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se estimarmos o valor das artes pelo valor cul-
tural que oferecem à nossa mente, tomando 
como medida a expansão das faculdades que 
se somam no juízo cognitivo, a música terá 

de assumir o lugar mais baixo na escala (assim como 
assumiria, talvez, o mais alto entre as artes avaliadas 
pelo prazer que oferecem), já que se trata meramente 
do jogo das sensações.” Extraída da Crítica do Juízo, de 
Kant, publicada em 1790, a sentença é um bom exem-
plo de como era vista a música, até pelos mais ilustra-
dos dos contemporâneos de Haydn e Mozart. Para não 
ficar só nesse, podemos citar também Samuel Johnson, 
um dos maiores autores setecentistas da língua ingle-
sa, para quem a música era um “modo de empregar a 
mente, sem nenhum trabalho de pensar”.1 

Não muito depois, em 1818, a opinião já era bem 
outra, a julgar pelas palavras de Hegel (na Estética), 
para quem a música “torna a interioridade inteligível 
a si mesma” e a música sem palavras, em especial, 
pode exprimir “o eu em si, sem conteúdo acessó-
rio”. Indo adiante no século xix, vale lembrar Scho-
penhauer, para quem a música é a expressão mais 
íntima do mundo: a expressão “da Vontade em si” 
(O Mundo Como Vontade e Representação, parág. 52); e 
ainda o grande crítico vitoriano Walter Pater, para 
quem “todas as artes aspiram constantemente à con-
dição de música” (A Renascença, 1873). 

De Kant a Pater a reviravolta não poderia ser mais 
completa; isso tem a ver com vários fatores e produz 
consequências que até hoje definem em larga medida 
nossa ideia do que vem a ser a música, assim como os 
lugares que ela ocupa no mundo.

Cabe registrar, antes de mais nada, o desenvol-
vimento das salas de concerto, propriamente ditas, 
espaços concebidos para o exercício da prática mu-
sical. O primeiro lugar dedicado exclusivamente 
à música no Ocidente foi o Holywell Music Room, 
em Oxford, construído em 1748. Em paralelo com 
o desenvolvimento das formas instrumentais — 

incluindo as sinfonias clássicas e os concertos para 
instrumento solista e orquestra — e acompanhan-
do também a evolução do recital de solista, com o 
surgimento de virtuoses como Franz Liszt e Niccolò  
Paganini, criadores de uma nova forma de espetáculo 
urbano, para plateias pagantes (em contraste com as 
plateias litúrgicas, por um lado, e aristocráticas, por 
outro), as novas salas de concerto proliferam até o 
final do século, culminando em verdadeiros templos 
da música como o Carnegie Hall, em Nova York, de 
1891, e avançando século xx adentro. 

Em todos os casos, de modo mais ou menos direto, 
a edificação desses teatros está tramada com questões 
culturais e políticas, o que projeta a música, desde 
logo, para o centro de debates sobre o papel da cultura 
na sociedade. Para ficar só em dois casos marcantes, 
basta pensar na Philharmonie de Berlim, do arquiteto 
Hans Scharoun, construída em 1963, no auge da Guerra 
Fria e estrategicamente situada a poucas centenas de 
metros do Muro que separava a cidade, com um teto 
dourado perceptível à distância pelos moradores do 
outro lado. Ou na recém-inaugurada Philharmonie de 
Paris, de Jean Nouvel, impressionante conjunto, erigi-
do a um custo de 381 milhões de euros, no limite de 
um dos bairros mais conturbados da cidade. 

A Philharmonie abriu as portas dia 14 de janei-
ro passado, com a presença do Presidente da França 
e da prefeita de Paris, menos de uma semana após 
os atentados de extremistas islâmicos e justamente 
na vizinhança de uma comunidade majoritariamen-
te muçulmana de baixa renda. Que o principal es-
paço de música clássica da França tenha migrado da 
afluente Avenue Montaigne (onde fica a Salle Pleyel) 
para o parque de La Villette, nas bordas da periferia, 
define um projeto ao mesmo tempo cultural, políti-
co e geracional — a idade média do público da Salle 
Pleyel passou de 36 anos, em 1981, para 61, em 2014 
— e que aposta na música como instrumento de in-
tegração e transformação social.

1. Citado por James Boswell, Journal of a Tour to the Hebrides (1785). 

“
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v ê-se então que a mudança na ideia de música 
ocorre simultaneamente com uma alteração 
significativa nas formas da vida musical nas 
cidades. Mudanças não menos significativas 

a partir da virada do século xviii para o xix estão as-
sociadas ao advento da obra de Beethoven, cuja influ-
ência não se pode minimizar. Mais do que qualquer 
outro, foi ele quem deu uma identidade ao que hoje 
se conhece como “música clássica”. No curso do sé-
culo xix, “compositores mortos tomaram o lugar 
dos vivos nos programas de concerto e materiali-
zou-se um cânone de obras-primas, com Beethoven 
ao centro”, escreve Alex Ross.2  

A alteração não podia ser mais radical: em fins do 
século xviii, a porcentagem de obras de composito-
res do passado incluídas nos concertos ficava em tor-
no de 10%. Cem anos depois — consequência em 
primeira ordem da força da música de Beethoven, 
que passa a ser repetida regularmente em todas as 
salas, estimulando a ênfase nas grandes obras do 
passado, não nas novidades contemporâneas de cada 
momento — a proporção de obras estabelecidas ti-
nha subido para cerca de 75%; e esse número será 
ainda maior na média dos programas de música clás-
sica da atualidade.3

Com Beethoven, muda a estatura intelectual e 
cultural da arte da música, que agora faz de cada ou-
vinte um exegeta. Cada obra pede para ser ouvida e 
reouvida muitas vezes, recompensando a escuta com 
mais e mais relações percebidas entre os elementos 
de cada movimento e entre os movimentos diver-
sos de cada obra. Não só para os compositores que 
vieram imediatamente depois dele, mas, de modo 
mais ou menos explícito até para os autores de hoje, 
a ideia mesmo de composição se define a partir de 
seu exemplo. Com Beethoven a composição em si 
vira o assunto primordial da música, que ao mesmo 
tempo, sem paradoxo, abarca ambições filosóficas e 
poéticas, transcendendo o puro jogo das formas.

As transformações na vida musical a partir do iní-
cio do século xix, que essencialmente ainda seguem 
seu curso até agora, pedem para ser compreendidas 
nesse contexto. A construção de um cânone da mú-
sica, por exemplo — isto é, uma coleção de obras 
e autores a quem se deve sempre retornar: Bach, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms etc. 
— está ligada ao caráter intelectual e formativo 
adquirido desde então por esses mesmos autores e 
obras. O cânone estará sempre em mutação, claro, 
embora a resistência a alterações e acréscimos seja 
grande no universo da música clássica nessas últimas 
várias décadas. 

Mais importante, aqui, é ressaltar que a música, 
distanciando-se daquela ideia de Kant, desde o início 
da modernidade será vista como elemento fundamen-
tal da cultura, ombro a ombro com as produções mais 
altas do espírito. A relação entre obras e autores ga-
nha então contornos equivalentes ao da relação entre 
obras literárias ou filosóficas. Cada um de nós pode 
construir sua biblioteca imaginária de obras musicais, 
de um modo que agora nos parece natural, mas que 
era impensável antes — e não só por questões tecno-
lógicas, as quais, de sua parte, muito ajudaram nesse 
empenho de lá para cá.

C ada um desses tópicos — a transforma-
ção na ideia da música, a história social 
das salas de concerto, a natureza da com-
posição a partir da obra de Beethoven, a 

constituição do cânone — mereceria uma reflexão 
muito maior do que essa. O intuito aqui é apenas dar 
uma noção do que, de modo mais ou menos direto, 
está por trás da formulação de uma Temporada de 
concertos como essa.

Se, por exemplo, a programação se esforça para 
dar um sentido de curadoria ao numeroso e variado 
conjunto de obras que serão apresentadas ao longo  
do ano, seja através de eixos temáticos e ciclos, seja  

2. “Deus Ex Musica.” The New Yorker, Oct. 20, 2014.
3. Na programação da Osesp dessa Temporada, com um total de 116 peças de 63 autores, 11 são do século xxi, 

incluindo duas encomendas e duas coencomendas; mas pouco mais da metade são obras do século xx (25 delas do pri-
meiro quarto do século passado), período que, em larga medida, ainda guarda registro de contemporaneidade para a 
maioria dos ouvintes. Vale consultar a pesquisa de Luiz Fukushiro (USP) sobre a distribuição de obras na temporada sin-
fônica da Osesp em 2015, acessível em https://medium.com/@fksr86/o-que-a-osesp-vai-tocar-em-2015-3f14fc54f4e5.
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através de figuras como a do “compositor transversal”  
ou “compositor em foco”, isso tem a ver com o es-
forço para tornar a Sala São Paulo algo além de um 
lugar de consumo artístico, puro e simples, por me-
lhor que seja, e responde à distinção cultural que 
hoje reconhecemos todos na música. 

Se há um empenho em equilibrar peças funda-
mentais do cânone com obras menos conhecidas dos 
grandes compositores e também com novidades ab-
solutas, incluindo encomendas, isso tem a ver com a 
tentativa de ampliar sempre o repertório do conhe-
cido e estabelecido, sem deixar de cumprir a função 
de guardiã da tradição que toda orquestra, em boa 
medida, deve cumprir. 

Se a Sala São Paulo recebe todo ano mais de cem 
mil estudantes da rede pública e mais de mil profes-
sores, para concertos, ensaios abertos e outras ativi-
dades; se temos aumentado as formas de divulgação 
da música clássica através de transmissões televisivas, 
radiofônicas e digitais, além de outras plataformas 
(como o Selo Digital), isso é um trabalho que realiza 
em termos locais o que globalmente já se tornou mis-
são de todas as instituições culturais, concretizando 
debates seculares sobre a função da arte e da educa-
ção, e dando à música papel de protagonista.

Tudo isso, também, ressoa no tema da temporada, 
“Lugares da Música”. De uma forma ou outra, cada 
concerto põe em jogo esse conjunto de questões. Que 
o prazer da música seja elemento crucial pode parecer 
óbvio, mas não custa sublinhar que entra na equação 
de cada programa, legitimamente e à frente até de 
tudo o mais. 

Dito isso, cada visita à Sala pode servir de estímulo 
para que se pense sobre a nossa realidade, do modo 
mais amplo. A Sala São Paulo é um dos mais celebra-
dos lugares da música, pelo tanto de música que aqui 
se faz, e como se faz. Mas, no limite, o lugar da mú-
sica é o que fazemos dela. É também o que ela faz de 
nós: cidadãos humanos, confrontados com o estado do 
mundo e empenhados, como possível, em melhorar a 
vida ao redor.

artHur nestroVsKi é o Diretor artístico da osesp.
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silhuetAs de mAhler Pelo ArtistA otto Böhler (1847-1913)
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Feve- 
reiro
26 Qui 21h pau-Brasil

27 seX 21h sapuCaia

28 sÁB 16h30 jeQuitiBÁ

MARIN ALSOP regeNte 

Christopher rouse [1949]

rapture [arrebatamento] [2000]

11 miN

gustav mahler [1860-1911]

sinfonia nº 5 em Dó sustenido menor [1901-2]

- trauermarsch (marcha Fúnebre)

- stürmisch bewegt, mit grosster vehemenz  

   (tempestuosamente emocionado e Com extrema veemência)

- scherzo: kräftig, nicht zu schnell [Forte, Não muito rápido]

- adagietto. sehr langsam [muito lentamente]

- rondo Finale: allegro

68 miN
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terminei de escrever Rapture [Arrebata-
mento] em minha casa em Pittsford, 
Nova York, em 9 de janeiro de 2000. En-
comendada pela Orquestra Sinfônica de  

Pittsburgh, a peça é dedicada a seu diretor musical, 
Mariss Jansons.

Deve-se notar que o título desta partitura não é 
“The” Rapture [“O” Arrebatamento]; a peça não está 
relacionada a nenhuma fonte religiosa em específico. 
Usei a palavra “arrebatamento” para transmitir um 
sentido de felicidade espiritual, seja religiosa ou não. 
À exceção de minha obra natalina Karolju (1990), essa 
é a música mais descaradamente tonal que já com-
pus. Queria retratar uma progressão em direção a 
um êxtase cada vez mais ofuscante, mas a obra como 

ChristoPher rouse

um todo habita um mundo em que não existe escu-
ridão — por isso a quase completa ausência de disso-
nância duradoura. 

Rapture também é um exercício de aceleração gra-
dual do andamento, que começa bem lento e, ao lon-
go de seus onze minutos de duração, se acelera aos 
poucos, até atingir o ritmo perigosamente rápido dos 
últimos momentos. Embora muitas vezes minha mú-
sica seja associada à tristeza e ao desespero, Rapture 
faz parte de uma série de composições — como  
Compline (1996), Kabir Padavali (1997) e Concert de 
Gaudí (1998) — que olham “para a luz”.
 

cHristopHer rouse
tradução de rogerio galindo.
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a Sinfonia no 5 marca o início de uma nova 
fase na constelação dos “mundos” criados 
por Mahler. Não ouvimos mais a voz hu-
mana, e nos afastamos das sugestões pro-

gramáticas que orientavam as evocações heroicas ou 
irônicas das quatro sinfonias anteriores, ainda basea- 
das nos pressupostos estéticos do Romantismo tar-
dio. No limiar da modernidade, uma célebre frase do 
compositor expõe os princípios de sua poética musi-
cal: “O conteúdo constantemente novo e em muta-
ção determina sua própria forma”. Esse “novo estilo” 
exigia uma nova técnica, capaz de estabelecer um 
tenso equilíbrio entre a liberdade recém-conquistada 
e a mais rigorosa coerência sinfônica, o que parecia 
impossível na época: “A Quinta é uma obra amaldi-
çoada. Ninguém a compreende ou compreenderá”.

Não sem ironia, contribui também para essa “mal-
dição” um acontecimento feliz. O próprio Mahler 
relata que, após seu encontro e casamento com 
Alma, a composição tomou um rumo diferente do 
planejado. O aspecto mais debatido pela crítica, logo 
após a estreia em 1904, foi o abrupto contraste entre 
a primeira parte, dominada pela reiteração obsessiva 
do tema da morte, e o tom apaixonado e otimista 
dos movimentos finais. Em seu livro Gustav Mahler, 
Deryck Cooke chega a se referir à Quinta como uma 
obra “esquizofrênica”, relembrando o diagnóstico fei-
to por Sigmund Freud, a quem o compositor procu-
rou anos depois, quando seu casamento e sua saúde 
foram abalados pelos diversos “golpes do destino” que 
ecoam em suas últimas obras.

Mas é no plano musical que esses contrastes e 
essas fraturas assumem pleno sentido e interesse. 
A Sinfonia no 5 começa com um apelo solitário do 
trompete, num movimento que, segundo a partitu-
ra, deve ser conduzido em passo contido, “como um 
cortejo fúnebre”. O ritmo da marcha oscila entre o 
lúgubre e o elegíaco, sendo atravessado por trios me-
lancólicos e passagens de quase desesperada alegria, 
nas quais a presença da morte dialoga musicalmente 
com o perpétuo tumulto da vida. O tema fúnebre 
dos trompetes retorna constantemente, interrom-
pendo as digressões e impondo ordem ao cortejo, até 
se dissolver na distância.

O movimento seguinte, “tempestuosamente emo-
cionado e com extrema veemência”, impõe enormes 
desafios à interpretação, pois o todo orquestral, 

desde os incisivos compassos iniciais, tenta se equi-
librar entre a expressão melódica e rítmica de um 
descontrolado desespero e uma estrutura desespe-
radamente controlada. O esquema tradicional da 
forma-sonata não sobrevive a essa tensão e acaba 
estilhaçado pelo próprio contraste entre os temas. 
A reconciliação possível não está mais garantida, 
e a conclusão do embate acaba vindo de fora, de 
maneira quase arbitrária, na figura de um exultan-
te coral “wagneriano”, que interrompe a sucessão 
de fanfarras militares, grotescas canções de ninar 
e lamentos “selvagens”, dos quais no final ouvimos 
apenas os cacos.

A segunda parte da sinfonia apresenta um longo e 
complexo “Scherzo”, que foge da forma ternária tra-
dicional e incorpora procedimentos típicos de um 
“desenvolvimento”, como na forma-sonata. Estamos 
longe da sombria primeira parte, mas a aparente 
simplicidade dos temas esconde uma ainda maior 
complexidade da estrutura musical. Valsas refinadas 
e populares, ao lado de evocações de outras danças, 
giram em torno de algo que o próprio Mahler cha-
mou de “caos que engendra continuamente um novo 
mundo, destinado a desaparecer no nada”. O fluxo 
dos temas e motivos é retomado e rompido a cada ins-
tante, sempre em novas configurações, alcançando 
momentos de pungente lirismo ou desembocando em 
fugatos e ecos que antecipam os contrastes da música 
expressionista, uma geração mais tarde.

A última parte da obra é aberta pelo conhecido 
“Adagietto”, escolhido para a trilha sonora do filme 
Morte em Veneza, de Luchino Visconti. No contexto 
da Sinfonia, essa peça coloca em cena uma nova rup-
tura, composta por longas e oscilantes frases das 
cordas e da harpa, sobre uma harmonia indecisa e 
um ritmo ansiosamente lento. Na origem desse mo-
vimento, encontramos duas citações contraditórias, 
relacionadas ao contexto do encontro com Alma (a 
quem a partitura foi enviada, como uma declara-
ção de amor): a canção “Ich bin der Welt abhanden 
gekommen” [Estou perdido para o mundo], compos-
ta um ano antes pelo próprio Mahler; e o motivo do 
apaixonado olhar entre os amantes, na ópera Tristão 
e Isolda, de Richard Wagner.

Após o introspectivo “Adagietto”, o último mo-
vimento nos surpreende com uma animada con-
versa entre os sopros, num clima quase pastoral. 
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Os temas principais são apresentados de maneira 
simples e direta, mas novamente Mahler subverte 
a tradição, reelaborando com ironia a forma desse 
rondó. Passagens joviais e virtuosísticas são entre-
meadas por diálogos quase camerísticos, enquanto 
um conjunto de fugatos teima em interromper a ha-
bitual reexposição dos temas, até que um hino de 
incontida felicidade reúne todas a vozes num final 
claramente otimista. Ao expor sem medo, em seus 
mundos sinfônicos, os contrastes que dão forma às 
contradições de seu próprio mundo, Mahler reafir-
ma para todos nós a esperança de que novos conteú-
dos, tanto artísticos quanto sociais, possam escapar 
da morte e um dia alcançar as formas que merecem.

            [2011]

Jorge de almeida é doutor em Filosofia e professor  
de teoria literária Comparada na usp. tradutor e ensaísta, 
é autor de crítica dialética em Theodor adorno – Música e  
Verdade Nos anos Vinte (ateliê, 2007). leia também o ensaio  
“os mundos de mahler”, de jorge de almeida, no site  
www.osesp.art.br.
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   philarmonic orchestra

sharon Bezaly, flauta

alan gilbert, regente

Bis, 2009

maHler 
 
Wiener philarmoniker

leonard Bernstein, regente

DeutsChe grammophoN, 1990
  
New York philarmonic

Bruno Walter, regente

soNY, 1995    
orchestre National de l’ortf

hermann scherchen, regente

harmoNia muNDi, 2000

DvD

LittLe druMMer bOy: an essay  
   On gustaV MahLer by and    
   with LeOnard bernstein

DeutsChe grammophoN, 2007    
gustaV MahLer: cOnducting  
   MahLer/i haVe LOst  
   tOuch with the wOrLd 

juXtapositioNs, 2005

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

2O15

CRIE 
   SUA
SÉRIE
FAÇA A OSESP DO SEU JEITO

VOCÊ PODE ADQUIRIR UMA
SÉRIE PERSONALIZADA COM OS
CONCERTOS DE SUA PREFERÊNCIA

.

Veja nossa programação no site
e crie sua série

OSESP.ART.BR/CRIESUASERIE
ou ligue 4003.1212
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sugestões De leitura

theodor W. adorno
MahLer, a MusicaL phisiOgnOMy

uNiversitY oF ChiCago press, 1996

 
Deryck Cooke
gustaV MahLer

CamBriDge uNiversitY press, 1997

 
henry-louis de la grange
gustaV MahLer: L’Âge d’Or de Vienne

FaYarD, 1983

 
Constantin Floros
gustaV MahLer: the syMphOnies

amaDeus press, 1993

 
sidney molina
MahLer eM schOenberg

eDitora roNDó, 2003

iNterNet

WWW.Christopherrouse.Com

WWW.mahlersoCietY.org

WWW.gustav-mahler.org

MARIN ALSOP  

Diretora musiCal e regeNte titular 

Regente titular da Osesp desde 
2012, a nova-iorquina Marin Alsop 
foi a primeira mulher a receber 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 
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.  
Foi escolhida pela rede CNN 
como uma das sete mulheres de 
mais destaque no mundo, no ano 
de 2013, e, em setembro de 2014,  
tornou-se membro honorário da 
Royal Philharmonic Society.
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O Banco Votorantim é um banco brasileiro 
que acredita ser possível fazer a diferença na 
vida das pessoas, tornando a arte acessível a 
todos. Por isso, temos o orgulho de apoiar a 
Osesp, que há mais de 60 anos desenvolve 
um trabalho de disseminação da cultura e da 
música erudita na sociedade.

www.bancovotorantim.com.br

Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, deecientes auditivos e de fala: 0800 701 8661, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou e-mail sac@bancovotorantim.com.br. Ouvidoria: 
0800 707 0083, deecientes auditivos e de fala: 0800 701 8661, exceto feriados nacionais, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h. Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo - SP, 
CEP 04602-970. Formulário de contato disponível no site do Banco Votorantim S.A.

INSPIRAR A VIDA
POR MEIO 
DA MÚSICA.
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100 LittLe Deaths series: Domanis intérieur 
(detAlhe), oBrA de JAnAínA tsChäPe, 1998
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março
5 Qui 21h jaCaraNDÁ

6 seX 21h peQuiÁ

7 sÁB 16h30 ipê

MARIN ALSOP regeNte

daVid fraY piaNo

joaN toWer [1938]

Fanfarra para a mulher incomum nº 2 [1993] — regida por Valentina peleggi,                             

              
Vencedora do prêmio de regência do FestiVal de campos do Jordão (2014)

4 miN

sergei prokoFiev [1891-1953]

valsas, op.110: excertos [1946]

- mephisto Waltz [valsa de mefisto]

- New Year's eve Ball [Baile de ano-Novo]

- happiness [Felicidade]

11 miN

WolFgaNg a. moZart [1756-91]

Concerto nº 20 para piano em ré menor, kv 466 [1785]

- allegro

- romanze

- rondó: allegro assai

30 miN

______________________________________

pYotr i. tChaikovskY [1840-93]

sinfonia nº 6 em si menor, op.74 - patética [1893]

- adagio/allegro Non troppo/andante

- allegro Con grazia

- allegro molto vivace

- Finale: adagio lamentoso

46 miN

a Fanfarra Para a Mulher Incomum no 2, en-
comendada pela Vodka Absolut, integra 
uma pentalogia de fanfarras. A primeira 
foi composta para a Sinfônica de Houston, 

por ocasião do sesquicentenário do estado do Texas, 
em 1986. Na época, a Fanfarra Para o Homem Comum, 
de Aaron Copland, inspirou tanto a música (o tema 
e a instrumentação) quanto o título. A Fanfarra no 2 
é um tributo não só a Aaron Copland como também 
às mulheres corajosas e que assumem riscos. A peça 
é dedicada com amor e admiração a Joan Bricetti, 
gerente geral da Orquestra Sinfônica de Saint Louis. 

Joan tower.tradução de rogerio galindo.
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D e volta a Moscou desde 1936, depois de anos 
profícuos nos Estados Unidos e na França, 
Prokofiev se viu constrangido a trabalhar 
sob o pesado manto do regime soviético.

Em 1943, compôs a trilha para o filme Lermontov, de  
Albert Gendelshtein. Rodado e lançado na União So-
viética em plena guerra, não é surpresa que jamais 
tenha chegado às telas do Ocidente. Para que o ma-
terial musical composto não se perdesse junto com 
o filme, Prokofiev resgatou a saborosa “Mephisto 
Waltz” [Valsa de Mefisto], que, juntamente com 
outras cinco valsas, passou a compor seu Op.110. 
 A mesma estratégia “salvou” a valsa “New Year’s  
Eve Ball” [Baile de Ano-Novo] do esquecimento que 
a aguardava se não se desligasse de seu contexto ori-
ginal: a ópera Guerra e Paz, baseada no clássico de 
Liev Tolstói. Prokofiev provavelmente viu um para-
lelo entre a invasão da França por Napoleão, trata-
da no genial romance, e as investidas de Hitler, que 
incendiaram a Europa. Escrita durante a Segunda 
Guerra, a ópera teve alguns trechos encenados nos 
idos de 1946 e foi revista pelo compositor em 1948 
— mas Prokofiev nunca veria uma montagem com-
pleta de Guerra e Paz.  

A valsa “Happiness” [Felicidade] integrava o balé 
Cinderela, concluído em 1944 e estreado no ano se-
guinte. Mais exuberante que as outras duas, nem por 
isso deixa de ter um caráter algo angustiado, bem de 
acordo com os tempos sombrios em que foi escrita. 

Apresentada pela primeira vez em 1947, a versão 
completa do Op.110 — que será gravada pela Osesp 
este ano — inclui duas outras valsas do balé Cinderela 
e mais uma de Guerra e Paz.

ricardo teperman é editor da Revista Osesp e doutoran-
do no Departamento de antropologia social da FFlCh-usp.

gravações reComeNDaDas:

tower

FanFares FOr the 
   uncOMMOn wOMan

Colorado symphony orchestra

marin alsop, regente

koCh iNterNatioNal ClassiCs, 1999

proKofieV

waLtZes

scottish National orchestra

Neeme järvi, regente

ChaNDos, 2003

moZart

pianO cOncertOs nº 20 & nº 27

Cleveland orchestra

mitsuko uchida, regente e piano

DeCCa, 2011

tcHaiKoVsKY

sinFOnia nº 6 

orquestra sinfônica do  
   estado de são paulo

john Neschling, regente

BisCoito FiNo, 2010 

leningrad philharmonic orchestra

evgeny mravinsky, regente

DeutsChe grammophoN, 2006
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segundo o pianista e musicólogo Charles Rosen, 
no Concerto no 20 Para Piano, de Mozart, arte e 
mito se confundem a tal ponto que a própria 
experiência de ouvi-lo é inextricável do ima-

ginário coletivo que dele se construiu.1 Isso valeria 
também para a Sinfonia no 6 - Patética, de Tchaikovsky. 
Ambas as obras remetem à força que contextos e pon-
tos de vista em mutação exercem sobre nossa própria 
apreensão — inevitavelmente filtrada, afinal, por 
tudo o que delas se pensou e escreveu, desde quando 
vieram a público pela primeira vez. 

Consagrado como gênio da perfeição harmôni-
ca, Mozart chegou a ser reverenciado como divino 
na imaginação de alguns compositores românticos.  
Tchaikovsky, que dizia adorá-lo como o “Cristo da mú-
sica”, afirmou: “Mozart era puro como um anjo, e sua 
música é repleta de beleza divina”.2 O Concerto no 20, 
composto e estreado em 1785, é decerto um mar-
co na construção da reputação posterior de Mozart 
como o maior dentre seus contemporâneos. Mas esta 
peça (para a qual Beethoven compôs cadências) foi 
vista também como a realização plena da face “de-
moníaca”— leia-se sensual e perigosa — que pensa-
dores como E.T.A. Hoffmann e Kierkegaard vislum-
braram no mestre de Salzburgo, retratando-o como 
um prefigurador do Romantismo.

Provavelmente nenhum dos extremos da pola-
ridade deus-demônio dá conta do artista e de sua 
obra. Ainda assim, muitos musicólogos — Richard 
Taruskin, entre eles — valorizam esse choque de 
interpretações contraditórias, capaz de desconcertar 
quem se compraz em reduzir Mozart a artífice su-
premo da sonoridade bela, elegante, cômoda e fun-
cional de um idílico período clássico.

Em seu apoio, Taruskin evoca Rosen, para quem 
o Concerto no 20 é uma exploração magistral das pos-
sibilidades dramáticas da própria forma concertante, 
em que uma voz individual contrasta e luta contra 
muitas. As frases mais características do solo e da or-
questra não são compartilhadas. O piano não replica 

a ameaçadora abertura sincopada, mas a transforma 
engenhosamente por meio da “arte da aceleração rít-
mica”.3 A orquestra nunca toca o motivo suave, po-
rém contundente, que abre a participação do solista. 
O caráter trágico do “Allegro” invade o “Romanze”, 
cuja melodia sonhadora é quebrada pela irrupção de 
uma tempestuosa seção intermediária. O “Rondó: 
Allegro Assai”, com modulações bruscas, culmi-
na numa resolução em modo maior (ilusoriamente 
triunfante ou apaziguadora?). 

A análise de Rosen busca reconstituir as condições 
nas quais a música de Mozart pode soar tensa, per-
turbadora, problemática — traços talvez mais ime-
diatamente reconhecíveis na efusão de sentimentos 
que caracteriza a Sinfonia no 6, denominada “Patética” 
(uma tradução mais acurada seria “Passional”), que 
Tchaikovsky dedicou a seu bem-amado sobrinho, 
Vladimir Davydov, e à qual se enlaçaram fantasias de 
desejo proibido, sofrimento e premonição da morte. 

t chaikovsky parecia antever o potencial des-
norteador daquela que considerava sua me-
lhor obra. Após a estreia em São Petersburgo, 
em 28 de outubro de 1893, escreveu a seu 

editor: “Algo estranho se passa com esta sinfonia. 
Não é que o público não goste dela, mas causa certa 
perplexidade”. 4 As primeiras plateias devem ter se 
impressionado com o “Adagio Lamentoso”, fecho do-
loroso e insólito para uma sinfonia até então. Mas a 
morte de Tchaikovsky, poucos dias depois da estreia, 
de cólera contraída ao tomar água não tratada, de-
sencadeou múltiplas especulações acerca do último 
movimento, entendido como uma espécie de canto 
de cisne, se não como um bilhete de suicida. 

Tornou-se popular a versão de que o compositor 
se envenenara diante da ameaça de um escândalo 
sexual. Alexander Poznansky, autor de uma res-
peitada biografia de Tchaikovsky, considera tal hi-
pótese muito improvável, tendo em vista a elevada 
posição social do compositor e a atitude tolerante 

1. Rosen, Charles. The Classical Style. Nova York: W.W. Norton, 1998, p. 228.
2. TaRuskin, Richard. “Why Mozart Has Become an Icon For Today”. The New York Times, 9 de setembro de 1990.
3. Rosen, Charles. Op. cit.
4. Ross, Alex. “Swan Songs”. The New Yorker, 30 de novembro de 1998.
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 5. Poznansky, Alexander. Piotr Tchaikovsky: Biografia. Rio de Janeiro: G. Ermakoff, 2012.
6. TaRuskin, Richard. Music in The Nineteenth Century: The Oxford History of Western Music, v. 3. Nova York: Oxford  

University Press, 2009.
7. Ver, por exemplo, Jackson, Timothy. Tchaikovsky: Symphony n. 6 (Pathétique). Cambridge: Cambridge University 

Press, 1999.

para com a homossexualidade que predominava nos 
círculos da elite russa por ele frequentados no final 
do século xix — nos quais, aliás, o assunto não 
era bem um segredo, ao menos desde o fim de seu 
desastrado casamento, em 1877.5

Ficções têm seus efeitos, porém. Como notou  
Richard Taruskin, na virada do século xix para o xx, 
na esteira do rumoroso julgamento do escritor Oscar 
Wilde por sodomia, parte da crítica ocidental passou 
a submeter Tchaikovsky a uma espécie de afeminação 
estética depreciativa, descrevendo-o como “patoló-
gico” e “histérico”, acusando sua obra de “frouxa”, 
“decadente”, “emocional” e kitsch.6 É como se a morte 
trágica confirmasse as consequências previsíveis da su-
posta “anormalidade” personificada em arte “doentia”, 
aprisionando o compositor na caricatura do homos-
sexual envergonhado e infeliz. Em contrapartida, há 
quem acredite que a homossexualidade é a via privile-
giada para revigorar a compreensão do artista.7 Novas 
polêmicas e disputas se acendem em torno do lugar do 
desejo na criação artística.

Na Patética, arte e imaginário se medem na força 
dos sentidos múltiplos que ouvintes e intérpretes 
imprimem à obra. Mas é a maestria de Tchaikovsky 
que faz o drama operar com o máximo de efeito 
como na explosão de dor que assombra a melodia 
célebre do primeiro movimento, ou na estranha 
valsa em cinco tempos do “Allegro Con Grazia”, que 
o escritor inglês E.M. Forster realçou em uma pas-
sagem de Maurice, seu romance de temática homos-
sexual. Também na irresistível marcha do “Allegro 
Molto Vivace”, com seu clímax retumbante. E no 
pungente tema final, aniquilado até restarem só 
pulsações, que se extinguem em silêncio.

JÚlio assis simÕes é professor do Departamento de   
antropologia da FFlCh-usp.

selo

Digital
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daVid fraY piaNo 

Última veZ Com a osesp em março De 2012

O francês David Fray começou  
a estudar piano aos quatro anos, 
graduando-se com distinção no 
Conservatório Nacional de 
Paris, onde foi aluno de Jacques 
Rouvier. Em 2010, recebeu o 
prêmio Victoires de la Musique 
e, em 2008, foi considerado 
Artista Revelação pela BBC Music 
Magazine por seu disco Bach/
Boulez (Virgin Classics, 2007), 
além de ter sido escolhido 
melhor pianista do ano por  
duas vezes pela German 
Recording Academy. Já se 
apresentou com orquestras 
como a Real do Concertgebouw, 
as sinfônicas de Boston,  
Chicago e Alemã de Berlim,  
as filarmônicas de Nova York, 
Los Angeles, São Francisco e 
Londres, além da própria 
Osesp. Trabalhou com 
regentes como Pierre Boulez, 
Riccardo Muti, Kurt Masur, 
Christoph Eschenbach,  
Esa-Pekka Salonen, Jaap  
van Zweden, Semyon  
Bychkov, Daniele Gatti, Paavo 
Järvi, Yannick Nézet-Séguin  
e Marin Alsop. Já apresentou 
recitais em salas como Théâtre 
des Champs-Elysées, em Paris; 
Victoria Hall, em Genebra; 
Palau de la Música, em 
Barcelona; Palace Des Arts, 
em Montreal; Concertgebouw 
de Amsterdã; e Carnegie  
Hall, em Nova York.

sugestões De leitura

simon morrison
the peOpLe’s artist:  
   prOkOFieV’s sOViet years

oXForD uNiversitY press, 2010

 
Charles rosen
the cLassicaL styLe.  
   haydn, MOZart, beethOVen

W.W. NortoN & CompaNY, 1998

 
richard taruskin
Music in the nineteenth  
   century: the OxFOrd histOry  
   OF western Music, V. 3

oXForD uNiversitY press, 2009

 
alexander poznansky
piOtr tchaikOVsky: biOgraFia

g. ermakoFF, 2012

iNterNet

WWW.sprkFv.Net

WWW.moZartprojeCt.org

WWW.tChaikovskY-researCh.Net

MARIN ALSOP  

Diretora musiCal e regeNte titular 

Regente titular da Osesp desde 
2012, a nova-iorquina Marin Alsop 
foi a primeira mulher a receber 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 
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.  
Foi escolhida pela rede CNN 
como uma das sete mulheres de 
mais destaque no mundo, no ano 
de 2013, e, em setembro de 2014,  
tornou-se membro honorário da 
Royal Philharmonic Society.
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retrAto de sChumAnn quAndo Jovem
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8 Dom 16h Coro Da osesp

celso antunes regeNte

coro da osesp

roBert sChumaNN [1810-56]

romances e Baladas [1849]

- op.67 nº 1: Der könig von thule [o rei de tule] (goethe)

- op.75 nº 2: im Walde [Na Floresta] (eichendorff)

- op.75 nº 3: Der traurige jäger [o Caçador triste] (eichendorff)

- op.67 nº 4: ungewitter [tempestade] (Chamisso)

14 miN 
 

aurÉlio eDler-Copes [1976]

vox schumann [2015] [encomenda osesp. estreia mundial]

10 miN

roBert sChumaNN [1810-56]

romances para vozes Femininas [1849]

- op.91 nº 6: in meeres mitten [No mar aberto] (rückert)

- op.69 nº 6: Die kapelle [a Capela] (uhland)

5 miN

Canções para vozes masculinas [1840]

- op.33 nº 5: rastlose liebe [amor incansável] (goethe)

- op.33 nº 3: Die lotosblume [a Flor de lótus] (heine)

4 miN

______________________________________

toshio hosokaWa [1955]

a Flor de lótus - homenagem a robert schumann [2006]

14 miN

roBert sChumaNN [1810-56]

Quatro Canções para Coro Duplo, op.141 [1849]

- an die sterne [Às estrelas] (rückert)

- ungewisses licht [uma incerta luz] (Zedlitz)

- Zuversicht [a Confiança] (Zedlitz)

- talismane [talismã] (goethe)

15 miN
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gravações reComeNDaDas

scHumann

das paradies und die peri;  
   rOManZen und baLLaden

Chor des städtischen  
   musikvereins zu Düsseldorf

hartmut schmidt, regente

emi ClassiCs, 2003

 
encOunters with schuMann  
   (sechs Lieder, Op. 33 Für   
   VierstiMMigen MännerchOr)

Die meistersinger

klaus Breuninger, regente

auDite musikproDuktioN, 2007

 
rOManZen und baLLaden; 
   rOManZen Für FrauenstiMMen

sWr vokalensemble stuttgart

rupert huber, regente

hÄNssler ClassiC, 2010

 
rOManZen und baLLaden;  
   dOppeLchörige gesänge

ChorWerk ruhr

robin gritton, regente

CapriCCio, 2006

HosoKawa

die LOtOsbLuMe

WDr rundfunkchor köln

rupert huber, regente

straDivarius, 2008

a presença da voz humana, solitária ou em 
corais, associada a um instrumento ou à 
orquestra, é um polo essencial na música 
de Schumann. O compositor era toma-

do por uma paixão pelo canto e escreveu sublimes  
Lieder, dentre os mais importantes jamais concebi-
dos. Talvez sua contribuição para o repertório coral 
seja menos conhecida. 

O ano de 1849 foi intensamente produtivo para 
Schumann. Dele, datam seus Romances e Baladas, 
como “Der König von Thule” [O Rei de Tule], so-
bre poema de Goethe, “Im Walde” [Na Floresta] e 
“Der traurige Jäger” [O Caçador Triste], sobre po-
emas de Eichendorff, e “Ungewitter” [Tempestade], 
sobre poema de Chamisso. São também de 1849 os 
Romances Para Vozes Femininas, dos quais fazem par-
te “In Meeres Mitten” [No Mar Aberto], com texto 
de Rückert, e “Die Kapelle” [A Capela], de Uhland. 
Ambos os ciclos de peças trazem a marca lúdica de 
suas invenções originais e nuançadas. 

Já as Canções Para Vozes Masculinas foram escritas 
no ano de seu casamento com Clara Wieck: 1840. 
“Rastlose Liebe” [Amor Incansável] tem texto de 
Goethe, e “Die Lotosblume” [A Flor de Lótus],  
de Heinrich Heine, tratada por Schumann também 
como um Lied (canção para voz solista).

t rês poetas (Rückert, Zedlitz, Goethe), qua-
tro poemas, quatro cantos, duplo coro. Um 
compositor, Schumann, no apogeu da cria-
ção. Não é à toa que ele exaltou 1849 — 

data das Quatro Canções Para Coro Duplo — como 
“ano fecundo”.

Além da composição, eram múltiplas as ativida-
des de Schumann; entre elas estavam o jornalismo, 
que o projetou como um núcleo reflexivo crucial 
sobre a música alemã e do resto da Europa, e a or-
ganização de concertos. Com energia, ele fundou 
em Dresden, onde vivia, o Verein für Chorgesang 
[Círculo de Canto Coral], grande coral misto para 
o qual escreveu várias partituras, entre elas as Qua-
tro Canções Para Coro Duplo.

Na sua sucessão, as Quatro Canções formam uma 
sequência de movimentos diferentes. A primeira, 
“An die Sterne” [Às Estrelas], é calma, aérea, es-
piritual; a segunda, “Ungewisses Licht” [Uma In-
certa Luz], heroica, corajosa, marcial; a terceira,  
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“Zuversicht” [A Confiança], retoma o tom da primei-
ra, em sua aspiração para o alto, com uma cor de prece; 
enfim, “Talismane” [Talismã], o apogeu, para o 
qual convergem as aspirações expressas em texto do 
maior poeta alemão, Goethe. É proclamação firme 
da grandeza divina: Deus Oriente, Deus Ocidente, 
Deus mostra o caminho certo.

Afirmativas, as canções podem ser percebidas como 
um oásis na vida do compositor, atormentado por 
doenças e ameaçado pela loucura que terminaria  
por dominá-lo. Ações sugestivas da dificuldade de 
estar no mundo, que o espírito romântico expressou 
tanto, surgem insistentes nos poemas: fugir para as 
estrelas; caminhar, vencendo asperezas, encontran-
do uma luz na noite; transformar em êxtase a dor 
mais profunda. 

Os temas são a desorientação e a transcendência 
espiritual. “Talismã”, o poema de Goethe, conclui 
com as duas Graças que vivem na respiração e equi-
libram o que pesa e o que liberta. Mas há uma men-
ção perturbadora: o espírito é forçado a voltar para 
dentro de si.

Esses cantos luminosos repousam sobre um pesa-
delo: o dentro de si, tema constante do Romantismo 
alemão (Novalis refere-se a “esse caminho misterioso 
que vai em direção ao interior”). Dentro do criador, 
há um tesouro que ele deve atingir. Para Schumann, 
esse tesouro se encontra no meio de tormentas obs-
curas. As Quatro Canções Para Coro Duplo mostram-se, 
em consequência, como joias luminosas feitas dessa 
luz que os poemas escolhidos elegem como guia e 
salvação e que o artista soube extrair de suas trevas.

a matéria e o sensível, as trevas e a luz. Essas 
oposições permitem compreender a com-
posição de Toshio Hosokawa, A Flor de Lótus 
- Homenagem a Robert Schumann. A origem 

está numa canção de Schumann com poema de Heine, 
que o compositor também criou para coro masculino. 
Há o amor de Hosokawa por Schumann, há a atração 
oriental pela flor de lótus. No poema, a flor teme o sol 
e espera a noite, para abrir-se, como uma amante, em 
direção à lua. 

O luar, nas trevas, é o guia. Hosokawa intui algo de 
espiritual nessa relação. Ele diz: “No budismo, Buda 
está sentado sobre uma flor de lótus, como um símbo-
lo do transcendental. O lótus afunda as suas raízes no 

solo lamacento, cresce através da água e se abre para o 
céu. À luz da lua, o broto fechado é uma reminiscência 
das mãos de um homem absorto em suas orações.”

Sua composição faz o som gradativamente brotar 
do silêncio, ampliar-se evocando a flor que se abre 
para o luar e, enfim, transformar-se em prece.

Jorge coli é professor na área de história da arte e da 
Cultura na unicamp e autor de a Paixão segundo a Ópera 
(perspectiva, 2003).



30

anos atrás, quando estudei pela primeira 
vez a vida e a obra de Robert Schumann, 
deparei-me com a intrigante questão do  
limite entre loucura e genialidade. Exis-

tem poucos relatos objetivos sobre o caso específico 
de Schumann, visto que a psiquiatria ainda não era 
uma ciência totalmente estabelecida na época. Se-
gundo as mais confiáveis biografias e a correspondência 
entre Clara e Robert Schumann, consta que, desde 
1844, o compositor sofria de fortes crises de angús-
tia, constantes zumbidos no ouvido (em torno à nota 
“lá”) e alucinações musicais que lhe perseguiram de 
forma cada vez mais intensa até o final de sua vida. 
Ao mesmo tempo que muitas dessas alucinações so-
noras originaram os temas de algumas das suas mais 
brilhantes obras, elas lhe afastaram da realidade e se-
laram seu destino para sempre.

Quando recebi a encomenda da Osesp para com-
por uma obra em torno a Schumann, para mim foi 
evidente desde o início que trataria desse tema. 
Assim, em Vox Schumann, quis explorar um uni-
verso sonoro particular, repleto de pressão audi-

tiva, de vozes alucinatórias e de mensagens sono-
ras insistentes. Para isso, trabalhei numa escritura 
vocal que se centra nos harmônicos e envelopes 
que acompanham as notas fundamentais do canto, 
numa escritura de percussão baseada em instru-
mentos metálicos, que fusionam e amplificam os 
espectros sonoros vocais, e na inclusão pontual de 
quatro megafones. 

A obra conflui numa citação do tema das Geister-
variationen [Variações Fantasma] - Tema e Variações em 
Mi Bemol Maior, WoO 24, a última obra para piano 
de Schumann, na qual ele elabora um tema supos-
tamente oriundo de suas alucinações. Em contra-
ponto a esse tema, incluo uma citação literária do 
compositor: “Licht senden in die Tiefen des mens-
chlichen Herzens — des Künstlers beruf!” [Enviar 
luz às profundezas do coração humano — eis a vo-
cação do artista!], que aparece no décimo quinto 
número da revista Musikalisches Wochenblatt, publi-
cado em 1884. 

aurÉlio edler-copes

Aurélio edler-CoPes
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EXECUÇÃO REALIZAÇÃO

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

58 CIDADES VISITADAS

ATIVIDADES REALIZADAS, ENTRE AULAS, OFICINAS E CONCERTOS

MIL PESSOAS ATENDIDAS250
527

ATIVIDADES TOTALMENTE GRATUITASDESDE 2008

Aulas de Apreciação Musical, Oficina de Instrumentos, Concertos 
de Câmara e Coro, além de grandes Concertos ao Ar Livre. 
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5

REALIZAÇÃOREALIZAÇÃOCORREALIZAÇÃOPATROCÍNIO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio_ITINERANTE-RevistaOSESP_MAR.ai   1   05/02/15   15:37



32

sugestões De leitura

martin geck
rObert schuMann -- Mensch  
   und Musiker der rOMantik 

sieDler, 2010 
 
 
Beate perrey (org.)
the caMbridge cOMpaniOn  
   tO schuMann

CamBriDge uNiversitY press, 2007

iNterNet

WWW.roBertsChumaNN.es

WWW.eDler-Copes.Com

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 
Sinfônica do 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. 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). 

celso antunes regeNte 

regeNte assoCiaDo 

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

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.

www.deloitte.com.br

©2015 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Todos os direitos reservados.
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A sinAgogA de vienA, no séCulo XiX
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12 Qui 21h CarNaÚBa

13 seX 21h paiNeira

14 sÁB 16h30 imBuia

celso antunes regeNte

antonio meneses violoNCelo

marion grange sopraNo

coro da osesp

FraNZ sChuBert [1797-1828]

tov lehodos [Cantemos ao senhor] [1828]

4 miN

erNest BloCh [1880-1959]

schelomo - rapsódia hebraica [1916]

18 miN

______________________________________

arNolD sChoeNBerg [1874–1951]   Quem tem medo de schoenberg?

sinfonia de Câmara nº 2, op.38 [1906; rev. 1939]

- adagio

- Con Fuoco

22 miN

FeliX meNDelssohN-BartholDY [1809–47]   mendelssohn em Foco

salmo 42, op.42 [1837-8]

- Coro: Wie der hirsch schreit [assim Como Brama o Cervo]

- Ária: meine seele dürstet nach gott [minha alma tem sede de Deus]

- recitativo: meine tränen sind meine speise [minhas lágrimas servem-me de mantimento]

- Ária: Denn ich wollte gern [Quando me lembro Disto]

- Coro: Was betrübst du dich [por Que estás abatida?]

- recitativo: mein gott, betrübst ist meine seele in mir [ó meu Deus, Dentro de mim está abatida minha alma]

- Quinteto: Der herr hat des tages verheissen seine güte [Contudo, o senhor mandará a sua misericórdia]

- Coro: Was betrübst du dich [por Que estás abatida?]

27 miN
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    ceLsO 
   antunes

ENTREVisTa  
   cOM O MaEsTRO
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Como surgiu a ideia para este programa? 

O programa teve origem num pedido de Antonio 
Meneses, que queria tocar Schelomo — Rapsódia 
Hebraica, de Ernest Bloch. A partir dessa suges-
tão, Arthur Nestrovski e eu pensamos em peças 
que pudessem compor uma espécie de home-
nagem à presença da cultura judaica na música 
ocidental. Temos então obras de três composi-
tores de origem judaica, além de uma pequena 
peça coral de Schubert, Tov LeHodos [Cantemos 
ao Senhor], muito pouco conhecida mesmo entre  
regentes corais.

Fale um pouco sobre essa peça.
 
Tov LeHodos foi encomendada a Schubert para a 

celebração do Rosh Hashanah [Ano-novo judaico] de 
1828, na Sinagoga de Viena. Pode parecer estranho 
que alguém como Schubert, compositor de origem 
católica e autor de muitas obras sacras, tenha escri-
to uma peça especificamente para uma sinagoga. De 
fato, trata-se de um caso raríssimo: Tov LeHodos é a 
única obra escrita em hebraico por um compositor 
cristão do século xix.  

O autor da encomenda foi Salomon Sulzer, um 
excelente hazzan [cantor], que estabeleceu um novo 
padrão para a liturgia na Sinagoga de Viena. Tendo 
recebido uma sólida formação musical, Sulzer  
se intitulava Kantor — termo alemão usado para de-
signar os diretores musicais das igrejas cristãs —, 
e não apenas hazzan, como é o costume na comu-
nidade judaica. Ele adaptou os cânticos hebraicos  
tradicionais, escrevendo para três ou mesmo qua- 
tro vozes.

Nos anos 1820, a música na igreja em Viena e ar-
redores estava “em baixa”, a qualidade era péssima 
— e Sulzer transformou a Sinagoga de Viena num 
notável polo de produção musical.

 
Ernest Bloch é o menos conhecido dos quatro compositores 

que integram o programa — e sua peça é talvez a mais 
“marcadamente judaica”, tanto pelo título quanto pelas ca-
racterísticas musicais. Quem foi Bloch e quais são as parti-
cularidades dessa peça?

Bloch nasceu em Genebra e, mesmo tendo mais 
tarde se naturalizado norte-americano, nunca negou 
suas raízes judaicas. É um compositor de alta qualida-
de, e Schelomo [Salomão, em hebraico] — que, aliás, 
é a peça que o revelou para o mundo — faz parte 
de um ciclo de peças judaicas. A melodia é cheia de 
referências à música hebraica, com intervalos de se-
gunda menor — e vale notar que se trata aqui de 
algo muito diferente das referências à música klezmer 
que aparecem tantas vezes em Mahler, por exemplo.

Bloch planejava escrever uma peça vocal em he-
braico quando conheceu, em Genebra, Alexandre 
Barjansky, um violoncelista judeu-russo. Impressio-
nado com o talento de Barjansky, optou por compor 
pensando nele. A palavra cantada não deixa de ser 
um limitante: reduz os sentidos do discurso musi-
cal ao significado do texto. Tendo o violoncelo como 
“cantor”, só a música falaria. 

Como Schoenberg se insere neste programa? 

A Sinfonia de Câmara no 2 é uma das obras mais ma-
duras de Schoenberg: é quase uma peça neoclássica, 
ainda que tonalmente muito avançada. Digamos que 
o atonalismo da peça é aplacado por certos momen-
tos quase tonais.

Schoenberg começou a escrever o primeiro movi-
mento ainda em Viena, em 1906, e só foi concluir o 
segundo — que é muito impactante — em 1916. Em 
1939, fez algumas correções nesses dois movimentos 
e começou a escrever um terceiro, mas acabou desis-
tindo e deu a peça por concluída.

Nela, o conceito de “harmonias vagantes”, sobre 
o qual Schoenberg vinha trabalhando, se realiza ple-
namente — o que coloca um enorme desafio para 
o regente, principalmente pela questão da afinação.

A peça é uma ótima porta de entrada para a obra 
desse grande compositor. Se alguém no público tiver 
medo de Schoenberg, essa é uma boa oportunidade 
para perder o medo.

Aproveitando sua brincadeira com o título do ciclo 
“Quem Tem Medo de Schoenberg?”, poderia dizer algumas 
palavras sobre Gurre-Lieder, que a Osesp vai apresentar 
em setembro?
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Gurre-Lieder é uma das obras capitais do século 
xx — uma peça gigantesca, com um coro enorme. 
Foi escrita entre 1900 e 1911, ou seja: Schoenberg 
ainda não tinha formulado as teorias do dode-
cafonismo. Os primeiros compassos fazem pen-
sar em Debussy, têm uma atmosfera meio im-
pressionista. A peça também evoca Wagner, 
mas elevado à sétima potência. Gurre-Lieder tem um 
aspecto visionário, é uma peça bombástica: parece 
Richard Strauss ligado em 220. Mas ainda não é 
o Schoenberg que virá, por exemplo, com Pierrot  
Lunaire [que será interpretado pelos Alunos da Aca-
demia da Osesp em setembro].

O programa que abriu com uma peça em hebraico, de 
um compositor cristão, fecha com uma obra cristã, de um 
compositor de família judia. Pode falar um pouco sobre a 
peça de Mendelssohn?

Apesar de sua posição de destaque em Berlim, 
como um importante banqueiro (ou justamente por 
causa dela), o pai de Mendelssohn optou por abando-
nar suas origens judaicas: se converteu e batizou seus 
quatro filhos como cristãos. Mendelssohn compôs 
muita música ligada ao protestantismo. O Salmo 42 é 
uma obra coral-sinfônica maravilhosa, com um solo 
de soprano inesquecível.

Vale dizer ainda que, no fim de sua curta vida, 
Mendelssohn tomou consciência de suas origens ju-
daicas, como é possível depreender da leitura de suas 
últimas cartas. 

entrevista a ricardo teperman.

gravações reComeNDaDas

scHuBert

the hyperiOn schubert editiOn

holst singers

stephen layton, regente

hYperioN, 1998

BlocH

scheLOMO

orChestre NatioNal De FraNCe

leonard Bernstein, regente

mstislav rostropovich, violoncelo

WarNer ClassiCs, 2010

scHoenBerg

VerkLärte nacht; chaMber   
   syMphOnies nos1 & 2

orpheus Chamber orchestra

DeutsChe grammophoN, 1990

mendelssoHn

saLMO 42

ensemble orchestral de paris

la Chapelle royale

Collegium vocale

philippe herreweghe, regente

eiddwen harrhy, soprano

harmoNia muNDi, 1997
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sugestões De leitura

elizabeth Norman mckay
FranZ schubert: a biOgraphy

oXForD uNiversitY press, 1998

 
David Z. kushner 
the ernest bLOch cOMpaniOn 

greeNWooD, 2001

 
Charles rosen
arnOLd schOenberg

uNiversitY oF ChiCago press, 1996

 
r. larry todd
MendeLssOhn: a LiFe in Music 

oXForD uNiversitY press, 2005

iNterNet

WWW.FraNZsChuBert.org.uk

WWW.sChuBert-oNliNe.at  

WWW.erNestBloCh.org

WWW.sChoeNBerg.at

WWW.FeliXmeNDelssohN.Com
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marion grange sopraNo 

primeira veZ Com a osesp

Nascida em 1985, a soprano 
francesa Marion Grange 
começou seus estudos na 
Academia de Música de Saint- 
-Étienne e, mais tarde, 
aperfeiçoou-se em canto na 
Haute École de Musique, em 
Genebra, e no Centre National 
d’Artistes Lyriques (CNIPAL), 
em Marselha. Estudou com 
Teresa Berganza, Evelyne 
Brunner, Yvonne Minton, 
François Le Roux, Rie Hamada 
e Alain Garichot. Em 2013, 
venceu o Concours International 
d’Interprétation de la Mélodie 
Française (Toulouse) e,  
em 2014, a Armel Opera 
Competition, em Szeged,  
na Hungria. Já se apresentou 
com os regentes Michel  
Corboz, Jérôme Pillement  
e Celso Antunes.

coro da osesp
Ver Pág. 66

antonio meneses violoNCelo 

Última veZ Com a osesp em juNho De 2014

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 maestros como 
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, e foi artista em residência  
na Temporada 2012.

celso antunes regeNte 

regeNte assoCiaDo 

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

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

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

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

Horários e valor sujeitos a alterações.

Mais informações pelo telefone 11 3367.9573
ou pelo e-mail visita@osesp.art.br
www.salasaopaulo.art.br
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15 Dom 16h reCitais osesp

antonio meneses violoNCelo

arnaldo coHen piaNo  artista em residência 

roBert sChumaNN [1810-56]

Cinco peças em estilo Folclórico, op.102 [1849]

- vanitas vanitatum: mit humor  [vaidade Das vaidades: Com humor]
- langsam [lentamente]
- Nicht schnell, mit viel ton zu spielen  [Devagar, Com Bastante som]
- Nicht zu rasch [Não rápido Demais]
- stark und markiert [Forte e marcado]
15 miN

FrÉDÉriC ChopiN [1810-49]

sonata para violoncelo e piano em sol menor, op.65 [1845-6]

- allegro moderato
- scherzo
- largo
- Finale
30 miN 
______________________________________

johaNNes Brahms [1833-97]

sonata nº 2 para violoncelo e piano em Fá maior, op.99 [1886]

- allegro vivace
- adagio affettuoso
- allegro appassionato
- allegro molto
30 miN
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exceto por um quarteto com piano de juven-
tude, escrito em 1828, toda a produção de 
música de câmara de Schumann centrou-
-se no período entre 1842, ano prolífico, e 

1853. Schumann havia dedicado uma década exclu-
sivamente ao piano (1829-39), um ano ao Lied (1840) 
e outro à sinfonia (1841); só depois veio a música  
de câmara. Primeiro, quartetos, quintetos e trios, 
de natureza mais clássica, seguidos, a partir de 1849, 
de peças explicitamente mais livres, mais românti-
cas: Adagio und Allegro, Op.70, Phantasiestücke, Op.73 
e 88, Três Romances, Op.90, ou as Cinco Peças em Estilo 
Folclórico, Op.102, a única obra do compositor es-
pecificamente escrita para o duo violoncelo e piano 
que chegou até nós (a outra, um conjunto de Cinco 
Romances escritos em 1853, foi destruída por Clara 
Schumann em 1893).

As Peças em Estilo Folclórico, escritas poucos 
dias antes de a Revolução eclodir em Dresden, 
onde os Schumann então viviam, representam a li-
gação do compositor com as raízes populares ger-
mânicas e consistem em curtas peças de concep-
ção simples, mas de enorme lirismo e beleza. A 
obra foi dedicada ao violoncelista da orquestra do  
Gewandhaus de Leipzig Andreas Grabau (1808-84), 
que, juntamente com Clara, a estreou perante um 
público restrito no dia 8 de junho de 1850, dia do 
aniversário de Schumann.

escrita entre 1845 e 1846, a Sonata Para Violoncelo 
e Piano em Sol Menor, Op.65 foi a última obra 
de envergadura de Frédéric Chopin, a última 
a ser publicada durante a sua vida e, a julgar 

pela considerável quantidade de esboços que deixou, 
muito possivelmente a que mais trabalho lhe deu. Se 
nenhuma obra de Chopin deixa o piano de fora — a 
esmagadora maioria da sua produção é aliás dedica-
da ao piano solo —, o violoncelo foi o único outro 
instrumento ao qual o compositor dedicou algumas 
obras, como a Introduction et Polonaise Brillante, Op.3, 

de 1829-30, o Grand Duo Concertante, de 1832, escrito 
juntamente com o célebre violoncelista Auguste- 
-Joseph Franchomme (1808-84), e a Sonata Para Vio-
loncelo e Piano em Sol Menor, Op.65, dedicada ao mes-
mo violoncelista.

Dividida em quatro andamentos, a Sonata reve-
la a preocupação do compositor em criar um dis-
curso musical coerente, tematicamente coeso, com 
motivos curtos e inter-relacionados e equilibrado 
no que toca à interação dos dois instrumentos. O 
andamento inicial é o mais complexo e foi o que 
deixou mais pessoas perplexas à época. De grande 
densidade, baseia-se em duas áreas temáticas dis-
tintas, mantendo sempre um caráter melancólico 
e emocionalmente desconsolado, espelho musical 
da iminente separação de Chopin e George Sand. 
O “Scherzo”, de sabor eslavo, alterna com um trio 
dominado pelo canto do violoncelo. O andamento 
lento, “Largo”, de ambiente noturno e imensamen-
te lírico e melancólico, revela a faceta belcantista 
do compositor. O “Finale”, em forma de rondó, 
caracteriza-se por um diálogo permanente entre os 
dois instrumentos e uma progressiva intensificação 
dinâmica e emocional.

A Sonata foi estreada (sem o andamento inicial) em 
16 de fevereiro de 1848 por Franchomme e Chopin, 
no último concerto público que este deu em Paris, 
na Salle Pleyel.

johannes Brahms é habitualmente considerado 
o guardião da tradição entre os grandes com-
positores do Romantismo; o mais clássico dos 
românticos. Como escreveu André Tubeuf, 

Brahms “é o primeiro músico que se sabe e se quer 
nascido herdeiro, depositário e guardião de um pa-
trimônio”.1 De fato, numa altura em que muitos 
compositores adaptavam as respectivas linguagens a 
novas exigências estéticas, com fortes influências ex-
tramusicais, Brahms manteve, ao longo da vida, uma 
imutável ligação estilística com os mestres e os for-

1. Tubeuf, André. L’Offrande Musicale. Paris: Éditions Robert Laffont, 2007, p. 168.
2. fRançois-saPPey, Brigitte. La Musique Dans l’Allemagne Romantique. Paris: Fayard, 2009, p. 397.
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matos do passado, assim como com o trabalho mu-
sical puro. Como escreveu Brigitte François-Sappey: 
“Centrada na concentração do material, na coerência 
interna, a música de câmara de Brahms não denuncia 
nenhuma fonte literária, somente reminiscências po-
pulares, austríacas ou ciganas”.2 As suas sete sonatas 
em duo (piano com violoncelo, violino, clarinete ou 
viola) são sintomáticas desse posicionamento criati-
vo, ancorado nos formatos tradicionais. Há que se 
sublinhar, todavia, que, não obstante tal posiciona-
mento, Brahms foi um dos mais geniais e originais 
criadores da sua época.

Depois de ter escrito para piano e violoncelo uma 
primeira vez entre 1862 e 1865 (Op.38), Brahms só 
volta ao formato mais de duas décadas depois, em 
1886, com a Sonata no 2 Para Violoncelo e Piano em Fá 
Maior, Op.99. O caráter sinfônico da música nesta 
segunda investida é perceptível desde os primeiros 
compassos, o que dá total razão à célebre fórmula de 
Schumann segundo a qual as obras instrumentais de 
Brahms são “sinfonias disfarçadas”. A verdade é que, 
nos anos que separam a composição das duas sonatas, 
o compositor escreveu suas quatro sinfonias, o que 
pode explicar o caráter explicitamente mais orques-
tral da linguagem da Sonata em Fá Maior. 

O “Allegro Vivace” inicial é de enorme intensi-
dade, ora exuberantemente lírico, ora mais som-
brio e misterioso, ou ainda leve e jovial. É segui-
do por um “Adagio Affettuoso” de caráter nobre 
e contemplativo, quase atemporal, em que o vio-
loncelo tem amplo espaço para mostrar toda a sua 
profundeza e qualidade tímbrica. Os dois últimos 
andamentos, marcados respectivamente “Allegro 
Appassionato” e “Allegro Molto”, trazem de volta 
ímpeto e fogosidade.

francisco sassetti foi programador de música no 
CCB, em lisboa, e, atualmente, é responsável pela comuni-
cação da gustav mahler jugendorchester, em viena. É cola-
borador regular da Fundação Calouste gulbenkian, do CCB 
e da Casa da música do porto.

gravações reComeNDaDas

scHumann

kLaVierwerke & kaMMerMusik - iii

jean-guihen Queyras, violoncelo

eric le sage, piano

alpha, 2007

cHopin

sOnata para ViOLOnceLO  
   e pianO eM sOL MenOr

pavel gomziakov, violoncelo

maria joão pires, piano

DeutsChe grammophoN, 2008     
mstislav rostropovich, violoncelo

martha argerich, piano

DeutsChe grammophoN, 1989

BraHms

sOnata nº 2 para ViOLOnceLO  
   e pianO eM Fá MaiOr

mstislav rostropovich, violoncelo

rudolf serkin, piano

DeutsChe grammophoN, 1983

 
jacqueline du pré, violoncelo

Daniel Barenboim, piano

emi, 1968
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arnaldo coHen piaNo artista em residência

Última veZ Com a osesp em NovemBro De 2012

Artista em residência da 
Osesp nesta Temporada, 
Arnaldo Cohen graduou-se  
em piano e violino pela  
Escola de Música da UFRJ, 
tendo o pianista brasileiro 
Jacques Klein como seu 
principal mestre. Em Viena, 
estudou com Bruno Seidlhofer  
e Dieter Weber. Em 1972,  
Cohen conquistou por 
unanimidade o 1º Prêmio  
no Concurso Internacional 
Busoni, na Itália, e, desde  
então, apresentou-se como 
solista das mais importantes 
orquestras do mundo.  
Após mais de vinte anos  
em Londres, transferiu-se  
para os Estados Unidos  
em 2004, tornando-se o 
primeiro músico brasileiro  
a assumir uma cátedra  
vitalícia na Escola de Música  
da Universidade de Indiana.  
Na Inglaterra, lecionou  
na Royal Academy of  
Music e no Royal  
Northern College of Music.  
Participou, como jurado,  
de vários concursos 
internacionais, como o 
Concurso Chopin, em  
Varsóvia. Foi condecorado  
pelo governo brasileiro  
com a Ordem do Rio Branco  
por seus serviços prestados  
ao país na área cultural.

sugestões De leitura

Brigitte François-sappey
La Musique dans  
   L’aLLeMagne rOMantique

FaYarD, 2009

 
Brigitte François-sappey
rObert schuMann

FaYarD, 2000

 
eric Frederick jensen
schuMann 

oXForD uNiversitY press, 2012

 
jim samson (ed.)
the caMbridge  
   cOMpaniOn tO chOpin

CamBriDge uNiversitY press, 1992

 
jean-jacques eigeldinger
Frédéric chOpin

FaYarD/mirare, 2003

 
michael musgrave (ed.)
the caMbridge  
   cOMpaniOn tO brahMs

CamBriDge uNiversitY press, 1999

iNterNet

WWW.roBertsChumaNN.es

WWW.ChopiNprojeCt.Com

WWW.johaNNesBrahms.org

antonio meneses violoNCelo 

Última veZ Com a osesp em março De 2015

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 maestros como 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, e foi artista em 
residência na Temporada 2012.
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Qual o som 
do compromisso
com a música?

O Credit Suisse também ouve atentamente, quando se trata de música clássica.
É por isso que somos, com muito orgulho, patrocinadores da OSESP.

 

credit-suisse.com/sponsoring
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BordAdos trAdiCionAis húngAros
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19 Qui 21h pau-Brasil

20 seX 21h sapuCaia

21 sÁB 16h30 jeQuitiBÁ

KristJan JÄrVi regeNte

arnaldo coHen piaNo  artista em residência

aNtoNÍN DvorÁk [1841-1904]

abertura Carnaval, op.92 [1891]

10 miN

pYotr i. tChaikovskY [1840-93]

Concerto nº 1 para piano em si Bemol menor, op.23 [1874-5]

- allegro Non troppo e molto maestoso
- andantino semplice
- allegro Con Fuoco
32 miN

______________________________________

ZoltÁN koDÁlY [1882-1967]

variações sobre uma Canção húngara - o pavão [1939]

- moderato
- variações i a Xvi
- Finale
25 miN
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o 
paradoxo da “transgressão como câ-
none” foi tão completamente assi-
milado pelo ouvinte contemporâneo 
— bem como pelo leitor de literatura 

e pelo espectador de obras visuais — que lhe 
parece incompreensível a indignação suscita-
da no ouvinte do século xix por obras hoje para-
digmáticas do repertório clássico e romântico. 
Tal é o caso, como se sabe, de várias obras den-
tre as mais famosas de Beethoven, mas, sobre-
tudo, do Concerto no 1 Para Piano, composto entre 
novembro de 1874 e fevereiro de 1875 por Pyotr  
Ilyich Tchaikovsky.

O compositor propôs o concerto ao pianista, regen-
te, crítico e também compositor Nikolai Rubinstein 
(irmão mais novo de Anton, o principal professor 
de composição de Tchaikovsky). Mas, ao ouvir este 
que se tornaria talvez o mais “popular” concerto 
para piano de todos os tempos, Rubinstein sim-
plesmente o desqualificou, como relataria três anos 
depois o próprio compositor numa carta a Nadejda 
von Meck, mecenas de ambos. Desagradaram a  
Rubinstein, sobretudo, a estrutura formal da obra 
e o fato de que se tratava de um concerto em Si 
Bemol Menor que, logo após a introdução, passava 
para a tonalidade relativa, Ré Bemol Maior. 

Tchaikovsky acabou propondo e dedicando o 
concerto a Hans von Bülow, que o apresentou pela 
primeira vez em 25 de outubro de 1875, em Boston. 
Embora triunfalmente recebido pelo público, que 
exigiu que o terceiro movimento fosse tocado uma 
segunda vez, o concerto recebeu fria acolhida dos 
críticos. Um deles escreveu, o que hoje nos soa 
cômico, que a obra “dificilmente se destinava a se 
tornar um clássico”. Em todo caso, as críticas de 
Rubinstein talvez tenham surtido algum efeito, por-
que Tchaikovsky revisou seu concerto três vezes, 
a última em 1888. Uma diferença curiosa entre 
a primeira e a última versão é que os acordes em 
oitava tocados pelo piano na abertura, enquanto a 
orquestra apresenta o celebérrimo primeiro tema, 
eram antes executados como arpejos [como se pode 
ouvir numa recente gravação de Kirill Gerstein, 
pianista que esteve com a Osesp no ano passado]. 

1. claPham, John. Dvorák. Nova York: W.W. Norton & Company, 1979.

Como a maior parte dos compositores 
românticos da segunda metade do sécu-
lo xix, confrontados com o incontor-
nável Wagner e com o legado de Liszt, 

Antonín Dvorák teve de se haver com a “música 
de programa” — vale dizer, com o potencial ex-
pressivo da música inspirada por um tema não 
musical. Aparentemente, Dvorák apreciava, em 
especial, escrever música de programa na forma 
de aberturas, as quais ele entendia como peças au-
tônomas. Dentre as oito que compôs ao longo da 
vida, apenas a primeira (Abertura Trágica, de 1870) 
foi concebida como abertura para uma ópera. 
As demais são obras sinfônicas ou concertantes, 
como a Abertura Carnaval, uma das últimas, com-
posta em 1891. Ela foi concebida como a segunda 
parte de uma trilogia sobre a Natureza (Op.91), a 
Vida (Op.92) e o Amor (Op.93). 

Nas palavras do próprio compositor, essas peças 
“são ainda de certo modo música de programa”. Se-
gundo o biógrafo John Clapham, com essa trilogia, 
Dvorák pretendia expressar “três aspectos das ma-
nifestações da força vital”.1 

Abertura Carnaval é notável por seu brilho e pelo 
ritmo saltitante e sincopado de seu tema inicial, 
introduzindo uma atmosfera de alegria mendels-
sohniana que não se perde nem em seus momentos 
mais meditativos. Como teria dito o compositor 
romeno Bohuslav Martinu, “se alguém expri-
miu uma saudável e feliz relação com a vida, esse  
foi Dvorák”.

se Dvorák é também a encarnação da ideia de 
identificação da música com um sentimento na-
cional, — no caso o da antiga Tchecoslováquia 
—, Zoltán Kodály, duas gerações depois, é seu 

equivalente húngaro. Mestre e amigo de Béla Bartók, 
Kodály se relacionou com o material musical arcaico 
e “folclórico” de seu país ao mesmo tempo como etno- 
musicólogo e compositor. Recolhendo metodicamen-
te, desde 1905, os cantos populares nos mais diversos 
pedaços da Hungria, Kodály se tornou doutor em fi-
losofia e linguística com uma tese sobre essa tradição. 
Tais pesquisas o acompanhariam até o fim da vida. 
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gravações reComeNDaDas

dVorÁK

abertura carnaVaL

New York philharmonic
leonard Bernstein, regente

soNY, 1998

tcHaiKoVsKY

cOncertO para pianO nº 1

orquestra sinfônica  
   do estado de são paulo
john Neschling, regente

Yevgeny sudbin, piano

Bis, 2007 
 
mariinsky orchestra
valery gergiev, regente

Daniil trifonov, piano

mariiNskY, 2012

KodÁlY

Variações sObre uMa  
   cançãO húngara - O paVãO

Chicago symphony

Neeme järvi, regente

ChaNDos, 1992

As Variações Sobre uma Canção Húngara — O Pavão 
foram encomendadas ao compositor em 1939, pela 
Orquestra do Concertgebouw de Amsterdã, para a 
celebração de seu quinquagésimo aniversário. A obra 
baseia-se numa lenda húngara acerca de um pavão, 
símbolo da liberdade, que viaja até a prisão de uma 
cidade para libertar os jovens lá encarcerados. Os 
tons vívidos e fabulosos da peça, de uma orquestra-
ção brilhante e muito requintada (reminiscente por 
vezes de Debussy), parecem alheios à terrível tragé-
dia histórica que estava por começar naquele país.

luiZ marques é professor do Departamento de história 
da unicamp e coordenador do mare —  museu de arte 
para a pesquisa e educação.
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sugestões De leitura

john Clapham

dVOrák

W.W. NortoN & CompaNY, 1979

alexander poznansky

piOtr tchaikOVsky: biOgraFia

g. ermakoFF, 2012

Zoltán kodály

the seLected writings  
   OF ZOLtán kOdáLy

BooseY & haWks, 1974

iNterNet

WWW.Dvorak-soCietY.org

WWW.tChaikovskY-researCh.Net

WWW.iks.hu

KristJan JÄrVi regeNte 

Última veZ Com a osesp em setemBro De 2011

Nascido na Estônia e formado 
nos Estados Unidos, Kristjan 
Järvi estudou regência na 
Universidade de Michigan  
com Kenneth Kiesler. Entre 
1998 e 2000, foi regente 
assistente de Esa-Pekka  
Salonen na Orquestra 
Filarmônica de Los Angeles. 
Já regeu as orquestras de 
Paris, Staatskapelle Dresden,  
Gewandhaus de Leipzig, 
Nacional da França, Sinfônica 
de Londres, Filarmônica de 
Berlim, Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia (Roma) e 
National Symphony Orchestra 
(Washington), além da própria 
Osesp. É diretor musical da 
Orquestra Sinfônica da Rádio 
de Leipzig e da Gstaad Festival 
Orchestra, além de regente e 
fundador do grupo Absolute 
Ensemble e da Baltic Sea Youth 
Philharmonic. Já gravou mais  
de 60 CDs para selos como  
Sony e Chandos e inspirou a 
criação de uma série especial  
do selo francês Naïve,  
intitulada “The Kristjan  
Järvi Sound Project”.

arnaldo coHen piaNo artista em residência

Última veZ Com a osesp em março De 2015

Artista em residência da Osesp 
nesta Temporada, Arnaldo Cohen 
graduou-se em piano e violino 
pela Escola de Música da UFRJ, 
tendo o pianista brasileiro Jacques 
Klein como seu principal mestre. 
Em Viena, estudou com Bruno 
Seidlhofer e Dieter Weber. Em 
1972, Cohen conquistou por 
unanimidade o 1º Prêmio no 
Concurso Internacional Busoni, 
na Itália, e, desde então, 
apresentou-se como solista das 
mais importantes orquestras do 
mundo. Após mais de vinte anos 
em Londres, transferiu-se para os 
Estados Unidos em 2004, 
tornando-se o primeiro músico 
brasileiro a assumir uma cátedra 
vitalícia na Escola de Música da 
Universidade de Indiana. Na 
Inglaterra, lecionou na Royal 
Academy of Music e no Royal 
Northern College of Music. 
Participou, como jurado, de vários 
concursos internacionais, como o 
Concurso Chopin, em Varsóvia. 
Foi condecorado pelo governo 
brasileiro com a Ordem do Rio 
Branco por seus serviços prestados 
ao país na área cultural.
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22 FEV DOM 11H
BANDA SINFÔNICA
   DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS SADAO SHIRAKAWA REGENTE
ABEL ROCHA REGENTE CONVIDADO

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

osesp.art.br

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

8 MAR DOM 11H
ORQUESTRA JAZZ 
   SINFÔNICA DE SÃO PAULO
JOÃO MAURÍCIO GALINDO REGENTE
MARCELO GHELFI PIANO
DANIEL ALAIN FLAUTA
MARIA DE LOURDES CARVALHO        FLAUTA

EDMUNDO VILLANI-CÔRTES
Abertura da Ópera Poranduba   
Balada Das Flores: Excertos
Luz  
Os Borulóides                                     
Álbum de Retratos                                                  
Buarquiana

15 MAR DOM 11H
ORQUESTRA CRIANÇA CIDADÃ
CLÓVIS PEREIRA FILHO VIOLINO

Obras de ARY BARROSO, DOMINGUINHOS, MOZART, 
BACH, entre outros.

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

REALIZAÇÃOPATROCÍNIO

22 MAR DOM 11H
ORQUESTRA SINFÔNICA 
   DO ESTADO DE SÃO PAULO
VALENTINA PELEGGI REGENTE

ANTONÍN DVORÁK
Abertura Carnaval, Op.92
ZOLTÁN KODÁLY
Variações Sobre Uma Canção Húngara - O Pavão
PYOTR I. TCHAIKOVSKY
A Dama da Neve, Op.12: Dança dos Acrobatas

FERNANDO DE OLIVEIRA
Maxixe Urbano
ALEXANDRE TRAVASSOS
Danças do Autômato
JOÃO GUILHERME RIPPER
Cervantinas
OSVALDO LACERDA
Suite Guanabara
CYRO PEREIRA
Gonzaguiana

29 MAR DOM 11H
ORQUESTRA SINFÔNICA 
   DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAROLYN KUAN REGENTE
CÉSAR TRALLI NARRAÇÃO

BENJAMIN BRITTEN
Guia Orquestral Para a Juventude, Op. 34
LEONARD BERNSTEIN
Fancy Free

Matinais.Anuncio_Jan.15_Revista.Osesp.indd   1 09/02/15   14:22
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murAl em homenAgem A sCott JoPlin  
nA esColA onde estudou em teXArkAnA
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26 Qui 21h CeDro

27 seX 21h arauCÁria

28 sÁB 16h30 mogNo

carolYn Kuan regeNte 

cÉsar tralli Narração 

HaKan HardenBerger trompete 

BeNjamiN BritteN [1913-76]

guia da orquestra para os jovens, op.34  
   (variações e Fuga sobre um tema de purcell) [1946]

- tema
- variação 1: Flautas e piccolo
- variação 2: oboés
- variação 3: Clarinetes
- variação 4: Fagotes
- variação 5: violinos
- variação 6: violas
- variação 7: violoncelos
- variação 8: Contrabaixos
- variação 9: harpa
- variação 10: trompas
- variação 11: trompetes
- variação 12: trombones e tuba
- variação 13: percussão
- Fuga
19 miN

mark-aNthoNY turNage [1960]

From the Wreckage [Dos escombros] [2004]

15 miN

______________________________________

sCott jopliN [1868-1917]

treemonisha: suíte [1910]  

   [orQuestração de gunther schuller. coencomenda osesp e london philharmonic orchestra. estreia latino-americana.]

20 miN

leoNarD BerNsteiN [1918-90]

Fancy Free [sem Compromisso] [1944]

- entram três marinheiros
- Cena no Bar
- entram Duas garotas
- pas de Deux
- Cena da Competição
- três variações de Dança
- Final
27 miN
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Benjamin Britten não foi o primeiro composi-
tor a criar uma peça sinfônica inspirado pela 
ideia de apresentar os instrumentos da or-
questra de maneira divertida — Pedro e o Lobo, 

composta em 1936 por Sergei Prokofiev, é talvez o 
exemplo mais conhecido. Antes ainda, em 1886,  
o francês Camille Saint-Saëns escrevera O Carnaval 
dos Animais. Era mais uma brincadeira de férias do que 
um projeto “pedagógico” — tanto que Saint-Saëns 
proibiu sua publicação enquanto estivesse vivo —, 
mas a peça ganhou vida própria.

Em 1946, Britten recebeu do Ministério da Educa-
ção britânico a encomenda de escrever a música para 
um concerto a ser registrado em filme — Instruments 
of The Orchestra —, e assim nasceu seu Guia da Orques-
tra Para os Jovens. A esperta estratégia encontrada por 
Britten foi compor uma série de variações sobre um 
cativante tema do compositor Henry Purcell (1659- 
-95): o “Rondeau”, de Abdelazar. Após a exposição do 
tema por toda a orquestra, os naipes são apresentados, 
um após o outro: flautas e piccolo, oboés, clarinetes, 
fagotes, violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, 
harpa, trompas, trompetes, trombones e tuba, e, 
finalmente, grupos distintos de percussão. Em cada 
uma das variações, Britten explora o tema de Pur-
cell de maneira inventiva. Ao final, a orquestra volta 
a tocar toda junta, numa “Fuga” virtuosística, iniciada 
pelo piccolo, seguido pelos outros sopros, então pelas 
cordas, finalmente pelos metais e pela percussão, até a 
volta do tema de Purcell, agora tocado pelos trombo-
nes, num andamento desacelerado. A peça é pontuada 
por uma narração, que acaba de ganhar nova tradução 
em português, por Arthur Nestrovski, reproduzida 
abaixo (p. 58).

Em 2013, a Britten-Pears Foundation lançou 
um aplicativo para iPad dedicado ao Guia da Or-
questra Para os Jovens. Com belíssimas ilustrações 
da artista Sara Fanelli e uma gravação exclusiva 
pela Royal Northern College of Music Symphony  
Orchestra, regida por Sir Mark Elder, o aplicativo 
gratuito atualiza nos termos do século xxi o propósi-
to didático do Guia. 

Bernstein compôs a música para o balé Fancy 
Free [Sem Compromisso] a pedido do pro-
dutor, diretor e coreógrafo Jerome Robbins. 
Estreado em 1944, foi o primeiro de muitos 

gravações reComeNDaDas

Britten

guia da Orquestra para Os jOVens

london symphony orchestra
Benjamin Britten, regente

DeCCa, 1990 
 
 
New York philharmonic
leonard Bernstein, regente

soNY, 1998

turnage

FrOM the wreckage

london symphony orchestra
Daniel harding, regente
hakan hardenberger, trompete

lso live, 2013

 
sinfônica de gotemburgo
péter eötvös, regente
hakan hardenberger, trompete

DeutsChe grammophoN, 2006

Bernstein

Fancy Free

New York philharmonic
leonard Bernstein, regente

soNY, 2004
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projetos em parceria, como os balés Dybbuk e Facsimile 
e os musicais On The Town e West Side Story. Robbins 
teve a ideia para Fancy Free a partir da tela The Fleet’s 
in!, de Paul Cadmus. Em nota de programa de 1946 
para a New York City Symphony, Bernstein apresen-
ta o enredo do balé, que retrata a juventude norte-
-americana na época da Segunda Guerra. Logo na 
primeira cena, o som de uma jukebox atravessa a cor-
tina [a música é o blues “Big Stuff ”, gravado original-
mente por Billie Holiday, que se torna a base para 
o “Pas de Deux”]. Diz Bernstein: “A cortina sobe e 
revela uma esquina com um poste de luz, um bar 
numa rua pequena e os arranha-céus de Nova York 
desenhados com um ousado jogo de luzes, compon-
do um pano de fundo vertiginoso. Três marinheiros 
surgem de maneira explosiva no palco. Eles estão na 
cidade para aproveitar uma licença de 24 horas, e na-
turalmente saem em busca de mulheres”. 1

Em carta enviada a Robbins em dezembro de 
1943, o compositor comenta aspectos do trabalho 
em andamento: 

Decidi dar ao piano um papel de solista. Ele fica cada 
vez mais importante (o piano nunca permanece sozinho 
mais do que uns poucos compassos); e parece ser a chave 
para a audição do balé — já que um piano dá a sensação 
de percussão, de audácia, de firmeza, um jeito de honky-
-tonk,2 uma clareza e uma intimidade. Você não concor-
da? Como será que um piano solo vai soar no Met?

Ouvi com atenção seu pedido para manter a simplici-
dade. A partitura na verdade é bem simples — só é preciso 
se concentrar nos ritmos. Não se pode simplificar os ritmos 
— eles estão lá, são a essência e a base da partitura como 
um todo — mas as notas são bastante fáceis. Acho que dá 
para fazer. Só podemos rezar. Que nada, tenho certeza de 
que dá para fazer.3

ricardo teperman é editor da Revista Osesp e doutoran-
do no Departamento de antropologia social da FFlCh-usp.

1. Tradução de Rogerio Galindo.
2. Designação genérica para vários tipos de música 

norte-americana do século xx, originalmente relaciona-
dos com o ragtime, remetendo à sonoridade percussiva de 
pianos desafinados e com teclas quebradas.

3. simeone, Nigel (org.). The Leonard Bernstein Letters. 
New Haven: Yale University Press, 2013. Tradução de  
Rogerio Galindo.
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Senhoras e senhores — e meninos e meninas: 
O compositor Benjamin Britten escreveu essa 

música com a finalidade especial de apresentar os 
instrumentos da orquestra. 

Existem quatro grupos de instrumentos: as  
CorDas, os sopros, os metais e a perCussão. 
Cada um desses grupos — ou naipes — reúne ins-
trumentos da mesma família. Isto é: eles fazem apro-
ximadamente o mesmo tipo de som. 

As CorDas são tocadas com um arco, ou então 
diretamente com os dedos. 

Os sopros, obviamente, são soprados. 
Os metais também. 
Os instrumentos de perCussão são batidos 

com várias tipos de baqueta, ou então com as mãos.
Agora, antes de mais nada, vamos ouvir um 

Tema de um grande compositor inglês do período 
barroco (mais de 400 anos atrás): Henry Purcell. 
Primeiro tocado pela orquestra inteira e depois por 
cada um dos quatro naipes de instrumentos.

Os sopros são uma espécie refinadíssima de 
assobio. São feitos de madeira.

Os primeiros instrumentos de metal foram 
trompetes e trompas de caça. Esses que vocês vêm, 
ali ao fundo, são seus descendentes modernos.

As CorDas, tanto as grandes como as peque-
nas, são tocadas com um arco, ou tangidas com os 
dedos. Já sua prima, a Harpa, é sempre tocada com 
os dedos.

O naipe da perCussão inclui tambores, gongos, 
tamborins — e virtualmente qualquer outra coisa 
que se possa imaginar. Depois que vocês ouvirem 
esse grupo, a orquestra inteira vai tocar a melodia de  
Purcell de novo.

Agora vamos ouvir cada instrumento tocar uma 
variação própria do tema. O instrumento mais agu-
do do naipe de Sopros é a voz clara e doce da Flauta, 
com seu irmãozinho agudíssimo, o piCColo.

Os oBoÉs têm um som gentil e lamentoso, mas 
também podem soar enérgicos, se é isso que quer o 
compositor.

Os ClariNetes são muito ágeis. Também produ-
zem um som lindamente ligado e ameno. 

Os Fagotes são os maiores membros do naipe dos 
Sopros; por isso, têm a voz mais grave.

Quem têm as vozes mais agudas da família das Cor-
das são os violiNos. Eles se dividem em dois grupos: 
Primeiros e Segundos.

As violas são um pouco maiores que os violinos, 
então têm um tom mais grave.

Os violoNCelos cantam com uma voz muito ca-
lorosa e cheia. Escutem só como é bonita!

Os CoNtraBaiXos são os avós da família das Cor-
das, com vozes mais pesadas, murmurantes. 

A harpa tem 47 cordas e sete pedais para mudar a 
altura das notas.

A família dos Metais começa com as trompas —  
embora há quem diga que são instrumentos de Sopro. Elas 
hoje são feitas de um tubo de metal, enrolado em si.

Imagino que todos vocês conheçam o som dos 
trompetes.

Os tromBoNes têm vozes pesadas e metálicas.  A 
tuBa é mais pesada ainda.

Há um número enorme de instrumentos de  
perCussão. Não dá para mostrar todos, mas vamos 
aos mais comuns, começando com os tÍmpaNos, 
depois o BumBo e os pratos, o tamBorim e o 
triÂNgulo, a CaiXa e as Claves, o XiloFoNe, as 
CastaNholas e o goNgo e, antes de tocarem to-
dos juntos, o ChiCote.

Passamos pela Orquestra inteira, pedaço por 
pedaço. Agora vamos por todos juntos numa Fuga. 
Quer dizer: os instrumentos entram uns depois dos 
outros, na mesma ordem de antes, começando com 
o Piccolo. No final, os Metais tocam o lindo tema de 
Purcell, enquanto todos os outros seguem tocando a 
fuga de Benjamin Britten. Aproveitem!

guia da orquestra para os JoVens
BeNjamiN BritteN

Comentários: eriC CroZier
tradução e adaptação: arthur Nestrovski
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mArk-AnthonY turnAge

Dentre os intérpretes de música clássica — 
e a intenção é mesmo escrever “clássica” 
—, os trompetistas são quem tem maior 
probabilidade de ter passado por uma for-

mação mais sinuosa e híbrida. Enquanto violinistas 
e pianistas, mesmo hoje em dia, podem facilmente 
permanecer dentro do repertório clássico para de-
senvolver suas carreiras, para um trompetista isso 
normalmente seria uma sandice, especialmente se 
ele ou ela deseja ser solista. Exceto por uns pou-
cos concertos para trompete conhecidos do século 
xviii (como os de Telemann, Haydn e Hummel), 
o trompete teve de esperar até que o século xx já 
estivesse avançado para obter sucesso como instru-
mento solo. Sua ascensão tem muito a ver com sua 
forte presença no jazz e na música popular, com os 
respectivos nomes de destaque — Bix Beiderbecke, 
Louis Armstrong, King Oliver e, um pouco mais 
tarde, Dizzy Gillespie e Miles Davis. Esses pode-

rosos legados incentivaram trompetistas de ban-
das marciais, especialmente nos Estados Unidos, 
a ampliar seus horizontes para incluir neles o jazz. 
Da mesma maneira, compositores que cresceram 
no mundo do jazz, do rock e das fusões agarraram 
a chance de colaborar com esses instrumentistas. 
É essa a linhagem que está por trás de From The  
Wreckage [Dos Escombros], o concerto para trom-
pete de Mark-Anthony Turnage.

Turnage nasceu e cresceu nos subúrbios de Lon-
dres numa época em que o jazz estava entrando em 
sua fase mais experimental e em que o rock estava 
começando a dominar o mundo do pop. Mas, de ma-
neira incomum, ele cresceu ouvindo principalmente 
música clássica. Seus encontros com o jazz e com a 
música soul americana vieram relativamente tar-
de, no final da adolescência, mas o efeito sobre ele 
foi sísmico. Elementos desses estilos e, não menos 
importante, música inspirada por essas fontes, mas 
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cujas pegadas não eram necessariamente fáceis de 
rastrear, tiveram um impacto imediato e duradouro. 
Suas ousadas Night Dances [Danças da Noite] (1981) 
foram uma resposta explícita à fonte recém-desco-
berta. O solo de trompete com surdina no terceiro 
movimento é um aceno deliberado a Miles Davis; o 
acompanhamento orquestral, puro Gil Evans. 

Turnage estudou no Royal College of Music com 
Oliver Knussen e, em 1983, foi para os Estados Uni-
dos como bolsista do Tanglewood Music Center, 
onde trabalhou com Hans Werner Henze e Gunther 
Schuller. Naquela época, já tinha obtido sucesso ra-
zoável como compositor. Ele voltou a Tanglewood 
como compositor residente para o Festival de Música 
Contemporânea de 2006, durante o qual foi executa-
do seu Blood on The Floor [Sangue no Chão], criação ins-
pirada em Francis Bacon e a primeira na qual Turnage 
incorporou músicos improvisadores de jazz. 

O movimento final de Blood on The Floor é uma 
versão mais curta de um concerto completo para 
dois trompetes, Dispelling The Fears [Dissipando os 
Temores], que estreou com a Philharmonia Orches-
tra em outubro de 1995; os solistas foram o trom-
petista escocês John Wallace e o ainda jovem solista 
sueco Hakan Hardenberger. 

Embora Hardenberger não tenha histórico com 
o jazz, pela experiência dele com Dispelling The Fears 
parecia lógico que o trompetista acabasse encomen-
dando uma obra a Turnage, que, por sua vez, tem 
sido especialmente ativo na escrita de concertos 
para todo tipo de instrumento. O concerto tem um 
único movimento, dividido, grosso modo, em terços. 
No primeiro e no terceiro terços, Turnage apro-
veita as diferenças de tom e de alcance de dois dos 
“irmãos gêmeos” do trompete que são ligeiramente 
menos comuns: o flugelhorn, com seu timbre mais 
adocicado e sombrio, e o trompete piccolo, que é 
brilhante e resplandecente. 

O título — Dos Escombros — indica as origens 
da peça em um lugar emocionalmente difícil, que é 
deixado para trás à medida que o concerto prosse-
gue, crescendo gradualmente, com o solista passan-
do do sombrio flugelhorn para o trompete standard e 
para o trompete piccolo. A orquestração é em geral 
usada como um grande corpo que fornece uma fun-
dação harmônica rica, com algumas seções reagin-
do de vez em quando como um coro para o solista. 

O começo da peça é marcado “velado e espinho- 
so” para a orquestra, e apenas “espinhoso” para a par- 
te do solo, que cobre mais de duas oitavas em 
uns poucos compassos desconexos e nitidamen-
te introdutórios. Acordes sustentados levam à 
parte principal da primeira seção. A melodia  
melancólica das trompas antecipa o ânimo langui- 
damente abatido do flugelhorn. Perto do fim do tre-
cho,  a percussão inicia um contínuo toc-toc, levando 
ao segundo terço da peça, quando aparece o trompe-
te standard. Essa seção intermediária contém vários 
episódios contrastantes, tanto introspectivos quanto 
agressivos, e inclui um solo improvisado, “bastante 
recortado — com muitos acentos e trechos rápidos”. 
Depois de alguns compassos apenas para a orquestra, 
o solista assume o trompete piccolo para o terço final da 
peça, que revisita o caráter espinhoso do início, mas 
termina em calma resignação, na estratosfera.

roBert KirZinger é editor dos cadernos de notas de 
programa da sinfônica de Boston e do Festival de música  
Contemporânea de tanglewood. tradução de rogério galindo.
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scott Joplin nasceu em Texarkana, Texas [em 
1868]. Filho de um ex-escravo, soube tirar 
proveito de algumas aulas com um músico 
alemão que morava na cidade e se tornou um 

pianista habilidoso. Ganhava a vida se apresentando 
em clubes e “casas de tolerância”, ou viajando para 
tocar com bandas e acompanhar cantores. Em 1899, 
publicou Maple Leaf Rag, sua primeira peça para pia-
no no estilo ragtime, que combina o ritmo regular das 
marchas e danças de tradição europeia com as sín-
copes das tradições musicais afro-americanas (e pos-
sivelmente também latino-americanas). A partitura 
vendeu meio milhão de cópias, garantindo a Scott 
Joplin a reputação de “Rei do Ragtime”.

Desejoso de ter êxito em gêneros mais ambicio-
sos, escreveu duas óperas: A Guest of Honour [Um 
Convidado de Honra], que fez uma pequena turnê 
em 1903, mas foi perdida, e Treemonisha, em três 
atos, composta em 1910. A parte vocal de Treemo-
nisha (com acompanhamento de piano), foi publicada 
em 1911, mas Joplin morreu antes de poder garantir 
que a ópera fosse produzida.

Treemonisha é cantada do começo ao fim, com al-
guns números no estilo das parlour songs [canções de 
salão] da época, mas com ritmos de ragtime em desta-
que na maior parte da escrita para a orquestra e para 
o coro. O libreto, do próprio Joplin, transcorre num 
único dia de 1884, em uma fazenda do Arkansas ocu-
pada por escravos libertos após a Guerra da Secessão. 
Treemonisha é a filha adotiva de um casal gentil, que 
deu a ela uma boa educação. Ao se insurgir contra a 
influência de um grupo de “feiticeiros” que incen-
tivam a crença em superstições, ela é raptada por 
eles. Após ser resgatada, ela os perdoa, e os mora-
dores da fazenda a saúdam como sua professora de  
moral e líder.

Quando Treemonisha finalmente foi encenada, 
durante o boom do ragtime nos anos 1970, foi gra-
ças, em grande medida, a Gunther Schuller, que 
não apenas é um eminente compositor, regente e 
educador, mas também um ex-músico de jazz e um 
respeitado historiador do gênero. Schuller regeu 
as primeiras récitas profissionais completas de 
Treemonisha na Houston Grand Opera, em 1975  
(e depois gravou a obra). Para essas récitas, fez uma 
nova partitura da obra para orquestra completa, 
já que a orquestração do próprio Joplin não havia 

sobrevivido (embora haja indícios de que as partes 
orquestrais tenham sido destruídas apenas no início 
dos anos 1960). Atendendo a uma encomenda con-
junta da Osesp e da Filarmônica de Londres, Schuller 
compilou uma suíte orquestral baseada na partitura. 
 A suíte combina movimentos orquestrais com 
números vocais e corais, livremente adaptados, com 
vozes substituídas por instrumentos. A “Abertura” 
começa com um tema que Joplin disse ser “o tema 
principal da ópera e que representa a felicidade das 
pessoas quando elas se sentem livres dos feiticeiros 
e dos seus encantos e superstições”. A isso se se-
guem transcrições orquestrais de uma dança coral 
ou “brincadeira de roda” — “We’re Goin’ Around” 
[Vamos Por aí] —, uma descrição da educação de 
Treemonisha por sua mãe adotiva e “Good Advice” 
[Bom Conselho], sermão proferido por um pastor 
falastrão. “The Bears” [Os Ursos] é uma cena de 
dança em que oito ursos brincam em ritmo de valsa. 
Os dois números seguintes são cantados por um 
quarteto masculino durante o trabalho nos cam-
pos de algodão e por todos os coletores de algodão  
ao fim do dia de trabalho, respectivamente. Ao final, 
Treemonisha conduz seus companheiros numa  
dança festiva.

antHonY Burton é autor de a Performer's guide to The 
Music of The classical Period (associated Board of the royal 
schools of music, 2001). tradução de rogerio galindo.
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carolYn Kuan regeNte 

primeira veZ Com a osesp

Nascida em Taiwan, Carolyn 
Kuan diplomou-se pelo Smith 
College e pelo Peabody 
Conservatory e é mestre pela 
Universidade de Illinois. Foi 
regente associada da Sinfônica 
de Seattle, artista em residência 
do New York City Ballet e 
regente assistente da Baltimore 
Opera Company. Foi a primeira 
mulher a receber a Herbert von 
Karajan Conducting Fellowship, 
em 2003, o que resultou numa 
residência no Festival de 
Salzburgo no ano seguinte. Já 
regeu a Orchestre de la Suisse 
Romande, a Filarmônica de 
Hong Kong e as sinfônicas de 
Bournemouth, Toronto, 
Baltimore, São Francisco, 
Detroit e Seattle. Em 2013, 
regeu memoravelmente A 
Sagração da Primavera com a 
orquestra do Festival de Campos 
do Jordão. Carolyn Kuan é 
diretora musical da Orquestra 
Sinfônica de Hartford. 

cÉsar tralli Narração 

primeira veZ Com a osesp

Nascido em São Paulo, o 
jornalista Cesar iniciou sua 
carreira aos 15 anos, tendo 
passado por revista, jornal e 
rádio. Está na televisão desde 
1991. Entre 1995 e 2000, foi 
correspondente da Rede Globo 
em Londres e, em 2001, lançou 
o livro Olhar Crônico (Editora 
Globo). Atuou como repórter 
especial da emissora em vários 
países e, desde 2011, apresenta o 
jornal televisivo do meio-dia 
SPTV. Foi finalista do Emmy 
Awards e recebeu os prêmios 
Comunique-se, Embratel e 
Grande Prêmio Rede Globo de 
Televisão, além do Troféu 
Barbosa Lima Sobrinho e do 
Troféu Tim Lopes.

HaKan HardenBerger trompete 

primeira veZ Com a osesp

Nascido na Suécia, Hakan 
Hardenberger estudou no 
Conservatório de Paris e se 
aperfeiçoou com Thomas 
Stevens, em Los Angeles. É 
professor no Conservatório de 
Malmö e já se apresentou com 
as filarmônicas de Nova York, 
Berlim, Viena e da Radio 
France, as sinfônicas  
de Boston, Chicago, Londres, 
da Rádio Sueca, da Rádio 
Bávara e a NHK de Tóquio, 
entre outras. Trabalhou com 
regentes como Pierre Boulez, 
Alan Gilbert, Daniel Harding, 
Paavo Järvi, Ingo Metzmacher, 
Andris Nelsons e Esa-Pekka 
Salonen; e tem extensa 
discografia, incluindo várias 
peças dedicadas a ele.
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folha.com.br/oqueafolhapensa

A FOLHA É A FAVOR
DAS MANIFESTAÇÕES.

EU TAMBÉM.

Concordando ou não, siga a Folha, porque ela tem suas posições, mas sempre publica opiniões divergentes.

 “Os protestos de junho de 2013 revelaram um inconformismo saudável e sacudiram o sistema político nacional. 
Se o direito de manifestação deve ser protegido, nem por isso deve ser exercido fora da lei. A violência deve ser coibida 
pela polícia em nome da ordem pública e dos direitos de todos.  
 Vândalos devem ser punidos. E manifestantes não devem ser confundidos com bandidos.”  Essa é a posição da Folha.
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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. 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. Em  
2014, celebrando os 60 anos de  
sua criação, a Osesp fez uma turnê 
por cinco capitais brasileiras.

orquestra sinfônica
do estado de são paulo

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

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

violiNos
eMMANueLe BALdINI spalla
ANGÉLICA OLIvO spalla*
dAvI GRAtON 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

violas
hORáCIO SChAefeR
maria aNgÉliCa CameroN
peter pas 
aNDrÉs lepage
DaviD marQues silva
ÉDersoN FerNaNDes
galiNa rakhimova
olga vassileviCh
simeoN griNBerg
vlaDimir klemeNtiev
aleN BisCeviC*
sarah pires*

violoNCelos
ILIA LAPORev 
heloisa meirelles**
WilsoN sampaio
aDriaNa holtZ
BrÁulio marQues lima
Douglas kier
jiN joo Doh
maria luÍsa CameroN
marialBi trisolio
regiNa vasCoNCellos
roDrigo aNDraDe silveira

CoNtraBaiXos
ANA vALÉRIA POLeS
PedRO GAdeLhA 
marCo Delestre  
maX eBert Filho
aleXaNDre rosa
almir amaraNte
ClÁuDio toreZaN
jeFFersoN CollaCiCo
luCas amorim esposito
NeY vasCoNCelos

aCaDemia Da osesp
violiNos
DaN tolomoNY
giDeoNi loamir
sueleN Boer
NathaN oliveira

violoNCelo
matheus mello

CoNtraBaiXo
raFael FiguereDo

oBoÉ
ÉriCo marQues
pÚBlio Da silva

ClariNete
patriCk viglioNi

perCussão
Carlos Ferreira

tuBa
gaBriel DÍaZ araYa

trompa
jessiCa maria viCeNte

trompetes
CristóBal rojas saliNas
luCas espiNDola
thiago araujo

tromBoNes
silas FalCão
hÉlio góes

Fagote
FraNCisCo WelliNgtoN
aNge BaZZaNi

harpa
LIuBA kLevtSOvA

Flautas
CLAudIA NASCIMeNtO
FaBÍola alves piCColo
josÉ aNaNias souZa lopes
sÁvio araÚjo

oBoÉs
ARCádIO MINCzuk
JOeL GISIGeR  
NataN alBuQuerQue jr. CorNe iNglês
peter apps
riCarDo BarBosa

ClariNetes
OvANIR BuOSI  
SÉRGIO BuRGANI  
NivalDo orsi ClaroNe
DaNiel rosas
giuliaNo rosas

Fagotes
ALexANdRe SILvÉRIO  
JOSÉ ARION LIñARez  
romeu raBelo CoNtraFagote
Filipe De Castro
FraNCisCo Formiga

trompas
LuIz GARCIA
aNDrÉ goNçalves
josÉ Costa Filho
NikolaY geNov
luCiaNo pereira Do amaral
samuel hamZem
eDuarDo miNCZuk

trompetes
feRNANdO dISSeNhA  
GILBeRtO SIqueIRA
aNtoNio Carlos lopes jr.
marCelo matos
FlÁvio gaBriel*

tromBoNes
dARCIO GIANeLLI  
WAGNeR POLIStChuk  
aleX tartaglia
FerNaNDo Chipoletti

tromBoNe BaiXo
dARRIN COLeMAN MILLING 

tuBa
MARCOS dOS ANJOS JR.**
luiZ riCarDo serralheiro*

tÍmpaNos
eLIzABeth deL GRANde  
RICARdO BOLOGNA  

perCussão
RICARdO RIGhINI 1ª perCussão
alFreDo lima
armaNDo YamaDa
eDuarDo giaNesella
ruBÉN ZÚÑiga

teClaDos
OLGA kOPYLOvA

gerêNCia
joel galmaCCi gereNte
Xisto alves piNto  iNspetor
laura paDovaN passos

(*) mÚsiCo CoNviDaDo
(**) mÚsiCo liCeNCiaDo
(***) Cargo iNteriNo

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

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

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

A CBN não toca música.
Mas a equipe de âncoras é afinadíssima.
Os comentaristas são virtuoses da palavra e da informação jornalística.
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(*) mÚsiCo liCeNCiaDo
(**) em eXperiêNCia No Coro Da osesp

(***) mÚsiCo CoNviDaDo

os Nomes estão relaCioNaDos  
em orDem alFaBÉtiCa, por Categoria.

iNFormações sujeitas a alterações

Coro Da osesp
regeNte hoNorÁria
NAOMI MuNAkAtA

sopraNos
aNNa CaroliNa moura
eliaNe Chagas
Érika muNiZ
FlÁvia kele De souZa
jamile evaristo
ji sook ChaNg
mariNa pereira
maYNara araNa CuiN
NatÁlia Áurea
ReGIANe MARtINez moNitora
roXaNa kostka
viviaNa CasagraNDi

CoNtraltos / meZZos
aNa gaNZert
CelY koZuki
Clarissa CaBral
CristiaNe miNCZuk
FaBiaNa portas
LÉA LACeRdA moNitora
maria aNgÉliCa leutWiler
maria raQuel gaBoarDi
mariaNa valeNça
môNiCa WeBer BroNZati
patrÍCia NaCle
silvaNa romaNi
solaNge Ferreira
vesNa BaNkoviC

Coro aCaDêmiCo Da osesp
regeNte
MARCOS thAdeu

aNDrÉ matos raBelo
BruNo arraBal sposito Ferreira
DaNiela Bastos lamim oliveira
DaviD Dos saNtos meDraDo
emilY De oliveira alves
FÚlvio magalhães lima De souZa
gaBriel Da Costa silva
isaQue pereira De oliveira
ivY CristiNa sZot
lais assuNção Do Carmo
luis FiDelis De oliveira juNior
marCus DaNilo Dos ouros
maria marQues meDeiros roDrigues Da silva
miQueias Braga pereira
tatiaNe reis Da silva
thais aZeveDo Campos
vaNessa CristiNa teiXeira Dos saNtos

piaNista CorrepetiDora
Camila oliveira

teNores
aNDersoN luiZ De sousa
Carlos eDuarDo Do NasCimeNto
ClaYBer guimarães
erNaNi mathias
FÁBio viaNNa peres
jaBeZ lima
joCelYN maroCColo
luiZ eDuarDo guimarães
MáRCIO SOAReS BASSOuS moNitor
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

preparaDor voCal
marCos thaDeu

piaNista CorrepetiDor
FerNaNDo tomimura

gerêNCia 
CLAudIA dOS ANJOS  gereNte
seZiNaNDo gaBriel De o. Neto  iNspetor
aNa ClauDia marQues Da silva  assisteNte

COMUNICANDO CULTURA

A Nextmídia se 
orgulha de apoiar a 

Osesp através de 
sua solução em 
TV Corporativa

11-2730-7130
www.nextmidiabrasil.com.br
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TIVOLI SÃO PAULO - MOFARREJ 
ALAMEDA SANTOS, 1437  |  CERQUEIRA CÉSAR  

SÃO PAULO | SP | BRASIL

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

AFINE SEUS SENTIDOS.
Tivoli São Paulo - Mofarrej: Hotel Oficial da Temporada OSESP 2015

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

Coro iNFaNtil Da osesp
regeNte
teRuO YOShIdA

aNa CaroliNa Da Costa oliveira
aNa luiZa rosa Naves
Cauã morYa saNtos
CaYeNNe Castro aguiar
Cloe perrut De goDoi
eDuarDa marQues grolla
eNZo toleDo aNDreuCCetti
FerNaNDa FerNaNDes QuiNtaNilha
FlÁvia moreira De Carvalho araNtes
giovaNNa mello Camargo
heleNa Capelossi
iNgriD saNtos Cle CheruN
ireNe Chapuis FoNseCa
iriNa alFoNso FreDeriCo
iZaBela amoroso CavalCaNte
julia Corrêa oliveira
julia riBeiro moNtiN
jullia FisChBorN arDaNuY
loreNa Batista rego
luCas shoji
luCiaNa gueDes germaNo
luÍsa riBeiro De oliveira gueNa
maria eDuarDa lagoNegro BragaNholo
mariaNe eloar silva Camargo
mariNa CelaNi gueDes
mariNa garCia CustóDio
miNa ChYNN ku alBuQuerQue
moNiQue pereira moliNa
paula CaetaNo leite
paula saNtaNa sChimit
prisCila CarDoso teiXeira
raFaella martiNs silva
reBeCCa saNtos De souZa
reNata garCia CustóDio
sara heleN Da silva
soFia martiNs riBeiro Coelho De magalhães

soFia spassova Costa
sueWellYN aBreu viCeNtiNi
tiago magalhaes prates aDulis
vitoria Costa De sousa
YohaNa roCha graNatta
Ysa paula Da Costa oliveira

piaNista CorrepetiDora
DaNa raDu

Coro juveNil Da osesp 
regeNte
PAuLO CeLSO MOuRA

aliNe thais moraes DurÁN
aNDressa DaNiella saNtos
BeatriZ riBeiro moNtiN
BiaNCa Carvalho De almeiDa
CariNa Bispo miraNDa
Carlos heNriQue BueNo Da Costa
CatariNa akemi lopes kaWakaNi
Chiara Bistão guttieri
DaNiel mariaNo Ferreira Da silva
DaNiela Da CruZ De araÚjo
FerNaNDa moreira De Carvalho araNtes
FlÁvio timar roDrigues
giovaNNa maria silva CaNDiDa
helleN CristiNa souZa saBiNo
iZaBela vieira marCiaNo
jeNNiFer aNNe saNtaNa Da silva
jessiCa CÂNCio De oliveira
joseph Cristo
juliaNa CalasaNs Dos saNtos
leoNarDo oliveira De lima
lYgia polia saNtiago sampaio
maria Clara perrut De goDoi
mYriam BerNarDo De sousa saNtos
Nathalia grillo DomiNgos
raQuel BeZerra
reNato FritZ hoeFler
sophia alFoNso FreDeriCo
stephaNie De FÁtima Da silva viaNNa
thiago CoNstaNtiNo
viCtória aNDreZZa praDo pereZ
viCtoria BeatriZ souZa NiZa
viNiCius Costa jaloto
YasmiN maria amirato

piaNista
DaNa raDu
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FuNDação osesp
presiDeNte De hoNra

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

CoNselho De aDmiNistração
presiDeNte

FábIO COLLEttI bARbOSA
viCe-presiDeNte
heItOR MARtINS
CoNselheiros
alBerto golDmaN
aNtoNio QuiNtella
helio mattar 
josÉ Carlos Dias
lilia moritZ sChWarCZ
maNoel Corrêa Do lago
sÁvio araÚjo

CoNselho De orieNtação
peDro moreira salles 
FerNaNDo heNriQue CarDoso
Celso laFer
horaCio laFer piva
josÉ ermÍrio De moraes Neto 

CoNselho FisCal
jÂNio gomes
maNoel BiZarria guilherme Neto
miguel sampol pou

CoNselho CoNsultivo
aNtoNio Carlos Carvalho De Campos
aNtoNio Carlos valeNte Da silva
aNtoNio prata
augusto luis roDrigues
DeNise Fraga
DrauZio varella
eDuarDo giaNNetti
eDuarDo piragiBe graeFF
eugêNio BuCCi
FÁBio magalhães
FraNCisCo viDal luNa
gustavo roXo FoNseCa
heloisa FisCher
jaC leirNer
jaYme garFiNkel
joão guilherme ripper
josÉ heNriQue reis loBo
josÉ pastore
josÉ roBerto Whitaker peNteaDo
loreNZo mammì
luiZ sChWarCZ
moNiCa WalDvogel
NelsoN russo Ferreira 
paulo aragão
peDro pareNte
persio ariDa
phillip YaNg
raul Cutait
riCarDo leal
riCarDo ohtake
sÉrgio aDorNo
steFaNo BriDelli
tatYaNa Freitas
thilo maNNharDt
vitor hallaCk
William veale
ZÉlia DuNCaN

Diretoria eXeCutiva
MARCELO LOPES Diretor eXeCutivo
fAuStO A. MARCuCCI ARRudA superiNteNDeNte
assisteNtes
juliaNa Dias FraNça
CaroliNa Borges Ferreira 

Diretoria artÍstiCa
ARtHUR NEStROvSkI Diretor artÍstiCo
isaBela pulFer assessora 
DaNNYelle ueDa assisteNte 
plaNejameNto artÍstiCo
eNeIdA MONACO CoorDeNaDora
FlÁvio moreira

Festival iNterNaCioNal 
   De iNverNo De Campos Do jorDão
fáBIO zANON CoorDeNaDor artÍstiCo-peDagógiCo
assisteNte
Átilla oliveira

jurÍDiCo
dANIeLLA ALBINO BezeRRA gereNte
viNiCius Carlos saNtos
viNiCius koptChiNski alves Barreto

CeNtro De DoCumeNtação musiCal  
e eDitora CriaDores Do Brasil
ANtONIO CARLOS NeveS PINtO CoorDeNaDor
miltoN taDashi Nakamoto
heroN martiNs silva
CÉsar augusto peteNÁ
guilherme Da silva trigiNelli
leoNarDo Da silva aNDraDe
raFael riBeiro Da CuNha
mariNa tarateta FraNCo De oliveira
severiNa maria teiXeira
DaNiele Fieri silva
viNiCius aNtoNio Dos saNtos

 
ativiDaDes eDuCaCioNais
ROGÉRIO zAGhI CoorDeNaDor
aCaDemia
Camila alessaNDra roDrigues Da silva
juliaNa martiNs vassoler
DaNa mihaela raDu piaNista CorrepetiDora
eDuCação musiCal
heleNa CristiNa hoFFmaNN
simoNe Belotti
DaNiela De Camargo silva
isaBella Fraga lopes Ferreira****
Coro iNFaNtil
teruo YoshiDa regeNte
Coro juNeNil
paulo Celso moura regeNte
BreNa Ferreira BueNo
Coro aCaDêmiCo
marCos thaDeu regeNte
eDuCação patrimoNial
reNata lipia lima
CaroliNa oliveira ressureição*
thais DuQue riBeiro*

marketiNg
CARLOS hARASAWA Diretor
assiNaturas
raFael saNtos
maria luiZa Da silva
thais oliveira De sousa
aNa Carla meNeZes* 
Captação pessoa FÍsiCa
rita pimeNtel 
thamiris FraNCo meDeiros*
eveNtos
maureN stieveN 
gaBrielle a. De oliveira Coelho
BruNa Costa De oliveira*
relaCioNameNto parCeiros
CaroliNa BiaNChi 
BeatriZ Yumi aoki
relaCioNameNto patroCiNaDores
NatÁlia lima 
olivia torNelli
matheus riBeiro*

ComuNiCação
MARCeLe LuCON GheLARdI gereNte
NatÁlia kikuChi
artes grÁFiCas
BerNarD William Carvalho Batista
iZaBel meNeZes
miChel jorge De alBuQuerQue aBou assali* 
impreNsa
aleXaNDre augusto roXo FeliX
elDer magalhães*
mÍDias Digitais
FaBiaNa ghaNtous
DaNiela Cotrim
laura BiNg*
puBliCações e impressos
FerNaNDa salvetti mosaNer
laÍs variZi*
puBliCiDaDe
aNa paula silva moNteiro
giovaNNa Campelo

CoNtrolaDoria
CRIStINA M. P. de MAtOS CoNtroller
alliNe FormigoNi rossi
jeroNYmo r. romão 
mario Ferrari FerNaNDes Dos saNtos
raFael heNriQue De souZa aleiXo

CoNtaBiliDaDe
IMACuLAdA C. S. OLIveIRA gereNte
leoNarDo QueiroZ
luimari roDrigues
valÉria De almeiDa Cassemiro
aNa CaroliNa aZeveDo*

FiNaNCeiro
fABIANO CASSANeLLI dA SILvA gereNte
vera luCia Dos saNtos souZa
ailtoN gaBriel De lima jr
jaNDui aprigio meDeiros Filho 
vaNia maria aleNCar
thaYNara Da silva*
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(*) estagiÁrios
(**) apreNDiZes
(***) liCeNCiaDo 
(****) temporÁrio 

Divisão aDmiNistrativa
GIACOMO ChIAReLLA gereNte
kaike apareCiDo meNDes Couto**
CaroliNa BeNko sgai
raFael loureNCo patriCio
saNDra apareCiDa Dias
serviço De voluNtÁrios
aNa ClauDia marQues Da silva
serviços terCeiriZaDos
maria teresa ortoNa Ferreira
maNuteNção e oBras
dANIeLA vIeGAS MARCONdeS gereNte
herCulis petroWski
murilo soBral Coelho            
osvalDo De souZa Britto
marCiel Batista saNtos
Felipe De Castro leite lapa
eDBerg soares De oliveira*
guilherme FerNaNDes Da silva*
josÉ augusto são peDro
raimuNDo hermÍNio Dos saNtos
reCursos humaNos
LeONARdO dutRA dI PIAzzA gereNte 
marleNe apareCiDa De almeiDa simão
thamiris laNe Da silva
Camila saNtaNa De araujo
iNFormÁtiCa
marCelo leoNarDo De Barros
geovaNNi silva Ferreira
gustavo taDeu CaNoa morgaDo
Filipe alBuQuerQue matos De jesus*
guilherme pereira De Freitas**
Compras e suprimeNtos
Deise pereira piNto 
jeFersoN roCha De lima
maria De FÁtima riBeiro De sousa
roseli FerNaNDes 
almoXariFaDo
WilsoN roDrigues De Barros
mauriCio aguiar oliveira
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
CatiaNe araujo De melo
Nagela garDeNe silva Nogueira

serviço De Copa
rosileNe De jesus soares
Divisão operaCioNal
ANALIA veRÔNICA BeLLI gereNte 
DepartameNto proDução — osesp 
alessaNDra CimiNo
aNa NelY BarBosa De lemos
Camila moura goNZaga Dos saNtos*
Felipe ulBalDo milaNi
luCas gomes mariNho martiNs
maYlime moNteiro Dias De aBreu
roDrigo maluF ramos Da silva
DepartameNto De operações
MÔNICA CáSSIA feRReIRA gereNte
regiaNe sampaio BeZerra
CristiaNo gesualDo
FaBiaNe De oliveira araujo
siDNeY augusto De oliveira miNghiN**
guilherme vieira 
joão guilherme souZa silva*
larissa Baleeiro Da silva
viNiCius goY De aro
DepartameNto tÉCNiCo
kARINA fONtANA deL PAPA gereNte
eDNilsoN De Campos piNto
erik klaus lima gomiDes
aNgela Da silva sarDiNha
elieZio Ferreira De araujo
Carlos eDuarDo soares Da silva
BiaNCa pereira Dos saNtos
ilumiNação
Douglas alves De almeiDa
eDivalDo josÉ Da silva
som
aNDre vitor De aNDraDe 
FerNaNDo DioNisio vieira Da silva
mauro saNtiago gois
reNato Faria FirmiNo
moNtagem
reiNalDo roBerto saNtos
roDrigo Batista Ferreira
Carlos heNriQue N. Dos saNtos
DeNilsoN CarDoso araujo
eDgar paulo Da CoNCeição
emersoN De souZa
gersoN Da silva
josÉ Carlos Ferreira
jÚlio Cesar Barreto De souZa
NiZiNho DeiviD Zopelaro

CoNtrolaDores De aCesso
saNDro marCello sampaio miraNDa
aDailsoN De aNDraDe
emilio Do praDo roDrigues
humBerto alves CaroliNo
julio Cesar rosa
leaNDro viCeNte svet
maNoel tome Dos saNtos
regivalDo lopes De souZa
reiNalDo CoppiNi aNtôNio
roDNei De almeiDa miNghiN
saNDro silvestre Da silva
WilloN Da silva roDriguês
iNDiCaDores
mariaNa De almeiDa Neves 
aNDersoN BeNi
aNDressa Da CoNCeição saNtos*
BreNDa DomiNgues sChNeiDer*
BruNo maurÍCio De oliveira silva*
DaNiela Dos saNtos Da CoNCeição
eliNe souZa Do Carmo*
FraNCiNa CaroliNa De sousa silva*
FaBrÍCio De Freitas silva
juliaNa lima vasQues*
laila FerNaNDa saNtos amaral*
maiara Fatima magalhães mesQuita
maria joCelma a. r. NishiuChi
mariNa goNçalves silva*
NataNael agostiNho joaQuiNho
peDro BustamaNte g. velloso BraNDão*
regiNalDo Dos saNtos De almeiDa*
Camareiras
ivoNe Das poNtes
maria Do soCorro Da silva



71

loCaliZa
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 4/14/14   6:14 PM
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APOIE SUAORQUESTRA
Há boas razões para ser um Associado Osesp

1
2
3

PROGRAMA SUA ORQUESTRA
www.osesp.art.br/suaorquestra

suaorquestra@osesp.art.br
11 3367 9580

/osesp /osesp /osesp/videososesp

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

Aperfeiçoamento de jovens músicos de elevado potencial para 
ingresso no mercado profi ssional;

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

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

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

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

para melhor usufruir desse incentivo fi scal. 

REALIZAÇÃO

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

RevistaOSESP-PSO-2015.indd   1 13/01/15   10:27



73

programa sua orQuestra

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

aBrahão saliture Neto
alessaNDro CoNtessa
aleXaNDre CoNti marra
aleXaNDre silvestre
aNa CaroliNa alBero BelisÁrio
aNatolY tYmosZCZeNko
aNDree solal riBeiro
aNNa laura oliva
aNtoNieta De oliveira
aNtoNio Carlos maNFreDiNi
aNtoNio Carlos reBello Da silva
ava NiCole DraNoFF Borger
Bela FelDmaN - BiaNCo
Carlos alBerto piNto De QueiroZ
Carlos eDuarDo maNsuelli ForNereto
Carlos roBerto pereira
CarmeN gomes teiXeira
Celia terumi saNDa
CeliNea vieira poNs
Cesare tuBertiNi
ChristiaNo De Barros
CiD BaNks loureiro
Cirilo lemes De Castro
ClauDia serraNo De aZeveDo
ClauDioNor spiNelli
Clovis legNare
CristiaNo v. F. miaNo
CristiNa maria mira
DaltoN De luCa
DaNiel De almeiDa okiNo
DaNiela Da silva gomes
DÁrCio kitakaWa
DeBorÁ espasiaNi
DemilsoN BelleZi guilhem
DulCiDiva paCCaNella
eDith luCia miklos vogel
eDmuNDo luCio giorDaNo
eDuarDo germaNo Da silva
eDuarDo muFarej
eDuarDo piZa pereira gomes
eDvalDo De souZa saNtos
eFraiN CristiaN ZuNiga saaveDra
eleNiCe salles kraemer
elias auDi jÚNior
eliZaBeth De NoroNha aNDraDe
erika DaNtas kaChY
esmeria rovai
evaNDro BuCCiNi
FaBio De oliveira teiXeira
FaBio roDrigo vergaNi Cespi
FerNaNDo aNtoNio FollaDor
FerNaNDo aNtoNio rivetti suelotto
FerNaNDo herBella
FerNaNDo luis leite Carreiro
Filipe aNtoNio De CoaN ramos
Flavia praDa
FlÁvio eDuarDo pahl
FlÁvio seNeriNe Bertaggia
gilBerto laBoNia
giNa maria maNFreDiNi oliveira
heNrY arima
hilDa maria FraNCisCa De paula
ilma aDeliNa CauDuro poNte
ilvia maria Berti CoNtessa
irapua teiXeira
Íris garDiNo
isis CristiNa BarChi
jaNos Bela kovesi
jeaN FerNaNDo piNheiro miraNDa
jeFFersoN lima matias oliveira
joão peDro roDrigues
johN Whittlesea
jose aNtoNio De aNDraDe
josÉ luiZ Caruso roNCa
jose luiZ Dos saNtos
jose QuiNto jr.
karla regiNa silva
koiChi miZuta
larrY g. luDWig
leila teresiNha simões reNsi
leoNarDo teiXeira
liliaN roCha De aBreu soDrÉ Carvalho
luCas De lima Neto
lÚCia maChaDo moNteiro
luCia porChat CauDuro
luis marCio BarBosa
luiZ Carlos teiXeira De souZa juNior

luiZ eDuarDo CirNe Correa
luiZ goNZaga piNto saraiva (iN memoriaN)
lYDia sueko YokoYama kitakaWa
marCelo aNCoNa lopeZ
marCelo hiDeki terashima
marCelo peNteaDo Coelho
marCelo soares roDrigues
marCia DeNise FraNCisCo sChNeiDer
marCia miYuki uChima
marCio Correa e Castro peçaNha
mÁrCio massaYuki YoChem
marCos alves De olival
maria apareCiDa Da silva
maria CeCilia pereZ De souZa e silva
maria ChristiNa Carvalhal
maria hermÍNia tavares De almeiDa
maria luCia martoraNo De rosa
maria luCia tokue ito
maria luiZa saNtariNi moreira porto
maria thereZa leite De Barros juNDi
maria virgiNia graZiola
mariam arakaWa irie
mÁrio NelsoN lemes
masatake haseYama
maYsa CerQueira mariN auDi
meire CristiNa saYuri morishigue
miChele sophia loeB ChaZaN
môNiCa assumpção pimeNtel De mello
moNiCa maria gomes Ferreira
môNiCa maZZiNi perrotta
NaNCY ZamBelli
NapoleoN goh miZusaWa
Natalia kruger
oZiris De almeiDa Costa
pasChoal milaNi Netto
patrÍCia luCiaNe De Carvalho
paulo sergio joão
perCival hoNório De oliveira
reBeCa lÉa Berger
regiNa valÉria Dos saNtos mailart
riCarDo BohN goNçalves
riCarDo BoNaNte sChiesaro
riCarDo guilherme BusCh
riCarDo sampaio De araujo
riCarDo vaCaro
riCarDo vasCoNCelos Botelho
riCarDo voN DolliNger martiN
roBerto lasmaN
roBerto luis avigNi
rogÉrio maçaN De olivera
rosaNa tavares
ruBeNs pimeNtel sCaFF juNior
saNDra maria matta
selma s. CerNea
solaNge rigoNatti
susaNa amalia hughes supervielle
tereZiNha apareCiDa sÁvio
valÉria Dos saNtos gaBriel
vaNessa tel
vera papiNi De s. m. r. Da Costa
verôNiCa heiNZ
WalDemar tarDelli Filho
WallaCe ChamoN alves De siQueira
Wilma partiti Ferreira
Zelita CalDeira Ferreira gueDes
aDemar pereira gomes
aDhemar martiNho Dos saNtos
aDriaNa ravaNelli riBeiro gilliotti
alBiNo De Bortoli
aleXaNDre jose marko
aleXaNDre shiNoBe
aNDrÉ luiZ De meDeiros m. De Barros
aNDre Xavier Forster
aNtoNio CapoZZi
aNtoNio Claret maCiel saNtos
artur heNriQue De toleDo DamasCeNo
BarBara heleNa kleiNhappel mateus
Carlo Celso leNCioNi ZaNetti
Carlos eDuarDo seo
Carlos iNÁCio De paula
CÁssio DreYFuss
CÉlia marisa preNDes
CÉlio Corrêa De almeiDa Filho
ChuNg raN haN
ClariCe BerCht
CristiaNe vieira Dos saNtos Barros
DaN e matiaNa aNDrei
DaNiel BleeCker parke
DaNusa stuDart lustosa CaBral
Daumer martiNs De almeiDa
DÉCio pereira CoutiNho
Dora maria spiraNDelli
eDsoN DeZaN
eDuarDo algraNti
eDuarDo villaça piNto

elieZer sChuiNDt Da silva
elisaBeth Brait
elleN simoNe De aQuiNo oliveira paiva
eloisa CristiNa maroN
eloisa thomÉ milaNi
elvis heNriQue saNtos aNDraDe
ema eliaNa tariCCo De Fiori
emilY jaNaiNa gushikeN oliveira
FÁBio Batista Blessa
Fausto moraBito
FeliCiaNo lumiNi
FerNaNDa De miraNDa martiNho
FerNaNDo CÉsar NarDuZZo
FerNaNDo josÉ De NoBrega
FrieDriCh theoDor simoN
gioCoNDa Da CoNCeição silva
giZelDa maria Bassi siQueira
gloria maria De almeiDa souZa teDrus
hÉlio jorge goNçalves De Carvalho
helio julio marChi
hermaN BriaN elias moura
iDeval BerNarDo De oliveira
ilaN avriChir
ireNe aBramoviCh
ireNe De araujo maChaDo
isaBela sisCari Campos
itiro shirakaWa
ivoNe souZa Castellar
ivoNete martiNeZ
joão ClÁuDio loureiro
joão luiZ Dias
jose aDauto riBeiro
jose BileZikjiaN
josÉ eDuarDo thomÉ De saBoYa oliveira
jose herNaNi arrYm Filho
josÉ luiZ gouveia roDrigues
josÉ roBerto ForNaZZa
josÉ suDÁ pires
juNia Borges Botelho
karl heiNZ kieNitZ
lÉa elisa siliNgoWsChi Calil
leoNarDo stelZer rossi
liria kaori iNoue
luCiaNo goNZales ramos
luiZ Carlos CorsiNi moNteiro De Barros
luiZ Carlos De Castro vasCoNCellos
luiZ Carlos FerNaNDes
luiZ FerNaNDo soares BraNDão
marCio De souZa maChaDo
maria CeCilia rossi
maria elisa Dias De aNDraDe FurtaDo
maria emilia paCheCo
maria evaNgeliNa ramos Da silva
maria iNeZ CeZar De aNDraDe
maria kaDuNC
maria luiZa marCilio
maria olga soares Da CuNha
maria soNia Da silva
marilDa saCrameNto Cavallo
mariNa jarouChe auN
marjorie De oliveira ZaNChetta
mauro NemirovskY De siQueira
messias maCiel Do praDo
NelsoN aNDraDe
NelsoN De almeiDa goNçalves
NelsoN vieira Barreira
NiltoN DiviNo D'aDDio
olavo aZeveDo goDoY CastaNho
otavio De souZa ramos
otÁvio roBerti maCeDo
patrÍCia gama
patriCia raDiNo rouse
peDro morales Neto
peDro riBeiro aZeveDo
peDro sÉrgio sassioto
raFael D'aNDrea
regiNa heleNa Da silva
reiNalDo moraNo Filho
reNata kutsChat
reNato atilio jorge
riCarDo gaspar muller
roBerto moretti BueNo
roDrigo elias moreira
rogÉrio valaDares BraNDão
rolaND koBerle
roseli rita mariNheiro
ruBeNs Brito Do NasCimeNto
ruY BiaNChi sartoretto
selma aNtoNio
selma maria sChiNCarioli
sÍlvia regiNa FraNCesChiNi
silvio aleiXo
silvio aNtoNio silva
silvio partiti
soNia margariDa CsorDas
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soNia maria leite
soNia maria sChiNCarioli
soNia poNZio De reZeNDe
thomaZ WooD juNior
urBaNo aleNCar maChaDo
valÉria gaDioli
viCeNte paiva Correia lima
vilma pereira rivero vella
viviaNa saphir De piCCiotto
Walter riBeiro terra
Wiliam Bassitt
Wilmar Dias Da silva
YvaN leoNarDo BarBosa lima
aNDre roDrigues CaNo
FaBio Colletti BarBosa
heitor martiNs
alvaro luiZ BruZaDiN FurtaDo
aNDrÉ CamiNaDa
aNDreW thomas CampBell
helio mattar
j. roBerto Whitaker peNteaDo
marCelo kaYath
mauriCio CastaNho taNCreDi
alaiN ClemeNt lesser levY
alessaNDra miramoNtes lima
aleXaNDre leao Ferreira
aliDa maria FleurY BellaNDi
aNtoNio Dimas
aNtoNio marCos vieira saNtos
aNtoNio salatiNo
Bertha roseNBerg
Carlos eDuarDo CiaNFloNe
CarmeN silvia De melo
CiBele riva rumel
DaNiel Da silva rosa
DeBora arNs WaNg
DiaNa viDal
DiDio koZloWski
DioNe maria paZZetto ares
eDith raNZiNi
eDNa De lurDes sisCari Campos
eDsoN miNoru FukuDa
elaYNe roDrigues De matos
eliaNa r. m. ZloChevskY
eriCk FigueireDo roDrigues
erika roBerta Da silva
etsuko ikeDa De Carvalho
FÁtima portella riBas martiNs
Filippe vasCoNCellos De Freitas guimarães
Flavia heleNa piuma silveira
FraNCisCo sCiarotta Neto
FreDeriCo maCiel moreira
gastão jose goulart De aZeveDo
geralDo gomes serra
goNZalo veCiNa Neto
jeaNette aZar
joaQuim vieira De Campos Neto
jose aNtoNio meDiNa malhaDo
josÉ Carlos goNsales
jose CerChi Fusari
jose De paula moNteiro Neto
josÉ estrella
jose guilherme vartaNiaN
josÉ luiZ De araujo CaNosa migueZ
jose maria CarDoso De assis
josÉ NelsoN Freitas Farias
jose roBerto De almeiDa mello
josÉ ruBeNs piraNi
juleNe Neves De oliveira jesus
julio milko
leoNarDo arruDa Do amaral aNDraDe
lilia Blima sChraiBer
luCi BaNks leite
luis roBerto silvestriNi
luiZ CesÁrio De oliveira
luiZ DieDeriChseN villares
marCelo juNQueira aNgulo
marCo tullio BottiNo
marCos viNiCius alBertiNi
marCus tomaZ De aQuiNo
marCus viNiCius loBregat
maria CeCilia seNise martiNelli
maria joseFa suÁreZ CruZ
mariNa pereira Bittar
mauro FisBerg
miChel CuNha taNaka
miguel sampol pou
miriam De souZa keller
NaDir Da gloria h. CervelliNi
NataNiel piCaDo alvares
NelsoN De oliveira BraNCo
Neusa maria De souZa
osCar WiNDmüller
pasChoal paulo Barretta
patriCk ChristiaN polak

paulo De toleDo piZa
paulo emÍlio piNto
paulo meNeZes FigueireDo
peDro laCerDa De Camargo
peDro spYriDioN YaNNoulis
raFael golomBek
reNata simoN
reNato Yoshio murata
reNÉ heNriQue götZ liCht
roBert a. Wall
roBerto lopes DoNke
rosa maria pessôa raNgel
salvator liCCo haim
saNDra souZa piNto
sergio omar silveira
silvia CiNtra FraNCo
tarCÍsio saraiva raBelo jr
thereZiNha praDo De aNDraDe gomes
Walter jaCoB Curi
WaNDer aZeveDo
WiltoN QueiroZ De araujo
ZilDa kNoploCh
aBNer oliva
aDriaNo ZaN
alBerto CaZauX
alCeu laNDi
alFoNso humBerto Celia silva
alFreDo josÉ maNsur
alvaro FurtaDo
aNa BeatriZ lorCh roth
aNa elisaBeth aDamoviCZ De Carvalho
aNita leoNi
aNtoNio ailtoN Caseiro
aNtoNio De jesus meNDes
aNtoNio QuiNtella
aNtoNio roBerto lumiNati
arNalDo malheiros
Carlos alBerto De sÁ leal
Carlos alBerto mattoso CisCato
Carlos alBerto WaNDerleY juNior
Carlos eDuarDo almeiDa martiNs De 

aNDraDe
Carlos eDuarDo mori peYser
Carlos maCruZ Filho
Carlos roBerto appoloNi
Carlota thalheimer
Carmem luiZa goNZaleZ Da FoNseCa
Cesar augusto CoNForti
ChisleiNe FÁtima De aBreu
ClauDia heleNa plass
ClÁuDio augusto De meDeiros CÂmara
CloDoalDo apareCiDo aNNiBal
DeBorah Neale
Doris CathariNe CorNelie kNatZ 

koWaltoWski
eDilsoN De moraes rego Filho
eDuarDo WeNse Dias
eliaNa aYako hirata aNtuNes De oliveira
eliseu martiNs
elZa maria roCha paDua
emilio eugêNio auler Neto
erWiN Nogueira De aNDraDe
euriCo riBeiro De meNDoNça
FerNaNDo mattoso lemos
FerNaNDo oCtavio maZZa Baumeier
FraNCisCo segNiNi jr
guilherme CaoBiaNCo marQues
gustavo aNDraDe
hamiltoN BokaleFF De oliveira juNior
heDYWalDo haNNa
helDer oliveira De Castro
helga vereNa leoNi maFFei
helio elkis
horaCio laFer piva
ilma teresiNha arNs WaNg
israel vaiNBoim
ivaN CuNha NasCimeNto
jaime piNskY
jairo okret
jaYme voliCh
joão CaetaNo alvares
jooNg hYuN shiN
josÉ Carlos Baptista Do NasCimeNto
josÉ Carlos rossiNi iglÉZias
josÉ roBerto BeNeti
juDith mireille Behar
julio Cesar Da Costa
laura palaDiNo De lima
laYDe hilDa maChaDo siQueira
lea Falleiros meNDes
leoNarDo keNji riBeiro kitajima
lia BriDelli
livio De vivo
luis eDmuNDo piNto Da FoNseCa
luÍs marCello gallo

luiZ augusto De QueiroZ aBlas
luiZ Do NasCimeNto pereira juNior
luiZ FraNCo BraNDão
luiZ goNZaga mariNho BraNDão
marCel poNs esparo
marCio augusto Ceva
marCio marCh garCia
marCos gomes amorim
maria aleXaNDra koWalski motta
maria heleNa leoNel gaNDolFo
maria luiZa pigiNi saNtiago pereira
mariNa De almeiDa aoki
mariNa pereira rojas BoCCalaNDro
mauriCio gomes ZamBoNi
mauriCio YasuDa
merCia luCia De melo Neves ChaDe
miChael haraDom
miguel lotito Netto
miguel pareNte Dias
Neli apareCiDa De Faria
NelsoN merCheD Daher Filho
NelsoN pereira Dos reis
orlaNDo Cesar o. Barretto
osNi apareCiDo saNCheZ
osWalDo heNriQue silveira
paulo apareCiDo Dos saNtos
paulo roBerto CaiXeta
paulo roBerto porto Castro
paulo roBerto saBalauskas
peDro herZ
peter greiNer
pliNio taDeu CristoFoletti juNior
provviDeNZa BertoNCiNi
raphael pereira CriZaNtho
raQuel sZterliNg NelkeN
regiNa lÚCia elia gomes
riCarDo aNsai
riCarDo pauliNo marQues
rita De Cassia BarraDas Barata
roDrigo huNg soo piCaNCo Choi
roDrigo riBeiro Novaes
rosiCler alBuQuerQue De sousa
sami teBeChraNi
saNto BoCCaliNi juNior
sarah valeNte Battistella
satoshi Yokota
sÉrgio heNriQue De aNDraDe pereira
sergio paulo rigoNatti
sergio raChmaN
siDNei FortuNa
silvio CheBaBi teiXeira De vasCoNCelos
stephaN WolYNeC
sueli Da silva moreira
suZete garCia De moura
tomasZ koWaltoWski
valDir roDrigues De souZa
vaNia Curi YaZBek
vera Da CoNCeição FerNaNDes haChiCh
vera luCia peres pessôa
vitório luis kemp
WalDemar Coelho haChiCh
WashiNgtoN kato
Yoji ogaWa
Zilma souZa CavaDas
Zoroastro CerviNi aNDraDe
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iNFormações Úteis

preCiso me preparar 
para os CoNCertos?
Não é necessário conhecimento 
prévio para assistir e apreciar  
a música apresentada pela Osesp. 
Entretanto, conhecer a história  
dos compositores e as circunstâncias 
das composições traz novos 
elementos à escuta. Com início  
uma hora antes dos concertos da 
série sinfônica, aulas de cerca  
de 45 minutos de duração 
abordam aspectos diversos  
das obras do programa a ser 
apresentado pela Osesp na 
mesma data. Para participar,  
basta apresentar o ingresso avulso 
ou de assinatura para o respectivo 
concerto. Nas Revistas você 
também encontra comentários  
de musicólogos e especialistas  
em linguagem acessível.
 
someNte mÚsiCa
Diferentemente de outros gêneros 
musicais, a música de concerto 
valoriza detalhes e sons muito 
suaves; assim, o silêncio por parte 
da plateia é muito importante.  
Telefones celulares e outros 
aparelhos eletrônicos devem  
permanecer desligados, ou em 
modo silencioso, durante os 
concertos. Além do som, 
também a luz desses aparelhos  
pode incomodar.

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

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

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

importaNte
Pensando em seu conforto, além  
da implantação das três saídas para 
facilitar o fluxo de veículos após  
os concertos, outra melhoria foi 
aplicada ao nosso estacionamento: 
agora você retira o comprovante 
(ticket) na entrada e efetua  
o pagamento em um dos caixas, 
localizados no 1o subsolo (ao lado da 
bilheteria) e no hall principal da Sala 
São Paulo. A forma de pagamento 
também melhorou; além de cartão 
de crédito e débito, você pode 
utilizar o sistema Sem Parar/Via Fácil.
Lembre-se: o ticket pode ser pago  
a qualquer hora, desde sua entrada 
até o final da apresentação. Antecipe-
se. Não espere o final do concerto: 
pague assim que entrar ou durante  
o intervalo. Dessa forma, você evita 
filas, otimiza seu tempo e aproveita 
até o último acorde.

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

e Na hora Da tosse?
Não queremos que você se sinta 
desconfortável durante as 
apresentações. Como prevenção, 
colocamos à disposição balas (já 
sem papel), que podem ser 
encontradas nas mesas do hall  
da Sala. Lembre-se que um lenço 
pode ser muito útil para abafar  
a tosse.
 
CriaNças
As crianças são sempre bem- 
-vindas aos concertos, e trazê-las 
é a melhor forma de aproximá-las 
de um repertório pouco tocado  
nas rádios e raramente explorado 
pelas escolas. Aos sete anos,  
as crianças já apresentam uma 
capacidade de concentração  
mais desenvolvida, por isso
recomendamos trazê-las a partir 
dessa idade. Aconselhamos a 
escolha de programas específicos  
e que não ultrapassem os 60 
minutos de duração.
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Myra Landau (Bucareste, romênia, 1926)
Myra Landau é pintora e desenhista. nascida em Bucareste, na romênia, viveu 
no Brasil e no México, entre outros países. Em 1956, realizou mostra individual 
na Galeria OCa, e, no ano seguinte, na Petit Galerie, ambas no rio de Janeiro. 
Participou da 6a e da 7a edições do Salão nacional de arte Moderna do rio de 
Janeiro. Em 1963, expôs pela primeira vez no México, na Galería San Juan. ali, 
começou a trabalhar, em 1974, como professora e pesquisadora no Instituto de 
artes Plásticas da universidade Veracruzana (uV). Em 1994, mudou-se para a 
Itália e, atualmente, mora em Jerusalém, em Israel.

Myra Landau
Bucareste, Romênia, 1926 

Ritmo triangular, 1974 
pastel sobre tela crua
149,5 x 149,5 cm 

Acervo da Pinacoteca do  
Estado de São Paulo, Brasil.  
Doação da artista, 1978.
Crédito Fotográfico: Rodrigo Rosenthal.
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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.
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