Otavio de Souza Ramos
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 Ansai
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
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
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
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ASSOCIE-SE!
Para outras informações sobre
o Programa Sua Orquestra, acesse:
www.osesp.art.br/suaorquestra
ou entre em contato pelo telefone
11 3367-9580

INFORMAÇÕES ÚTEIS
PRECISO ME PREPARAR PARA
OS CONCERTOS?

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

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

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

QUANDO APLAUDIR?

COMO DEVO ESTAR VESTIDO?

CHEGANDO ATRASADO

E NA HORA DA TOSSE?

É tradição na música clássica
aplaudir apenas no final das
obras. Preste atenção, pois muitas
peças têm vários movimentos, com
pausas entre eles. Se preferir,
aguarde e observe o que faz a
maioria.
No início do concerto ou após
o intervalo, as portas da sala de
concerto serão fechadas logo
depois do terceiro sinal. Se lhe for
permitido entrar entre duas obras,
siga as instruções de nossos
indicadores e ocupe rápida
e silenciosamente o primeiro lugar
vago que encontrar. Precisando
sair, faça-o discretamente,
ciente de que não será
possível retornar.
IMPORTANTE

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

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

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

As crianças são sempre bem-vindas
aos concertos, e trazê-las é a
melhor forma de aproximá-las de
um repertório pouco tocado nas
rádios e raramente explorado pelas
escolas. Aos sete anos, as crianças
já apresentam uma capacidade de
concentração mais desenvolvida,
por isso recomendamos trazê-las
a partir dessa idade. Aconselhamos
a escolha de programas específicos
e que não ultrapassem os 60
minutos de duração.

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

ESTER GRINSPUM
Recife, PE, 1955

Sem título, 1984
offset sobre papel
21,5 x 31,5 cm
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil.
Doação de Susana Sassoun, 2007
Crédito fotográfico: Alessandra Fratus

ESTER GRINSPUM (Recife, PE, 1955)
Ester Grinspum é desenhista, escultora, gravadora, ilustradora e pintora.
Estudou com Luiz Paulo Baravelli e Marcello Nitsche no Instituto de Arte e
Decoração – Iade. Entre 1973 e 1977, estuda na Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU/USP. No início dos anos
1980, participa da exposição Como Vai Você, Geração 80?, na Escola de
Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, considerada um marco
na revelação de uma nova geração da arte contemporânea. Em 1981,
realiza sua primeira individual, com desenhos e aquarelas, na Pinacoteca
do Estado de São Paulo. A influência de Mira Schendel e Waltercio Caldas
caracteriza seus trabalhos desse período, assim como os procedimentos de
Matisse e Miró. Na década de 1990, recebe, entre outras, bolsa de pesquisa para artistas da Fundação Helena Segy, em Paris; bolsa de trabalho
do European Ceramic Workcentre, em ‘s-Hertogenbosch, Holanda; e bolsa
de residência na Cité des Arts, também em Paris. Nesse período, volta-se
para o campo tridimensional, realizando esculturas em madeira, vidro ou
chapas de metal. Vive e trabalha em São Paulo.
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