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É

muito difícil um instrumentista virtuose
ser aceito também como compositor.
Quanto mais secreto, mais doloroso é esse
alter ego — e o caso de Rachmaninov é
quase caricatural. Ainda adolescente, optou por
interromper a carreira de pianista para se dedicar à
composição. Na segunda metade da vida, precisou
percorrer as salas de concerto para ganhar seu
pão. Elogiado virtuose, sofreu ao ver sua própria
música quase sistematicamente rejeitada. O sucesso
mundial de um Prelúdio e de um Concerto não
era suficiente para fazê-lo esquecer as ressalvas da
crítica e do público “culto” em relação ao restante
de sua produção. Os defensores da modernidade não
queriam saber de uma música que estava muito à
vontade dentro das formas e dos modelos herdados
de outros séculos.
O início do século xx adorava vanguardas. Seus
defensores podiam admitir em Rachmaninov um
anacronismo encantador, mas, por isso mesmo,
culpado: consolava o grande público, acomodado, e
ponderado. Donde os clichês, alguns dos quais ainda em vigor. Como considerar sério um compositor
de melodias dotadas de um páthos tão expansivo,
verdadeiros sucessos que podem ser repetidos (no
momento certo) incontáveis vezes? A obra de Rachmaninov não tem vergonha de ser sentimental, o
que desagrada os que encaram a música com sobriedade, assim como desagrada seu virtuosismo que,
claro, é de bom-tom tachar de vazio. Seria uma falha moral, mais ainda que estética, escrever uma
música que não dissimula seu caráter de estímulo
à emoção? Rachmaninov está em boa companhia:
Tchaikovsky e Puccini também são alvo desse desdém meio afetado, meio arrogante.
É surpreendente que esse homem tenha sido durante toda a vida o exato oposto das efusões que
lhe censuram: discreto, recatado, quase taciturno
diante de quem não pertencesse ao seu círculo reduzido de amigos íntimos. Ironia da história: ele, o
clássico esquecido num século fadado a todos os extremismos, seria, em música, o decantador de um
romantismo liberto, assumido até o desabafo, tanto nas alegrias quanto nas dores. Pois foi realmente
como clássico que Rachmaninov viveu, o que se vê
por seus gostos e modelos, além de seu modo de
tocar e de interpretar sua própria música.
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Interpretando Schumann ou suas próprias composições, o que sempre impressiona o ouvinte são sobretudo a elegância do gesto e a sobriedade dos efeitos. Ao
contrário dos pianistas que procuram enfatizar a carga
emocional em sua música, Rachmaninov depurava suas
linhas melódicas, recusando efeitos. Se for lícito fazer
tais comparações, pode-se dizer que sua interpretação assemelhava-se mais à de Benno Moiseiwitsch ou
mesmo de Claudio Arrau que à de Vladimir Horowitz.
Foi, aliás, essa interpretação quase objetiva, avessa à
quinquilharia do pós-romantismo, que lhe valeu a hostilidade dos scriabinianos de primeira hora, quando
ele dedicava recitais à obra do colega recém-falecido
[Alexander Scriabin, 1872-1915]. É verdade que, na
mesma época, Stravinsky e Prokofiev, para citar apenas
dois de seus mais ilustres compatriotas, abriam o caminho de uma estética diametralmente oposta à dele,
alimentada por uma energia bem diferente, em certo
sentido mais violenta, mais “moderna”, uma vez que se
valia tanto da abstração quanto dos decalques de uma
sociedade mecanizada e seus efeitos sobre o homem. [...]

O

Concerto nº 1 Para Piano, iniciado em
1889 e terminado em 1891, marca uma
etapa importante na evolução da escrita
do jovem mestre. Diferentemente
de esforços anteriores, aqui o talento melódico já
não se alterna com acessos febris, com estrondos
pianísticos; ao contrário, um e outros se unem e
trabalham a sonoridade concertante. O sinal de
que Rachmaninov ganhou segurança é que ele não
hesita em iniciar o primeiro movimento com um
rasgo pianístico de força inaudita. Impactante, esse
primeiro opus é verdadeiramente genial. Ainda que a
versão hoje conhecida desse concerto seja uma revisão
de 1917, o essencial do material estava ali desde a
estreia. Não cabe classificá-lo como composição
juvenil, demonstrando indulgência em relação a
hipotéticas fraquezas. Trata-se de uma obra magistral,
em que o piano canta e estrondeia ao mesmo
tempo, sem o exagero emocional que lhe censuram
com frequência. É verdade que as melodias que se
encadeiam falam ao coração, que a orquestração,
notavelmente dosada, emite tons pungentes.
Mas a riqueza dessas páginas reside sobretudo
na ternura algo heroica de algumas passagens e
no pudor que medra sob a mais singela melodia.
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Logo antes da cadência, o curto diálogo entre o
violino e o piano é uma manifestação da intuição miraculosa do compositor, que sabe até onde pode ir
sem incidir no patético. Maurice Ravel acaso não se
lembraria dessas páginas quarenta anos depois, quando compunha seu próprio Concerto em Sol? O virtuosismo nunca é pesado, mas aéreo, mesmo quando o
pianista se vê diante de atordoantes séries de oitavas.
A melodia está sempre presente e conduz o discurso — é ela que surpreende no segundo movimento, dotada de uma poesia lunar, carinhosa, mas
nunca langorosa. Ao contrário dos primeiros compassos do movimento anterior, em que acordes partem dos agudos para afundar no grave de maneira
terrivelmente dramática, essa melodia progride
para as alturas do teclado em graus sucessivos, arrastando o ouvinte para uma exaltação progressiva, nunca forçada. É preciso uma boa dose de
má-fé para desconsiderar essa escrita ao mesmo
tempo pujante e lírica, essa economia de meios a
que Rachmaninov nem sempre obedeceria tão
rigorosamente nos anos seguintes. [...]

A

pós algumas peças breves e, cabe admitir, muitas vezes sem grande interesse,
a eclosão do Concerto nº 2 marca o
renascimento do compositor. As dúvidas
surgidas do fracasso da Sinfonia nº 1 e a sombra
de seu professor Nikolai Zverev, que o desestimulara
a seguir a carreira de compositor, tiveram uma
reviravolta impressionante com essa nova peça.
De fato, raros são os concertos para piano que
obtiveram tanta popularidade.
Em dezembro de 1900, Rachmaninov foi convidado a apresentar os movimentos que pôde passar a
limpo — paradoxalmente, os dois últimos — durante um concerto de caridade organizado em Moscou.
O compositor, que devia assumir os solos ao piano,
ficou resfriado uns dias antes do concerto. Consciente da importância daquele sarau para sua própria cura
moral, Rachmaninov recusou-se a cancelar a apresentação e medicou-se de maneira pouco ortodoxa: engoliu tudo o que os amigos lhe recomendaram, como
remédios caseiros, infusões de plantas de todas as espécies, ervas, cataplasmas — e muito vinho quente.
O efeito terapêutico certamente não foi o esperado. Mas, provavelmente desinibido pelo álcool,

8

Rachmaninov enfrentou seus demônios com salutar
confiança. O concerto foi um triunfo, divulgado de
imediato pela imprensa. Segundo a Gazeta Musical
Russa, o público acolheu triunfalmente a nova obra
de Rachmaninov: “Não se via público tão impressionante desde os concertos históricos de Rubinstein;
e faz muito tempo que estas paredes não vibravam
com aplausos tão entusiasmados, tão tonitruantes como nessa noite”.
É compreensível que Rachmaninov, exaltado por
essa acolhida, de repente tenha sentido que todos os
seus bloqueios desapareciam. A fonte aparentemente
esgotada, da qual ele só pudera extrair raras e bem insípidas inspirações, voltava a jorrar. O primeiro movimento seria terminado com o entusiasmo da primavera de 1901, paralelamente à Suíte nº 2 Para Dois Pianos.
A primeira apresentação completa do Concerto nº 2
ocorreria finalmente em 27 de outubro de 1901,
numa esperadíssima récita da Sociedade Filarmônica
de Moscou. O maestro Alexander Siloti, que sempre
esteve ao lado de Rachmaninov em cada um dos momentos mais importantes de sua vida, empunhou a batuta, e o próprio compositor tocou a parte do piano.
Se parece de bom-tom torcer o nariz para essa música, a honestidade nos obriga a ser mais justos. Melodias vulgares porque “fáceis” demais? Qualquer um
que tenha tentado compor sabe que a melodia é
um dom raro e precioso. Se alguns puritanos acham
essas melodias vulgares, talvez seja porque elas estão marcadas, realmente, por uma sensualidade à
flor da pele, por um encanto, no sentido forte da
palavra, um feitiço que pode chocar alguns temperamentos austeros.
O principal problema decorre, por certo, do fato
de Rachmaninov ter escrito essa música num momento em que se impunha uma corrente composicional nova, portanto moderna, portanto de molde a
relegar todo o resto à categoria do superado. A incipiente segunda escola de Viena [Schoenberg, Berg,
Webern] levava a música para um caminho no qual o
intelecto sobrepujaria o sensual.
Ora, na mesma época, por acaso Debussy não fazia
parte da mais evidente modernidade, sem jamais recusar a noção de prazer? Quanto aos reparos à falta de
concisão, Richard Strauss, apesar de mais bem cotado
que Rachmaninov, por acaso estava isento dela? Vários de seus poemas sinfônicos e algumas de suas ópe-

ras do período entreguerras não ficam nada a dever,
desse ponto de vista, às páginas sinfônicas do russo.
Com seu Concerto nº 2, Rachmaninov não procura ser pioneiro, abrir caminhos inexplorados.
Problema de anacronismo? Esse concerto seria mais
bonito se tivesse sido escrito vinte anos antes? Acusação falsa e errônea. Quem aceitar ouvir essas páginas com ouvidos isentos de apriorismos só poderá
ficar impressionado com a evidência e a naturalidade da proposta narrativa. Rachmaninov, que tinha
(e infelizmente continuou tendo às vezes) certa tendência à redundância, encontra aqui uma linguagem
dotada de surpreendente limpidez e organicidade.
Os temas se encadeiam como se nascessem um do
outro, numa reverberação flexível e fluida.
Virtuosismo? Sem dúvida, é de bom gosto achá-lo excessivo — e, de fato, essa obra é uma das mais
exigentes do repertório. Mas será possível afirmar
que ele está ali apenas para projetar o pianista, fazê-lo brilhar, propiciar-lhe um sucesso pirotécnico?
Também nesse caso se trata de uma acusação equivocada. No Concerto nº 2, o piano se funde na economia do discurso musical — sua riqueza sonora e
cromática se integra sem desequilíbrio a uma orquestra também riquíssima e exuberante. A escrita
nunca se mostra empolada, nunca há hipertrofia.
Nessa época, Rachmaninov já não procurava se
valorizar com tais procedimentos. Se era um pianista virtuose, amplamente reconhecido como tal, de
modo algum era o virtuosismo o que o interessava
no instrumento. Clássico demais — sim, clássico,
termo que pode ser considerado paradoxal para esse
músico pós-romântico —, mostra em suas próprias
gravações que, para ele, a tônica não estava no estardalhaço, mas na linha melódica, no canto puro,
às vezes talvez um pouco derramado. [...]

O

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

pelo qual passou Rachmaninov nos anos que
antecederam a Primeira Guerra Mundial. “Na época,
Gustav Mahler era o único regente que me parecia
digno de ser comparado a Arthur Nikisch. Ele se
dedicou ao Concerto nº 3 até que o acompanhamento,
bastante complicado, fosse ensaiado com perfeição
[...]. Segundo Mahler, o mínimo detalhe de uma
partitura tem sua importância — atitude raríssima
entre os regentes!” — é o que o compositor confiou a
seu biógrafo Oskar von Riesemann.1 [...]
O Concerto nº 3 começa sem grandiloquência, com
a melodia mais pura que Rachmaninov jamais compôs, a mais infantil, até na exposição: uma nota em
cada mão, a mesma — com diferença só de oitava. A
inspiração evoca a placidez das paisagens da província
de Ivanovka [onde o compositor teve sua residência de
verão entre 1890 e 1917].
No entanto, o que o distingue do concerto anterior é a inflexão menos emocional, menos sentimental, como se a temporada que havia passado em Dresden tivesse possibilitado a Rachmaninov reelaborar
sua inspiração melódica, agora menos nitidamente
eslava.2 O que está em ação aí é mais a natureza que o
homem, a natureza que canta, não a que chora. Essa
simplicidade aos poucos ganha corpo e estofo, as texturas se tornam mais complexas, as harmonias e os
encadeamentos, cada vez mais audaciosos.
O ouvinte, porém, jamais tem a impressão de
que o discurso se torna pesado demais, como ocorreu com frequência nas primeiras obras. Neste caso,
o grandioso nada tem de babilônico. A profusão de
ideias, a incessante irrupção de temas, não raro díspares entre si, marcam outra diferença em relação ao
concerto anterior, cujos temas pareciam mais unificados, como se nascessem uns dos outros graças a um
jogo de espelhos deformantes. Aqui, o compositor não
teme rupturas e muda de atmosfera de uma página a
outra, ao sabor de um rasgo pianístico, de uma escapada confiada a um ou outro instrumento da orquestra,
de um estrondo ou de uma arremetida no teclado. [...]
O pianista Josef Hofmann3 (1876-1957), a quem foi

1. Riesemann, Oskar Von. Rachmaninoff's Recollections (Books For Libraries Press, 1934).
2. Em 1906, buscando uma vida mais tranquila, Rachmaninov mudou-se de Moscou para Dresden.
3. Hofmann se tornou lendário ao interpretar cerca de 256 obras diferentes durante uma série de dez concertos
apresentados em São Petersburgo no ano de 1911.
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feita a dedicatória, nunca chegou a interpretar esse ma coisa depois do terceiro copo de vodca”, investe
concerto: ele, que não se amedrontava com nenhu- Pitts Sanborn num artigo assassino do Telegram, em
ma obra do repertório, dizia pudicamente que aquela 23 de março de 1927.
De que o recriminam mesmo? De não ter a pro“não era para ele”. [...]
lixidade dos dois concertos anteriores? Rachmanim 1924, seguindo conselhos dos amigos e nov justamente tentou evitá-la. De não ter a lógica
aproveitando a situação material confortável e a coerência do primeiro (que tem mais ou menos a
em que a família se encontrava, o compositor mesma extensão)? A própria profusão de ideias fragdecidiu tirar um ano de folga, longe do menta mais a progressão, é verdade. Queixar-se de
ritmo infernal das turnês. Acreditava poder assim que Rachmaninov não desenvolveu mais suas ideias
concentrar-se de novo numa atividade criativa e musicais equivaleria a perguntar por que o Verdi de
voltar a ser o compositor que sempre fora. Mas Falstaff se contentou com sugestões, em vez de reum homem de sua estatura social, essencialmente tomar os esquemas habituais da ária italiana. Seria
solitário (para não dizer recluso), não conseguiu preferível, com mais objetividade, admirar a qualidaencontrar a paz esperada em Nova York: chove- de de inspiração daqueles temas ternos e frágeis e a
ram solicitações, e o compositor se impacientou. leveza de toque com a qual Rachmaninov nos acostuDecidiu então partir para a Europa: iria para mara em suas últimas obras.
a França, Cannes mais precisamente, onde se
queixaria demais dos mosquitos; depois, para a Jean-Jacques Groleau é diretor de administração
artística do Théâtre du Capitole, em Toulouse, e coautor
Alemanha, de novo Dresden, onde criou a primeira de Tout Mozart (Robert Laffont, 2006), Tout Bach (Robert
obra de envergadura de seus anos de exílio, o Laffont, 2009) e do Dictionnaire Encyclopédique Wagner
(Actes Sud, 2010). Trechos do livro Rachmaninov
Concerto nº 4 Para Piano.
(Actes Sud, 2011). Tradução de Ivone Benedetti.
Esse novo e último concerto poderia ter sido um
renascimento, mas seria apenas a oportunidade de
uma queda, sem dúvida sentida com menos violência
AO LONGO DA TEMPORADA 2014, A OSESP
que o fracasso de sua Sinfonia nº 1, pois Rachmaninov
APRESENTA O CICLO DOS QUATRO CONCERTOS
PARA PIANO E ORQUESTRA DE RACHMANINOV:
já não era jovem, já havia composto o suficiente,
era um pianista reconhecido. Mas às mesmas causas
13 | 14 | 15 	MAR
se sucedem os mesmos efeitos: diante da recepção
MARIN ALSOP REGENTE
globalmente negativa de sua nova obra, fechou-se de
GARRICK OHLSSON PIANO
PAULO MESTRE CONTRATENOR
novo no mutismo, dessa vez por cinco longos anos.
CORO DA OSESP
Ao receber as primeiras provas desse concerto, ele
NAOMI MUNAKATA REGENTE
logo sentiu que não conseguira encontrar todo o equiConcerto nº 2 Para Piano em Dó Menor, Op.18
líbrio desejado. Percebeu que a orquestra ocupava
demasiado espaço e que o conjunto era longo demais
24 | 25 | 26 	ABR
— apesar das palavras encorajadoras do compositor e
ISAAC KARABTCHEVSKY REGENTE
NIKOLAI LUGANSKY PIANO
pianista Nikolai Medtner, a quem a peça é dedicada: a
Concerto nº 3 Para Piano em Ré Menor, Op.30
impressão de extensão nada tem a ver com a duração
real de uma obra, mas com sua qualidade.
15 | 16 | 17 	MAI
A estreia, em 18 de março de 1927 (com o comMARIN ALSOP REGENTE
positor ao piano e Leopold Stokowski à frente da
OLGA KERN PIANO
Concerto nº 1 Para Piano em Fá Sustenido Menor, Op.1
Orquestra de Filadélfia), foi um pequeno sucesso
entre amigos, mas, na estreia nova-iorquina, a crí11 | 12 | 13 	DEZ
tica arremeteu com mais perfídia que no passado.
MARIN ALSOP REGENTE
Alguns chegaram a comparar a obra à produção da
LUKÁS VONDRÁCEK PIANO
obscura compositora francesa Cécile Chaminade:
Concerto nº 4 Para Piano em Sol Menor, Op.40
“A srta. Chaminade poderia ter perpetrado a mes-

E
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O projeto Música na Cabeça é
uma série de palestras sobre
música e encontros com artistas.
A participação é gratuita e aberta
a todos os interessados.

Inscreva-se pelo site osesp.art.br

ENCONTRO

23 MAR | DOM | 15H
COM O COMPOSITOR
ALEXANDRE LUNSQUI - falando sobre sua

carreira e sobre a peça encomendada pelo
Coro da Osesp: TENERIFE, que terá sua estreia
nesse dia.

Vagas limitadas e abertas somente com 15 dias
de antecedência às palestras e encontros.

Programação sujeita a alterações.

Praça Júlio Prestes, 16

PATROCÍNIO

APOIO

11

Boulevard des Italiens, tela de Gustave Caillebotte, 1880
12

MARço
13 QUI 21H
14 SEX 21H
15 SÁB 16H30
Cedro

Araucária

Mogno

MARIN ALSOP REGENTE
GARRICK OHLSSON PIANO
PAULO MESTRE CONTRATENOR
CORO DA OSESP
NAOMI MUNAKATA REGENTE
LEONARD BERNSTEIN [1918-90]
Missa Brevis
-

compositor transversal

[1988]

Kyrie
Gloria
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
Dona Nobis Pacem

12 MIN

SERGEI RACHMANINOV [1873-1943]

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

[1900-1]

- Moderato
- Adagio Sostenuto
- Allegro Scherzando
34 MIN

______________________________________
CAMILLE SAINT-SAËNS [1835-1921]

Sinfonia nº 3 em Dó Menor, Op.78 - Órgão [1885-6]
- I. Adagio - Allegro Moderato - Poco Adagio
- II. Allegro Moderato – Presto: Maestoso - Allegro
36 MIN
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Gravações Recomendadas

BERNSTEIN

Missa Brevis; Symphony nº 3; The Lark

Sinfônica de Baltimore
Coro da Osesp
Marin Alsop, regente
NAXOS, no prelo

RACHMANINOV

THE 4 PIANO CONCERTOS

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

Concerto nº 2 Para Piano

Boston Symphony Orchestra
Krystian Zimerman, piano
Seiji Ozawa, regente
Deutsche Grammophon, 2003

Concerto nº 2 Para Piano

Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo
John Neschling, regente
Arnaldo Cohen, piano
Biscoito Fino, 2011

SAINT-SAËNS

Sinfonia nº 3

Boston Symphony Orchestra
Berj Zamkochian, órgão
Charles Munch, regente
RCA Victor, 1993

Orchestre Symphonique de Montréal
Peter Hurford, órgão
Charles Dutoit, regente
DECCA, 2007

N

ascido em uma família russo-judaica
que emigrou para os Estados Unidos,
Leonard Bernstein, ao longo de sua vida,
sempre se mostrou preocupado com a
questão da fé em uma era secular. Para ele, moralidade
e espiritualidade tornaram-se intimamente ligadas à
questão da relevância da arte. Meditações sobre temas
judaicos aparecem de forma intrigante em obras como
as sinfonias Jeremiah e Kaddish e nos Chichester Psalms,
mas Bernstein também mostrava certa fascinação
pelo catolicismo e seus rituais. Sua monumental
Missa, composta para comemorar a inauguração do
complexo Kennedy Center for The Performing Arts,
em Washington, em 1971, com sua inovadora mistura
de liturgia católica em latim com elementos do teatro
musical dos anos 1960, possivelmente continua sendo
sua obra mais controversa.
Já em 1955, Bernstein considerou brevemente a
possibilidade de compor uma montagem musical para
a missa católica. Havia escrito música incidental
para The Lark, uma aclamada versão para a Broadway
da peça de Jean Anouilh sobre Joana d’Arc, adaptada
por Lillian Hellman (que escreveu também o libreto
de Candide). A partitura revela o que talvez seja um
lado pouco conhecido de Bernstein para os ouvintes mais familiarizados com os seus americanismos
influenciados pelo jazz ou com suas obras sinfônicas
repletas de alusões. Em The Lark, Bernstein se restringe a um coro misto com contratenor (ou, opcionalmente, um coral com oito solistas) e percussão.
“Acho que há a estrutura central de uma Missa curta
aqui, e talvez possa expandi-la para uma versão completa”, escreveu em carta de outubro de 1955, sobre
a bem-sucedida pré-estreia de The Lark em Boston.1
É o que ele faria décadas mais tarde, em 1988, quando
quis prestar uma homenagem ao regente coral Robert
Shaw, por ocasião de sua aposentadoria da Sinfônica de
Atlanta. Missa Brevis (missa curta, em latim) traz as partes tradicionais da missa, o chamado Ordinário, mas
Bernstein omite o Credo. A música de The Lark fornece a base para um universo sonoro de austera beleza.
Thomas May é jornalista, autor de Decoding Wagner: An
Invitation To His World of Music Drama (Amadeus Press, 2004)
e organizador de The John Adams Reader (Amadeus Press,
2006). Tradução de Ricardo Sá Reston. © Thomas May

1. The Leonard Bernstein Letters (Yale University Press, 2013).
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Leia mais sobre Bernstein no número
especial da Revista Osesp, distribuído
gratuitamente na Sala São Paulo.

Walter Strate Studio,
Leon Levy Digital Archives/New York Philharmonic
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C

ontemporâneo de César Franck e de
Johannes Brahms, Camille Saint-Saëns
viveu numa época marcada por gestos
dramáticos e arroubos de sentimento.
Nem revolucionário nem conservador, escolheu
manter uma postura equilibrada, equidistante dos
extremos em que se debatia o espírito de seu tempo.
Homem de cultura extensa, detentor de talentos
variados e fulgurantes, foi pianista e organista de
habilidades espantosas, e suas incursões no campo
da matemática e da astronomia lhe angariaram
prestígio também junto à comunidade científica.
Seus colegas músicos admiravam nele a técnica fácil,
a memória infalível e a invejável leitura à primeira
vista, além do total domínio da arte da composição.
A carreira de músico começou cedo: a primeira composição foi escrita aos quatro anos de idade,
e a estreia como pianista, executando repertório
amplo, aconteceu aos dez. Mestre do contraponto,
da clareza formal, da fluência melódica e da instrumentação, foi um gênio da personificação musical:
é difícil imaginar retrato mais preciso da movimentação suave e deslizante do cisne do que aquele
do Carnaval dos Animais, peça que inscreveu seu autor
no panteão dos clássicos. A obra do mestre parisiense é consistente e projeta uma voz própria, que se
manteve singularmente estável ao longo de 65 anos.
Escreveu muito, e bem.
A última e a mais popular de suas sinfonias, a
Sinfonia nº 3 foi encomendada pela London Philharmonic
Society. Ambiciosa em concepção e instrumentação,
foi influenciada pelas técnicas composicionais de
Liszt, a quem Saint-Saëns dedicou a peça. O compositor faz uso de um escopo invulgar de instrumentos, incluindo piano e órgão, além de percussão
rica. À primeira vista, sua estrutura bipartida parece se afastar da tradição. Mas, dentro dessas grandes
seções, podemos encontrar o esquema tradicional
de quatro movimentos: na primeira parte, um Allegro elaborado é introduzido por um breve trecho
lento e sombrio, seguido de um Adagio lírico; na
segunda, um Scherzo brilhante desemboca em um
vigoroso Presto Finale.

O recurso composicional mais notável aqui é a
transformação temática, tão prezada por Berlioz e
Liszt. Uma célula melódica — o motivo ascendente
que, na introdução, aparece no oboé planando sobre
as cordas plangentes — é elaborada de maneira a
produzir novo sujeito no movimento seguinte. Mais
tarde, retorna como tema do Adagio e como coral
no Finale. O segundo tema importante na obra —
um motivo leve de semicolcheias nos violinos — desencadeia o Allegro, disfarçado de acompanhamento,
e reaparece no Adagio, na abertura do Scherzo e como
tema secundário no Finale. A presença triunfante
do órgão (que se manifesta também no Adagio, mas
de modo suave e lírico) marca o ápice da sinfonia.
Composta no auge da carreira de Saint-Saëns, a música é majestosa, imponente, característica de um
compositor que se sentia seguro de suas qualidades
e de sua reputação.
Talvez por não ter abraçado os ideais românticos,
talvez por não ter efetivamente revolucionado qualquer das vigas mestras da composição, Saint-Saëns
permanece um pouco à sombra na história da música.
É tido como autor de obras agradáveis, mas que ainda
são consideradas superficiais (é famosa a avaliação de
seu amigo Berlioz: “Ele sabe tudo, mas lhe falta inexperiência”1). Passado o portal do século xxi, é hora de
lançarmos um olhar mais atento sobre seu legado,
que mescla o velho e o novo, aliando as virtudes
da música barroca à linguagem moderna de Liszt e
Wagner, numa busca constante pela alma francesa.
Laura Rónai é flautista, professora na UniRio e autora
de Em Busca de um Mundo Perdido – Métodos de Flauta
do Barroco ao Século xx (Topbooks, 2008).

Sobre o Concerto nº 2 Para Piano,
de Rachmaninov, ver ensaio de
Jean-Jacques Groleau na página 4.

1. Gallois, Jean. Charles-Camille Saint-Saëns (Éditions Mardaga, 2004), p. 96.
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Sugestões de Leitura

Nigel Simeone (Org.)
The leonard bernstein letters

MARIN ALSOP

GARRICK OHLSSON

DIRETORA MUSICAL E REGENTE TITULAR

Primeira Vez Com a Osesp

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

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

PIANO

yale university press, 2013

Jonathan Cott
Dinner with Lenny
Oxford University Press, 2013

Jean Gallois
Charles-Camille Saint-Saëns
Mardaga, 2004

Jean-Jacques Groleau
Rachmaninov
Actes Sud, 2011

Internet

www.leonardbernstein.com/
www.rachmaninoff.org/
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PAULO MESTRE

CONTRATENOR

Última Vez Com a Osesp em Dezembro de 2011

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

REGENTE

coro da osesp

Coordenadora e regente do
Ver página 62
Coro da Osesp, Naomi
Munakata é também diretora
da Escola Municipal de Música
de São Paulo e diretora artística
e regente do Coral Jovem do
Estado. Iniciou seus estudos
musicais ao piano aos quatro
anos de idade e começou a
cantar aos sete, no coral regido
por seu pai. Estudou ainda
violino e harpa. Formou-se em
Composição e Regência em
1978, pela Faculdade de Música
do Instituto Musical de São
Paulo, na classe de Roberto
Schnorrenberg. A vocação
para a regência começou a ser
trabalhada em 1973, com os
maestros Eleazar de Carvalho,
Hugh Ross, Sérgio Magnani e
John Neschling. Anos depois,
essa opção lhe valeria o prêmio
de Melhor Regente Coral, pela
Associação Paulista dos Críticos
de Arte. Estudou ainda
regência, análise e contraponto
com Hans Joachim
Koellreutter. Como bolsista da
Fundação VITAE,
foi para a Suécia estudar com o
maestro Eric Ericson. Em 1986,
recebeu do governo japonês
uma bolsa de estudos para
aperfeiçoar-se em regência na
Universidade de Tóquio. Foi
regente assistente do Coral
Paulistano e lecionou
na Faculdade Santa Marcelina
e na Faam.

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

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

www.ccr.com.br

É por aqui
que a gente
chega lá.
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20 QUI 21H
21 SEX 21H
22 SÁB 16H30
Pau-Brasil

Sapucaia

Jequitibá

MARIN ALSOP REGENTE
AUGUSTIN HADELICH VIOLINO
SERGEI PROKOFIEV [1891-1953]

Sinfonia nº 1 em Ré Maior, Op.25 – Clássica
-

[1916-7]

Allegro
Larghetto
Gavotta: Non Troppo Allegro
Finale: Molto Vivace

15 MIN

WOLFGANG A. MOZART

[1756-91]

Concerto nº 4 Para Violino em Ré Maior, KV 218

[1775]

- Allegro
- Andante Cantabile
- Rondeau Andante Grazioso
26 MIN

______________________________________
CÉSAR GUERRA-PEIXE

[1914-93]

A Retirada da Laguna [1970]
- Alegria em Nioaque
- Pantanais
10 MIN

SERGEI PROKOFIEV

[1891-1953]

Ala e Lolli: Suíte Cita, Op.20
-

[1914]

A Adoração de Veles e Ala
O Deus Inimigo e a Dança Dos Espíritos Negros
A Noite
A Gloriosa Partida de Lolli e o Cortejo do Sol

20 MIN

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

Natureza-morta, c.1954
água-tinta (crayon litográfico)
17,8 x 12,8 cm
col. Maria Coussirat Camargo,
Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre

Uma parceria entre a Fundação Osesp e a Fundação Iberê Camargo, de Porto Alegre, permitirá que, ao longo da Temporada, cada número da Revista Osesp traga a reprodução de uma
obra de Iberê, cujo centenário de nascimento se celebra em
2014. As obras foram escolhidas e comentadas pela equipe de
Acervo e Catalogação da Fundação Iberê Camargo.
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O

que pode ser pior do que uma sinfonia
longa?” declarou o aluno de 17 anos
do antigo Conservatório de São
Petersburgo, Sergei Prokofiev, no
verão de 1908. “Para mim, o tamanho ideal de
uma sinfonia é de 20, 30 minutos no máximo.”
Seu exercício de composição, produzido naquele
mesmo ano, seguia a recomendação e evitava o
exemplo pomposo de Alexander Glazunov, maior
representante do tradicionalismo entre os sinfonistas
russos. O movimento lento foi o único a sobreviver
desse esboço de sinfonia e seria reaproveitado três
outras vezes, bem à maneira de Prokofiev.
Foi com outras formas musicais que o jovem compositor ganhou reconhecimento — saborosas miniaturas para piano cheias de notas “erradas” e irreverentes, dois concertos para piano que faziam uso intenso
de seus dotes de virtuoso e uma estridente obra orquestral, a Suíte Cita, aproveitada de um balé rejeitado
pelo empresário Sergei Diaghilev.
A curtíssima Sinfonia nº 1, finalmente concluída
por Prokofiev em 1917, não poderia estar mais distante das agitações revolucionárias daquele ano [...].
Otimista quanto ao novo governo provisório, ele logo
escapou para o campo, onde passou uma primavera
tranquila ocupado com a Sinfonia. Instalado numa
fazenda simples, onde dispunha de comida saudável,
compôs passagens inteiras sem contar com um piano, exatamente o tipo de experimento que, conforme declarou em seu diário, poderia ser aplicado “a
algo tão simples quanto esta Sinfonia”. Apesar de toda
a simplicidade, havia na música um fator surpresa
que, como refletiu Prokofiev em seu diário no mês de
maio, levaria, com toda a certeza, os puristas a “criar
um estardalhaço em torno desse novo atrevimento
prokofieviano”. Os verdadeiros amigos, porém, saberiam apreciar “o estilo de minha Sinfonia, que não é
outro senão o autêntico classicismo mozartiano. Já o
público deve ficar satisfeito e aplaudir, por se tratar
de uma música alegre e descomplicada”.
E foi exatamente essa a reação da plateia quando,
no abril seguinte, Prokofiev regeu a estreia em Petrogrado. Pouco depois, ele partiria para o que julgava ser uma breve temporada de seis meses pelos Estados Unidos e pela Europa. Na verdade, somente nove
anos depois voltaria a ver, ainda que brevemente,
sua terra natal.
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Nem mesmo os críticos enxergaram além da superfície classicista. De fato, as lições aprendidas de
seu professor favorito, Nikolay Tcherepnin — de inclinação mais haydiana do que mozartiana —, e de
sua própria experiência regendo uma montagem estudantil de As Bodas de Fígaro não haviam se perdido. No
entanto, na Sinfonia nº 1, a preocupação de Prokofiev
era menos o perfeito funcionamento da forma sonata
clássica do que o caráter viçoso e alegre de uma sinfonia de surpreendente bom humor.
Sua escrita musical é clara e límpida, distinguindo-se pela agilidade do diálogo entre cordas e
sopros. Os momentos mais explosivos são contrabalançados apenas pelo uso dos trompetes, trompas e tímpanos. A maior parte dos temas sofre um
peculiar desvio para tonalidades vizinhas, mas logo
retorna ao ponto de partida.
Os meneios nunca cessam, nem no gorjeante segundo tema do primeiro movimento, nem na compacta “Gavotta”, primeiro movimento a ser composto
e que, mais tarde, perderia muito de sua espirituosidade ao ser aproveitada, em formato estendido, no
encerramento do balé Romeu e Julieta.
Mas aquilo que soa como o elemento mais clássico, a despretensiosa melodia de flauta, derradeiro
tema a se apresentar no final da Sinfonia, tem uma
origem surpreendente. Trata-se de uma citação do
inocente tema da heroína da ópera A Donzela de Neve
(1882), de Rimsky-Korsakov. Uma homenagem
afetuosa, é claro, ao compositor mais velho, mas
também um tributo à beleza natural em que se inspiraram ambas as composições.
DAVID NICE é jornalista e crítico de música, colaborador do jornal The Guardian e da BBC Music Magazine e
autor de Prokofiev, A Biography: From Russia to the West
1891-1935 (Yale University Press, 2003).Tradução de
Ivan Weisz Kuck.

S

ergei Prokofiev nasceu em 1891 na cidade
ucraniana de Sontsovka, sendo o filho único
de um próspero corretor de imóveis. Seus
talentos musicais foram fomentados por sua
mãe, pianista amadora muito culta, e ele exercitou
suas capacidades de composição desde os cinco
anos de idade, tendo mais tarde recebido aulas
do compositor Reinhold Glière (1875-1956). Em
1904, seguindo o conselho de Alexander Glazunov
(1865-1936), seus pais lhe permitiram ingressar no
Conservatório de São Petersburgo, onde continuou
seus estudos como pianista e compositor até 1914.
Ele seria mais inf luenciado por seus colegas
veteranos de conservatório, Asalyev e Myaskovsky,
do que pela geração mais velha de professores,
representada por Lyadov e Rimsky-Korsakov.
Ainda estudante, Prokofiev começou a ganhar
renome como compositor, suscitando entusiasmo e
hostilidade em igual medida, e levando Glazunov,
agora diretor do Conservatório, a abandonar o teatro durante uma apresentação da Suíte Cita. Durante a guerra, ele foi dispensado do serviço militar ao
se matricular como aluno de órgão e, após a Revolução, recebeu permissão para viajar para fora do
país — inicialmente para os Estados Unidos —,
levando consigo as partituras da Suíte Cita, a Sinfonia nº 1 - Clássica e seu Concerto nº 1 Para Violino.
Foi em julho de 1914, que Prokofiev conheceu o célebre empresário Sergei Diaghilev, que
imediatamente lhe propôs uma colaboração. Inicialmente, discutiu-se a produção de um balé
baseado em seu Concerto nº 2 Para Piano, mas essa
ideia logo foi abandonada em favor de uma partitura para balé baseada na mitologia eslava antiga,
com coreografia de Nijinski e roteiro do poeta
Sergei Gorodelsky. O enredo do balé Ala e Lolli
situava-se no antigo Império Cita, nas estepes
do que é hoje a Ucrânia, em torno de 400 a.C.
A forte semelhança com a música de Stravinsky
levou Diaghilev a considerar o trabalho insatisfatório e a sugerir outro tema, o que resultou em Chout
ou O Bufão, baseado em contos populares russos.
Prokofiev, contudo, sentiu confiança suficiente
para transformar a partitura do balé numa suíte
orquestral, recebida com incompreensão e hostilidade pela plateia de Petrogrado em sua primeira
execução, em 29 de janeiro de 1916 — quando se

deu a já mencionada reação de Glazunov. Numa
segunda apresentação, em 11 de novembro do
mesmo ano, num programa que incluía também o
Concerto nº 2 Para Piano, de Rachmaninov, com o
próprio compositor como solista, a Suíte Cita foi
recebida de modo mais favorável. Trata-se de um
tour de force orquestral, instrumentado para naipe
quádruplo de madeiras, oito trompas, cinco trompetes, quatro trombones e uma tuba, nove percussionistas e tímpano, duas harpas, piano e cordas.
KEITH ANDERSON é autor do encarte de The A-Z of
Classical Music, coleção lançada pela Naxos em 2009.
Nota gentilmente cedida por Naxos Rights US, Inc.
Tradução de Luisa Valentini.
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MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESENTAM

2014
A MÚSICA CLÁSSICA POR TODO
O ESTADO DE SÃO PAULO

OSESP ITINERANTE
Aulas de Apreciação Musical, Oficina de Instrumentos, Concertos
de Câmara e Coro, além de grandes Concertos ao Ar Livre.
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REALIZAÇÃO
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EXECUÇÃO

REALIZAÇÃO

O

ano de 1756 foi muito importante na
vida de Leopold Mozart (1719-87), em
termos pessoais e profissionais. Em
janeiro, seu filho Wolfgang Amadeus
nasceu — e, como diria Leopold mais adiante, ele foi
“um milagre que Deus deixou nascer em Salzburgo”.
Seis meses após o nascimento de seu filho, Leopold
publicou seu Ensaio Sobre os Princípios Fundamentais da
Prática do Violino. Leopold estava numa posição única
para escrever essa obra. Não só era um excelente
violinista e professor, mas também havia servido o
Príncipe-Bispo de Augsburgo desde 1740, como
compositor e assistente de maestro di cappella. O
livro foi publicado em Augsburgo, cidade natal de
Leopold, mas logo ganhou toda a Europa. Em pouco
tempo, havia tanta demanda pelo tratado que foi
traduzido para o holandês, o francês e o inglês. O
próprio Leopold ampliou e reeditou a obra em 1770
e novamente em 1787, ano da sua morte.
O texto de Leopold permanece importante até
hoje. Não trata apenas da técnica do violino, mas
também de prática interpretativa, composição e estética, apresentando assim um quadro completo do
músico do século xviii. Por meio dele, temos um vislumbre do estilo abrangente de ensino de Leopold,
que lança luz sobre o desenvolvimento de Wolfgang.
Leopold foi o professor mais importante de seu filho, aconselhando-o a respeito de tudo — literatura,
matemática, filosofia, religião e, é claro, música. De
fato, quando Leopold percebeu a excelência do talento de Mozart, deixou de lado sua própria carreira e
dedicou-se à educação do filho.
Ainda menino, Wolfgang viajava com sua família
por toda a Europa, e seu pai exibia os talentos do pequeno prodígio. Mozart é frequentemente representado ao piano ou clavicórdio, mas às vezes se esquece
a sua habilidade extraordinária com os instrumentos de
cordas arqueadas. Embora preferisse tocar viola, que
posteriormente apareceria em algumas de suas obras
de câmara mais impressionantes (como os Quintetos
de Cordas K. 174, 515 e 516, que adicionam uma viola
extra ao quarteto de cordas), Mozart era um violinista
notável. Em 1777, escreveu ao pai: “Toquei como se fosse
o melhor violinista de toda a Europa”, ao que o pai respondeu: “Você mesmo não sabe como toca bem violino”.
Um grande elogio, de fato, partindo de Leopold, que
geralmente nutria só desprezo pelos outros violinistas!

Quando Mozart e seu pai retornaram de duas viagens para a Itália, no final da década de 1760 e início
da década de 1770, Mozart viu-se de volta a Salzburgo sem as encomendas de óperas e sem a posição permanente que tanto almejava. Foi então que voltou sua
atenção para a composição instrumental, escrevendo
muitas de suas famosas serenatas (incluindo a Serenata
Notturna K. 239, a Haffner K. 250 e a Posthorn K. 320),
seu primeiro concerto para piano totalmente original
(o Concerto nº 5 K. 175) e os concertos para violino.
O desenvolvimento das composições de Mozart
no gênero concerto pode ser determinado por meio
de um exame de seus cinco concertos para violino.
Embora tenham sido escritos com intervalos de apenas dois anos entre cada um, pode-se ver claramente neles o progresso de Mozart, que, de compositor competente, mas em débito com o passado, se
transformou em mestre do gênero, experimentando
técnicas inovadoras, tais como as mudanças bruscas
de tom, textura e paixão dentro de um único movimento. Talvez a origem dessas técnicas se encontre,
em parte, no preceito de seu pai de que um bom intérprete deve ser capaz de passar, sem esforço, do
“triste para o alegre... numa palavra, deve tocar de
tal forma que ele próprio seja afetado”. Os concertos
de Mozart movem-se facilmente entre extremos de
emoção e paixão; e, ao assistir uma boa performance, o mesmo acontece com o público.

O

Concerto nº 4 Para Violino em Ré Maior,
de Mozart, começa com um tema de
caráter militar que permeia todo o
primeiro movimento. Após a exposição
do solista, o violino inesperadamente introduz um
novo tema, que retornará na recapitulação.
No movimento intermediário, uma melodia maravilhosamente expressiva flui sobre um acompanhamento em staccato. O gesto final, numa guinada
incomum, nasce do meio da frase de abertura, o
que provoca certo sentimento de incompletude.
O rondó que se segue, começando com uma melodia etérea, parece dar continuidade ao que havia
ficado incompleto. Outra surpresa nos espera nesse movimento: Mozart não apenas contrasta entre
si as seções do próprio rondó, mas também inclui
nele uma nova mudança abrupta de gênero e de
clima, com uma passagem em musette baseada em
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GUERRA-PEIXE

A RETIRADA DA LAGUNA

Orquestra Sinfônica
Nacional da Rádio MEC
César Guerra-Peixe, regente
FUNARTE, 1997

MOZART

um tema de sabor popular e apresentada sobre
um bordão.
Mozart escreveu o Concerto nº 4 Para Violino com
apenas dezenove anos, demonstrando dominar completamente não apenas a forma do concerto sinfônico, mas também o uso do violino. Nestes seus
concertos para violino, ele desenvolveu de modo
completo a potência dramática do diálogo entre solista e orquestra, explorando a verdadeira elegância e
o poder desse instrumento, cujas possibilidades havia
aprendido com seu pai.

THE 5 VIOLIN CONCERTOS

Wiener Philharmoniker
James Levine, regente
Itzhak Perlman, violino
DEUTSCHE GRAMMOPHON, 1995

PROKOFIEV

Symphony N. 5 &
Ala et Lolly (Scythian Suite)

City of Birmingham Symphony Orchestra
Sir Simon Rattle, regente
EMI, 2007

26

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

Promover a democratização da
cultura como um valor maior, capaz
de modificar a vida das pessoas.
Em nosso dia a dia, trabalhamos para proteger tudo o que
é essencial para sua família. E a cultura é uma delas. Por isso,
apoiamos o projeto Descubra a Orquestra, desenvolvido
pela OSESP, que garante o acesso de milhares de
brasileiros a ações educativas e musicais de qualidade.
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A

música de Guerra-Peixe é extensa e
multifacetada, abrangendo desde canções
para o mercado fonográfico (algumas das
quais com texto do próprio compositor)
até obras sinfônicas de grande porte, passando
por incursões em rádio, cinema, televisão e repertório camerístico.
Nascido em Petrópolis, mudou-se para o Rio de
Janeiro em 1934. Em 1943, ingressou no Conservatório Brasileiro de Música, tornando-se aluno do flautista, compositor e pedagogo alemão Hans-Joachim
Koellreutter. O contato com o grande professor e seu
círculo de alunos, entre os quais Claudio Santoro,
Eunice Katunda e Edino Krieger, levou-o a familiarizar-se com o serialismo e o dodecafonismo, linguagens e técnicas de composição que almejavam fundamentalmente a quebra da hierarquia tonal vigente na
música de concerto até os primórdios do século xx.
Nesses mesmos anos, a leitura do Ensaio Sobre Música Brasileira, de Mário de Andrade, causou-lhe grande impacto, principalmente a proposição de uma
música universal baseada em sínteses elaboradas de
processos musicais populares, a que se chegaria por
meio do estudo sistemático de tais fontes — e não de
seu aproveitamento circunstancial.
A proximidade com o ambiente efervescente dos
anos 1940, que desembocaria na Guerra Fria e num
adensamento das relações entre arte e política em
termos globais, levou Guerra-Peixe a se aproximar
de ideais críticos acerca da formação social brasileira,
marco de sua constante reflexão e também de consideráveis pesquisas e produção escrita sobre temas de
estética, técnica composicional e cultura popular.
Sobre esse pano de fundo, é notável seu domínio
de aspectos técnico-composicionais como o uso de
relações tonais expandidas e orquestração. É também surpreendente como Guerra-Peixe conseguia
manter-se atualizado relativamente à produção de representantes de escolas consolidadas do meio musical
europeu de sua época.
Um bom exemplo dessa capacidade de atualização
é a obra sinfônica Retirada da Laguna, em dez movimentos, dos quais dois — “Alegria em Nioaque” e
“Pantanais” — integram este programa da Osesp. Escrita por encomenda da Orquestra Sinfônica Nacional
da Rádio MEC, e estreada em 1972 sob a batuta do
compositor, a peça se baseia no clássico livro homô-
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A Retirada da Laguna, tela de A. Martins, 1963 (detalhe)
Acervo Museu Mariano Procópio.

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

a um tratamento orquestral grandioso e eloquente,
de modo que ele utilizou em Retirada da Laguna um
número de instrumentos bem maior que o de suas
outras obras sinfônicas, notadamente no que se refere ao naipe de percussão. No segundo movimento,
“Pantanais”, é a percussão que introduz e encerra a
narrativa musical, já definindo a atmosfera temerária que rondava a marcha militar pelo desconhecido
e hostil território. É a mesma percussão que, ainda
nos anos 1950, em seus estudos sobre os maracatus
do Recife, Guerra-Peixe apontara como produtora
de tonalidades — o termo é dele —, ou seja, com
função estrutural melódico-timbrística própria, e
não apenas como suporte de tempo e movimento
aos demais instrumentos da orquestra, como em geral se encontrava consagrado na teoria europeia.
Outros aspectos do drama são sonoramente tecidos de modo sugestivo, por exemplo, pelo uso sistemático de dissonâncias, presentes desde o primeiro
acorde após a introdução percussiva. Logo depois da
entrada do tema exposto pelo fagote, assaltado por
súbitos efeitos colorísticos, chega-se à recapitulação
do tema grandioso do primeiro movimento (“Partida Para os Campos”), já diluído por motivos em
contraponto que evocam explicitamente o repentino temor diante da adversidade inesperada.
Como de resto em toda a música da maturidade de
Guerra-Peixe, podemos ouvir em “Pantanais” as sínteses sofisticadas de métricas e modalismos presentes no Brasil. Ouvem-se ainda ecos de estruturação
do discurso musical inspirados pela harmonia acústica de Paul Hindemith, por concepções refinadas de
orquestração de Aram Khachaturian ou pelos condutos sombrios da música noturna de Béla Bartók.
Essa sintonia com contextos de origem da música de concerto é, porém, filtrada por temática e
enquadramento sensível que se nutrem em debates
político-intelectuais brasileiros, sem perder de vista
a dimensão universal dos horrores da guerra e das
desigualdades perversas. Tampouco perde-se de visiletrado do século xix, transformados em soldados, ta a capacidade humana de resistência e superação,
fustigados e dizimados por um desastre militar anun- que impede o congelamento da história em derrota
ciado. Os poucos sobreviventes legariam mais um e desesperança.
exemplo de resistência popular heroica entre os muitos que marcam a história do país, remota e recente.
Samuel Araújo é professor de Etnomusicologia e
Guerra-Peixe encontrou na obra de Taunay ele- Folclore Musical da Escola de Música da Universidade
mentos de contraste e trama que bem se adequam Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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Antônio Emanuel Guerreiro de Faria Jr. (org.)
Guerra-Peixe — Um músico brasileiro
Lumiar / Chediak, 2007

César Guerra-Peixe / Samuel Araújo (org.)
Estudos de folclore e
música popular urbana
Editora UFMG, 2007

Daniel Jaffé
Sergey Prokofiev
Phaidon, 1998

Alfred Einstein
Mozart, his character, his work
Oxford University Press,1968

Robert Spaethling
Mozart's Letters, Mozart's life
Faber and Faber, 2004

Alexander Poznansky
Piotr Tchaikovsky
G. Ermakoff, 2012

Internet

www.guerrapeixe.com/
www.sprkfv.net/
www.mozartproject.org/
www.tchaikovsky-research.org
www.tchaikovsky-research.net
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MARIN ALSOP

AUGUSTIN HADELICH

DIRETORA MUSICAL E REGENTE TITULAR

Última Vez Com a Osesp em Novembro de 2011

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

Nascido na Itália em 1984, de
pais alemães, Augustin Hadelich
é formado pelo Instituto Musical
Pietro Mascagni de Livorno, na
Itália, e pela Juilliard School, em
Nova York, onde estudou com
Joel Smirnoff. Já se apresentou
com as sinfônicas de São Francisco,
Toronto, Bournemouth, Tóquio,
Nacional do México e
do Porto, e as filarmônicas de
Monte-Carlo, Estrasburgo,
Dresden, Los Angeles e
Nova York. Como recitalista,
apresentou-se em salas como
Carnegie Hall e Kennedy Center,
nos Estados Unidos, no Kioi
Hall, em Tóquio, e no Louvre,
em Paris. Foi premiado pelo
concurso internacional de violino
de Indianapolis, em 2006; recebeu
a Avery Fisher Career Grant, em
2009, e a Borletti-Buitoni Trust
Fellowship, em 2011, além do
Martin E. Segal Award, do
Lincoln Center, em 2012.
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Villa-Lobos (AO CENTRO) com o pianista Tomás Terán e sua esposa Maria Teresa, em Lussac-les-Châteaux, 1927

32

23 MAR DOM 16H

Coro da Osesp

CELSO ANTUNES REGENTE
CORO DA OSESP
NAOMI MUNAKATA REGENTE
HEITOR VILLA-LOBOS

[1887-1959]

Quatuor [1921] – Para coro feminino, flauta, sax alto, celesta e harpa
- Allegro Con Moto
- Andantino (Calmo)
- Allegro Deciso
21 MIN

CHARLES IVES [1874-1954]
Salmo 100

[1902]

– Para coro misto e percussão

3 MIN

ALEXANDRE LUNSQUI

[1969]

Tenerife [Encomenda Osesp. Estreia Mundial] [2013] – Para coro misto e grupo instrumental
10 MIN

ELLIOTT CARTER [1908-2012]

Mad Regales [2007] – Para seis vozes solistas
9 MIN

HEITOR VILLA-LOBOS

REGIANE MARTINEZ SOPRANO
CLARISSA CABRAL MEZZO SOPRANO
PATRÍCIA NACLE CONTRALTO
MÁRCIO SOARES BASSOUS TENOR
SABAH TEIXEIRA BAIXO-BARÍTONO
FRANCISCO MEIRA BAIXO-BARÍTONO

[1887-1959]

Noneto - Impressão Rápida de Todo o Brasil [1923] – Para coro misto e grupo instrumental
14 MIN
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Q

uatuor, ou Quarteto Simbólico, foi uma
das peças de Villa-Lobos apresentadas
na Semana de Arte Moderna de 1922.
O compositor se mostrava ainda
fortemente inf luenciado pelo impressionismo
e tateava caminhos para a afirmação de uma
identidade musical genuinamente brasileira. Nessa
obra, cujo subtítulo alternativo é “Impressão
da Vida Mundana”, elementos da vida boêmia e
da música popular urbana do Rio de Janeiro são
evocados a todo instante — nas citações de células
rítmicas sincopadas do choro, nos solos de saxofone
alto, na sobreposição de ritmos e temas.
No início do segundo movimento, um vocalise
de notas longas para coro feminino representa a memória do compositor. Adiante, a voz é utilizada de
maneira muito diferente, ilustrando uma contrastante algazarra que lembra o eco de conversas nos
bares e cafés. A citação do vocalise no movimento
final da peça, em meio à polirritmia instrumental, evoca o olhar distanciado e impressionista de Villa-Lobos.
Já o Noneto, ou Impressão Rápida de Todo o Brasil, foi
escrito entre Paris e Rio de Janeiro. Como disse Manuel Bandeira, por ocasião da volta do compositor
ao Brasil, em 1924: “Quem chega de Paris, espera-se que chegue cheio de Paris. Entretanto, Villa-Lobos chegou cheio de Villa-Lobos. Todavia uma coisa
o abalou perigosamente: a Sagração da Primavera, de
Stravinsky. Foi, confessou-me ele, a maior emoção musical da sua vida”.1 De fato, a influência de
Igor Stravinsky aqui é notável, em especial no início
da peça, em muitos aspectos semelhante à Sagração.
O Noneto é atravessado por citações dos ritmos da
música popular brasileira, transformados por Villa-Lobos por meio das técnicas composicionais contemporâneas com que tomava contato. Aqui, a voz
tem caráter claramente simbólico: o texto do coral,
composto de onomatopeias como “uai” ou “zango
zimambo”, pontuado por intensas passagens rítmicas e glissandi, traz a imagem do Brasil cru, selvagem e exótico tão cultuado pelo compositor.

1. Cf. biografia disponível no site do Museu Villa-Lobos.
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U

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

C

harles Ives foi um dos maiores expoentes
do ultramodernismo americano e
um dos mentores musicais de Carter.
Entre 1891 e 1902, período em que
foi organista em Yale, o compositor escreveu
dez peças corais utilizando os textos dos salmos
bíblicos. Nessas composições, é possível observar
suas experiências com a expansão da tonalidade, o
contraponto e a estratificação rítmica, além de seu
diálogo com a música sacra medieval e renascentista.
No Salmo 100, Make a Joyful Noise [Façam um ruído alegre], Ives revela também seu gosto pela ilustração musical do texto. Conforme cada versículo,
o compositor alterna trechos em uníssono com passagens tonais e politonais. Também alterna sonoridades de texturas homofônicas típicas dos hinos
presbiterianos com polifonias complexas, e a deli-

cadeza das vozes femininas com vigorosos tutti. Ives
não se preocupa em manter-se fiel a uma determinada estética de escrita musical. Para ele, a escolha de uma ou outra ferramenta é como “a escolha
de roupas conforme o termômetro — depende do
efeito que se está procurando”.2
Joana Mariz é doutora em performance vocal pela
Unesp, especialista em voz pela PUC e professora de
canto erudito e popular na Faculdade Santa Marcelina.

Gravações Recomendadas

CARTER

Music of Elliott Carter – Vol. 8

BBC Symphony Chorus and Orchestra
BBC Singers
Oliver Knussen, regente
Bridge, 2010

VILLA-LOBOS

FESTIVAL OF BRAZILIAN MUSIC

Brazilian Festival Orchestra
Schola Cantorum
Brazilian Festival Quartet
Hugh Gross, regente
Walter Burle-Marx, regente
RCA Victor, 1940

IVES

Psalms - Complete recordings

SWR Vokalensemble Stuttgart
Marcus Creed, regente
Hänssler Classic, 2008

2. Ives, Charles. “Quarter-Tone Impressions”.
In: Franco-American Music Society Bulletin, março de 1925.
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Jonathan W. Bernard (ed.)
Elliott Carter: collected
essays and lectures, 1937-1995
Boye6, 1996

Paulo de Tarso Salles
Villa-Lobos: processos
composicionais
Editora UNICAMP, 2009

James Peter Burkholder
Charles Ives and his world
Princeton University Press, 1996

Alexandre Lunsqui
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Ao receber a encomenda da Osesp para compor uma peça
baseada em um poema de Haroldo de Campos, adentrei "A
poesia explicada em Tenerife" como um viajante. A cada
mergulho no universo deste poeta, novas galáxias emergem e
pulsam de suas linhas. Mantive meus sentidos atentos para uma
paisagem que se abre profundamente, em que cada palavra se
revela um planeta de formas próprias.
O viajante transforma a paisagem que vê de acordo com
suas próprias ideias e, principalmente, de acordo com seus
instintos. Senti-me livre para transformar o poema num
reservatório de cores, luzes e possibilidades sonoras.
Essa liberdade me permitiu mover as "palavras-sons" de suas
posições no texto original. Meu objetivo foi, seguindo um
procedimento caro ao próprio Haroldo, “transcriar” o poema,
vaporizá-lo e reutilizar seus átomos na construção de outros
mundos. Outro importante procedimento foi o uso recorrente de
texturas ou motivos rítmicos, associados às palavras “luz” e “sol”,
do poema original, que atuam como centros de gravidade.
Esses centros me permitiram percorrer distâncias mais longas e
fugir de uma atmosfera conhecida, para só então retornar ao
ponto de partida.
Mas, na obra de Haroldo de Campos, nunca se retorna ao
ponto de partida sem trazer um universo junto.

Internet

http://www.museuvillalobos.org.br
http://www.charlesives.org
http://elliottcarter.com

Alexandre Lunsqui

Não perca o encontro com Alexandre
Lunsqui na série “Música na Cabeça”, dia
23 de março, às 15h
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NAOMI MUNAKATA

REGENTE

coro da osesp

Coordenadora e regente do
Ver página 62
Nascido em 1959, em São Paulo, Coro da Osesp, Naomi
Celso Antunes assumiu o posto
Munakata é também diretora
de regente associado da Osesp
da Escola Municipal de Música
em 2012. Formado como regente de São Paulo e diretora artística
na Musikhochschule de Colônia, e regente do Coral Jovem do
atua com a mesma desenvoltura
Estado. Iniciou seus estudos
como regente de orquestra e de
musicais ao piano aos quatro
coral. Antunes é professor de
anos de idade e começou a
regência coral da prestigiosa
cantar aos sete, no coral regido
Haute École de Musique de
por seu pai. Estudou ainda
Genebra, foi regente titular da
violino e harpa. Formou-se em
Nova Orquestra de Câmara da
Composição e Regência em
Renânia (1994-8), do Coro da
1978, pela Faculdade de Música
Rádio da Holanda (2008-12) e do do Instituto Musical de São
conjunto belga de música
Paulo, na classe de Roberto
contemporânea Champ d’Action Schnorrenberg. A vocação
(1994-7), além de diretor
para a regência começou a ser
artístico e regente titular do
trabalhada em 1973, com os
National Chamber Choir, da
maestros Eleazar de Carvalho,
Irlanda, entre 2002 e 2007, anos Hugh Ross, Sérgio Magnani e
considerados pelo Irish Times
John Neschling. Anos depois,
como “uma idade de ouro para o essa opção lhe valeria o prêmio
canto profissional na Irlanda”.
de Melhor Regente Coral, pela
Trabalha regularmente com
Associação Paulista dos Críticos
alguns dos principais corais da
de Arte. Estudou ainda
Europa, entre os quais o SWR
regência, análise e contraponto
Vokalensemble Stuttgart, o
com Hans Joachim
BBC Singers, em Londres, e
Koellreutter. Como bolsista da
o Vlaamse Radio Koor, em
Fundação VITAE,
Bruxelas. Entre os maestros com foi para a Suécia estudar com o
quem já trabalhou, estão Sir
maestro Eric Ericson. Em 1986,
Simon Rattle, Zubin Mehta,
recebeu do governo japonês
Mariss Jansons, Charles Dutoit,
uma bolsa de estudos para
Peter Eötvös, Sylvain Cambreling aperfeiçoar-se em regência na
e Marin Alsop. Em 2013, a
Universidade de Tóquio. Foi
Osesp lançou gravações de obras regente assistente do Coral
sinfônicas de Almeida Prado
Paulistano e lecionou
regidas por Celso Antunes
na Faculdade Santa Marcelina
(Selo Osesp Digital).
e na Faam.
REGENTE ASSOCIADO
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A Basílica de São Marco, em Veneza
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28 SEX 21H
29 SÁB 16H30

Jacarandá

Pequiá

CELSO ANTUNES REGENTE
ROBIN JOHANSSEN SOPRANO
STELLA DOUFEXIS CONTRALTO
MARCUS ULLMANN TENOR
MARK STONE BAIXO
CORO DA OSESP
NAOMI MUNAKATA REGENTE
IGOR STRAVINSKY

Ipê

HOMENAGEM A
MARIANA VALENÇA

[1882-1971]

Canticum Sacrum ad Honorem Sancti Marci Nominis [1955]
-

Dedicatio
Euntes in Mundum
Surge, Aquilo
Ad Tres Virtudes Hortationes: Caritas, Spes, Fides
Brevis Motus Cantilenae
IIIili Autem Profecti

17 MIN

Requiem Canticles
-

[1966]

Prelúdio
Exaudi
Dies Irae
Tuba Mirum
Interlúdio
Rex Tremendae
Lacrimosa
Libera me
Poslúdio

14 MIN

______________________________________
LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827]
Missa em Dó Maior, Op.86 [1807]
-

Kyrie
Gloria (Qui Tollis – Quoniam)
Credo
Sanctus (Benedictus – Osanna)
Agnus Dei (Dona Nobis Pacem)

43 MIN
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Gravações Recomendadas

STRAVINSKY

Canticum Sacrum; Requiem Canticles

SWR Vokalensemble Stuttgart
SWR Sinfonieorchester
Baden-Baden und Freiburg
Michael Gielen, regente
Hänssler Classic, 2008

BEETHOVEN

MASS IN C

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
RIAS Kammerchor
Kammerchor Ernst Senff
Riccardo Chailly, regente
Decca, 1997
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A

os setenta anos, Igor Stravinsky passou por
sua última e mais perturbadora mudança, chocando seus devotos e imitadores:
adentrou o território demarcado por Arnold Schoenberg — considerado seu antípoda e de
quem sistematicamente se esquivava, ainda que os
dois fossem vizinhos em Hollywood — e caminhou
em direção à técnica dos doze tons. Para Stravinsky,
porém, o dodecafonismo significava meramente
um passo lógico em direção ao seu ideal de
“ordem” musical. Propiciou que ele se forçasse
a exercer uma “maior disciplina” e garantiu um
nível mais alto de concentração em suas composições. No mesmo grau em que sua música se
tornou mais densa com o uso dessa técnica composicional (reduzida a “ossos e tendões”, como ele
mesmo disse), também se tornou menos sensual
e mais abstrata.
Canticum Sacrum é uma expressão do retorno de
Stravinsky à fé ortodoxa russa de seus pais, processo
que começou já nos anos 1920. A peça estreou em
13 de setembro de 1956, regida pelo próprio compositor. Partes da obra são em estilo dodecafônico,
e ela exibe do começo ao fim uma natureza ascética (que pode ser dotada de grande excentricidade
rebuscada, tal qual a que se ouve no solo de tenor
no segundo movimento, acompanhado por flauta,
corne inglês, harpa e harmônicos executados em
três contrabaixos).
Stravinsky dedicou a cantata à cidade de Veneza, que havia encomendado a obra, ou melhor, ao
santo padroeiro da cidade, São Marcos, o Apóstolo e Evangelista. Apesar de toda a adstringência
e impessoalidade, a composição também pretende
transmitir a história, a tradição e a aura da “Serenisima Venezia” e da inspiradora Basílica de São
Marcos — local de sua estreia —, essa construção
singularmente bizantina, suntuosa com seus mosaicos dourados, baldaquim e dimensões majestosas. Stravinsky estudou as plantas e se familiarizou
com a complexa acústica do interior da igreja e
com a música renascentista, como os motetos de
Giovanni Croce, que havia sido maestro di cappella
em São Marcos.
Stravinsky obteve seus textos na Vulgata de São Jerônimo, um doutor da Igreja que traduziu a Bíblia para
o latim. (O latim, de acordo com Stravinsky, tinha
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“a vantagem de ser um material que não está morto,
mas que se tornou monumentalmente fossilizado e
desprovido de toda trivialidade”.)
Ele organizou o texto numa ordem que serviu ao
seu plano geral de que a forma da cantata correspondesse à arquitetura da Catedral de São Marcos. “Dedicatio”, a introdução, remete ao pórtico, e os cinco
movimentos que se seguem correspondem às cinco
cúpulas da Basílica. Os Movimentos i e v são corais
sobre textos do Evangelho de São Marcos, que lidam
com as Missões Apostólicas, e o Movimento v é o
Movimento i tocado de trás para frente (movimento
retrógrado). Os Movimentos ii (dodecafônico) e iv
são solos vocais; a seção central, Parte iii (também
dodecafônica), corresponde à cúpula maior e enaltece as virtudes cristãs representadas nos mosaicos
da mesma — caritas (caridade), spes (esperança) e
fides (fé) — com textos retirados principalmente do
Velho Testamento.
Pela primeira (e última) vez na música de Stravinsky, encontramos no Canticum Sacrum não apenas flauta, três oboés e fagotes, quatro trompetes e
trombones, uma harpa, violas e contrabaixos, mas
também um órgão.

R

equiem Canticles (Cânticos de Réquiem) é a última obra que o compositor de 84 anos conseguiu completar. Seus pensamentos cada
vez mais giravam em torno da morte, e ele
atentamente observava e comentava sua decadência física, não raro com autoironia. Referiu-se à
peça, que leva não mais que quinze minutos para
ser executada, como o seu “Réquiem de bolso” por
duas razões: “Porque usei apenas porções do texto, que adornei com passagens instrumentais (ainda
que haja muito pouco adorno), e também porque
a maior parte dela foi composta nos cadernos que
carrego em meus bolsos”.
Stravinsky utilizou seis fragmentos do réquiem tradicional (deixando de fora Kyrie, Sanctus e Agnus Dei),
intercalando-os e emoldurando-os com “Prelúdio”, “Interlúdio” e “Poslúdio” instrumentais. Cada um dos nove
movimentos curtos tem sua própria e inconfundível fisionomia, graças ao colorido e à interpretação do texto.
Quatro vezes no decorrer do “Prelúdio”, os gestos de lamentação dos solistas surgem em meio às
semicolcheias repetidas das cordas. Em “Exaudi”,
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o coro se volta para Deus com plácida confiança,
entremeando as visões sussurradas do Julgamento Final com o apavorado choro do “Dies Irae”. O
“Tuba Mirum” do contrabaixo solo faz uso do toque típico dos trompetes convocando os mortos a
aparecer diante do Trono de Deus.
O “Interlúdio” (um “lamento formal”, de acordo com Stravinsky) utiliza novamente o ritmo do
“Dies Irae” e se concentra no som de quatro flautas, que evocam sua Sinfonia dos Salmos, assim como
o motivo “tremulante” das flautas e cordas em
“Rex Tremendae” relembra o “Laudate Dominum”
naquela obra. O lamento do “Lacrimosa” é confiado aos melismas no solo de contralto.
Nos dois últimos movimentos, Stravinsky recorda de forma comovente rituais da liturgia russa,
um símbolo nacional-religioso que é também musical. No “Libera me”, com seu texto simultaneamente cantado e falado, ele evoca uma celebração
ortodoxa e, no “Poslúdio”, o tocar dos sinos que
atravessa toda a música russa. Seis místicos acordes
tocados pelas flautas, piano e harpa são pontuados
por 33 ataques de sinos compostos por celesta,
glockenspiel e — pela primeira e última vez na obra
de Stravinsky — vibrafone.
Cânticos de Réquiem também se tornou a própria
música de réquiem de Stravinsky, tendo sido executada em sua missa fúnebre em San Giovanni e
Paolo, em Veneza, antes de ele ser sepultado no
cemitério da ilha de San Michele.
Rainer Peters é coautor de Musik der Zeit 1951-2011
(Wolke Verlag, 2002). Tradução Wordplay.

AS PARTES DA MISSA
KYRIE: ÚNICO TEXTO DA MISSA CANTADO
EM GREGO, TRATA-SE DE UMA SÚPLICA POR
PIEDADE, DE NATUREZA PENITENCIAL.

SANCTUS: HINO DE EXALTAÇÃO DA
DIVINDADE, CUJA PERFEIÇÃO E SOBERANIA
É PROCLAMADA.

GLORIA: HINO QUE GLORIFICA A DIVINDADE,
INICIA-SE COM AS PALAVRAS CANTADAS PELOS
ANJOS QUANDO DO NASCIMENTO DE CRISTO.

BENEDICTUS: EXCLAMAÇÃO QUE CELEBRA
A CHEGADA DE CRISTO A JERUSALÉM,
CHAMANDO-O “BENDITO”

CREDO: PROFISSÃO DE FÉ POR MEIO DA QUAL
SÃO PROCLAMADOS OS PRINCIPAIS DOGMAS
DO CATOLICISMO.

AGNUS DEI: ROGO DIRIGIDO AO “CORDEIRO
DE DEUS”, PEDINDO-LHE QUE DÊ PAZ AOS
HOMENS.

A

obra de Beethoven é prodigiosa não apenas porque atingiu alturas vertiginosas,
mas também porque essas alturas se
mantêm numa produção muito abundante. Os picos se sucedem, sempre muito elevados. As sinfonias, os concertos, os quartetos, as
sonatas, Fidelio, a Missa Solemnis: uma enumeração simples, sumária, basta para evocar um número de formidáveis e insuperáveis realizações.
Genialidade e quantidade, portanto. Tal massa necessariamente ocultou algumas produções do próprio
Beethoven, deixando-as um pouco negligenciadas
pelo público e pelos intérpretes. É o caso da Missa em
Dó Maior Op. 86.
Quando Beethoven a escreveu [em 1807], tinha
37 anos. Estava em pleno período “heroico”, como
muitos biógrafos denominam os anos entre 1802
e 1812. São anos em que Beethoven, já maduro,
afirma-se como grande compositor reconhecido
por toda a Europa e em que produz uma série de
obras de grande força, amplas em seus desenvolvimentos e muito enérgicas — traços que caracterizam justamente o assim denominado “estilo
heroico” de suas criações: as Sinfonias nº 3 - Eroica, nº 4, nº 5 e nº 6 - Pastoral; as sonatas Waldstein,
Apassionata, À Thérèse e Les Adieux; Fidelio (que surge
sob sua forma primeira, com o título de Leonore); o
Tríplice Concerto, o Concerto nº 4 Para Piano; o Concerto

Para Violino; três quartetos dedicados ao conde Razumovsky. Esta lista, que está longe de ser exaustiva, dá uma ideia do conjunto impressionante de
imensas obras-primas, definitivas, que Beethoven
compôs nessa década.
Ao lado desses monumentos, a Missa em Dó Maior
ficou um pouco esquecida, classificada muito rapidamente como “obra menor”. É muito injusto.
A Missa foi uma encomenda do príncipe Nikolaus ii Esterházy para o dia da santa homônima de
sua esposa — Maria Hermenegild. De costume,
esse encargo era de Joseph Haydn, o mestre de capela dos príncipes Esterházy. Mas Haydn envelhecera e cessara de compor: sua última missa para a
princesa, a Harmoniemesse, data de 1802.
Dessa maneira, Beethoven adentrava uma seara
que pertencera a Haydn, de quem ele fora aluno,
com quem mantivera relações de amor e de rivalidade, conflitos que se apaziguaram quando Haydn
deixou de compor.
Logo, a sombra de Haydn pairou sobre a composição da Missa. Escrevendo ao príncipe Esterházy,
Beethoven se referiu às missas de Haydn como
“inimitáveis”. Isso permite entrever dois aspectos:
primeiro, a presença do modelo haydniano — e
muitos especialistas já a retraçaram minuciosamente nessa obra. Segundo, o desafio de comparar-se
ao grande mestre, então ainda vivo, cuja presença
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era gigantesca no mundo musical. O paralelo com
as seis missas compostas por Haydn para a princesa
era inevitável.
O resultado foi singular dentro de uma obra
marcada pela densidade dramática. Caráter aéreo,
elegante, estilisticamente próximo de Haydn, com
uma serenidade que Beethoven raramente atingiu
em outro momento. Ao mesmo tempo, há na Missa
uma grandeza dramática que anuncia algumas de
suas obras futuras.
A estreia ocorreu em Eisenstad, no dia 13
de setembro de 1807, primeiro domingo depois do
dia consagrado à padroeira da princesa. O príncipe
Esterházy detestou a composição, que foi recebida
friamente por todos (o crítico e pianista Charles
Rosen considerou esse “o mais humilhante fracasso
público” de Beethoven). O compositor, que ficara
satisfeito com o resultado de seu trabalho, rompeu
com o príncipe e, quando a Missa foi publicada, em
1812, dedicou-a ao príncipe Ferdinand Kinský, que
se tornara um de seus grandes mecenas.
O escritor E.T.A. Hoffmann descobria na Missa
uma luminosa inocência, “a expressão de uma serena emoção infantil”, que “confia em sua própria
pureza”. No “Agnus Dei”, o grande escritor romântico ouvia “um sentimento de melancolia interior, que não fere o coração e, ao contrário, faz
bem a ele, como a dor que vem de outro mundo e
se dissolve num êxtase sobrenatural”.1

www.fondation-igor-stravinsky.org
www.lvbeethoven.com
www.beethoven-haus-bonn.de

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

1. Hoffmann, E.T.A. Musical Writings (Cambridge
University Press, 2004). Tradução de Martyn Clarke.
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Compor histórias de
realização é a nossa cultura.
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CELSO ANTUNES

ROBIN JOHANSSEN

REGENTE ASSOCIADO

Primeira Vez Com a Osesp

Primeira Vez Com a Osesp

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

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

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

48

SOPRANO

STELLA DOUFEXIS

MEZZO SOPRANO

MARCUS ULLMANN

TENOR

MARK STONE

BAIXO

Primeira Vez Com a Osesp

Primeira Vez Com a Osesp

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

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

REGENTE

coro da osesp

Coordenadora e regente do
Ver página 62
Coro da Osesp, Naomi
Munakata é também diretora
da Escola Municipal de Música
de São Paulo e diretora artística
e regente do Coral Jovem do
Estado. Iniciou seus estudos
musicais ao piano aos quatro
anos de idade e começou a
cantar aos sete, no coral regido
por seu pai. Estudou ainda
violino e harpa. Formou-se em
Composição e Regência em
1978, pela Faculdade de Música
do Instituto Musical de São
Paulo, na classe de Roberto
Schnorrenberg. A vocação
para a regência começou a ser
trabalhada em 1973, com os
maestros Eleazar de Carvalho,
Hugh Ross, Sérgio Magnani e
John Neschling. Anos depois,
essa opção lhe valeria o prêmio
de Melhor Regente Coral, pela
Associação Paulista dos Críticos
de Arte. Estudou ainda
regência, análise e contraponto
com Hans Joachim
Koellreutter. Como bolsista da
Fundação VITAE,
foi para a Suécia estudar com o
maestro Eric Ericson. Em 1986,
recebeu do governo japonês
uma bolsa de estudos para
aperfeiçoar-se em regência na
Universidade de Tóquio. Foi
regente assistente do Coral
Paulistano e lecionou
na Faculdade Santa Marcelina
e na Faam.
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MINISTÉRIO DA CUL TURA, GOVERNO DO EST ADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESEN TAM

TUCA VIEIRA

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

STEPHAN SCHMELING

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.

TUCA VIEIRA

STEPHAN SCHMELING

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

REALIZAÇÃO
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Ataque ao Palácio da Moeda, em Santiago do Chile, em 1973
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30 DOM 21H
					
URSULA OPPENS

Parceria com Instituto Vladimir Herzog

PIANO

CLAUDIO SANTORO [1919-89]
Peças Para Piano (1ª Série) [1943]
-

Lento
Lento
Vivo Grotesco
Moderato

10 MIN

Pequena Toccata [1942]
1 MIN

Prelúdios (2ª Série-1º Caderno)
-

[1957-63]

Lento Expressivo
Andante (Cantabile)
Lento Expressivo
Lento
Andante
Andante (Molto Apassionato) - “Homenagem a Brahms”
Lento (Dolce Terno)
Moderato
Lento
Lento Molto Expressivo
Andante (Berceuse)
Andante Expressivo

22 MIN

_______________________________

FREDERIC RZEWSKI [1938]
36 Variações Sobre "O Povo Unido
Jamais Será Vencido!", de Ortega [1975]
Tema. Com Determinação
Var. 1 Tecendo: Delicado, Mas Firme
Var. 2 Com Firmeza
Var. 3 Levemente Mais Lento, Com Nuances Expressivas
Var. 4 Marcado
Var. 5 Como Num Sonho, Congelado
Var. 6 Mesmo Tempo Que no Começo
Var. 7 Ligeiramente, Impacientemente
Var. 8 Com Agilidade; Sem Demasiado Pedal; Quebradiço
Var. 9 De Maneira Uniforme
Var. 10 Cômodo, Imprudentemente
Var. 11 Tempo I, Como Fragmentos de
Uma Melodia Ausente, no Tempo Exato
Var. 12
Var. 13
Var. 14 Um Pouco Mais Rápido, Com Otimismo
Var. 15 Flexível, Como Uma Improvisação
Var. 16 O Mesmo Tempo Que o Precedente, Com Flutuações;
Muito Pedal / Expansivo, Com Uma Sensação Vitoriosa
Var. 17 Mão Esquerda Estritamente;
Mão Direita Livremente, Irregular no Espaço
Var. 18
Var. 19 Com Energia
Var. 20 Quebrado, Preciso
Var. 21 Implacável, Inflexível
Var. 22
Var. 23 O Mais Rápido Possível, Com Algum Rubato
Var. 24
Var. 25
Var. 26 De Modo Militante
Var. 27 Macio, Com Uma Expressão Esperançosa [Cadenza]
Var. 28
Var. 29
Var. 30
Var. 31
Var. 32
Var. 33
Var. 34
Var. 35
Var. 36 [Tema]
49 MIN
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A

1ª Série de Peças Para Piano, de Claudio Santoro, foi escrita no Rio de Janeiro, entre
maio e agosto de 1943. A estreia se deu no
mesmo ano, pelo pianista brasileiro Oriano
de Almeida, juntamente com a Pequena Toccata, composta em 1942, também no Rio de Janeiro. Foi parte da importante série de concertos de música dodecafônica produzidos pelo movimento Música Viva,
de que Claudio Santoro foi um dos fundadores, e
que apresentava obras de compositores contemporâneos — Guerra-Peixe, Eunice Catunda e Hans-Joachim Koellreutter, além do próprio Santoro —
executadas por músicos simpáticos ao movimento,
como Oriano de Almeida, Felicja Blumental e os
Alimonda, Heitor e Jeannette.
Quase miniaturas, estas obras seriais e atonais se
incluem numa série de peças escritas naquela época
e marcadas por uma característica muito pessoal: a
concisão. Essa qualidade foi recuperada por Santoro
em algumas de suas últimas obras, como a Sonata nº 5
Para Piano e a canção Wanderers Nachtlied, sobre poema de Goethe. Nessas peças, nada pode ser acrescentado ou retirado, cada elemento é vital, nada é
desnecessário ou serve de ornamento. Sem adornos
ou sentimentalismo, dizem muito a respeito do espírito do compositor.
Já os Prelúdios (2ª série, 1º Caderno) foram escritos dentro da estética tonal, na fase nacionalista do
autor, e, ao contrário da 1ª Série de Peças Para Piano
e da Pequena Toccata, são extremamente românticos.
Abrangendo os anos de 1957 a 1963 e originados em
Leningrado, Moscou, Rio de Janeiro, Milão, Viena,
Londres, Genebra e Brasília, foram escritos num
período conturbado da vida do compositor. Separado da primeira mulher, passou alguns anos sem residência fixa, em turnê ou morando provisoriamente
em grandes capitais europeias. Fruto de relações
sentimentais entabuladas durante essa época, os três
primeiros (Tes Yeux e Adieux), escritos em Leningrado (nº 1 e nº 2) e em Moscou (nº 3), foram dedicados
a sua intérprete russa Lia. Os últimos prelúdios, de
1963, foram dedicados a mim, sua segunda esposa,
tendo o último sido escrito durante nossa lua de
mel, em Genebra, na casa de Ney Salgado.

54

Ainda digno de nota é o Prelúdio nº 6, estreado
pela pianista Norah de Almeida em Brasília, em
1969, e que tem o subtítulo de Hommage à Brahms,
compositor venerado por Santoro.
Estes Prelúdios foram selecionados pelo autor para
edição dentre os 25 escritos no período que vai de
1957 a 1963. A numeração adotada para a publicação desse caderno não corresponde à dos manuscritos originais, com exceção dos números 1 e 2.
Gisèle Santoro é coreógrafa, coordenadora e diretora
artística do Seminário Internacional de Dança de Brasília.

Claudio Santoro, c. 1978
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C

om a formação da Unidade Popular,
em 1969, e a coalizão de esquerda sob
Salvador Allende, surgiu no Chile um
novo movimento cultural de extraordinária vitalidade. A produção musical dessa época
se baseou nos recursos dos povos indígenas, bem
como nas tradições clássicas, e reuniu tanto músicos formados por conservatórios como cantores
populares. As melodias de canções populares eram
harmonizadas de maneiras novas e experimentais, e estruturadas com os requintes da composição erudita. Ou ainda, instrumentos populares
(muitos dos quais indígenas) eram utilizados em
composições baseadas em modelos clássicos. Em
suma, os recursos da tradição clássica ocidental foram colocados a serviço de uma música que, sem
ser simplista, primitiva ou de apelo comercial, era
realmente popular. A força subjacente desse movimento cultural era um compromisso com a luta
pela transformação socialista do Chile.
36 Variações Sobre "O Povo Unido Jamais Será Vencido!", de Ortega, de Frederic Rzewski, é um tributo
a esse movimento cultural e uma expressão musical
de solidariedade para com as forças e as tradições
que inspiraram e ajudaram a moldá-lo. Datada de
setembro-outubro de 1975, a composição é dedicada
a Ursula Oppens. A canção na qual as variações se
baseiam, escrita por Sergio Ortega e Quilapayún, é
provavelmente a mais conhecida entre todas as que
emergiram no movimento chileno da “Nova Canção”.
Após o golpe de Estado de 1973, em que Augusto
Pinochet derrubou a coalizão esquerdista de Allende
e a substituiu por sua ditadura, a canção tornou-se
uma espécie de hino internacional da resistência chilena. Só em 1991, o regime repressivo de Pinochet
seria finalmente substituído por um governo eleito
de forma democrática.
No contexto da própria formação musical de
Rzewski, estas Variações representam um desenvolvimento notável. Como pianista e como compositor,
ele havia se envolvido com os movimentos experimentais e de vanguarda dos anos 1960. Rzewski já
havia trabalhado com Boulez, Stockhausen e Cage,
entre outros. No início dos anos 1970, mais ou menos simultaneamente a uma série de outros compositores associados à vanguarda, como Cornelius
Cardew, Erhard Grosskopf e Garrett List, começou
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a compor baseado em temas políticos, como na poderosa Coming Together. A peça incluía elementos que
lembravam o rock e as músicas de Terry Riley, Philip
Glass e Steve Reich, tais como as sonoridades abertas (diatônicas ou modais), o ritmo constante e o uso
de instrumentos elétricos. Mas, por conta dos textos
políticos associados a essa composição, tais elementos expressavam um singular sentido de urgência.
Foi também nessa época que Rzewski, já tendo
acumulado considerável experiência como improvisador, começou a associar-se a músicos de jazz, como
Anthony Braxton e Steve Lacy. Também desenvolveu crescente interesse pela música popular de caráter político, como as canções da esquerda italiana, as
canções de Hanns Eisler, a nova música latino-americana de Cuba e do Chile, a música popular de Porto
Rico, que florescia em Nova York, e as canções de
Mike Glick.
Nas Variações, muitos desses elementos se amalgamam. A capacidade de expansão da estrutura da
peça, o virtuosismo, o uso da harmonia tonal, tudo
tem certa semelhança com a música romântica para
piano. No entanto, sua grande dimensão, baseada
numa estrutura subjacente cuidadosamente elaborada e intrincada, também sugere as características
da escrita de vanguarda. Ou ainda, o arranjo formal
elaborado das Variações Goldberg, de Bach [que serão
interpretadas por Jeremy Denk, no dia 30 de abril,
na série Recitais Osesp].
A escrita para piano inclui a exploração de novas
sonoridades, utiliza registros extremos, sons prolongados de notas repetidas, a captura de harmônicos
após um ataque de acordes, bem como as ações do
pianista de assobiar, gritar, bater na tampa do piano,
técnicas da música experimental — “efeitos” que são
opcionais, à escolha do intérprete. A tonalidade também é usada de forma experimental, com recursos
de escrita modal e serial, além de referências ao jazz.
A variedade de elementos da peça é, por fim, coordenada e sintetizada tanto pelo conteúdo como pela
estrutura da composição. Seu conteúdo — o significado e o sentimento que a peça transmite — é uma
projeção estendida do conteúdo da canção em que
se baseia. A música tem um tipo de programa, não
literal, mas sobretudo sugestivo. Está indicado, algumas vezes, nas instruções de execução: “com determinação”; “delicado, mas firme”; “com confiança”;

“com luta”; “como num sonho, congelado”; “com pressentimento”; “imprudentemente”; “com otimismo”;
“expansivo, com uma sensação vitoriosa”; “com energia”; “implacável, inflexível”; “de modo militante”;
“macio, com expressão de esperançosa”.
A música evoca um pouco da angústia da luta
e dos momentos de derrota. Inclui interlúdios líricos e
reflexivos, mas estes se subordinam a um sentimento
de confiança e a um esforço de união. A luta chilena é
ao mesmo tempo evocada e vinculada aos movimentos
semelhantes que ocorreram e seguem ocorrendo em
todo o mundo — daí a citação e alusão à “Canção de
Solidariedade”, de Eisler e Brecht, e à canção socialista
tradicional italiana “Bandiera Rossa”. [...]
A canção de abertura tem 36 compassos, seguidos
por 36 variações e logo uma repetição ampliada da
canção. Ao longo das variações, agrupadas em seis
conjuntos de seis, há uma referência cruzada contínua de motivos, procedimentos harmônicos, ritmos
e sequências dinâmicas.
A sexta variação de cada conjunto, ela própria dividida em seis partes, consiste numa recapitulação
das cinco variações anteriores da série, com uma
sexta parte final de material novo ou de transição. Já
foi sugerido que as primeiras cinco variações de um
conjunto constituem os dedos de uma mão, e a sexta
os une para fazer um punho. [...]
Por fim, o sexto conjunto de variações é uma reunião
de elementos de todas as trinta variações precedentes. A
estrutura geral da composição constitui, portanto, um
reflexo da estrutura das suas partes constituintes. [...]
O movimento da peça inteira se dirige a uma nova
unidade — uma imagem da unidade popular —
composta de elementos em desenvolvimento, relacionados, mas diversos (não se deve confundir com
a uniformidade), coordenados e realizados por uma
mistura de lógica irresistível e expressão espontânea.
Christian Wolff é compositor, professor aposentado das
universidades de Harvard e de Dartmouth. Tradução Wordplay

Gravações Recomendadas

SANTORO

O Piano de Claudio Santoro

Gilda Oswaldo Cruz, piano
Biscoito Fino, 2000

RZEWSKI

The People United Will Never Be Defeated

Ursula Oppens, piano
Piano Classics, 2011

Sugestões de Leitura

Vasco Mariz
Claudio Santoro
Editora Civilização Brasileira, 1994

Elson Farias
Claudio Santoro - Cantor
do Sol e da Paz
Editora Valer, 2009

Frederic Rzewski
Nonsequiturs - Writings & Lectures
on Improvisation, Composition,
and Interpretation
Musiktexte, 2007

Internet

http://www.claudiosantoro.art.br

57

URSULA OPPENS

PIANO

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

16,90
A pe n a s

Todo domingo
nas bancas

Os clássicos das histórias infantis cheios de curiosidades, ilustrações
e atividades. Tudo isso para estimular a imaginação e o aprendizado do
seu filho, desenvolvendo a linguagem e enriquecendo o vocabulário.
Além do livro, cada volume traz um CD que narra as histórias. Ao
todo, são 25 livros-cds para ler e ouvir que vão ajudar as crianças a
compreenderem melhor o mundo. Todo domingo nas bancas. Colecione.

ASSINANTE FOLHA:

na compra da coleção completa,
ganhe 5 livros-cds e o frete*.
Ligue (11)

3224 3090 (grande são paulo),
0800 775 8080 (outras localidades)
ou acesse

*

ca da
li v ro -c d

www.folha.com.br/fabulas

*Preço e frete válidos para os Estados de SP, RJ, MG e PR. Para outras localidades, consulte www.folha.com.br/fabulas. Confira as datas de entrega no site.
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Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo

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

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

Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo
diretora musical e regente titular

MARIN ALSOP
Regente associado

Celso antunes
diretor artístico

ARTHUR NESTROVSKI
diretor executivo

MARCELO LOPES
VIOLINOS

Cláudio Cruz spalla**
Davi Graton spalla***
Emmanuele Baldini spalla
Yuriy Rakevich
Lev Veksler***

Adrian Petrutiu
Igor Sarudiansky
Matthew Thorpe
Alexey Chashnikov
Anca Gavris
Andreas Uhlemann
Camila Yasuda
Carolina Kliemann
César A. Miranda
Cristian Sandu
Elena Klementieva
Elina Suris
Florian Cristea
Gheorghe Voicu
Inna Meltser
Irina Kodin
Katia Spássova
Leandro Dias
Marcelo Soares
Paulo Paschoal
Rodolfo lota
Simona Cavuoto
Soraya Landim
susane goldmann
Sung-Eun Cho
Svetlana Tereshkova
Tatiana Vinogradova
Irem Bozkurt*
VIOLAS

Horácio Schaefer

Academia da osesp
FLAUTAS

Fabíola Alves piccolo
José Ananias Souza Lopes
Sávio Araújo
OBOÉS

Arcádio Minczuk
Joel Gisiger

Natan Albuquerque Jr.
Peter Apps
Ricardo barbosa

Nivaldo Orsi clarone
Daniel Rosas
Giuliano Rosas
FAGOTES

Alexandre Silvério
José Arion Liñarez

romeu rabelo contrafagote
Francisco Formiga
TROMPAS

Dante Yenque
Ozéas Arantes

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

Fernando Dissenha
Gilberto Siqueira

Antonio Carlos Lopes Jr.
Marcelo Matos
Flávio Gabriel*

EVERTON TABORDA
JADER DA CRUZ
NATANAEL FERREIRA
CONTRABAIXO

LUIZ EDUARDO FERREIRA
FLAUTA

RAUL MENEZES
OBOÉ

ÉRICO MARQUES
CLARINETE

MARÍA DEL MAR RÁBAGO
PATRICK VIGLIONI
FAGOTE

FRANCISCO WELLINGTON
TROMPA

JUNIOR ANDRADE
TROMPETE

CRISTÓBAL ROJAS SALINAS
DAN YURI
TROMBONE

ANDRÉ MACHADO
DIEGO RIBEIRO
EZEQUIEL LIMA
TUBA

CÉSAR AUGUSTO SOUZA

TROMBONES

Darcio Gianelli
Wagner Polistchuk
Alex Tartaglia
Fernando Chipoletti

VIOLONCELOS

PERCUSSÃO

CONTRABAIXOS

corne inglês

Ovanir Buosi
Sérgio Burgani

TROMBONE BAIXO

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

DAN RAFAEL TOLOMONY
ERYCK GIACON
MONIQUE DOS ANJOS
SUÉLLEN BOER
VIOLA

CLARINETES

Maria Angélica Cameron
Peter Pas
Andrés Lepage
David Marques Silva
Éderson Fernandes
Galina Rakhimova
Olga Vassilevich
Simeon Grinberg
Vladimir Klementiev

Johannes Gramsch
Wilson Sampaio***

VIOLINO

Darrin Coleman Milling
TUBA

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

Elizabeth Del Grande
Ricardo Bologna
Ricardo Righini 1ª percussão

Alfredo Lima
Armando Yamada
Eduardo Gianesella
Rubén ZúÑiga
TECLADOS

Olga Kopylova
GERÊNCIA

Joel Galmacci gerente
Xisto Alves Pinto inspetor
Laura Padovan Passos

Ana Valéria Poles
Pedro Gadelha

Marco Delestre
Max Ebert Filho
Alexandre Rosa
Almir Amarante
Cláudio Torezan
Jefferson Collacico
Lucas Amorim Esposito
Ney Vasconcelos
HARPA

Liuba Klevtsova
Paola Baron

(*) músico convidado
(**) músico licenciado
(***) cargo interino
Os nomes estão relacionados
em ordem alfabética, por categoria.
Informações sujeitas a alterações
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coro da osesp

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

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

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

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

TIVOLI SÃO PAULO - MOFARREJ
ALAMEDA SANTOS, 1437 | CERQUEIRA CÉSAR
SÃO PAULO | SP | BRASIL
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CORO DA OSESP

CORO acadêmico DA OSESP

coordenadora geral e regente

regente

NAOMI MUNAK ATA

M ARCOS THADEU

SOPRANOS

Anna Carolina Moura
Eliane Chagas
Érika Muniz
Flávia Kele de Souza
Jamile Evaristo**
Ji Sook Chang
Maynara Arana Cuin
Natália Áurea
Regiane M artinez monitora
Regina Ayres
Roxana Kostka
Thaís Schloenbach**
Viviana Casagrandi

Anderson Luiz de Sousa
Carlos Eduardo do Nascimento
Clayber Guimarães
Ernani Mathias
Fábio Vianna Peres
Jocelyn Maroccolo
Luiz Eduardo Guimarães
M árcio Soares Bassous monitor
Marco Antonio Jordão*
Odorico Ramos
Paulo Cerqueira
Rúben Araújo

CONTRALTOS / MEZZOS

Aldo Duarte
Erick Souza
Fernando Coutinho Ramos
Flavio Borges
Francisco Meira
Israel Mascarenhas
João Vitor Ladeira
Laercio Resende
Moisés Téssalo
Paulo Favaro
Sabah Teixeira monitor
Silas de Oliveira

Ana Ganzert
Cely Kozuki
Clarissa Cabral
Cristiane Minczuk
Fabiana Portas
Léa Lacerda
Maria Angélica Leutwiler
Maria Raquel Gaboardi
Mariana Valença
Mônica Weber Bronzati
Patrícia Nacle monitora
Silvana Romani
Solange Ferreira
Vesna Bankovic
TENORES

BAIXOS / BARÍTONOS

PREPARADOR VOCAL

Marcos Thadeu

SOPRANOS

Lais Assunção
Mariana Sabino jardim
Nalini Menezes
Negravat
Tatiane Reis
CONTRALTOS

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

Bruno Arrabal
Edilson Junior
Felipe Balieiro
Isaque Oliveira
Marcus Loureiro
baixos

Anderson Barbosa
André Rabelo
Gabriel Calixto
Rodrigo Theodoro
Yuri Souza
PIANISTA CORREPETIDORa

Camila oliveira

PIANISTA CORREPETIDOR

Fernando Tomimura

GERÊNCIA

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

(*) músico licenciado
(**) Em experiência no Coro da osesp
Os nomes estão relacionados
em ordem alfabética, por categoria.
Informações sujeitas a alterações
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Fundação Osesp
presidente de honra

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Conselho de Administração
presidente

Fábio Colletti Barbosa
vice-presidente

Heitor M artins
conselheiros

Alberto Goldman
Antonio Quintella
Eliana Cardoso
Helio Mattar
José Carlos Dias
Lilia Moritz Schwarcz
Manoel Corrêa do Lago
SÁVIO ARAÚJO

Conselho de orientação

Pedro Moreira Salles
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Celso Lafer
Horacio Lafer Piva
José Ermírio de Moraes Neto

Conselho Fiscal

Jânio Gomes
Manoel Bizarria Guilherme Neto
Miguel Sampol Pou

Conselho ConsultiVo

Antonio Carlos Carvalho de Campos
Antonio Prata
Drauzio Varella
Eduardo Giannetti
Eugênio Bucci
FÁBIO MAGALHÃES
Gustavo Roxo
Heloisa Fischer
Jac Leirner
Jayme Garfinkel
João Guilherme Ripper
José Pastore
José Roberto Withaker Penteado
Lorenzo Mammì
Luiz Schwarcz
Marcelo Kayath
Monica Waldvogel
Paulo Aragão
Pedro Parente
Pérsio Arida
Philip Yang
Ricardo Leal
Ricardo Ohtake
Sergio Adorno
Stefano Bridelli
Tatyana Freitas
Thilo Mannhardt
William Veale
Zélia Duncan

Diretoria Artística

ARTHUR NESTROVSKI

lucrecia colominas assessora
DANNYELLE UEDA ASSISTENTE
planejamento artístico

Eneida Monaco coordenadora
Flávio Moreira

Festival internacional de inverno
de campos do jordão
Fábio Zanon coordenador Artístico-pedagógico
assistente

átilla oliveira

MARCELO LOPES diretor executivo

Fausto A. Marcucci Arruda superintendente
assistentes

Carolina Cristiani
Juliana Dias França

Marketing
CARLOS HAR ASAWA

diretor

assinaturas

Maria Luiza da Silva
Thais oliveira de sousa*
Captação Pessoa Física

Rita Pimentel
Gabrielle a. de oliveira Coelho*
Eventos

Mauren Stieven
Eliane Ribeiro Toldo de Oliveira
Relacionamento parceiros

Carolina Bianchi
Giovanna Campelo

Relacionamento patrocinadores

Jurídico
Daniella albino bezerra gerente
André de Paula Turella Carpinelli
marina baraças figueiredo

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

Milton Tadashi Nakamoto
Heron Martins Silva
César Augusto Petená
Guilherme da Silva Triginelli
LEONARDO DA SILVA ANDRADE
Luciano Ramos Rossa
Roberto Dorigatti
Tamiko Shimizu
Marina Tarateta Franco de Oliveira
Venito de Oliveira
Daniele Fieri silva****
Edimilla Silva Ferreira***
Vinicius Antonio dos Santos

Atividades Educacionais
Rogério Zaghi coordenador
Academia

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

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

Teruo Yoshida regente
Coro Junenil

paulo celso moura regente
Brena Ferreira Bueno

Natália Lima
olivia tornelli*

Comunicação
M ARCELE LUCON GHEL ARDI

gerente

NATÁLIA KIKUCHI
artes gráficas

Bernard William Carvalho Batista
IZABEL MENEZES
JULIA ARAUJO VALENCIA*
imprensa

Alexandre Augusto Roxo Felix
Elder Magalhães*
Mídias Digitais

Fabiana Ghantous
Daniela Cotrim
Carolina Aparecida Vargas Hanke*
Publicações e impressos

Fernanda Salvetti Mosaner
Beatriz yumi aoki*
publicidade

Ana Paula Silva MOnteiro
Thais souza paes

Controladoria
CRISTINA M. P. DE M ATOS

controller

Alline Formigoni Rossi
JeronYmo R. Romão
Mario Ferrari Fernandes dos Santos
Rafael Henrique de Souza Aleixo

Contabilidade
IM ACUL ADA C. S. OLIVEIR A

gerente

leonardo queiroz
luimari rodrigues
vALÉRIA DE ALMEIDA CASSEMIRO
ANA CAROLINA AZEVEDO*

CORO ACADÊMICO

Marcos THadeu

Diretoria Executiva

diretor artístico

regente

Educação Patrimonial

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

Financeiro
FABIANO CASSANELLI DA SILVA
Vera Lucia dos Santos Souza
Ailton Gabriel de Lima Jr*
Jandui Aprigio Medeiros Filho
Vania Maria Alencar
Denis martins zopelaro

gerente
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Divisão Operacional
ANALIA VERÔNICA BELLI

Divisão AdministrativA
GIACOMO CHIARELL A gerente

CAROLINA BENKO SGAI
Gustavo Paim Golçalves**
Rafael Lourenco Patricio
Sandra Aparecida Dias

Alessandra Cimino
RODRIGO MALUF RAMOS DA SILVA
Ana Nely Barbosa de Lemos
LUCAS GOMES MARINHO MARTINS
Marildo Lopes de Sousa Junior

serviço de voluntários

Ana Claudia Marques da Silva
serviços terceirizados

Departamento de Operações

Maria Teresa Ortona Ferreira

MÔNICA CÁSSIA FERREIR A

manutenção e obras

Daniela Viegas M arcondes

murilo sobral coelho
OSVALDO DE SOUZA BRITTO
Marciel batista santos
Felipe de Castro Leite Lapa
Maycon Roberto Silva*
JOSÉ AUGUSTO SÃO PEDRO
RAIMUNDO HERMÍNIO DOS SANTOS

gerente

gerente

Dinahir de Oliveira Tomkewitz 
Edina Marcia Ribeiro da Silva
Eliana Valentini sasaki
informática

Marcelo Leonardo de Barros
leonardo ribeiro galdino**
Geovanni Silva Ferreira
Gustavo Tadeu Canoa Morgado
Vanderlei Gomes da Silva*
compras e suprimentos

Deise Pereira Pinto
Jeferson Rocha de Lima
Maria de FÁtima Ribeiro de Sousa
roseli fernandes
almoxarifado

Wilson rodrigues de barros
Jorge Luiz Muniz Ferreira
arquivo

eduardo de carvalho
Isabel de CÁssia Crema Gonçalves
SAYONARA SOUZA DOS SANTOS
recepção

alex de almeida alquimim
Eunice de Falco Assis
fernanda helen de souza
JESSICA BOLAINA SUYAMA
nagela gardene silva nogueira
copeira

Lucileia Novais Jardim
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gerente

Regiane Sampaio Bezerra
Angela da Silva Sardinha
Cristiano Gesualdo
Fabiane de Oliveira Araujo
Guilherme Vieira
Vinicius Goy de Aro
Vinicius Pimentel Teles**
SIDNEY AUGUSTO DE OLIVEIRA MINGHIN**
Departamento Técnico

RECURSOS HUMANOS

Leonardo Dutra Di Pia zza

gerente

Departamento Produção — Osesp

Ronald Goes

gerente

Ednilson de Campos Pinto
Erik Klaus Lima Gomides
Sérgio Cattini
ELIEZIO FERREIRA DE ARAUJO

indicadores

SABRINe FERREIRA
Ana Paula do Nascimento Gomes*
Anderson Beni
Brenda Koschel de Farias*
Bruno Guilhermino de França Silva
DEBORA REGINA ARRUDA PARDO*
Fernanda lé de Olivieira*
Fernando Rodrigues da Silva
Israel Dias de Lima*
João Lucas Bressan*
Larissa Baleeiro da Silva*
Marcia Sintia lins ribeiro*
MARCO AURELIO GIANELLI VIANNA DA SILVA*
Maria Jocelma A. R. Nishiuchi
mariAna de almeida neves
TASSIANA DE SOUZA RODRIGUES*
camareiras

Ivone das Pontes
Maria do Socorro da Silva

iluminação

Carlos Eduardo Soares da Silva
ABDIAS VICENTE DA SILVA JUNIOR
acústica
som

Fabio Tsuneo Sena Santos Miyahara
Fernando Dionisio Vieira da Silva
Renato Faria Firmino
montagem

Rodrigo Batista Ferreira
Benedito Junior Rodrigues Costa
CARLOS HENRIQUE N. DOS SANTOS
EMERSON DE SOUZA
Gerson da Silva
José Carlos Ferreira
Júlio Cesar Barreto de Souza
Paulo Alberto Correa Paixão
reinaldo roberto santos
Ronaldo Liberato Santos
controladores de acesso

Sandro Marcello Sampaio Miranda
Adailson de Andrade
Edgar Paulo da Conceição
Emilio do Prado Rodrigues
Humberto Alves Carolino
Julio Cesar Rosa
Leandro Vicente Svet
luiz MARIO ALVES DA SILVA
Nizinho Deivid Zopelaro
Regivaldo Lopes de Souza
Ronaldo de Lima Quirino
Sandro Silvestre da Silva

(*) estagiários
(**) aprendizes
(***) licenciado
(****) temporÁRIO

, tocar notícia é como fazer uma sinfonia.

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

VIVIANE MOSÉ

SERGIO ABRANCHES

ROSEANN KENNEDY

ROBERTO NONATO

PETRIA CHAVES

MÍLTON JUNG

MERVAL PEREIRA

MAX GEHRINGER

MAURO HALFELD

MAURICIO KUBRUSLY

MARIO SERGIO CORTELLA

MARIO MARRA

MARCIO ATALLA

MARCELO MADUREIRA

MARA LUQUET

LUIZ GUSTAVO MEDINA

KENNEDY ALENCAR

Para os jornalistas da
JUCA KFOURI

JOSÉ GODOY

JORGE LUCKI

GILBERTO DIMENSTEIN

FLAVIO GIKOVATE

FERNANDO GABEIRA

FERNANDO ABRUCIO

FABÍOLA CIDRAL

ETHEVALDO SIQUEIRA

DEVA PASCOVICCI

DAN STULBACH

CRISTINA COGHI

CAROLINA MORAND

CARLOS JULIO

CARLOS EDUARDO ÉBOLI

CARLOS ALBERTO SARDENBERG

ARTUR XEXÉO

ARNALDO JABOR

ANDRÉ TRIGUEIRO

ANDRÉ SANCHES

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

APOIE SUA
ORQUESTRA
Há boas razões para ser um Associado Osesp

1
2
3

Concertos didáticos para mais de 110 mil crianças e jovens e 1.154
vagas ao ano para professores multiplicadores da apreciação musical;
Aperfeiçoamento de jovens músicos de elevado potencial para
ingresso no mercado profissional;
Visitas educativas à Sala São Paulo para mais de 120 mil pessoas.

A partir de R$ 300 de contribuição, você é nosso convidado para
participar de ensaios da Osesp, concertos didáticos e da Academia de
Música, visitar a Sala São Paulo e ainda participar de eventos
exclusivos, entre outros benefícios.

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

/osesp

REALIZAÇÃO

/osesp

/videososesp

PROGRAMA SUA ORQUESTRA

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

Programa sua orquestra
Agradecemos a todos que contribuem
com o nosso programa de
captação de recursos para os
programas educacionais da Osesp
Abner Oliva
Abrahão Saliture Neto
Ademar Pereira Gomes
Adhemar Martinho dos Santos
Adriana Mazieiro Rezende
Adriana Ravanelli Ribeiro Gilliotti
Agueda Galvão
Alberto Cazaux
Alberto Kachani
Albino de Bortoli
Alceu Landi
Alessandra Miramontes Lima
Alessandro Contessa
Alexandre Conti Marra
Alexandre Jose Marko
Alexandre Leao Ferreira
Alfredo José Mansur
Alida Maria Fleury Bellandi
Alieksiei Martins
Alvaro Furtado
Ana Carola Hebbia Lobo Messa
Ana Carolina Albero Belisário
Ana Elisabeth Adamovicz de Carvalho
Anatoly Tymoszczenko
André Caminada
Andre Guyvarch
André Luiz de Medeiros M. de Barros
Andre Rodrigues Cano
Andre Xavier Forster
Andreia de Fatima Nascimento
Anelise Paiva Csapo
Anita Leoni
Antonieta de Oliveira
Antonio Ailton Caseiro
Antonio Capozzi
Antonio Carlos Manfredini
Antonio Carlos Rebello da Silva
Antonio Claret Maciel Santos
Antonio de Jesus Mendes
Antonio Dimas
Antonio Marcos Vieira Santos
Antonio Roberto Luminati
Antonio Salatino
Arnaldo Malheiros
Arnaldo Yazbek Jr.
Artur Henrique de Toledo Damasceno
Ava Nicole Dranoff Borger
Barbara Helena Kleinhappel Mateus
Bela Feldman - Bianco
Benjamin Jeanyves Ergas
Bertha Rosenberg
Carlo Celso Lencioni Zanetti
Carlos Alberto de Moura
Carlos Alberto de Sá Leal
Carlos Alberto Mattoso Ciscato
Carlos Alberto Pinto de Queiroz
Carlos Alberto Wanderley Junior
Carlos Eduardo Almeida Martins de Andrade
Carlos Eduardo Cianflone
Carlos Eduardo Mori Peyser
Carlos Eduardo Seo
Carlos Inácio de Paula
Carlos Macruz Filho
Carlos Roberto Appoloni
Carlos Roberto Bonito
Carlos Roberto Pereira
Carlota Thalheimer
Carmem Luiza Gonzalez da Fonseca
Carmen Gomes Teixeira
Cássio Dreyfuss
Célia Marisa Prendes
Celia Terumi Sanda
Celinea Vieira Pons
Célio Corrêa de Almeida Filho
Cesar Augusto Conforti
Cesare Tubertini
Chisleine Fátima de Abreu
Christiano de Barros
Cibele Riva Rumel
Cid Banks Loureiro
Cirilo Lemes de Castro
Clarice Bercht
Claudia Helena Plass
Cláudio Antonio Mesquita Pereira
Cláudio Augusto de Medeiros Câmara
Claudionor Spinelli
Clodoaldo Aparecido Annibal

Clovis Legnare
Cristina Maria Mira
Dalton de Luca
Dan Andrei
Daniel Bleecker Parke
Daniel da Silva Rosa
Daniel Ricardo Batista Teixeira
Dárcio Kitakawa
Daumer Martins de Almeida
David Lawant
Debora Arns Wang
Deborah Neale
Décio Pereira Coutinho
Demilson Bellezi Guilhem
Diana Vidal
Didio Kozlowski
Dione Maria Pazzetto Ares
Dirceu Lopes de Mattos
Dora Maria Spirandelli
Doris Catharine Cornelie Knatz Kowaltowski
Dorothy Soares Barbosa Maia
Douglas Castro dos Reis
Dulcidiva Paccanella
Edilson de Moraes Rego Filho
Edith Ranzini
Edmundo Lucio Giordano
Edna de Lurdes Siscari Campos
Edson Dezan
Edson Minoru Fukuda
Eduardo Algranti
Eduardo Cytrynowicz
Eduardo Fonseca Altenfelder Silva
Eduardo Germano da Silva
Eduardo Mufarej
Eduardo Piza Pereira Gomes
Eduardo Villaça Pinto
Eduardo Wense Dias
Efrain Cristian Zuniga Saavedra
Elayne Rodrigues de Matos
Elenice Salles Kraemer
Eliana Ayako Hirata Antunes de Oliveira
Eliana Maria Daros Perini
Elias Audi Júnior
Eliezer Schuindt da Silva
Elisabeth Brait
Eliseu Martins
Ellen Simone de Aquino Oliveira Paiva
Eloisa Cristina Maron
Eloisa Thomé Milani
Elza Maria Rocha Padua
Ema Eliana Taricco de Fiori
Emilio Eugênio Auler Neto
Erick Figueiredo Rodrigues
Erika Roberta da Silva
Erwin Nogueira de Andrade
Etsuko Ikeda de Carvalho
Eurico Ribeiro de Mendonça
Evandro Buccini
Fábio Batista Blessa
Fabio de Oliveira Teixeira
Fabio Rodrigo Vergani Cespi
Fábio Tadeu Bordotti Moreira
Fátima Portella Ribas Martins
Feliciano Lumini
Fernando Antonio Follador
Fernando Antonio Rivetti Suelotto
Fernando Herbella
Fernando José de Nobrega
Fernando Luis Leite Carreiro
Fernando Mattoso Lemos
Fernando Octavio Mazza Baumeier
Filippe Vasconcellos de Freitas Guimarães
Flavia Prada
Flávio Eduardo Pahl
Flávio Ortuño
Flávio Senerine Bertaggia
Francesca Ricci
Francisco Sciarotta Neto
François José Ribeiro dos Santos
Frederico Maciel Moreira
Friedrich Theodor Simon
Gastão Jose Goulart de Azevedo
George Gustavo Mirocha
Geraldo Gomes Serra
Gilberto Labonia
Gilceia Pechinho Hallack
Gina Maria Manfredini Oliveira
Gioconda da Conceição Silva
Gizelda Maria Bassi Siqueira
Gloria Maria de Almeida Souza Tedrus
Gonzalo Vecina Neto
Graciette da Silva Moreira
Guilherme Caobianco Marques
Gustavo Andrade

Hamilton Bokaleff de Oliveira Junior
Hans Peter Fill
Hedywaldo Hanna
Helga Verena Leoni Maffei
Heli de Andrade
Helio Elkis
Henrique Huss
Henry Arima
Herman Brian Elias Moura
Heryellen Leite Barreto
Hilda Maria Francisca de Paula
Horacio Lafer Piva
Ideval Bernardo de Oliveira
Ilan Avrichir
Ilma Adelina Cauduro Ponte
Ilma Teresinha Arns Wang
Ilvia Maria Berti Contessa
Irene Abramovich
Íris Gardino
Isabela Siscari Campos
Israel Sancovsky
Israel Vainboim
Itiro Shirakawa
Ivan Cunha Nascimento
Ivete Roitman
J. Roberto Whitaker Penteado
Jaime Pinsky
Jairo Okret
Janine Menelli Cardoso
Janos Bela Kovesi
Jayme Volich
Jean Fernando Pinheiro Miranda
Jean Marcel D`ávila Fontes de Alencar
Jeanette Azar
Jefferson Ferraz Rodrigues
Jefferson Lima Matias Oliveira
João Caetano Alvares
João Cláudio Loureiro
Joao Lazaro da Silva
João Luiz Dias
Joaquim Vieira de Campos Neto
Jorge Arnaldo Curi Yazbek
Jose Adauto Ribeiro
Jose Antonio Medina Malhado
Jose Bilezikjian
José Carlos Baptista do Nascimento
José Carlos Gonsales
José Carlos Rossini Iglézias
Jose Cerchi Fusari
José Estrella
José Luiz Caruso Ronca
José Luiz de Araujo Canosa Miguez
Jose Luiz dos Santos
José Luiz Gouveia Rodrigues
Jose Maria Cardoso de Assis
Jose Quinto Jr
José Roberto Beneti
Jose Roberto de Almeida Mello
José Roberto Fornazza
José Roberto Micali
José Rubens Pirani
José Sudá Pires
Josefina Leicand
Judith Mireille Behar
Juliana Akiko Noguchi Suzuki
Juliana Benigna de Oliveira Correa
Julio Milko
Junia Borges Botelho
Karl Heinz Kienitz
Kátia Eliege Meneghetti de Negreiros
Koichi Mizuta
Lafayette de Moraes
Larry G. Ludwig
Laura Janina Hosiasson
Laura Paladino de Lima
Layde Hilda Machado Siqueira
Léa Elisa Silingowschi Calil
Leila Teresinha Simões Rensi
Leonardo Kenji Ribeiro Kitajima
Leonardo Stelzer Rossi
Leonardo Teixeira
Lia Bridelli
Ligia Maria Alves Piola
Lilian Rocha de Abreu Sodré Carvalho
Liria Kaori Inoue
Livio de Vivo
Lucas de Lima Neto
Luci Banks Leite
Lúcia Machado Monteiro
Lucia Porchat Cauduro
Luciana Cristina da Silva
Luciano Gonzales Ramos
Luis Edmundo Pinto da Fonseca
Luís Marcello Gallo
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Luis Marcio Barbosa
Luiz Antônio Pereira
Luiz Augusto de Queiroz Ablas
Luiz Carlos Corsini Monteiro de Barros
Luiz Carlos de Castro Vasconcellos
Luiz Carlos Teixeira de Souza Junior
Luiz Cesário de Oliveira
Luiz Diederichsen Villares
Luiz do Nascimento Pereira Junior
Luiz Franco Brandão
Luiz Gonzaga Marinho Brandão
Luiz Gonzaga Pinto Saraiva (in Memorian)
Marcel Pons Esparo
Marcelo Ancona Lopez
Marcelo Biffe
Marcelo Hideki Terashima
Marcelo Junqueira Angulo
Marcelo Kayath
Marcelo Penteado Coelho
Marcia Denise Francisco Schneider
Marcio Augusto Ceva
Marcio Correa E Castro Peçanha
Marcio de Souza Machado
Marcio March Garcia
Márcio Massayuki Yochem
Marco Aurélio dos Santos Araújo
Marco Tullio Bottino
Marcos Alves de Olival
Marcos Vinicius Albertini
Maria Alexandra Kowalski Motta
Maria Augusta Sadi Buarraj
Maria Cecilia Rossi
Maria Cecilia Senise Martinelli
Maria Christina Carvalhal
Maria Elisa Dias de Andrade Furtado
Maria Elisa Vila Real Biffe
Maria Emilia Pacheco
Maria Evangelina Ramos da Silva
Maria Helena Leonel Gandolfo
Maria Hermínia Tavares de Almeida
Maria Josefa Suárez Cruz
Maria Kadunc
Maria Lucia Martorano de Rosa
Maria Lucia Pereira Machado
Maria Lucia Tokue Ito
Maria Luiza Gaspar Bonozzi
Maria Luiza Marcilio
Maria Luiza Pigini Santiago Pereira
Maria Luiza Santarini Moreira Porto
Maria Olga Soares da Cunha
Maria Paula de Oliveira Valadares
Maria Sonia da Silva
Maria Stella Moraes Ribeiro do Valle
Maria Thereza Leite de Barros Jundi
Maria Virginia Graziola
Mariam Arakawa Irie
Mariluce de Souza Moura
Marina Pereira Bittar
Marina Pereira Rojas Boccalandro
Mário Nelson Lemes
Marjorie de Oliveira Zanchetta
Marlene Adame Garcia
Masatake Haseyama
Mauricio Castanho Tancredi
Mauricio Gomes Zamboni
Mauro Fisberg
Mauro Nemirovsky de Siqueira
Maysa Cerqueira Marin Audi
Meire Cristina Sayuri Morishigue
Mercia Lucia de Melo Neves Chade
Messias Maciel do Prado
Michael Haradom
Michel Cunha Tanaka
Michele Sophia Loeb Chazan
Miguel Parente Dias
Miguel Sampol Pou
Miguel Vituzzo Filho
Miriam de Souza Keller
Mônica Assumpção Pimentel de Mello
Monica Maria Gomes Ferreira
Mônica Mazzini Perrotta
Nadir da Gloria H. Cervellini
Nancy Zambelli
Napoleon Goh Mizusawa
Nataniel Picado Alvares
Neli Aparecida de Faria
Nélio Garcia de Barros
Nelson Andrade
Nelson de Almeida Gonçalves
Nelson Merched Daher Filho
Nelson Pereira dos Reis
Nelson Vieira Barreira
Neusa Maria de Souza
Nilton Divino D'addio
Noemia Pereira Neves
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Olavo Azevedo Godoy Castanho
Orlando Cesar O. Barretto
Oscar Windmüller
Osni Aparecido Sanchez
Oswaldo Henrique Silveira
Otavio de Souza Ramos
Otavio Fineis Junior
Otávio Roberti Macedo
Oziris de Almeida Costa
Pablo Basilio de Sa Leite Chakur
Paschoal Milani Netto
Paschoal Paulo Barretta
Patrícia Gama
Patrícia Luciane de Carvalho
Paulo Aparecido dos Santos
Paulo de Tarso Neri
Paulo de Toledo Piza
Paulo Emílio Pinto
Paulo Menezes Figueiredo
Paulo Roberto Caixeta
Paulo Roberto Franceschini Meirelles
Paulo Roberto Porto Castro
Paulo Roberto Sabalauskas
Paulo Sergio João
Pedro Lacerda de Camargo
Pedro Morales Neto
Pedro Ribeiro Azevedo
Pedro Sérgio Sassioto
Pedro Spyridion Yannoulis
Percival Honório de Oliveira
Peter Greiner
Plinio Tadeu Cristofoletti Junior
Provvidenza Bertoncini
Rafael Golombek
Raphael Pereira Crizantho
Raquel Barbosa Arnaud
Raquel Szterling Nelken
Rebeca Léa Berger
Regina Helena da Silva
Regina Lúcia Elia Gomes
Regina Valéria dos Santos Mailart
Reinaldo Morano Filho
Remo Trigoni Júnior
Renata Kutschat
Renata Simon
Renato Anastasia Polizzi Filho
Renato Volpe de Andrade
René Henrique Götz Licht
Ricardo Bohn Gonçalves
Ricardo Guilherme Busch
Ricardo Sampaio de Araujo
Ricardo Von Dollinger Martin
Rita de Cassia Barradas Barata
Robert A. Wall
Roberto Castello Wellausen
Roberto Goncalves Borba
Roberto Lopes Donke
Roberto Moretti Bueno
Roberto Sergio Sergi
Rogério Tabet de Oliveira
Rosa Maria Pessôa Rangel
Rosana Tavares
Roseli Rita Marinheiro
Rosicler Albuquerque de Sousa
Rubens Pimentel Scaff Junior
Ruy Bianchi Sartoretto
Salvator Licco Haim
Sami Tebechrani
Sandra Ramos Filippini Borba
Sandra Regina de Carvalho
Sandra Souza Pinto
Santo Boccalini Junior
Sarah Valente Battistella
Satoshi Yokota
Selma Antonio
Selma S. Cernea
Sergio Paulo Rigonatti
Sergio Rachman
Sergio Trevisan
Shara Pereira de Ponttes
Sidnei Fortuna
Silvia Cintra Franco
Sílvia Regina Franceschini
Silvia Regina Quintana Sperb
Silvio Aleixo
Silvio Chebabi Teixeira de Vasconcelos
Silvio Partiti
Solange Rigonatti
Sonia Margarida Csordas
Sonia Maria Leite
Sonia Maria Schincarioli
Sonia Ponzio de Rezende
Stephan Wolynec
Sueli da Silva Moreira
Sueli Marino

Susana Amalia Hughes Supervielle
Suzete Garcia de Moura
Tacio Lacerda Gama
Tania Maria José Aiello Vaisberg
Tarcísio Saraiva Rabelo Jr
Terezinha Aparecida Sávio
Therezinha Prado de Andrade Gomes
Thomaz Wood Junior
Tomasz Kowaltowski
Toni Guede Pellicer
Urbano Alencar Machado
Valdir Rodrigues de Souza
Valéria dos Santos Gabriel
Valéria Gadioli
Vania Curi Yazbek
Vera da Conceição Fernandes Hachich
Vera Lucia Peres Pessôa
Verônica Heinz
Vicente Paiva Correia Lima
Victor Jesus Rojas Hernandez
Vilma Pereira Rivero Vella
Vitório Luis Kemp
Viviana Saphir de Picciotto
Wagner Niels Bojlesen
Waldemar Coelho Hachich
Waldemar Tardelli Filho
Wallace Chamon Alves de Siqueira
Walter Jacob Curi
Walter Ribeiro Terra
Wander Azevedo
Washington Kato
Wiliam Bassitt
Wilma Partiti Ferreira
Wilmar Dias da Silva
Wilton Queiroz de Araujo
Yara Ap. dos Santos
Yoji Ogawa
Yvan Leonardo Barbosa Lima
Zelita Caldeira Ferreira Guedes
Zilma Souza Cavadas
Zoé Marsiglio
Zoroastro Cervini Andrade
120 ASSOCIADOS ANÔNIMOS
RELAÇÃO DE NOMES ATUALIZADAS EM 18/02/2014

ASSOCIE-SE!
Para outras informações sobre
o Programa Sua Orquestra, acesse:
www.osesp.art.br/suaorquestra
ou entre em contato pelo telefone
11 3367-9580

INFORMAÇÕES ÚTEIS
PRECISO ME PREPARAR PARA
OS CONCERTOS?

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

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

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

QUANDO APLAUDIR?

COMO DEVO ESTAR VESTIDO?

CHEGANDO ATRASADO

E NA HORA DA TOSSE?

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

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

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

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

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

Lembre-se: o ticket pode ser pago
a qualquer hora, desde sua entrada
até o final da apresentação.
Antecipe-se. Não espere o final do
concerto: pague assim que entrar
ou durante o intervalo. Dessa
forma, você evita filas, otimiza seu
tempo e aproveita até o último
acorde.
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Cada número da Revista Osesp traz na
capa uma obra de artista brasileiro
contemporâneo, do acervo da Pinacoteca
do Estado de São Paulo.
Os trabalhos foram selecionados pela
curadora--chefe da Pinacoteca, Valéria Piccoli,
juntamente com o diretor artístico da Osesp,
cobrindo seis décadas de história da orquestra,
seguindo cronologicamente o tema da
Temporada 2014: na paisagem dos sessenta.

DI CAVALCANTI

Rio de Janeiro, RJ, 1897 – Rio de Janeiro, RJ, 1976
Figuras e animais, 1954
óleo sobre tela
146,5 x 412,5 cm
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil.
Doação da Secretaria de Transporte, 1986
Crédito fotográfico: Alessandra Fratus

DI CAVALCANTI (Rio de Janeiro, RJ, 1897 - 1976)

Nascido no Rio de Janeiro, Di Cavalcanti foi caricaturista, desenhista, jornalista, ilustrador e pintor. Em 1917, muda-se para São Paulo, onde frequenta por pouco tempo
a Faculdade de Direito. Inicia sua carreira artística fazendo ilustrações para a Fon-Fon,
revista consagrada principalmente na caricatura política, na charge social e na pintura
de gênero. Em 1922, idealiza junto a Mário de Andrade e Oswald de Andrade, a
Semana de Arte Moderna. Temas recorrentes de sua pintura são festas populares,
favelas, operários, o samba e a mulata brasileira. Entre 1923 e 1925, reside em
Paris, onde conhece a produção de artistas de vanguarda, que muito o influenciaram.
Trabalha como correspondente do jornal Correio da Manhã. Nesta mesma década, ingressa no Partido Comunista e sofre sua primeira prisão durante a Revolução Constitucionalista, em 1932, mesmo ano em que publica o álbum A Realidade Brasileira, série
de doze desenhos satirizando o militarismo da época. Em 1951, participa da primeira
Bienal de São Paulo e, na Bienal seguinte, recebe o prêmio de melhor pintor nacional.
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