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O VôO da 
 coNcoRD –
   Os PeRigOs 
dO estúdiO  
     de gRaVaçãO

poR Jeremy Denk

se você é um pianista erudito, inevitavelmente 
sente um certo vazio em frente ao seu 
aparelho de som. Suponhamos que você 
decida tocar a famosa peça x. É possível 

achar cinquenta gravações diferentes da mesma, 
nas quais cinquenta ilustres pianistas destilaram 
cinquenta vidas inteiras de dedicação. Um amigo 
entendido no assunto afirma que o pianista y fez a 
gravação “definitiva”. Você ouve a versão do pianista 
y para a peça x e a acha chata. Isso é aterrorizante: 
e se essa chatice na verdade for uma maturidade 
artística que não se alcançou ainda? Você corre de 
volta ao piano e tenta tocar a peça de maneira mais 
chata, buscando algum insight. E isso não é tão fácil 
quanto parece.

Sempre que eu volto à casa dos meus pais, meu pai 
deixa o aparelho de som ligado o dia inteiro. Recolho-
-me no meu quarto, em meio aos meus troféus de con-
cursos de ortografia e datilografia da época do colégio, 
pensando em todas as horas e lágrimas registradas na-
quele papel de parede com estampas musicais. Lem-
bro-me de meus pais constantemente me mandando 
estudar piano, com a melhor das intenções, mas sem 
que eles próprios tivessem de fazê-lo. Vejo-me à mercê 
de ressentimentos infantis: será que meu pai realmente 
absorveu toda a música que preenche esta casa? Essas 
interpretações perfeitas, editadas — não apresentações 
ao vivo —, são a principal forma pela qual ele viven-
ciou a música. São artefatos manipulados, dos quais foi 
arrancado o espetáculo essencial do esforço humano. 
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Jeremy Denk em seu apartamento tocanDo a Sonata ConCord, De charles Ives. Foto De parI DukovIc.
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todo ano, músicos clássicos gravam a si mesmos 
para a posteridade. O tempo em que de fato 
ganhava-se dinheiro fazendo isso acabou há 
muito, mas nós persistimos. É uma forma de 

nos tornarmos visíveis, de escaparmos da fugacidade 
da performance e de alcançarmos pessoas que jamais 
nos assistirão ao vivo em um concerto. Porém, trata-
se de uma transação perversa: pagando uma quantia 
considerável — hoje em dia, poucas gravações são 
realizadas apenas com o dinheiro da gravadora 
—, você recebe em troca muitas horas de um 
sofrimento narcisista. Talvez por causa disso eu tenha 
desenvolvido um sentimento ambíguo em relação 
às gravações. Hesitei desesperadamente em lançar 
um CD com obras de Bach — um dia delirante e 
movido à cafeína editando diferentes takes em Seattle, 
seguido por anos de indecisão antes que eu viesse a 
finalizá-lo, já transformado numa pessoa diferente 
daquela que tinha gravado o álbum. Mas há alguns 
anos, durante um almoço, meu empresário me 
falou de forma severa: “Precisamos de um produto 
que chame atenção, algo para você vender em seus 
concertos”. Então, fatalmente, os negócios vieram ao 
encontro da vaidade. Um crítico me ouviu tocando a 
Sonata Concord, de Charles Ives, e disse que eu tinha 
de gravá-la: “Você está vivendo um momento especial 
com a peça, e nunca sabemos quanto tempo isto 
pode durar”. Fui seduzido pela expressão “momento 
especial”. E eu amava a peça loucamente. Decidi 
transformar esse amor pela obra-prima de Ives em 
algo permanente, de preferência algo envolto em 
uma irritante proteção de plástico, que leva anos 
para ser retirada. 

se você costuma tocar obras de Charles Ives, 
tem que lidar com a desconfiança dos céticos, 
que se referem a ele como “um corretor de 
seguros louco”. Isso é frustrante. Na verdade, 

ele era um corretor de seguros espetacular, fundou 
uma corretora e fez fortuna com ela. E, apesar de 

seu emprego diurno, não era um diletante, e sim um 
incomparável, rabugento visionário. 

Ives se destacou como estudante de composição 
na Universidade de Yale na última década do século 
xix e sabia que iria dedicar sua vida à música. Mas 
entendeu que a música dissonante e caótica que 
gostaria de compor não encontraria muito espaço 
no cenário musical de seu tempo, sóbrio e centra-
do na Europa. Escrevendo durante a noite e aos fi-
nais de semana e publicando por conta própria, Ives 
compôs exatamente como bem entendia. Apesar 
de terem sido escritas no início do século xx, suas 
obras têm mais em comum com a avant-garde que 
viria à tona algumas décadas depois. 

A Sonata Concord, escrita ao longo de alguns anos, 
representa a tentativa de Ives de sintetizar todo seu 
pensamento — sobre música, arte e vida — em um 
único e amplo depoimento. Quando foi impressa 
pela primeira vez, em 1920, Ives escreveu também 
um ensaio de cem páginas no qual explicava que a 
obra era uma “impressão sobre o espírito do trans-
cendentalismo associado por muitos à [cidade de] 
Concord, Massachusetts, de meados do século xix”. 
A Sonata é dividida em quatro movimentos — “re-
tratos impressionistas de Emerson e de Thoreau, um 
esboço sobre a família Alcott e um Scherzo dedicado 
a expressar a leveza frequentemente encontrada na 
faceta fantástica de Hawthorne”.1 É repleta de polito-
nalismos e polirritmias avassaladoras: bandas cacofô-
nicas, melodias simples de salão representando Beth 
Alcott tocando a espineta da família e uma infinidade 
de citações das famosas notas iniciais da Quinta Sinfo-
nia, de Beethoven, obra pela qual Ives era obcecado. 
O resultado é não apenas moderno, mas pós-mo-
derno: a peça é um iPod em modo aleatório, com 
vontade própria. E dela emerge um paradoxo: apesar 
de todo o pioneirismo de Ives e suas técnicas, essa 
música evoca uma tenra nostalgia pelos Estados Uni-
dos da segunda metade do século xix. A Sonata Con-
cord recria para nossos ouvidos um mundo extinto. 

1. Ralph Waldo Emerson (1803-82), Henry David Thoreau (1817-62) e Nathaniel Hawthorne (1804-64) foram escrito-
res. Vivendo em Massachusetts no início do século xix, Amos e Abby May Alcott eram intelectuais liberais e militantes de 
causas como o abolicionismo e os direitos das mulheres. A segunda filha do casal, Louisa May, narrou a história de sua fa-
mília e da Guerra de Secessão no livro Little Women (1868) — em que sua irmã Beth é uma das personagens principais. N.E.
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 Meu vício na obra de Ives começou num verão 
no festival de música da Universidade de Mount 
Holyoke. Eu tinha vinte anos e estava aprenden-
do seu Trio Para Violino, Violoncelo e Piano. Há um 
momento impressionante no Trio em que o pianis-
ta executa um borrão de notas agridoces em volta 
de um acorde de Si Bemol Maior. Eu sabia que o 
trecho era importante e me perguntava: “Será que 
meu som está muito vago, ou muito claro?” (um 
problema recorrente ao se interpretar a música de 
Ives é encontrar a quantidade ideal de desordem). 
Também estava confuso por não saber para onde a 
frase caminhava. Havia aprendido que as frases su-
postamente devem “ir” para algum lugar, mas essa 
passagem parecia serenamente determinada a vagar. 

Uma tarde, eu e o violinista do grupo estávamos 
saindo de carro do campus e cruzamos o rio Con-
necticut. Olhando pela janela, ele disse: “Você devia 
tocar o trecho desse jeito”. Do alto da ponte, o rio 
parecia inacreditavelmente largo, e, ao invés de uma 
única corrente, parecia haver um milhão de correntes 
simultâneas — apressados e preguiçosos rios dentro 
do rio, bolsões mágicos sem movimento algum. As 
luzes do fim de tarde davam à água uma tonalidade 
rosa, laranja e dourada. Era a mais bela, tranquila e 
sinuosa multiplicidade.

Instantaneamente, eu soube como executar aque-
la passagem. Mais do que isso, a música de Ives me 
fez enxergar os rios de um jeito diferente: séculos 
de música clássica os haviam enfeitado, ignorando 
sua realidade com o intuito de transformá-los em 
objetos musicais. Schubert utiliza riachos que fluem 
de forma melodiosa, sussurrando consolo no ouvi-
do de amantes suicidas. Wagner coloca donzelas e 
fatídicos anéis no fundo de um Reno que aflui heroi-
camente. Ives é diferente. Ele apresenta correntes 
que se cruzam, sujeira, mormaço — a desordem de 
zilhões de partículas rastejando correnteza abaixo. 
Seus rios não são encarcerados por histórias e de-
sejos humanos; eles cantam a beleza de seu próprio 
fluxo e aleatoriedade.

t alvez você imagine que fazer um disco 
seja uma experiência adorável: entra-se 
no estúdio com a equipe; o ambiente é 
divertido; gravam-se as faixas; encontra-

se a atmosfera adequada; o produtor suspira com 
admiração e alguns detalhes são corrigidos aqui e 
ali. Na realidade, quando chega o dia da gravação, 
acordo assustado, pensando: “Hoje tenho que tocar 
esta peça melhor do que jamais toquei ou tocarei”. 
No caminho para o estúdio, paro em uma mercearia 
para comprar meu estoque de lanches. Hoje preciso 
comer feito um cavalo, um animal de carga — não 
pelo prazer, mas pela energia. Vou amontoando 
queijo, frutas, carne, latas de café, barras de proteína 
saudáveis, pecaminosos cubos de açúcar, algo digno 
de um abrigo nuclear. 

Chegando ao Purchase College, que abriga o es-
túdio de gravação, o táxi me deixa em uma pouco 
promissora esquina do gigantesco estacionamento. 
Passo com meus mantimentos por uma caçamba e 
por uma porta verde entreaberta. Meus olhos va-
garosamente se adaptam à escuridão no interior do 
prédio. A área atrás do palco é encantadoramente 
stalinista — muros de concreto sem janelas com se-
tas apontando para os misteriosos camarins C1-C12. 
O produtor e seu assistente já estão aqui há algum 
tempo, descarregando uma quantidade enorme de 
equipamento, equivalente ao que se levaria para uma 
expedição no Himalaia — caixas gigantes, tripés, 
cobertores. Cabos cruzam o palco, que lembra um 
ferro-velho, com um piano abandonado no meio. 

Os microfones e o piano se encaram como se 
fossem inimigos. O piano é um instrumento muito 
delicado de gravar, com um problema existencial: 
ataque e decaimento,2 uma morte em cada nota. 
Tenta-se capturar o sibilo, a claridade do começo 
de cada nota, mas também se quer captar o canto 
efêmero que vem em seguida. É um equilíbrio com-
plicado, e as almas do piano e do pianista dependem 
dele. A distância do microfone para o piano é uma 
variável-chave, afetando a curva do som e o quanto 

2. O termo  “ataque”  se refere à fase inicial do som. Em muitos casos, principalmente nos instrumentos de corda pinçada 
ou percutida como o piano, após o ataque o som sofre um  decaimento  de intensidade, antes de se estabilizar. N.E.
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se capta de ambiência da sala ou do som direto do pia-
no. E como o instrumento tem o formato de harpa, 
abrangendo desde as espessas cordas graves até as pe-
quenas cordas agudas, o ângulo preciso do microfone 
determina o formato do som — mais gordo ou mais 
magro, mais estridente ou mais encorpado. E, para 
terminar, os microfones não são neutros; cada um é 
como um ouvido, com tendências específicas. 

Todo esse conhecimento está muito além dos meus, 
mas não dos do meu produtor Adam Abeshouse, que 
organizou tudo para criar uma imagem sonora que 
ele considera adequada à música que vamos gravar. 
Por alguma razão, começo a pontificar: “Por que a 
chamada ‘música contemporânea’ é tão frequen-
temente gravada com uma sonoridade pontiaguda 
e percussiva, como se o caráter cantante do piano 
fosse uma fraqueza a ser afastada? Isso tende a fazer 
com que a música pareça um esboço dela mesma. 
Não quero que minha gravação de Ives soe esquelé-
tica, com cheiro de ‘música contemporânea’. Que-
ro que seja bela e romântica — diferente, mas não 
separada do universo de Brahms. Quero captar as 
alternâncias de dimensão criadas por Ives, seu mer-
gulho nas memórias, nevoeiros e ecos, e para tan-
to preciso de uma paleta sonora sedutora, onírica.” 
Adam acena com a cabeça e faz alguns ajustes, que 
podem ou não fazer alguma diferença. Certamente 
ele não vai me contrariar neste início do processo. 
 Depois do microfone, volto minha atenção para 
o piano. Alguns meses atrás, fiz uma visita para co-
nhecer o instrumento. Passei cerca de uma hora com 
ele e me apaixonei impulsivamente. Mas em alguns 
meses muita coisa pode acontecer — mudanças de 
temperatura e umidade e realinhamentos das partes 
de madeira e de metal. Hoje o piano troveja mara-
vilhosamente, mas, quando mudo subitamente para 
um sussurro (uma manobra recorrente em Ives), ou-
ve-se um zumbido metálico perturbador. Isso é sé-
rio. Toda vez que uma tecla do piano é pressionada, 
um abafador de feltro é levantado, permitindo que a 
corda soe; quando se solta a tecla, o abafador volta a 
tocar a corda, interrompendo seu som (a menos que 
o pedal de sustentação esteja pressionado, fazendo 
com que o som persista). O encontro do abafador 
com a corda — especialmente quando ocorre lenta-
mente, de forma gradual — é propício a acidentes. 
O menor desalinhamento produz um certo tipo de 

borrão sonoro. Nos acordes gigantes de Ives, com 
tantos feltros subindo e descendo, estamos falando 
de um verdadeiro festival de borrões. 

Discuto com o técnico de piano, que olha para 
mim mostrando muito mais desconfiança do que 
simpatia. Infelizmente, o piano é feito de “coisas” fí-
sicas que não se pode evitar, não é possível simples-
mente atualizar seu sistema operacional. Tento me 
mostrar paciente enquanto ele realiza os ajustes. O 
técnico confere um punhado de abafadores, ajusta os 
martelos de madeira, afrouxa seus feltros com uma 
agulha e torce os braços de metal que os sustentam. 
Uma quantidade de tempo valiosa vai passando. 
Após o que parece ter sido uma hora, ele remonta o 
piano e me chama para testá-lo. Ele fez um excelente 
trabalho, isto é, apenas vinte e cinco por cento dos 
chiados permanecem. Irritante, mas aceitável. 

Desde adolescente, sonho em fazer o disco perfeito. 
Mas, antes de tocar a primeira nota, me vejo cedendo e 
fazendo concessões, na familiar esfera do “satisfatório”.

“Estamos prontos?”, Adam pergunta.

o único jeito de começar é mergulhando 
de cabeça. Então toco o primeiro 
movimento, “Emerson”, do início ao 
fim, por quinze intensos minutos. 

Tocar é um alívio para o corpo, como mergulhar em 
uma piscina. Mas, quando acabo, é hora de escutar o 
resultado na cabine de Adam, um bunker sem janela 
do qual todo prazer sensorial foi removido.

O paradoxo mais enlouquecedor das gravações é 
que o que se ouve no playback não lembra em nada 
o que você tem certeza que acabou de tocar. Você 
ouve duas faixas ao mesmo tempo: a que deseja to-
car e a que de fato produziu. As notas f lutuam na 
sua frente sem as suas motivações, sem o esforço 
físico necessário para executá-las, e meus músculos 
se contraem de um jeito esquisito enquanto escuto. 
O microfone altera minha interpretação, inevita-
velmente. Nos takes seguintes, me pego conversan-
do comigo mesmo por um ouvido eletrônico, ten-
tando encontrar a verdade por tentativa e erro. Há 
vários trechos em que não consigo alcançar o que 
quero, outros em que me dou conta de que não sei 
precisamente o que quero. Fazemos mais algumas 
passadas do início ao fim para escolher um take que 
sirva de base.
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Depois caminhamos lentamente ao longo do mo-
vimento, isolando e aperfeiçoando trechos. A primeira 
coisa que precisamos aprontar é uma cadenza próxima 
à abertura — uma explosão em que Ives, na tentativa 
de retratar as epifanias desordenadas de Emerson, joga 
cruelmente na nossa cara todos os temas do movimen-
to, impacientemente amontoados uns sobre os outros. 
A ideia é que a cadenza soe improvisada e imprevisível, 
e a fazemos umas dez ou quinze vezes. Como é possí-
vel extrair espontaneidade do seu oposto? 

Um desafio similar vem à tona na passagem em 
que Ives retrata a poesia de Emerson, em oposição à 
sua prosa discursiva. Ela consiste em uma série fan-
tástica de imagens em queda que vão se modificando, 
ainda que permaneçam essencialmente as mesmas, 
como frases paralelas em poesia, se alongando, con-
densadas, todas “rimando” em Dó Maior. Com um 
ostinato extático, o trecho evoca um pastor em seu 
sermão, cada vez mais eufórico em torno de seu tema 
inicial. Enquanto isso, na mão esquerda, Ives escre-
ve arpejos complicados, indicando acentos em notas 
fora dos tempos fortes, perversamente independen-
tes do ritmo da mão direita. Muitas dessas notas não 
“pertencem” ao tom de Dó Maior — mas quem co-
nhece as manhas do blues poderá reconhecê-las. Es-
sas blue notes, essas notas sujas e erradas tocadas nos 
tempos errados, são a alma desta passagem. Porém, 
quanto mais rápido e descomedido você for, mais di-
fíceis de executar elas se tornam. Em uma perfor-
mance ao vivo, em algum momento próximo ao clí-
max, abandono alegremente a expectativa de tocar 
todas ou alguma dessas notas, e simplesmente deixo 
o fervor tomar conta, como faria um pastor em sua 
pregação. Em uma gravação, essa maravilhosa liber-
dade não parece adequada. Você tem que tocar todas 
as notas, afinal de contas, trata-se de um documento. 
 Faço takes em que me esforço para acertar todas 
as notas e outros em que tento não me preocupar 
com isso, mas acabo procurando acertar de qualquer 
jeito, porque agora já estou viciado; takes em que as 
notas que eu costumava achar fáceis se tornam incri-
velmente difíceis; takes chatos; outros tão loucos que 
não fazem o menor sentido. Eu e Adam contempla-
mos todas essas tentativas na cabine. Ele tem uma 
partitura da peça coberta com um complexo sistema 
de marcações — sinais de validação para “bom”, si-
nais de menos para “ruim”, quase todos os compas-

sos cobertos com uma série de números pequenos, 
indicando em quais takes aquele trecho específico (às 
vezes uma única nota) está aceitável, desejável ou de-
sastroso. Eu olho para a partitura dele com apreensão, 
mas ela é um cordão salva-vidas, nossa única espe-
rança. Resolvemos não resolver o que fazer com a 
passagem anterior. 

No dia seguinte, chego a um famoso trecho de 
“Hawthorne”, o segundo movimento, em que Ives 
pede que seja utilizada uma tábua de madeira para 
tocar o piano. Adoro os sussurros escandalizados que 
este pedaço de madeira provoca na plateia, como se 
eu fosse acertar alguém com ela. Mas seu uso é má-
gico, frágil: enquanto a mão esquerda executa uma 
melodia sem rumo, a mão direita utiliza a tábua para 
produzir clusters gigantes em pianissimo — comentá-
rios fantasmagóricos, acordes que a mão humana ja-
mais alcançaria. Tarde demais, me dou conta de que 
nunca planejei sistematicamente como tocar com a 
tábua, e, sob a luz cruel do microfone, podem-se ou-
vir imperfeições — as notas não são tocadas ao mes-
mo tempo, alguns clusters têm volume mais alto que 
outros. Não sou nenhum virtuose na tábua, é o que 
parece. Passamos meia hora resolvendo problemas 
com ela; a passagem dura um minuto. 

Finalmente, chegamos a “Thoreau”, o epílogo da 
Sonata. Ele contém uma erupção crucial na qual, Ives 
sugere, toda a natureza seria como “a vibração de 
uma lira universal”. Tarefa assustadora para um pia-
nista cansado olhando para uma sala vazia. Começo 
a abordá-la falando sobre o transcendentalismo, exal-
tando frases de Thoreau, filosofando aleatoriamente 
enquanto Adam, provavelmente, perde a paciência na 
cabine. Enquanto falo, minhas mãos caem sobre o te-
clado de um jeito pouco familiar, quase errado, e eu 
executo a passagem melhor do que jamais sonhei fa-
zer — porque estou apenas tocando por prazer. Mas 
eu estava falando, então o take não pode ser utilizado. 
Tento mais uma vez. Adam diz, esperançosamente, 
“este também foi ótimo”, mas percebo pela sua voz 
que não foi a mesma coisa. Essa é a tragédia das gra-
vações: engajados na tarefa de reproduzir, constante-
mente lutamos com o irreproduzível.

Dediquei muito tempo à preparação para essa 
gravação. Muito antes de começar, passei por todas 
as notas, uma por uma, em salas de estudo úmidas, 
cravando os acordes de Ives em meus dedos e em mi-
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nha mente. Toquei a peça para amigos (timidamente) 
e em concertos (fingindo estar absolutamente seguro 
de mim mesmo). Li cartas do compositor, tive aulas, 
escrevi diários, estudei Emerson e os outros, viajei 
a Concord. E, ainda assim, aqui estou a esta hora da 
sessão de gravação, com bastante tempo para pon-
derar e reponderar, executando este trecho repeti-
damente. Em alguns momentos, não faço ideia de 
como quero tocar essa passagem. Ela se tornou uma 
palavra cujo significado, de tanto olhar, esqueci. 

alguns meses mais tarde, Adam me busca 
na calma estação de Westchester e me 
leva por ruas repletas de folhas até sua 
casa. Enquanto prepara o café, não resisto 

em reparar na sua geladeira, coberta com fotos de 
crianças, horários de jogos de futebol, reuniões de 
professores e eventos na sinagoga: tudo aquilo de que 
minha obsessiva vida de pianista me priva. Imagino 
uma vida alternativa, passando horas na beira de 
campos de futebol em vez de camarins e coxias. 
 Então seguimos para o estúdio de edição de 
Adam, um verdadeiro paraíso para um nerd. 
Sinto-me à vontade naquela bagunça, mas há algo 
desanimador nas pilhas de discos rígidos, discos 
velhos e listas de afazeres. Há tanta informação aqui, 
tantos fragmentos de vidas de outras pessoas, tanta 
música perdida no limbo, ou no esquecimento. 

Muitos músicos se mantêm prudentemente afasta-
dos durante o processo de edição. O produtor envia 
uma versão preliminar, você responde por e-mail com 
alguns comentários, uma segunda versão é enviada, 
e assim por diante. Mas dessa forma o produtor, com 
acesso exclusivo ao material cru, fica no comando. 
Alguns produtores relutam até em deixar que os ar-
tistas ouçam outros takes, seja por preguiça, por re-
ceio dos custos de montagem ou por ter descoberto 
de forma amarga como os músicos podem ser ridícu-
los. Adam parece gostar da contribuição do artista, e 
eu, como um pai de primeira viagem, sinto necessi-
dade de mergulhar no processo e ouvir todos os takes.  
 O trabalho é assustador — são centenas de takes. 
Sento-me em uma cadeira giratória, rodopiando 
como uma criança de cinco anos. Adam comanda 
um enorme painel, o Capitão Kirk da minha Sonata 
Concord. Em um primeiro momento, sinto uma onda 
de deleite quando ouço quão feroz e sólido soa o pia-

no. Eu estava certo, meses atrás, quando o escolhi. 
Escutamos alguns takes da cadenza de abertura — co-
meçando pelo que eu mais gostei nas sessões de gra-
vação. Ele parece bom, ainda que um pouco careta. 
Mas, depois dele, um outro take me leva ao êxtase. 
Este realmente tem muita energia. 

“Ótimo, espere um minuto”, diz Adam, e tenta 
encaixar o rabicho de forma natural com o que vem 
a seguir. Começo a sonhar acordado com o almoço, 
com críticas entusiasmadas ao meu CD, e assim por 
diante. Dou uma volta lá fora e ligo para um amigo 
para contar como tudo corre bem até agora. Final-
mente, Adam me chama para dar uma ouvida. 

Estranhamente, meu êxtase passou. Sim, este take 
atinge o clímax, mas o faz calmamente, sem esforço. 
Quero que a cadenza pareça tão complicada e difícil 
quanto as metáforas de Emerson. Deixei passar algu-
ma coisa. “Podemos ouvir todos os outros takes nova-
mente?”, pergunto. “Ok”, diz Adam, surpreendente-
mente calmo, e assim fazemos. Encontramos outro 
que me arrebata. “Uau!”, digo rodopiando loucamen-
te. “Esse é o melhor take. Como não achamos esse an-
tes?” Adam provavelmente pensa em não dizer o que 
está prestes a dizer. Há uma pausa; os pássaros can-
tam; uma brisa sacode as árvores suburbanas. Final-
mente, com uma voz calma da qual toda a emoção foi 
removida, ele diz: “Esse é o que a gente tinha escolhi-
do inicialmente, e que você achou careta”. Não há si-
nal de reprovação na sua voz, mas imagino com qual 
de seus discos rígidos ele vai me bater até a morte. 
 Seguem-se horas dedicadas a escolher takes. Como 
regra, prefiro sempre os mais extasiantes. Afinal, 
Emerson é um escritor extasiante. Porém, nem sem-
pre os takes mais extasiantes se encaixam bem uns 
nos outros, e não há limite para os acidentes sonoros 
— pedais barulhentos, aviões passando, garrafas de 
refrigerante explodindo — que podem arruinar takes 
bonitos. Próximo ao fim de “Emerson”, o borrão  
reaparece. Na coda final, todos os temas que haviam 
sido empilhados na cadenza de abertura se desemba-
raçam sobre uma mão esquerda sempre descendente. 
É como se a peça, pouquíssimo coesa em seu início, 
estivesse desmoronando, mas, no momento em que 
vai desabar, finalmente se entende como tudo se 
mantém de pé. Nas pausas entre os fragmentos, em 
que solto as notas esperando por um silêncio som-
brio, o borrão continua a zombar de mim. Meu take 
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predileto está repleto de borrões, e reconheço sua 
perda de coração partido. Adam percebe minha ex-
pressão de derrota. “Espere”, ele diz, “posso dar um 
jeito nisso.” Há algo do Capitão Kirk em seu olhar. 
Ele visualiza o take no monitor, encontra o trecho 
que está borrado e apaga uma pequena porção, como 
se estivesse removendo um tumor. Em seguida, me 
mostra uma versão sem borrões. Ele parece tão or-
gulhoso e satisfeito que não consigo lhe dizer que o 
resultado parece higienizado. Como se a realidade 
do piano tivesse evaporado. Sinto falta dos borrões. 

Ainda assim, essa é uma das muitas oportunida-
des de admirar a sutileza de Adam na obscura arte da 
edição. O final de “Hawthorne” é outro trecho com-
plicado, uma maravilhosa devastação musical: algum 
demônio da Tasmânia rodopiando em um milhão 
de direções. Infelizmente, em muitos takes, grande 
quantidade de notas saiu rodopiando também, então 
nos vemos tentando costurar um demônio de notas 
perfeitas. Uma parte minha quer manter o take mais 
selvagem, com todas as suas imperfeições; como 
Thoreau disse: “Amo o que é selvagem não menos 
que o que é bom”. Mas Adam está convencido de que 
podemos ter as notas corretas e o aspecto selvagem 
simultaneamente. Existe a vaidade de se editar a si 
mesmo para se tornar uma versão perfeita de si, mas 
existe também a vaidade de amar suas próprias imper-
feições. Adam tem dificuldades em ouvir onde estão 
minhas notas erradas, e é difícil acreditar que alguém 
perceberia alguns dos defeitos que estamos lutando 
para ocultar; no entanto, ele trabalha duro. Sinto-me 
satisfeito por tê-lo trazido para minha insanidade. 

Enquanto fazemos isso, percebo um problema: al-
gumas notas estão atrasadas, e a graça da passagem de-
pende de um timing perfeito. “Eu posso fazer esta nota 
chegar antes”, Adam diz, como um médico receitando 
um remédio. Olho para ele incredulamente. “Depois 
é difícil, mas antes é fácil.” Com um clique do mouse, 
ele apaga um ou dois microssegundos, e tudo soa per-
feito. Isso não seria trapacear? Adam discorda: para 
ele, essa possibilidade é a grande alegria das gravações. 
Eu me perco em ambivalência. O fluxo natural e falho 
das coisas está se perdendo, sendo substituído por essa 
construção que vai emergindo. Penso em como são 
maravilhosas as apresentações ao vivo, e como é terrí-
vel o fato de que mais e mais performances pretendam 
soar como gravações, e não o contrário.

Em última análise, a edição é mais desesperadora 
que a gravação. Quando se está tocando, a logística 
de apenas executar as notas faz esquecer as contínuas 
escolhas que se está fazendo. Na edição, você não tem 
nada além de escolhas. E ainda assim se sente desam-
parado, uma vez que tudo já foi tocado. 

m eses mais tarde, chegaram algumas 
caixas com os CDs finalizados e após 
olhá-las uma ou duas vezes, coloquei- 
-as em uma prateleira próxima ao meu 

aparelho de fax (obsolescência adora companhia).
Até que um dia minha amiga Carol me ligou. 

Ela mora perto e consegue ver minha janela do seu 
apartamento. “Você está ouvindo música?”, ela per-
guntou. Admiti que estava. “Você está escutando o 
seu próprio CD?”, ela indagou de forma jocosa. Eu 
tinha sido flagrado. Ela tinha percebido pela forma 
agitada como eu me movia para a frente e para trás 
diante da janela, sob o encanto da minha própria 
execução. Foi embaraçoso ser pego, mas eu estava 
me divertindo muito, dançando pelo apartamento, 
satisfeito e desesperado, frustrado e emocionado, 
apaixonado novamente pelas possibilidades de Ives. 
Não importa quão selvagem seja a performance, al-
guma coisa na Sonata Concord sempre precisa ainda 
mais. Abri a gaveta do aparelho de som pensando: 
“Não, você não me tornou redundante ainda”. Reti-
rei cuidadosamente o disco brilhante, no qual estão 
digitalizados anos da minha vida — pensamentos, 
experiências, meus afetos mais profundos. Percebi 
que mal podia esperar pela próxima apresentação 
da peça, na qual faria tudo de maneira completa-
mente diferente. 

 
JeRemy DeNk é pianista. Texto publicado na revista the 
New Yorker, em 6 de fevereiro de 2012. Tradução de 
Ricardo Sá Reston.
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stravInsky em Desenho De pablo pIcasso, De 1920
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aBril
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4 seX 21HpaiNeira

5 sÁB 16H30imBuia

YAN PASCAL TORTELIER regeNte

JEAN-EFFLAM BAVOUZET piaNo ArtistA em residênciA

josepH HaYDN [1732-1809]

sinfonia nº 88 em sol maior
- adagio - allegro

- largo

- menuetto: allegretto

- Finale: allegro Com spirito

23 miN

 

igor straViNsKY [1882-1971]   strAvinsky: Além dA sAgrAção

Concerto para piano e sopros [1923-4- rev. 1950]

- largo - allegro maestoso

- largo

- allegro - agitato - lento

20 miN

______________________________________

igor straViNsKY [1882-1971]

petrouchka [1911] [versão 1947]

34 miN
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em 22 de setembro de 1788, Joseph Haydn escre- 
veu para Carlo Artaria, seu editor em Viena:

“Meu querido amigo! Alguns dias atrás me foi 
dito que você, meu caro senhor, haveria compra-

do de Herr Tost meus seis novíssimos quartetos e minhas 
duas novas sinfonias. Como eu, por várias razões, gosta-
ria de saber se isso é verdade ou não, peço que me res- 
ponda o quanto antes.”

Com essa carta, teve início a história do curioso 
caso Tost, ou pelo menos é o que indicam os docu-
mentos relevantes que foram preservados. Johann Tost 
era um dos violinistas da corte do Príncipe Esterházy, 
e nessa época havia decidido tentar fortuna em Paris. 
Levou com ele várias das obras mais recentes de 
Haydn, os Quartetos Op. 54 e 55 e as Sinfonias nº 88 e 89. 
Obviamente, Tost possuía os direitos para publicar 
essas obras, os quais em momento algum, na carta 
citada acima, Haydn questionou. Mas aparentemen-
te o compositor não havia recebido o dinheiro que 
Tost lhe prometera, e portanto estava ansioso para 
saber se suas sinfonias haviam sido vendidas ou não. 
   Um pouco depois, em 5 de abril de 1789, Haydn 
escreveu para o editor francês Jean-Georges Sieber, 
que (segundo o compositor) teria comprado de Tost 
seis sonatas para piano e quatro (!) sinfonias. “Herr 
Tost não possui nenhum direito sobre as seis sona-
tas para piano, portanto você foi enganado”, escre-
veu Haydn, e completou dizendo que “Tost ainda 
me deve 300 moedas de ouro”. “Agora, gostaria de 
pedir”, continua Haydn, “que me diga francamente 
como Herr Tost se comportava em Paris. Ele tinha 
um amour por lá? Ele também vendeu ao senhor os 
seis quartetos? Por qual valor?”

Sieber de fato havia comprado as novas sinfo-
nias (nº 88 e 89), mas Tost aparentemente lhe ven-
dera — como obra de Haydn — a Sinfonia em Sol 
Maior, de Adalbert Gyrowetz, lançada pelo fran-
cês com o nome de Haydn, o que causou mui-
ta dificuldade ao pobre Gyrowetz logo após sua 
chegada a Paris, uma vez que ninguém acredi-
tou que ele fosse de fato o autor da composição. 
 Tudo indica que Tost era, além de inescrupulo-
so, um homem inteligente. Em 5 de julho de 1789, 
Haydn escreveu para Artaria:

“Agora gostaria de saber a verdade a respeito de 
algo: de quem você adquiriu as duas sinfonias que 
anunciou recentemente? Foi de Herr Tost ou já as 

comprou copiadas por Herr Sieber em Paris? Se as 
comprou de Herr Tost, imploro que me entregue 
uma prova escrita do fato, porque me foi dito que 
Herr Tost afirma que eu vendi para você essas duas 
sinfonias, causando a ele grandes perdas”.

Por mais confusa que pareça ter sido a relação en-
tre Artaria, Sieber, Tost e Haydn no verão de 1789, 
aparentemente o caso teve um final feliz, pois Johann 
Tost retornou à Viena um pouco mais tarde e se ca-
sou com a governanta da princesa de Esterházy. Ao 
tornar-se um homem rico, Tost seguiu encomen-
dando obras a Haydn, e os seis Quartetos Op. 64, 
escritos em 1790, foram dedicados a ele. Mozart 
também compôs muitos de seus quintetos de cordas 
a pedido de Tost, que já não era mais um violinis-
ta profissional, e sim comerciante atacadista. Há um 
curioso e fascinante capítulo sobre Johann Tost na 
autobiografia do compositor Louis Spohr (1806-34).  
 De toda forma, devemos a existência das Sinfonias nº 
88 e nº 89 a esta interessante e sombria figura. A Sinfo-
nia nº 88 em Sol Maior é certamente uma das mais famo-
sas e amadas entre todas as obras de Haydn. É conheci-
da na Inglaterra como Letter V e na Alemanha como Mit 
Dem Dudelsack (com gaita de fole), por conta do bizarro 
efeito que evoca o instrumento durante o Trio. 

O Allgemeine Musikalische Zeitung de 5 de dezem-
bro de 1798 faz menção à originalidade de Haydn 
na utilização dos trompetes e tambores nos mo-
vimentos lentos de suas sinfonias. “Hoje em dia”, 
disse o periódico, “uma prática comum.” Sobre o 
movimento lento da Sinfonia nº 88, Brahms disse: 
“Quero que minha Nona Sinfonia soe dessa forma”. 
 O “Finale” é um dos mais complexos e brilhantes 
movimentos que Haydn escreveu: uma sonata em for-
ma rondó que é uma homenagem perfeita à predile-
ção vienense por combinar intelectualidade e beleza. 
É notável como no desenvolvimento do tema, após 
retornar, como em toda forma rondó, à tonalidade 
principal, Haydn subitamente lança mão de um câ-
none fortissimo dividido entre as cordas agudas e gra-
ves que prossegue, perante nossos fascinados olhos e 
encantados ouvidos, compasso após compasso. Cer-
tamente essa passagem é um dos tours de force contra-
pontísticos da sinfonia clássica vienense. 

H. C. RObbiNs laNDON, trecho extraído do livro Haydn 
symphonies – BBC Music guide (university of Washington 
press, 1969). Tradução de Ricardo Sá Reston.
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1. Butler, Christopher. “Stravinsky as Modernist”.  
In: Cross, Jonathan. The Cambridge Companion to Stravinsky  
(Cambridge University Press, 2003), p. 20.

o conhecido retrato de Stravinsky por 
Picasso, datado de maio de 1920, não 
mostra a imagem do que poderíamos 
supor ser um artista “primitivista” ou 

“vanguardista”. Ao contrário, ele mais parece um 
cordial cidadão. Recostado na cadeira, saltam aos olhos 
as mãos grandes e pesadas do compositor realçadas 
pelo seu amigo pintor. Christopher Butler,  professor 
de literatura inglesa na universidade de Oxford, vai 
mais longe e enxerga um ar conformista na figura.1 

No início dos anos 1920, Stravinsky havia se con-
sagrado como compositor de vanguarda. Em torno 
do círculo do empresário russo radicado em Paris 
Sergei Dieghilev, compôs por encomenda os balés 
Pássaro de Fogo (1910), Petrouchka (1911) e Sagração 
da Primavera (1913). Ao lado de James Joyce e Pablo 
Picasso, ele está, para uma determinada tradição 
crítica, entre aqueles “gênios” que revolucionaram 
os procedimentos de suas artes e contribuíram, di-
vulgando suas obras a partir de lá, para a criação do 
mito de Paris como a capital do modernismo na Eu-
ropa. É claro que existiam outras capitais com cria-
dores tão “geniais” quanto — Arnold Schoenberg, 
Wassily Kandinsky e Thomas Mann foram homens 
que criaram a modernidade nas artes no século xx 
a partir de uma tradição específica do romantismo e 
do expressionismo alemão. Mas Stravinsky, pelo cir-
cuito que frequentava, estava mais próximo do sim-
bolismo francês de Claude Debussy, Marcel Proust e 
Henri Matisse. 

A música de Stravinsky surge nesse cenário 
como algo radicalmente original e essencial, tan-
to pela novidade estética quanto pela sua força 
atávica de retorno ao estado de natureza “puro”, 
identificada na violência sonora, sobretudo rítmi-
ca, de suas primeiras peças. Foi assim que se cons-
tituiu a imagem de Stravinsky como o herói pagão 
da nova música e a Sagração persiste até hoje como 
um clássico exemplo de primitivismo moderno. 
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 Contudo, isso só faz sentido se considerarmos 
que a ideia de modernismo se definiu, a princípio, 
como o lugar da verdade absoluta e literal de um 
tempo fundado no presente que se projeta no futuro 
— com efeito, um tempo que se desfaz das figuras 
e dos artifícios acumulados no passado. Como apon-
tou Arthur Nestrovski, a partir do pioneiro discurso 
crítico sobre o tema desenvolvido pelo oitocentista 
inglês Matthew Arnold: “O poeta moderno é aquele 
que nomeia as coisas, finalmente, pelo que são”.2 O 
desejo da arte modernista era ser mais verdadeira do 
que a verdade do passado. A criação tinha de ser a 
negação do anterior, mesmo que isso gerasse o pa-
radoxal movimento da negação de cada novo passo. 

Aprofundando esta ideia geral de modernidade, 
no livro Filosofia da Nova Música (1945), o filósofo 
Theodor Adorno criou um complexo e sofisticado 
discurso crítico sobre a linguagem musical do sécu-
lo xx, em que Stravinsky é compreendido como o 
“restaurador” no caminho “progressista” do compo-
sitor Schoenberg. O raciocínio do pensador parte, 
genericamente, da noção hegeliana da história como 
teleologia, isto é, todo o processo histórico da hu-
manidade poderia ser explicado por uma finalidade 
que, em última instância, seria a realização plena e 
exequível do espírito humano. Este olhar orientado 
para uma meta final sugere aquilo que se cristalizou, 
posteriormente, como uma periodização da obra de 
Stravinsky: “período infantil/russo” [1908-19] — as 
peças de balé e O Rouxinol (1916), entre outras; “pe-
ríodo neoclássico” [1920-54] — Octeto Para Instrumen-
tos de Sopros (1923) e Capricho Para Piano e Orquestra 
(1929), entre outras; e “período serial” [1954-68]  — 
Movimentos Para Piano e Orquestra (1959) e Três Canções 
de Shakespeare (1953), entre outras.

Mas quando olhamos para a obra e a trajetória de 
vida do compositor, essas camadas aparentemente or-
ganizadas se revelam mais híbridas e confusas. Como 
sugere o retrato do artista feito pelo também “primi-

2. Nestrovski, Arthur. “Stravinsky Ouve o Rouxinol”. 
In: Folha de S.Paulo, “Mais!”, 05/07/1992, p. 6.
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oxFoRD uNIveRSITy pReSS, 1998

INTeRNeT

hTTp://WWW.FoNDATIoN-IGoR-STRAvINSky.oRG
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croquIs De alexanDre benoIs para cenárIo De PetrouChka

tivista” Picasso, o compositor aparece ali mais resigna-
do do que violento, mais conformista do que vanguar-
dista. Ainda dentro da chave historicista de construção 
do modernismo, mas já apontando para outros cami-
nhos interpretativos, Christopher Butler afirma com 
razão que “o fato de que ele fazia parte de uma tradição 
particular é o mais importante para a compreensão de 
Stravinsky como modernista: [...] havia uma abundân-
cia inspiradora de ideias modernistas e Stravinsky foi 
altamente resistente a muitas delas (por exemplo, o 
potencial do inconsciente e do irracional). Stravinsky, 
bem como o poeta T. S. Eliot, tinha uma grande cons-
ciência do passado e do seu lugar excepcional nas ati-
vidades de vanguarda da arte contemporânea. No en-
tanto, escolheu uma tradição muito conservadora para 
trabalhar. Ele é um inovador conservador”.3 

Em Conversas Com Stravinsky (1984), Robert Craft 
pergunta como o compositor reconhece uma ideia 
musical: “Quando algo em minha própria natureza 
sente satisfação ante determinada forma auditiva”, 
responde o compositor. E emenda: “Mas, muito 
antes de nascerem as ideias, começo a estabelecer 
relações rítmicas entre intervalos. Esta explora-
ção de possibilidades é sempre realizada ao pia-
no. Só depois de ter estabelecido minhas relações 
harmônicas ou melódicas é que passo à composi-
ção. O ato de compor é a expansão e a organiza-
ção posteriores do material com que trabalho”.4 

 É com o ouvido aberto para este procedimento 
íntimo que sugiro ouvirmos essa música. Não o he-
rói iconoclasta modernista, mas o músico em busca 
da sua composição.

3. Butler. C., op. cit., p. 19. 
4. Stravinsky, Igor; Craft, Robert. Conversas Com Igor Stravinsky, trad. Stella Rodrigo Octavio Moutinho (São Paulo: 

Perspectiva, 2004), p. 9.
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5. Taruskin, Richard. Stravinsky And The Russian Traditions: A Biography of The Works Through Mavra (Berkeley/Los 
Angeles: University of California Press, 1996), p. 662.

6. Hyde, Martha M. “Stravinsky’s Neoclassicism”. In: CROSS, Jonathan, op. cit., p. 102.
7. Steinberg, Michael. The Concerto: A Listener’s Guide (Nova York: Oxford University Press, 1998), p. 466.
8. Stravinsky, Igor; Craft, Robert. Conversas Com Igor Stravinsky, trad. Stella Rodrigo Octavio Moutinho (São Paulo: 

Perspectiva, 2004), p. 9.

Não peRcA o eNcoNTRo com  
jeAN-eFFlAm BAvouzeT NA SéRIe múSIcA 
NA cABeçA, quINTA-FeIRA, DIA 3 De ABRIl, 
àS 19h30 NA SAlA São pAulo

Neste programa, temos o exemplo primeiro, 
com Petrouchka, de “como Stravinsky 
começou a se tornar Stravisnky”, segundo 
o musicólogo Richard Taruskin.5 O 

mergulho neste mundo mágico da história de amor 
do boneco Petrouchka, que remonta à Rússia arcaica 
e profunda, mas é construído de modo absolutamente 
contemporâneo, mostra-se revelador, para o 
musicólogo, do processo inicial de “autodescoberta” 
do compositor sobre o seu próprio processo criativo: 
o traço autoral na manipulação e na recriação de 
materiais sonoros preexistentes de origens diversas. 

Concerto Para Piano e Sopros (1923-4) é um momen-
to posterior deste mesmo procedimento, que já foi 
chamado de “imitação eclética” 6 pelo uso de alusões, 
ecos, frases, técnicas, estruturas e formas extraídos de 
um grupo insuspeitável de compositores que, mesmo 
diferentes entre si, ocupam o mesmo plano nas cita-
ções. Sobre a instrumentação pouco convencional do 
Concerto, Stravinsky demonstra controle absoluto de 
sua intenção: “O ataque curto, produzido pela percus-
são do piano, levou à ideia de que os sopros iriam se 
adequar melhor a ele do que a qualquer outra combi-
nação. Em contraste com o seu caráter percussivo, os 
sopros prolongam o som do piano, bem como forne-
cem o elemento humano da respiração".7 

Podemos considerar o Concerto Para Piano e Sopros 
e o Capricho Para Piano e Orquestra como peças irmãs. 
O que as une é, sobretudo, o piano. Já vimos que, 
para o compositor, a “exploração das possibilidades” 
da composição parte do instrumento. Foi primeiro 
com o Concerto e depois com o Capricho que Stra-
vinsky apresentou-se como intérprete. No início 
dos anos 1920, o piano adquiriu especial interesse 
para o compositor, e é dessa época a sua adaptação 
para o instrumento de Petrouchka, Três Movimentos de 
Petrouchka (1921), feita para o seu amigo, o pianista 
Arthur Rubinstein. 

Para finalizar, temos, talvez, o maior exemplo da 
inquietação do mestre Stravinsky em sua rica traje-
tória, com Movimentos Para Piano e Orquestra (1958-9). 
É surpreendente a vivacidade com que o compositor, 
já em idade avançada e, sintomaticamente, depois 
da morte de Schoenberg em 1951, voltou-se para a 
música serial, atraído pelo interesse e pelo estímu-
lo da nova geração da escola de Darmstadt. Robert 
Craft, maestro norte-americano e regente pioneiro 
de gravações de Varèse e Webern, entre outros com-
positores contemporâneos, estabeleceu uma especial 
amizade e intimidade com Stravinsky no período 
em que o compositor viveu com sua família nos Es-
tados Unidos, a partir de 1939. Não seria exagero 
pensar que este depoimento contundente do incan-
sável Stravinsky tenha sido motivado pela relação 
com Craft: “Naturalmente, isso exige um esforço 
maior para entender os jovens... Mas quando você 
tem 75 anos, e sua geração foi sobreposta por quatro 
gerações jovens, não cabe a você decidir de antemão 
‘quão longe os compositores podem ir’, mas tentar 
descobrir qualquer coisa de novo que faça ser nova a 
nova geração”.8

 
CaCá maCHaDO, compositor e historiador, é pós-doutor 
pela uSp, onde leciona no Departamento de história como 
professor convidado. é autor dos livros O enigma do Homem 
Célebre (ImS, 2007), tom Jobim (publifolha, 2008), todo 
Nazareth – Obras Completas (Água-forte, 2011) e do cD 
eslavosamba (yB/circus, 2013).
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YAN PASCAL TORTELIER regeNte 
ÚLTIMA VEZ COM A OSESP EM SETEMBRO DE 2013 
Regente titular da Osesp de 
2009 a 2011, Yan Pascal Tortelier 
continuou sua trajetória ao lado da 
Orquestra nas temporadas 2012 e 
2013 como regente convidado de 
honra e, em 2014, estará à frente 
do projeto de gravação das obras 
completas para piano e orquestra 
de Stravinsky, com a Osesp e 
Jean-Efflam Bavouzet (para o 
selo Chandos). Nascido em uma 
família musical, iniciou os estudos 
de piano e violino aos quatro 
anos de idade e, aos 14, venceu 
o primeiro concurso de violino 
do Conservatório de Paris. 
Após estudar música com Nadia 
Boulanger, estudou regência 
com Franco Ferrara em Siena. 
Sua carreira como regente inclui 
apresentações com as principais 
orquestras da Europa, da América 
do Norte, do Japão e da Austrália. 
Em reconhecimento ao seu 
trabalho como regente titular 
da Filarmônica da BBC entre 
1992 e 2003, Tortelier recebeu 
o título de regente laureado. 
Entre 2005 e 2008, foi principal 
regente convidado da Sinfônica 
de Pittsburg. Nos últimos anos, 
regeu orquestras como a Sinfônica 
de Londres, a Nacional da França, 
a Filarmônica de São Petersburgo 
e a Filarmônica de Los Angeles.

JEAN-EFFLAM BAVOUZET piaNo

ARTISTA EM RESIDêNCIA

Jean-Efflam Bavouzet foi 
aluno de Pierre Sancan no 
Conservatório de Paris, 
recebeu o primeiro prêmio 
na Competição Beethoven, 
em Colônia, e foi considerado 
Artista do Ano pela ICMA, em 
2012. Trabalha regularmente 
com regents como Vladimir 
Ashkenazy, Vasily Petrenko, 
Pierre Boulez, Daniele Gatti, 
Valery Gergiev, Esa-Pekka 
Salonen, Kirill Karabits, Andris 
Nelsons, Krzysztof Urbañski, 
Lawrence Foster e Iván Fischer. 
Como recitalista, apresenta-se 
regularmente em salas como 
o Southbank Centre, em 
Londres, a Cité de la Musique, 
em Paris, e o Concertgebouw 
de Amsterdã. Sua gravação de 
peças de Debussy e Ravel, com 
a BBC Symphony Orchestra sob 
regência de Yan Pascal Tortelier 
(Chandos, 2010), recebeu os 
prêmios Gramophone, BBC 
Music Magazine e Diapason 
d'Or. Além de apresentar-se 
como pianista, Bavouzet é 
Diretor Artístico do Festival de 
Piano Lofoten, na Noruega, e 
realizou a transcrição para dois 
pianos da peça Jeux, de Debussy, 
com prefácio de Pierre Boulez 
para a editora Durand.
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Saiba mais em:  
www.ccr.com.br/sustentabilidade

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

É por aqui 
que a gente   

chega lá.
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Igor stravInsky, em 1967
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10 Qui 21H CeDro

11 seX 21H arauCÁria

12 sÁB 16H30 mogNo

YAN PASCAL TORTELIER regeNte

JEAN-EFFLAM BAVOUZET piaNo ArtistA em residênciA

CORO ACADêMICO DA OSESP 
   MARCOS THADEU regeNte 
CORO DA OSESP 
   NAOMI MUNAKATA regeNte

jeaN-pHilippe rameau [1683-1764]

Dardanus: suíte [1739] [orquestrAção vincent d'indy]

11 miN

igor straViNsKY [1882-1971]   strAvinsky: Além dA sAgrAção

Capricho para piano e orquestra [1928-9]

- i presto
- ii andante rapsodico
- iii allegro Capriccioso ma tempo giusto
20 miN

_____________________________________

igor straViNsKY [1882-1971]

movimentos para piano e orquestra [1958-9]

10 miN

mauriCe raVel [1875-1937]

Daphnis et Chloé: suíte nº 1 [1907-12]

- Nocturne - interlude - Danse guerrière
12 miN

Daphnis et Chloé: suíte nº 2 [1907-12]

- lever du jour (alvorecer) - pantomime (pantomima) - Danse générale (Dança geral)
17 miN
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Contemporâneo de Bach, Handel e Vivaldi, 
Jean-Philippe Rameau tornou-se célebre 
em 1722, ao publicar seu Tratado de 
Harmonia. Autor de extenso catálogo de 

obras corais litúrgicas, tinha mais de cinquenta anos 
quando escreveu sua primeira ópera, Hyppolite et 
Aricie, em 1733. A partir de então e até sua morte, em 
1764, tornou-se o principal nome da ópera francesa, 
escrevendo praticamente uma obra por ano. 
Dardanus, a quinta incursão de Rameau no gênero, 
estreou na Ópera de Paris em novembro de 1739. 
 O libreto, de autoria de um inexperiente Charles 
de La Bruère, então com apenas 24 anos, tematiza 
de maneira simplória o mito da fundação de Troia e 
a história de amor envolvendo Dardanus, fundador 
da cidade, e Iphise, filha do rei da Frígia. Ainda 
que na tradição francesa da ópera barroca a trama 
fosse secundária em relação à dança, à música e 
aos cenários, a fragilidade do libreto de La Bruère 
comprometeu o desempenho de Dardanus. No livro 
Histoire de la Musique, publicado por Félix Clément 
em 1885, o autor lamenta o fato de que, apesar 
da inquestionável qualidade musical das óperas de 
Rameau, a pecha de antiquado tornara improvável 
sua aceitação pelo público do século xix. 

A derrota para a Alemanha, em 1870-1, ao final 
da terrível Guerra Franco-Prussiana, estimulou os 
ânimos patrióticos a recuperar grandes heróis do 
passado. No campo da música, uma das primeiras 
iniciativas nesse sentido foi a criação, por Camille 
Saint-Säens, da Société Nationale de Musique, cuja 
divisa — Ars gallica — indicava o desejo de afas-
tar-se da zona de influência da música estrangeira. 
Vincent d’Indy foi um dos primeiros a se inscrever, 
elegeu-se secretário em 1876 e encabeçou os traba-
lhos da Société durante muitos anos. 

Os resultados foram pífios se comparados ao que 
d’Indy empreenderia com a fundação, em 1894, da 
Schola Cantorum. Lá, onde viriam estudar nomes 
como Erik Satie e Edgar Varèse, encenavam-se re-
gularmente atos inteiros e mesmo óperas completas 
de Rameau. Conta-se que, após uma representação 
de La Guirlande, Claude Debussy teria dito: “Abaixo 
Gluck, longa vida a Rameau!”.

Em 1907, Vincent d’Indy regeu em Dijon uma 
produção de Dardanus, chamando a atenção da en-
joada crítica parisiense. Graham Sadler, autor do 
mais importante compêndio sobre Rameau (Boydell 
Press, 2014), afirma que, no empenho para recupe-
rar o compositor barroco, d’Indy permitiu-se “cor-
rigir” algumas passagens e “melhorar” a orquestra-
ção de outras. Seu interesse na época era destacar 
a qualidade de Rameau, e não seu próprio talento 
como arranjador. Hoje, a bela Suíte Dardanus pode 
ser ouvida e ter os créditos partilhados entre os dois 
grandes músicos.

RiCaRDO tepeRmaN é doutorando em Antropologia So-
cial na universidade de São paulo e editor da Revista Osesp. 

Não peRcA o eNcoNTRo com  
jeAN-eFFlAm BAvouzeT NA SéRIe múSIcA 
NA cABeçA, quINTA-FeIRA, DIA 3 De ABRIl, 
àS 19h30 NA SAlA São pAulo

leIA eNSAIo De cAcÁ mAchADo SoBRe  
oBRAS pARA pIANo e oRqueSTRA De 
STRAvINSky NA pÁGINA 18
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GRAvAçõeS RecomeNDADAS

Rameau

SUItES fROM PlAtéE & DARDAnUS 

philharmonia Baroque orchestra

Nicholas mcGegan, regente

coNIFeR, 2011

 
lES BORéADES & DARDAnUS SUItE

orchestra of the 18th century

Frans Brüggen, regente

phIlIpS, 1990

stRaViNsky

OEUVRES POUR PIAnO

orchestre de paris

Seiji ozawa, regente

michel Béroff, piano

emI, 1992 
 
COnCERtO fOR PIAnO & WInD   
   InStRUMEntS; CAPRICCIO fOR  
   PIAnO & ORCHEStRA; MOVEMEntS  
   fOR PIAnO & ORCHEStRA 
london Sinfonietta

esa-pekka Salonen, regente

paul crossley, piano

SoNy, 1990

RaVel

DAPHnIS Et CHlOé

Sinfônica de Boston

charles munch, regente

RcA, 2004    
Filarmônica de Berlim

pierre Boulez, regente

DeuTSche GRAmmophoN, 1995

m aurice Ravel pertencia à espécie um 
tanto rara de crianças mimadas que 
o afeto dos pais torna ao mesmo 
tempo exigentes e apaixonadamente 

gratas. O sentimento que ele nutria pelos seus 
era feito de uma adoração muda que quase não 
transparecia na exterioridade. Desse modo, os 
únicos refúgios e os únicos confidentes de suas 
dores foram sempre a solidão e o silêncio.

O ano de 1909 só teria inspirado a Ravel uma 
pequena peça de circunstância, o Minueto Sobre o 
Nome de Haydn, se os Balés Russos não tivessem 
chegado de repente para revolucionar o mundo das 
artes e propor direção nova à atividade dos artistas. 
O frenesi das danças, a sensualidade das músicas, 
o esplendor dos cenários de tons crus rivalizavam 
em audácia, numa deslumbrante confusão. De tais 
conf litos, nascia uma beleza inquietante. A voz 
mágica do Oriente dominava o “canto das sereias”. 
 Hoje há quem acuse que a voz tenha sido ouvi-
da com demasiada liberalidade. No entanto, não 
se pode dizer que todos os conselhos que essa voz 
do Oriente nos sussurrou tenham sido tão nefastos 
para as artes quanto se alegou. Cada detalhe daque-
le conjunto suntuoso era ciosamente organizado de 
acordo com sua essência. À fusão wagneriana das 
artes, sucedia-se assim o conflito entre elas, prelú-
dio da separação. Os Balés Russos ofereciam à mú-
sica e às artes plásticas a arena onde cada uma delas 
pôde armar contra as outras e rivalizar em audácia 
numa brilhante atmosfera de batalha. 

Além disso, enquanto a música do Grupo dos 
Cinco propagava na França a fama da Escola Rus-
sa, enquanto Léon Bakst, Nicholas Roerich e Ale-
xandre Benois renovavam diante de nossos olhos 
a arte do cenário, o coreógrafo Mikhail Fokin e o 
professor de dança Enrico Cecchetti restituíam à 
França uma tradição de dança que era dela e que 
não perdera em atrativo o que ganhara em disci-
plina por ter ficado exilada meio século em São 
Petersburgo e em Moscou.

Enquanto revelava ao público o Pavilhão de Ar-
mida, as Sílfides, Cleópatra e as Danças Polovtsianas 
do Príncipe Igor, Sergei Diaghilev, animado já por 
incoercível paixão pela mudança, pensava em re-
novar seus quadros e pediu informações sobre 
músicos novos. Maurice Ravel foi um dos pri-
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daPhniS et ChLoé, tela De FrançoIs pascal gérarD, 1824-5

1. Família polonesa que morava em Paris e era muito 
próxima do pai do compositor.

meiros que lhe ocorreu consultar. Abordou-o, 
apresentou-lhe seu último recruta, o jovem Igor 
Stravinsky, e o pôs em contato com Fokin, coreó-
grafo da trupe. Fokin propôs a Ravel um Daphnis 
et Chloé de sua lavra. O que Ravel mais queria era 
escrever um balé para os russos, mas o argumen-
to de Fokin pareceu-lhe fraco e não o encantou. 
Aceitou-o com ressalvas, pediu e conseguiu auto-
rização para modificar a ordenação da composi-
ção e começou a trabalhar, bem devagar.

Em março de 1910, a partitura não avançara 
muito. Ele isolou-se em Valvins, numa villa dos 
amigos Godebski,1 vizinha à casa de campo do 
poeta Stéphane Mallarmé. Ali, foi surpreendido 
por inundações. A água ocupou o andar térreo da 
casa. Ele não se perturbou com tão pouco. Foi as-
sim que os escritores Michel-Dimitri Calvocores-
si e Walter Nouvel, colaboradores de Diaghilev, 
fazendo-lhe uma surpresa, encontraram Ravel ao 
piano num aposento cujo piso se arqueava e abau-
lava perigosamente sob o impulso das águas.

Pois ele retomou o primeiro esboço e o desen-
volveu com um prazer cuja progressão a obra ter-
minada denunciaria de maneira muito interessan-
te. Nenhuma música de balé foi mais refeita nem 
polida com tanto zelo. A “dança geral - bacanal”, 
que encerra a peça com um ardor que parece tão 
pujantemente natural, não deve ter exigido menos 
de um ano de esforços do autor. Este, entregue à 
alegria de burilar sua grande sinfonia coreográfi-
ca, chegou a perder de vista a mediocridade do 
pretexto que pôs em movimento sua imaginação. 
Mas a insuficiência desse pretexto nem por isso 
deixaria de reaparecer na representação. Diria Ra-
vel sobre a peça:

 “Daphnis et Chloé, sinfonia coreográfica em três 
partes, foi-me encomendada pelo diretor da com-
panhia doa Balés Russos.[...] Minha intenção, ao 
escrevê-la, era compor um vasto afresco musical, 
menos preocupado com o arcaísmo do que com a 
fidelidade à Grécia de meus sonhos, que se asse-
melha bastante à Grécia imaginada e pintada pe-
los artistas franceses do fim do século xviii. [...] 
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Esboçada em 1907, Daphnis foi várias vezes refeita, 
sobretudo o finale.”2

Sergei Diaghilev, ao confiar Daphnis ao pintor 
Léon Bakst e ao músico Maurice Ravel, não devia 
estar pensando em pedir a artistas tão ciosos da au-
tonomia de suas respectivas artes que reconheces-
sem o primado da dança num balé. Ravel, de seu 
lado, ao qualificar a partitura de sinfonia coreográfica, 
confessava implicitamente que se recusava a humi-
lhar-se aos pés dos dançarinos e pretendia ditar-lhes 
sua lei. Fidelíssimo a esse propósito, Daphnis et Chloé 
devia ir além do enquadramento funcional de músi-
ca de balé — e Ravel cumpriu o prometido.

Por suas dimensões, Daphnis é também a obra 
mais importante do compositor. Não é a mais per-
feita em tudo — nem sequer a mais audaciosa —, 
mas, embora em alguns trechos carregue certa 
sombra de academicismo, contém algumas das pá-
ginas mais bem realizadas e decerto mais genero-
sas que ele escreveu. 

Nela, a grandeza e uma espécie de sublime que 
é “o comedimento no uso da força” são mais evi-
dentes e perceptíveis que em suas outras obras, 
entre as quais Daphnis se distingue por um tom de 
magnífica franqueza. Essa mesma franqueza, esse 
grande lirismo costumam ser exclusivos de uma 
busca curiosíssima na esfera do raro e do inédito. 
Portanto, devemos esperar encontrar aqui menos 
originalidade nos elementos que pujança nas com-
binações. Trata-se do triunfo das linhas claras, das 
arquiteturas simples e fortes. O que podia restar 
de vagamente debussyano em peças anteriores, 
como Scheherazade ou o Quarteto em Fá, dissipou-
-se para sempre. A frase amplifica-se e alonga-se. 
O plano de conjunto da obra é de uma firmeza e 
de uma desenvoltura soberanas. A unidade tonal 
reina magistralmente. 

 
alexis ROlaND-maNuel, trecho extraído do livro Ravel 
(mémoire du livre, 2000). Tradução de Ivone Benedetti.

2. Ravel, Maurice, Esquisse Biographique (1928), 
publicado em Orestein, Arbie. Maurice Ravel: 
Lettres, Écrits, Entretiens (Flammarion, 1989). Ravel enga-
na-se em dois anos. A inexatidão é clara, pois os primei-
ros balés russos datam de 1909.
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YAN PASCAL TORTELIER regeNte 
ÚLTIMA VEZ COM A OSESP EM SETEMBRO DE 2013 
Regente titular da Osesp de 
2009 a 2011, Yan Pascal Tortelier 
continuou sua trajetória ao lado da 
Orquestra nas temporadas 2012 e 
2013 como regente convidado de 
honra e, em 2014, estará à frente 
do projeto de gravação das obras 
completas para piano e orquestra 
de Stravinsky, com a Osesp e 
Jean-Efflam Bavouzet (para o 
selo Chandos). Nascido em uma 
família musical, iniciou os estudos 
de piano e violino aos quatro 
anos de idade e, aos 14, venceu 
o primeiro concurso de violino 
do Conservatório de Paris. 
Após estudar música com Nadia 
Boulanger, estudou regência 
com Franco Ferrara em Siena. 
Sua carreira como regente inclui 
apresentações com as principais 
orquestras da Europa, da América 
do Norte, do Japão e da Austrália. 
Em reconhecimento ao seu 
trabalho como regente titular 
da Filarmônica da BBC entre 
1992 e 2003, Tortelier recebeu 
o título de regente laureado. 
Entre 2005 e 2008, foi principal 
regente convidado da Sinfônica 
de Pittsburg. Nos últimos anos, 
regeu orquestras como a Sinfônica 
de Londres, a Nacional da França, 
a Filarmônica de São Petersburgo 
e a Filarmônica de Los Angeles.

JEAN-EFFLAM BAVOUZET piaNo

ARTISTA EM RESIDêNCIA

Jean-Efflam Bavouzet foi 
aluno de Pierre Sancan no 
Conservatório de Paris, 
recebeu o primeiro prêmio 
na Competição Beethoven, 
em Colônia, e foi considerado 
Artista do Ano pela ICMA, em 
2012. Trabalha regularmente 
com regents como Vladimir 
Ashkenazy, Vasily Petrenko, 
Pierre Boulez, Daniele Gatti, 
Valery Gergiev, Esa-Pekka 
Salonen, Kirill Karabits, Andris 
Nelsons, Krzysztof Urbañski, 
Lawrence Foster e Iván Fischer. 
Como recitalista, apresenta-se 
regularmente em salas como 
o Southbank Centre, em 
Londres, a Cité de la Musique, 
em Paris, e o Concertgebouw 
de Amsterdã. Sua gravação de 
peças de Debussy e Ravel, com 
a BBC Symphony Orchestra sob 
regência de Yan Pascal Tortelier 
(Chandos, 2010), recebeu os 
prêmios Gramophone, BBC 
Music Magazine e Diapason 
d'Or. Além de apresentar-se 
como pianista, Bavouzet é 
Diretor Artístico do Festival de 
Piano Lofoten, na Noruega, e 
realizou a transcrição para dois 
pianos da peça Jeux, de Debussy, 
com prefácio de Pierre Boulez 
para a editora Durand.

NAOMI MUNAKATA regeNte

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

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

a todos os interessados.

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

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

de antecedência às palestras e encontros.

Programação sujeita a alterações.Praça Júlio Prestes, 16

PATROCÍNIO APOIO

ENCONTRO

3 ABR | QUI | 19H30
COM O ARTISTA EM RESIDÊNCIA 
JEAN-EFFLAM BAVOUZET

NÃO PERCA AS APRESENTAÇÕES DO PIANISTA 
COM A OSESP, NOS DIAS:

3 ABR QUI 21H
4 ABR SEX 21H        
5 ABR SÁB 16H30    

10 ABR QUI 21H
11 ABR SEX 21H
12 ABR SÁB 16H30
ingressos à venda na bilheteria

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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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).  

SuGeSTõeS De leITuRA

cuthbert Girdlestone

JEAn-PHIlIPPE RAMEAU: HIS lIfE AnD WORk

DoveR puBlIcATIoNS, 1990

jonathan cross (ed.)

tHE CAMBRIDGE COMPAnIOn tO StRAVISnkY

cAmBRIDGe uNIveRSITy pReSS, 2003

Igor Stravinsky e Robert craft 

COnVERSAS COM IGOR StRAVInSkY

peRSpecTIvA, 2004

Richard Taruskin

StRAVISnkY AnD tHE RUSSIAn tRADItIOnS:  
   A BIOGRAPHY Of tHE WORkS tHROUGH MAVRA

uNIveRSITy oF cAlIFoRNIA pReSS, 1996

 

Alexis Roland-manuel

RAVEl

mémoIRe Du lIvRe, 2000

INTeRNeT

hTTp://jp.RAmeAu.FRee.FR/

hTTp://WWW.FoNDATIoN-IGoR-STRAvINSky.oRG

hTTp://WWW.mAuRIceRAvel.com/ 

hTTp://WWW.mAuRIce-RAvel.NeT/ 
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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.  

4640-003_Af_An_Mapfre_OSESP_21x28_28-1-14.indd   1 1/28/14   4:27 PM
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estátua De mozart em salzburgo
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15 aBr ter 21H orQuestra De Câmara Da osesp

EMMANUELE BALDINI regeNte

LIUBA KLEVTSOVA Harpa

 

WolFgaNg amaDeus moZart [1756-91]

Divertimento nº 1 em ré maior, KV 136 [1772]

- allegro
- andante
- presto
14 miN 

 

raDamÉs gNattali [1906-88]

Concerto para Harpa e orquestra de Cordas [1957]

25 miN 

 

______________________________________ 

 

NiKos sKalKottas [1904-49]

Cinco Danças gregas [1931-36]

- epirotikos
- Kretikos
- tsamikos
- arkadikos
- Kleftikos
9 miN 

 

eDVarD grieg [1843-1907]

suíte Holberg, op.40 [1884]

- i. prelude
- ii. sarabande
- iii. gavotte/musette
- iV. air
- V. rigaudon
21 miN
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Como a palavra sugere, Divertimento 
é um gênero musical leve e brilhante, 
que não requer muito empenho por 
parte do ouvinte. O primeiro exemplo 

de Divertimento que conhecemos é de Carlo 
Grossi, publicado em Veneza em 1681. O titulo é  
“Il Divertimento de' Grandi: Musiche da Camera, ò Per 
Servizio di Tavola” [Diversão Para os Grandes: Música 
de Câmara ou Para Serviço de Mesa].

Geralmente, eram peças encomendadas pelos ricos 
patrões para seu próprio deleite, não raro para serem 
tocadas após um farto jantar. Como é fácil de imagi-
nar, a maioria delas não chegou até nós, pois tem valor 
limitado. Com efeito, compositores como Leopold 
Mozart (o pai do gênio), Carl Stamitz, Antonio Salieri 
e dezenas de outros contemporâneos nem se preocu-
pavam com a “durabilidade” dos Divertimentos, con-
cebidos para serem tocados e logo esquecidos.

Os compositores mencionados eram excelentes ar-
tesãos, mas não gênios da música. Wolfgang Amadeus 
Mozart era de outro planeta, e tudo o que ele tocava vi-
rava ouro. Assim, mesmo escrevendo rapidamente, sem 
vontade, para um patrão que detestava (o Arcebispo de 
Colloredo, em Salzburgo), ele nos deixou pérolas musi-
cais como os três Divertimenti, chamados também Salz- 
burger Symphonies, dos quais o primeiro, em Ré Maior 
KV 136, será interpretado neste concerto. O público 
poderá mais uma vez experimentar como os grandes 
compositores podem ser reconhecidos tanto nas obras 
grandiosas como em um simples Divertimento.

radamés Gnattali nasceu em Porto Alegre em 
1906. Sua formação, que começou na capital 
gaúcha e continuou no Rio de Janeiro, foi 
tradicional. Ao se transferir para a então capital 

federal, deparou-se com as dificuldades da vida de 
concertista e compositor erudito. Certa vez, disse: 
“Talvez eu gostasse de viver apenas da música erudita, 
o que é muito difícil. Talvez nos países socialistas não 
seja assim. Mas, aqui, viver do direito autoral das 
composições não é possível. Se eu fosse tentar viver 
das minhas composições, estaria maluco, hoje. Já 
tinha me suicidado. Não dá. A não ser tocando em 
orquestra de rádio, em cinema, em televisão.” 1

GRAvAçõeS RecomeNDADAS

mOZaRt

DIVERtIMEntI

Academy of St martin in the Fields

phIlIpS, 2006

skalkOttas

36 GREEk DAnCES

BBc Symphony orchestra

Nikos christodoulou, regente

BIS, 2006

gNattali

DOIS COnCERtOS DE  
   RADAMéS GnAttAlI 

orquestra Sinfônica Brasileira

Radamés Gnattali, regência

Gianni Fumagalli, harpa

FeSTA, 1959

gRieg

SUítE HOlBERG

Academy of St martin in the Fields

Sir Neville marriner, regente

DeccA, 2001

1. Depoimento disponível no site radamesgnattali.com.br
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raDamés gnattalI e vIlla-lobos, C. 1950
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Gnattali dominava ao mesmo tempo a linguagem 
popular, que tinha se tornado sua atividade principal, 
e a da música de concerto, com a qual tinha se for-
mado. Uma grande virtude, se pensarmos como são 
raros os compositores populares, hoje em dia, capa-
zes de escrever obras sinfônicas aproveitando bem a 
orquestra e suas possibilidades.

De fato, ele foi tanto um grande compositor popular 
quanto um grande compositor de música de concerto. 
A este propósito, gostaria de introduzir uma breve nota 
pessoal. Recentemente, estive em Fortaleza, onde após 
uma apresentação minha no Theatro José de Alencar, 
com alguns amigos da Orquestra Eleazar de Carvalho, 
fomos terminar a noite num bar, em que um excelen-
te grupo de jovens alunos da universidade local tocava 
chorinhos, vários deles de autoria de Gnattali. Voltan-
do para São Paulo, recebo de um amigo e colega violis-
ta um link com o áudio do lindo e difícil Concerto Para 
Viola e Orquestra. Este era (este é!) Radamés Gnattali.

O Concerto Para Harpa e Orquestra de Cordas foi 
escrito em 1957 para o harpista Gianni Fumagalli 
e estreado no mesmo ano, no Rio de Janeiro, com 
a Orquestra Sinfônica Brasileira, sob regência do 
próprio compositor. Na peça, o neoclassicismo de 
Gnattali ganha um evidente toque brasileiro. Em vá-
rios momentos, pode-se reconhecer uma linguagem 
parecida com a das Cirandas e Cirandinhas de Heitor 
Villa-Lobos. É evidente a influência do Villa menos 
audacioso (do período anterior aos experimentos 
modernistas). Porém, ao invés de se limitar a expor 
um tema ou uma melodia, Gnattali organiza essas 
ideias dentro de uma forma clássica de “concerto”. 
O resultado é representado por três movimentos 
bastante orgânicos, com um diálogo constante entre 
solista e orquestra. 

o compositor grego Nikos Skalkottas foi 
uma personalidade inquieta, que viveu 
durante o período mais conturbado da 
história europeia do século xx. Em 

Berlim, onde estudou com Arnold Schoenberg, 
teve problemas financeiros que o forçaram a voltar 
para a Grécia, onde viveu o resto de sua breve 
vida. Quando seu país foi ocupado pelos nazistas, 
Skalkottas acabou sendo internado num campo de 
concentração. Antes de sua morte, aos 45 anos, não 
teve mais que um sucesso muito modesto.

A maior parte de sua música, atonal e de difícil 
compreensão, é quase inteiramente baseada numa 
adaptação pessoal do sistema de doze sons, aprendido 
e incorporado nos anos de estudo com Schoenberg. O 
próprio mestre desistiu de ajudar o jovem compositor 
— o que foi considerado por Skalkottas como um ver-
dadeiro fracasso, levando-o a parar de escrever. Por 
dois anos, não compôs uma nota sequer. 

Mais tarde, conseguiu superar a decepção e con-
tinuar seu caminho criativo. Distinguem-se de suas 
peças modernistas muito ousadas as 36 Danças Gre-
gas, completamente tonais e inspiradas por ritmos 
e melodias das várias ilhas e regiões de seu país. 
 Neste concerto, cinco delas serão suficientes 
para transmitir o calor e a alegria do povo grego, 
além da inventividade expressa em ritmos e me-
lodias envolventes. O nome das danças designam 
também localidades na Grécia: “Epirotikos”, “Kre-
tikos”, “Tsamikos”, “Arkadikos” e “Kleftikos”.

o ano de 1884 foi ocasião de comemo-
rações muito importantes na vida 
cultural da Noruega. Celebravam- 
-se os duzentos anos do nascimento 

do poeta, filósofo e dramaturgo Ludvig Holberg, 
chamado em sua terra de “Molière da Escandinávia”. 
 Para a ocasião, foi encomendada uma cantata 
para coral masculino e orquestra ao mais famoso 
compositor nacional. Incomodado com a encomenda, 
e sem conseguir inspirações e ideias que o deixassem 
satisfeito, Edvard Grieg distraía-se compondo para 
piano. Foi para este instrumento, e quase brincando, 
que nasceu a linda Suíte Holberg, em estilo Neobarroco. 
A peça teve sua estreia com o próprio compositor ao 
piano e, ao contrário da cantata, foi um formidável 
sucesso. Tão formidável que, um ano depois, o 
compositor teve a brilhante ideia de escrever uma 
versão da mesma peça para orquestra de cordas — 
versão que, desde então, está entre as obras mais 
executadas por conjuntos de cordas do mundo inteiro.

Em toda a sua produção, Grieg mostra uma 
alma singela e um conservadorismo coerente 
e assumido. Seria inútil procurar nela estímu-
los intelectuais ou ideias para novos caminhos na 
história da música. No lugar disso, podemos des-
frutar de uma fervorosa criatividade melódica, 
unida a um talento extremo na composição. Ao 
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invés de grandeza, ambição e orgulho, as quali-
dades que se destacam em sua música são since-
ridade, generosidade, refinamento e elegância. 
 Composta por cinco movimentos, a Suíte inicia-se 
com um enérgico “Prelúdio”, que alterna insistente 
célula rítmica com delicada linha melódica nas cordas 
agudas. Trata-se de uma cortina imaginária, que se 
abre no teatro do tempo, anunciando um conto antigo. 
 Este conto continua com uma “Sarabande”, que, 
utilizando a região mediana e grave dos instrumen-
tos, além de contar com um delicioso solo do pri-
meiro violoncelo, tem como caráter predominante 
uma extrema ternura. 

Em seguida, a “Gavotte/Musette” nos leva para 
um baile nas cortes europeias na primeira metade do 
século xviii. 

Terminadas as danças, chega o momento da in-
trospecção; aqui, Grieg nos presenteia com uma das 
melodias mais singelas de todo o repertório para 
orquestra de cordas. Inspirada na Ária Para a Quarta 
Corda, de Bach, ela é o movimento mais amplo da Suíte 
e o centro em torno do qual a peça é construída.

O último movimento é um brilhante “Rigaudon”, 
que valoriza a agilidade e o virtuosismo dos violinos, 
com uma menção especial para o spalla, que toca 
alguns solos de difícil execução, dialogando com a 
primeira viola. Esta conclusão brilhante e vigorosa 
encerra o conto antigo, fechando as cortinas. E assim 
também se encerra essa apresentação da Orquestra 
de Câmara da Osesp na Sala São Paulo.

 
emmaNuele balDiNi é spalla da osesp. 
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SuGeSTõeS De leITuRA

Norbert elias

MOzARt – SOCIOlOGIA DE UM GênIO

zAhAR, 1994

valdinha Barbosa e Anne marie Devos

RADAMéS GnAttAlI:  
   O EtERnO ExPERIMEntADOR

mec/FuNARTe, 1985

eva mantzourani

tHE lIfE AnD tWElVEnOtE MUSIC 
   Of nIkOS SkAlkOttAS 

AShGATe, 2011

Finn Benestad (ed.)

EDVARD GRIEG: lEttERS  
   tO COllEAGUES AnD fRIEnDS 

peeR GyNT pReSS, 2000

INTeRNeT

hTTp://WWW.mozARTpRojecT.oRG/

hTTp://WWW.SkAlkoTTAS.De/

hTTp://WWW.RADAmeSGNATTAlI.com.BR/

hTTp://GRIeGmuSeum.No/

EMMANUELE BALDINI regeNte 
Spalla da Osesp desde 2005, 
Emmanuele Baldini foi aluno 
de Corrado Romano no 
Conservatório de Genebra, 
estudou música de câmara com 
o Trio di Trieste e com Franco 
Rossi, aperfeiçoando-se em Berlim 
e Salzburgo com Ruggiero Ricci. 
Vencedor de vários concursos 
internacionais, deu início à carreira 
solo após ganhar o Virtuosité 
de Genebra. Tanto como solista 
como em recitais de violino e 
piano, apresentou-se em cidades 
europeias como Viena, Munique, 
Berlim, Budapeste e Paris. 
Interpretou os principais concertos 
do repertório para violino, 
acompanhado de orquestras como 
a Orquestra de Câmara de Viena, 
a Sinfônica da Rádio de Berlim, a 
Orquestra da Suiça Romanda e a 
Osesp. No repertório camerístico, 
tocou ao lado de Arnaldo 
Cohen, Jean-Philippe Collard e 
Antonio Meneses, entre outros. 
Emmanuele Baldini foi spalla da 
Orquestra do Teatro Comunale 
de Bolonha, da Orquestra de 
Trieste e da Sinfônica da Galícia, 
e colaborou com a Orquestra do 
Teatro alla Scala, de Milão. Sua 
discografia inclui gravações para 
os selos Agorà, Algol, Rivoalto e 
Phoenix, destacando-se as obras 
completas para violino e piano 
de Martucci, “um dos maiores 
tributos a Martucci”, segundo a 
revista Classic Voice. Desde 2008, 
é também o primeiro violino do 
Quarteto Osesp. 

LIUBA KLEVTSOVA Harpa 

Harpista principal da Osesp 
desde 2001, a russa Liuba 
Klevtsova começou a estudar 
harpa aos sete anos com a 
professora Elena Pavlova, 
em Moscou. Formou-se no 
Conservatório Tchaikovsky, 
em Moscou, onde foi 
aluna de Vera Dulova. 
Conquistou o 1º Prêmio 
no ii Concurso Moscovita 
de Jovens Harpistas e 
realizou turnê pela Romênia 
e França, apresentando-
se com o maestro Zubin 
Mehta e a Orquestra 
Sinfônica do Grande 
Salão do Conservatório 
Tchaikovsky. Liuba exerce 
também intensa atividade 
didática, tendo atuado 
como professora do Festival 
Internacional de Inverno de 
Campos do Jordão em 2003, 
2004 e 2012. 
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22 aBr ter 21H reCitais osesp

NIKOLAI LUGANSKY piaNo   

CÉsar FraNCK [1822-90]

prelúdio, Coral e Fuga
18 miN 

sergei proKoFieV [1891-1953]

sonata nº 4 em Dó menor, op.29
- allegro molto moderato
- andante assai
- allegro Con Brio, ma Non leggiere
17 miN

______________________________________  

sergei raCHmaNiNoV [1873-1943]

treze prelúdios, op.32
- nº 1 em Dó maior
- nº 2 em si Bemol menor
- nº 3 em mi maior
- nº 4 em mi menor
- nº 5 em sol maior
- nº 6 em Fá menor
- nº 7 em Fá maior
- nº 8 em lá menor
- nº 9 em lá maior
- nº 10 em si menor
- nº 11 em si maior
- nº 12 em sol sustenido menor
- nº 13 em ré Bemol maior
39 miN

núCLeo, 1963 
óleo sobre tela 
65 x 91,7 cm 
col. marIa coussIrat camargo, 
FunDação Iberê camargo, porto alegre

entre as décadas de 1940 e de 1950, a obra de Iberê camargo 
foi marcada pela pintura de paisagens, retratos, naturezas-mortas 
e, mais tarde, por composições com carretéis. A série Núcleos, 
desenvolvida entre 1963 e 1965, sinaliza um progressivo 
afastamento do artista em relação à representação da realidade 
objetiva. A síntese da forma a partir do carretel levou-o a 
estruturas dinâmicas nas quais o vigor do gesto e o corpo da 
tinta eram elementos centrais. mais do que transpor as barreiras 
da figuração, o artista perseguia imagens interiores cujas origens, 
muitas vezes, remetiam a elementos colhidos em sua infância, 
como a solidão da campanha ou a fumaça do trem.
fuNDaçãO ibeRê CamaRgO

Uma parceria entre a Fundação Osesp e a Fundação Iberê 
Camargo, de Porto Alegre, permitirá que, ao longo da Tem-
porada, 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 equi-
pe de Acervo e Catalogação da Fundação Iberê Camargo.
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em diversos sentidos, Rachmaninov foi — e 
segue sendo — vítima da sua popularidade. 
De início, foi a calorosíssima acolhida que 
teve nos Estados Unidos depois da revolução 

russa, em 1917: os americanos gostavam tanto de 
sua obra anterior, e seus recitais de piano eram tão 
solicitados que nos seus últimos 25 anos de vida ele 
praticamente não voltou a compor.

A série dos Prelúdios, iniciada em 1892 com o 
Prelúdio em Dó Sustenido Menor Op.3, e concluída 
apenas em 1910, com os treze do Op.32 — pos-
sivelmente os mais interessantes —, também já 
pareceu popular demais. O próprio Rachmaninov  
se queixava de que, por mais que quisesse variar 
seu repertório, os americanos sempre queriam 
aqueles Prelúdios.

Eles são, afinal, versões compactas das caracte-
rísticas que fazem de Rachmaninov um dos com-
positores mais populares do século xx. Uma capa-
cidade melódica infinita, uma conexão com formas 
da música folclórica russa, o virtuosismo técnico 
e, sim, um pouco daquela melancolia que fez com 
que Stravinsky definisse o compatriota como “um 
metro e noventa de melancolia russa”.

Mas, especialmente no Op.32, há muito mais 
que uma fórmula de música destinada a se tor-
nar popular. Por mais que as exigências técni-
cas continuem impressionantes, fazendo dessas 
peças um desafio para qualquer pianista, e por 
mais que aquela alma russa ainda soe dolorosa  
lá no fundo, há nesses últimos prelúdios algo  
de uma aceitação, de uma ternura que os aproxi- 
ma tanto do Schumann de Carnaval e do Brahms 
das últimas peças para piano quanto do piano 
diabólico de Liszt.

uma outra versão dessa melancolia 
e desse espírito algo mefistofélico 
aparece na Sonata nº 4, de Prokofiev, 
obra em que o compositor começa a se 

livrar precisamente da sombra de Rachmaninov, 
muito presente nas suas primeiras sonatas. Nesta 
Nº 4 já se percebem muito bem algumas das 
marcas da linguagem bastante idiossincrática 
que caracterizaria a produção mais madura do 
compositor: inúmeras mudanças de humor, um 
arsenal considerável de efeitos sonoros, uma 
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exuberante percussividade ao lado de um rigor 
estrutural e de uma grande inventividade melódica 
e, por que não, lírica. 

Mas aqui esse estado de espírito é algo altera-
do, pois a Sonata foi composta ainda sob a influên-
cia do suicídio do seu amigo pianista Maximilian  
Schmidthof, em abril de 1913. Os dois primeiros 
movimentos da obra, por exemplo, se abrem em 
tom lúgubre, e toda a sonata soa como tingida de 
negro. O movimento final, conturbado e de certa 
maneira triunfante, com algo da fusão de angús-
tia e liberdade que explodirá 25 anos depois no 
terceiro movimento da Sonata nº 7, parece sinali-
zar uma superação. Afinal, é exatamente isso que 
constitui uma sonata: um embate entre forças que 
não se vencem, mas se fundem.

a mais antiga das obras deste programa, 
datada de 1884, também oferece uma 
resolução singular a essas tensões entre 
forma e expressão, angústia e lirismo.

César Franck, organista e improvisador elo-
giadíssimo, semente de uma tradição de organis-
tas franceses que nos deu de Maurice Duruflé a 
Olivier Latry, passando por ninguém menos que 
Olivier Messiaen, viveu, como há de viver qual-
quer organista, sob a sombra e sobre os ombros de 
Johann Sebastian Bach. E foi bachiano seu modo de 
lidar com as questões e as tensões do romantismo, 
típico de sua época. É nesse sentido que o Prelúdio, 
Coral e Fuga, uma de suas peças mais famosas, 
pode muito bem ser o fulcro em torno do qual 
giram as obras de Rachmaninov e de Prokofiev. 
Tanto pela existência de um Prelúdio, que tem tan-
to de bachiano quanto os de Rachmaninov têm de 
chopinianos, quanto pela culminação (depois de 
um coral que ilustra perfeitamente o conselho que 
Franck dava a seus alunos de composição: “Mo-
dulem! Modulem!”) numa fuga, a mais estrita das 
formas musicais.

À sua maneira, e inspirado no melhor dos mo-
delos, Franck pretendia unir o passado e o futuro. 
É mais do que justo que seja ele, aqui, uma ponte 
entre os séculos xix e xx.

CaetaNO WalDRigues galiNDO é professor de linguís-
tica na universidade Federal do paraná e tradutor.
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Boston, a Filarmônica de Nova 
York, a Orquestra de Paris e a 
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Londres, no Grande Auditório 
da Fundação Gulbenkian, 
em Lisboa, e no Auditório 
Nacional de Música, em Madri. 
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e Momentos Musicais (Warner, 
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rachmanInov, C. 1934
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24 Qui 21H pau-Brasil

25 seX 21H sapuCaia

26 sÁB 16H30 jeQuitiBÁ

ISAAC KARABTCHEVSKY regeNte

NIKOLAI LUGANSKY piaNo 

sergei raCHmaNiNoV [1873-1943]  ciclo rAchmAninov

Concerto nº 3 para piano em ré menor, op.30 [1909]

- allegro ma Non tanto
- intermezzo: adagio (attacca)
- Finale: alla Breve
40 miN

______________________________________ 

 

pYotr i. tCHaiKoVsKY [1840-93]

sinfonia nº 1 em sol menor, op.13 - sonhos de inverno [1866]

- träume von einer Winterreise  
   (sonhos Durante uma Viagem de inverno): allegro tranquillo
- Düsteres, nebliges land (região lúgubre, enevoada):  
   adagio Cantabile ma Non tanto
- scherzo: allegro scherzando giocoso
- Finale: andante lugubre/ allegro maestoso
45 miN
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COnCERtO nº 3 PARA PIAnO

orquestra Sinfônica 
   do estado de São paulo

john Neschling, regente

Arnaldo cohen, piano

BIScoITo FINo, 2013

 
tHE 4 PIAnO COnCERtOS

philadelphia orchestra

Sergei Rachmaninov, piano

leopold Stokowski, regente

eugene ormandy, regente

RcA, 1994

 

tCHaikOVsky

SInfOnIA nº 1

orquestra Sinfônica  
   do estado de São paulo

john Neschling, regente

BIScoITo FINo, 2007 
 
 
ORqUEStRA SInfÔnICA DE CHICAGO

claudio Abbado, regente

SoNy, 1992

 
ORqUEStRA SInfÔnICA DE lOnDRES

valery Gergiev, regente

lSo lIve, 2012

D e costas para o século xx, confortavelmen-
te ancorado no século xix, Sergei 
Rachmaninov foi um romântico extem- 
porâneo, mais do que tardio. Espelho último 

da Rússia imperial, sua música luminosa intensifica 
e de certa forma rejuvenesce, num cosmopolitismo 
próprio, as fortes influências italiana (a ópera, o 
bel canto, o melodismo) e francesa (o maneirismo, a 
ornamentação), tão caras à velha corte. Nem por isso 
ela perderia a ancestralidade dos cânones litúrgicos 
da pátria-mãe — uma nação que passou ao largo do 
Barroco e do Classicismo, saltando abruptamente do 
folclore eslavo e das tradições ortodoxas medievais 
para o Romantismo de feição ocidental. E, no entanto, 
nada disso faz dele um nacionalista.

Espanta pensar que a história da música clássica na 
Rússia só começou no século xix, inaugurada por um 
programa — este, sim, nacionalista — de Mikhail 
Glinka, para explodir no século xx como um celeiro 
de virtuoses ferozes, forjados na férrea disciplina dos 
dois conservatórios mais competitivos de que se tem 
notícia — o de Moscou e o de São Petersburgo. Ri-
vais, ambos fundados pela elite aristocrática nos anos 
1860, com uma tradição que ainda hoje se propaga e 
espanta o mundo: a grande escola russa de piano. 

Membro dessa estirpe — Rachmaninov fez os 
dois conservatórios —, foi como um dos maio-
res pianistas de todos os tempos que ele, já exila-
do na América, ganhou fama, estrelato, o primei-
ro Steinway (ao longo da vida, acumularia cinco) 
e dinheiro a rodo, além de um posto póstumo no 
panteão dos “imortais”. Rachmaninov era firme em 
dizer que uma grande performance exige um gran-
de piano. E é na medida do próprio virtuosismo, de 
suas mãos de gigante (alcançava quase duas oitavas) 
e da resposta sonora só propiciada pela sofisticada 
mecânica moderna do piano que ele escreve para o 
seu instrumento: ao limite. O piano concertante de 
Rachmaninov é um piano para virtuoses máximos, e 
só para esses.

Em toda história da música, a exigência de complei-
ção técnica sobre-humana em sua obra é praticamente 
incomparável, exceção feita a seu predecessor Franz 
Liszt, o primeiro grande fenômeno do piano, de quem 
foi herdeiro indireto (estudou com um de seus alunos, 
Alexander Siloti). Rachmaninov, porém, ganharia de 
Liszt ao compor essa que é a obra mais monumental e 
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poético, a projeção sonora. Acaba que é nas passagens 
lentas que ele grafa sua assinatura com força indelével 
e sedutora na memória do ouvinte: para sempre. 

Em vida, Sergei Rachmaninov, senão um inventor, 
certamente mestre dos mais inventivos, seria conde-
nado duas vezes: pelas chamadas vanguardas revolu-
cionárias e pelas chamadas vanguardas estéticas. Sua 
obra foi banida na URSS como “decadente” e acusada 
no Ocidente de “sentimentalismo hollywoodiano”. 
Generoso, morreu em Beverly Hills, Los Angeles, 
venerado pelo grande público e por seus intérpretes. 
Amava aviões, lanchas e carros de alta velocidade.  
            [2013]
 
RegiNa pORtO é compositora, curadora de concertos e 
pesquisadora musical. Foi diretora da cultura Fm de São 
paulo e editora de música da revista Bravo!. Trechos de texto 
publicado originalmente no encarte do cD da osesp com o 
Concerto nº 3 Para Piano, de Rachmaninov, lançado pela 
gravadora Biscoito Fino em 2013.

mais difícil já escrita para o piano: seu Concerto nº 3 em 
Ré Menor, Op.30. Poucos se atrevem à escalada des-
se Everest. (Reza a lenda que o jovem David Helfgott 
teria colapsado após a execução do concerto em um 
concurso em Londres, do qual saiu vencedor.) 

Não à toa. O “Rach 3”, como ficou popularizado, 
concluído em 1909 em sua datcha em Ivanovka, foi 
composto para uma ocasião única: a estreia do pró-
prio autor ao piano nos EUA. Rachmaninov triunfa 
duplamente: à frente da New York Symphony Socie-
ty, sob regência de Walter Damrosch, e, em seguida, 
com a Filarmônica de Nova York, regida por Gustav 
Mahler. De volta, em 1910, seria nomeado vice-pre-
sidente da Sociedade Musical da Rússia Imperial, que 
controlava todo o ensino superior de música no país. 
Com os eventos de 1917, emigrou de vez. 

Rigorosamente, nada é fácil nesses 40 minutos de 
concerto quase sem respiro para o solista. O unís-
sono inicial das mãos, com acentuação deslocada da 
métrica orquestral, já prenuncia as crescentes polir-
ritmias filigranadas por vir entre solo e tutti, num 
contraponto ainda mais penoso por força do rubato 
recorrente. À parte do solista, cabe uma soma am-
plificada dos mais temidos estudos para piano jun-
tos, de Czerny a Chopin. A superposição de vozes 
eloquentes e independentes obriga os dedos a se des-
dobrarem em gestos simultâneos, seja em figuras de 
aceleração vertiginosa ou de lirismo abissal. São vá-
rios pianos em um só. 

Seu cromatismo adensado, que cria ilusões har-
mônicas a cada tonalidade visitada, aqui num per-
curso de inesperados bemóis, sustenidos e acidentes 
dobrados entre o Ré Menor temático e o Ré Maior 
final, é outra armadilha perigosa para uma peça que 
só pode ser executada de cor, os olhos presos em 
toda a extensão do teclado.

E, então, o milagre. Toda essa complexa arqui-
tetura que se vislumbra na partitura desnudada re-
sulta música clara, transparente e de compreensão 
imediata à escuta. Muito em razão, sim, da marca 
retórica registrada do compositor: seu irresistível 
apelo ao páthos, à emoção. Rachmaninov concebe sua 
música como um caminho discursivo em direção a 
um clímax. Mas é raro que reserve seu ponto alto 
mais íntimo a um solo de cadenza. Em lugar, segue a 
cartilha do pianismo russo: acima da técnica, impor-
ta o “tocar fluido e cultivado”, a fraseologia, o tônus  

leIA TAmBém o eNSAIo Os CONCeRtOs PaRa 
PiaNO de RaCHMaNiNOV, De jeAN-jAcqueS 
GRoleAu, puBlIcADo NA ReVista OsesP De 
mARço De 2014 e DISpoNÍvel No site 
WWW.oSeSp.ART.BR



52

Carro de Boi no inverno, tela De Ivan aIvazovsky  (1817-1900)

t chaikovsky tinha 25 anos quando foi convidado 
a dar aulas na Sociedade Musical Russa, que 
mais tarde se tornaria o Conservatório de 
Moscou (e hoje leva o nome do compositor). 

O jovem músico acabara de se formar na principal 
das academias do país, o Conservatório de São 
Petersburgo. Naquele mesmo ano de 1866, ele haveria 
de se dedicar à mais penosa das obras de sua carreira: 
a Sinfonia nº 1. 

Após a demolidora crítica de César Cui à cantata 
que fora sua peça de graduação, um estado de espírito 
sombrio se abateu sobre Tchaikovsky. Noites insones 
e o trabalho obsessivo na Sinfonia deixaram-no à beira 
de um colapso — numa carta ao irmão, ele menciona 
a sensação de morte iminente, que o fazia temer ja-
mais concluir aquela obra. 

Com o sucesso da apresentação da Abertura em Fá 
Maior, seu ânimo melhorou, mas não por muito tem-
po. Em poucos meses, voltaria a sofrer dos nervos, a 
ponto de ser considerado por um médico “a um passo 
da loucura”.1 Ainda assim, ansioso para ouvir a opi-
nião de seus antigos professores em São Petersburgo, 
Anton Rubinstein e Nikolai Zaremba, Tchaikovsky 
lhes apresentou uma primeira versão da Sinfonia. Os 
comentários foram amargos, mas o trabalho na obra 
prosseguiu, orientado por algumas recomendações 
dos mestres — que por fim decretaram o “adagio” e 
o “scherzo” prontos para ser apresentados ao público. 
A Sinfonia completa só veio a ser ouvida em fevereiro 
de 1868, com sucesso. Para sua publicação, em 1874, 
Tchaikovsky voltou a revisá-la.

Atravessa-a um espírito folclórico inequivocamen-
te russo e certa rusticidade. No primeiro movimen-
to, veem-se alguns elementos que viriam a ser típicos 
da obra orquestral do compositor, como as passagens 
vivazes das cordas e o jogo de perguntas e respostas.

1. Warrack, John. Tchaikovsky Symphonies & Concertos 
(Seattle: University of Washington Press), 1969, p. 15.
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O segundo movimento resgata material utili-
zado na abertura A Tempestade, Op.76. Inicia-se 
com um solo de oboé e toma corpo até a grande 
explosão de emoção final. O “Scherzo” incorpo-
ra elementos da Sonata Para Piano em Dó Sustenido 
Menor, transposta um semitom; o trio vem a ser a 
primeira das valsas orquestrais de Tchaikovsky. O 
“Finale” incorpora uma conhecida canção folclóri-
ca e, após uma viagem por diferentes tonalidades 
e evoluções temáticas, conclui-se de modo sóbrio. 

O título da sinfonia, Sonhos de Inverno, sugere 
uma obra programática, mas se deve mais à atmos-
fera geral do que à existência de uma narrativa. 
Tchaikovsky também nomeou os dois primeiros 
movimentos — “Sonhos Durante Uma Viagem de 
Inverno” e “Região Lúgubre, Enevoada” — embora 
sem explicar o motivo. Pouco ajustados à música, 
os títulos parecem apenas indicar um estado de es-
pírito que o ouvinte desavisado talvez não evoque. 

Apesar de todo o intenso sofrimento que envol-
veu sua criação, e do aprimoramento do estilo evi-
dente nas sinfonias seguintes, Tchaikovsky haveria 
de guardar para sempre um afeto especial por essa 
obra. “Embora seja em muitos aspectos bastante 
imatura, ainda assim tem fundamentalmente mais 
substância e é melhor do que muitas de minhas 
obras mais maduras,”2 ele escreveria. Para alguns 
críticos, perpassa-a certo frescor em estado bru-
to, uma forma direta de expressão que faltaria a 
muitas de suas composições posteriores.

aDRiaNa lisbOa é escritora. com formação em músi-
ca e literatura, é autora dos romances Hanói (Alfaguara, 
2013) e sinfonia em Branco (Alfaguara, 2001), entre ou-
tros livros.

2. Brown, David. Tchaikovsky: The Early Years. 1840-1874 
(Nova York: W. W. Norton & Company, 1978), p. 102.
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PRIMEIRA VEZ COM A OSESP

Nikolai Lugansky estudou 
no Conservatório de Moscou 
com Tatiana Kestner, Tatiana 
Nikolayeva e Sergei Dorensky. 
Já se apresentou com 
orquestras como a Sinfônica de 
Boston, a Filarmônica de Nova 
York, a Orquestra de Paris e a 
Sinfônica de Bamberg. Como 
recitalista, já se apresentou no 
Concertgebouw de Amsterdã, 
na Wigmore Hall, em 
Londres, no Grande Auditório 
da Fundação Gulbenkian, 
em Lisboa, e no Auditório 
Nacional de Música, em Madri. 
Em 2013, seu disco com as 
duas Sonatas Para Piano, de 
Rachmaninov, lançado pelo 
selo Naïve Ambroisie, recebeu 
o Diapason d’Or e também o 
prêmio Echo Klassik. Lugansky 
recebeu ainda o Diapason d'Or 
por suas gravações da integral 
dos Estudos (Erato, 2000) e 
Prelúdios (Warner, 2002), de 
Chopin, e também dos Prelúdios 
e Momentos Musicais (Warner, 
2001), de Rachmaninov.

ISAAC KARABTCHEVSKY regeNte

ÚLTIMA VEZ COM A OSESP EM DEZEMBRO DE 2013

Em 2009, o jornal inglês The 
Guardian indicou o maestro Isaac 
Karabtchevsky como um dos 
ícones vivos do Brasil. Nascido 
em São Paulo, estudou regência 
e composição na Alemanha, sob 
orientação de Wolfgang Fortner, 
Pierre Boulez e Carl Ueter. Entre 
1969 e 1994, dirigiu a Orquestra 
Sinfônica Brasileira e, entre 1995 e 
2001, foi diretor musical do Teatro 
La Fenice, em Veneza. Foi também 
diretor artístico da Orquestra 
Sinfônica de Porto Alegre, do 
Theatro Municipal de São Paulo, 
da Orchestre National des Pays de 
la Loire, na França, e da Orquestra 
Tonkünstler, em Viena. Recebeu 
a medalha do Mérito Cultural do 
governo austríaco e a comenda 
Chevalier des Arts e des Lettres 
do governo francês, além de 
condecorações de praticamente 
todos os estados brasileiros. 
Regeu concertos na Staatsoper 
e no Musikverein, em Viena, no 
Concertgebouw, em Amsterdã, no 
Royal Festival Hall, em Londres, 
na Sala Pleyel, em Paris, e no 
Carnegie Hall, em Nova York.
É diretor artístico e regente titular 
da Petrobras Sinfônica, do Rio 
de Janeiro, diretor artístico do 
Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro e, desde 2011, diretor 
artístico do Instituto Baccarelli e da 
Sinfônica de Heliópolis. Participa 
do projeto de gravação integral 
das Sinfonias de Villa-Lobos com 
a Osesp, já tendo registrado as 
sinfonias números 3, 4, 6, 7 e 10.
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o vale Do anhangabaú em 1954, Foto De alIce brIll
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27 Dom 16H Quarteto osesp

QUARTETO OSESP
   EMMANUELE BALDINI VioliNo

   DAVI GRATON VioliNo

   PETER PAS Viola

   JOHANNES GRAMSCH VioloNCelo

gYÖrgY KurtÁg [1926]

seis momentos musicais, op.44 [1999-2005]

- invocatio (un Fragment) [invocAção (um FrAgmento)]
- Footfalls [som de pAssos]
- Capriccio [cApricho]
- in memoriam gyoergy sebeok 
- rappel Des oiseaux ... (Étude pour les Harmoniques)  
   [chAmAdo dos pássAros… (estudo pArA hArmônicos]
- les adieux (in janaceks manier) [As despedidAs (à mAneirA de JAnácek)]
14 miN 

ClauDio saNtoro [1919-89] osesp 60
Quarteto de Cordas nº 3 [1953-4]

- allegro
- lento
- Vivo
- andante-allegro
20 miN 

 

______________________________________ 
 

luDWig VaN BeetHoVeN [1770-1827]

Quarteto nº 12 em mi Bemol maior, op.127 [1825]

- maestoso-allegro
- adagio, ma Non troppo e molto Cantabile
- scherzando Vivace
- Finale
35 miN
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györgy Kurtág é um compositor ainda 
pouco conhecido no Brasil porque 
viveu grande parte de sua vida isolado 
na Hungria atrás da cortina de ferro 

do regime soviético. Quando sua obra começou a 
ser conhecida no Ocidente, foi surpreendente ver 
emergir um compositor que cultivava um tipo de 
originalidade modernista inesperada para aquele 
ambiente repressivo. É certo que a herança musical 
do seu conterrâneo Béla Bartók foi um fator decisivo 
a impulsioná-lo em direções diferentes das impostas 
pelo seu ambiente político-cultural. 

Paradoxalmente, a escrita modernista, tão exube-
rante nos seis quartetos de cordas de Bartók, encontra 
pouca ressonância nos Seis Momentos Musicais Op. 44, 
de Kurtág. O que prevalece aqui é a personalidade 
original deste compositor que se compraz em traba-
lhar com os elementos mínimos da matéria sonora. 
Nesse sentido, ele é um minimalista, mas sem qual-
quer semelhança com o minimalismo praticado por 
compositores norte-americanos como Philip Glass 
ou Steve Reich. Kurtág é minimalista no sentido 
estrito do termo, porque se empenha em eliminar 
todos os aspectos acessórios do discurso musical, re-
duzido a seus elementos estruturais mais essenciais, 
e por isso mesmo mais abstratos. Se sua música não 
parece voluptuosa para os sentidos, em seu despoja-
mento exibe um sofisticado poder de sedução.

Dentre os compositores brasileiros, Claudio 
Santoro, nascido em Manaus, é quem tem 
a obra mais importante para quartetos de 
cordas, depois de Villa-Lobos. Não apenas 

pelo número de títulos — escreveu sete quartetos 
(além de obras de juventude não numeradas e outras 
com títulos sugestivos) —, mas também porque 
eles percorrem praticamente todas as variadas fases 
estilísticas de sua produção. 

Na primeira fase, que começa na metade da década 
de 1930, a obra de Santoro é marcada pela sua ade-
são às técnicas dodecafônicas, no que foi pioneiro no 
Brasil, visto que naqueles anos estas ainda não eram 

tão divulgadas. Isso demonstra um aspecto funda-
mental de sua personalidade: a fina sintonia com o 
pensamento experimental da música de sua época. 
 Na fase intermediária, ele dá uma guinada à es-
querda, literalmente, uma vez que suas convicções 
comunistas levam-no a aderir aos preceitos jdanovistas 
ditados pelo "Partidão".1 O Quarteto de Cordas nº 3, com-
posto em 1953-4, período em que ele ganhava a vida 
em São Paulo compondo trilhas para cinema e rádio, 
pertence justamente a essa fase que alguns musicólogos 
consideram nacionalista. A mim parece mais adequado 
falar em adesão aos princípios estéticos do realismo so-
cialista internacionalista (e não nacionalista), tal como 
ocorreu com outros compositores, como Shostakovi-
ch, na União Soviética, e Aaron Copland, nos EUA.  
 Na terceira fase, Santoro, desiludido com o co-
munismo real após a revelação dos crimes de Stálin, 
retorna a seus interesses experimentais, enveredan-
do pelo serialismo, pelo aleatorismo, pela eletrônica 
e por outras técnicas que moldariam uma linguagem 
muito individual. 

Lembremos que o Quarteto foi estreado pelo saudoso 
Quarteto Municipal de São Paulo (Gino Alfonsi, Ale-
xandre Schaffman, Johanes Oelsner e Calixto Cora-
zza), a quem também foi dedicado. Note-se ainda que, 
em todas as fases, o talento para melodias expressivas 
e generosas, de ampla envergadura, se mantém como 
uma das características marcantes do estilo de Santoro.

Beethoven terminou seu Quarteto nº 12 Op. 127 
somente em 1825, depois de três anos de 
tentativas de retornar a este gênero e de um 
hiato de quinze anos sem compor quartetos 

de cordas. Este se tornou o primeiro de uma série 
de cinco quartetos escritos depois que a surdez 
completa se abateu sobre o compositor, demarcando 
a fase derradeira de sua carreira. 

Os seis primeiros quartetos, publicados como um 
ciclo, haviam representado seu esforço para domi-
nar a tradição clássica de um gênero consolidado por 
Haydn e Mozart. Nos cinco quartetos seguintes, da 
chamada fase madura, Beethoven expandiu os limites 

1. Nos anos 1940 e 1950, o rígido código ideológico de Andrei Jdanov, conhecido como jdanovismo, definia os 
limites da produção cultural aceitável na URSS.
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formais a níveis de complexidade nunca antes imagi-
nados e, durante anos, ele próprio acreditou que nada 
mais havia a acrescentar. O que torna, então, tão em-
blemáticos os últimos cinco quartetos, se nada pare-
cia faltar à complexidade atingida na fase madura?

A chave está no deslocamento do interesse com-
posicional do aspecto formal para o elemento expres-
sivo. A técnica utilizada continua sendo a do classi-
cismo, como nos primeiros quartetos. A abordagem 
original da forma, baseada em contrastes extremos 
e na diluição dos contornos das seções, é ainda um 
prolongamento das experiências da fase madura. No 
entanto, é a transcendência da expressão que torna 
esses quartetos tardios um momento sem igual na 
história da música. Os intensos conflitos propostos 
pelos materiais musicais são resolvidos pela subli-
mação da emoção a estados meditativos, como se 
as vicissitudes da humanidade somente pudessem 
ser superadas por meio de uma serenidade interior 
indescritível em palavras, mas passível de tradução 
pela música.

No primeiro movimento, Beethoven joga com um 
elemento formal que tinha precedentes formidáveis 
em diversas peças de Haydn e no Quarteto nº 19, "As 
Dissonâncias" KV 465, de Mozart: uma introdução 
enigmática que desafia a continuidade do discurso. A 
indicação de andamento inicial maestoso reaparece em 
duas conjunturas inesperadas para os padrões clás-
sicos: no fim da exposição, portanto logo antes do 
desenvolvimento, e, de novo, perto do fim daquele 
longo desenvolvimento. Esse artifício não transfor-
ma o movimento num rondó, porque o caráter des-
ses maestosos é impróprio para servir como refrão.2 
O efeito é aplacar as tensões dos materiais, introdu-
zindo um distanciamento contemplativo, como se o 
compositor se colocasse fora da obra, a comentá-la, 
ou como se a continuidade temporal do discurso fos-
se submetida a uma ruptura em sua lógica linear, tal 
como nos flashbacks cinematográficos.

O segundo movimento apresenta uma extensão 
descomunal para um trecho em andamento lento e 
compreende seis variações sobre um tema, além de 

uma coda. Chamam a atenção, inicialmente, as mu-
danças súbitas de dinâmica e as passagens em har-
monias soturnas. Na terceira variação, Beethoven 
recorre à mudança para uma tonalidade distante e 
introduz uma variação em estilo de hino, um adagio 
molto espressivo que transporta o clima expressivo para 
um daqueles estados de platitude a que nos referi-
mos acima. Na quinta variação, uma outra novidade 
expressiva rompe a linearidade formal: recorrendo 
à técnica do sotto voce [em voz baixa] o compositor 
conduz o ouvinte a uma ambientação estranha, o que 
levou a tradição a atribuir a esse trecho a alcunha 
de "episódio misterioso". A variação final traz nova 
surpresa formal, pois apresenta somente metade do 
material e é interrompida por um mergulho na coda 
que nos afasta dos dilemas expressivos propostos 
pelo movimento.

Depois desses dois movimentos iniciais perturba-
dores, os movimentos finais parecem relativamente 
bem-comportados, o que nos faz indagar que relação 
essa correção de rumo teve com o abandono dos es-
boços iniciais em que Beethoven projetava um total 
de seis ou sete movimentos engenhosos e extrava-
gantes para este Quarteto.

RODOlfO COelHO De sOuZa é compositor, doutor em 
composição pela university of Texas at Austin e professor 
livre-docente do Departamento de música da universidade 
de São paulo/Ribeirão preto.

2. Na forma rondó, há sempre um refrão que retorna.
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GRAvAçõeS RecomeNDADAS

 
kuRtág

COMPlEtE WORkS fOR StRInG qUARtEt

Athena quartett

NeoS, 2013 

 
saNtORO

qUARtEtO nº 3 (CD qUADRO BRASIl)

quarteto Radamés Gnattali

Selo RÁDIo mec, 2008

 
beetHOVeN

tHE StRInG qUARtEtS

Amadeus quartet 

DeuTSche GRAmmophoN, 2000 

SuGeSTõeS De leITuRA

Bálint András varga  (org.)

GYöRGY kURtáG -  
   tHREE IntERVIEWS AnD lIGEtI HOMAGES

uNIveRSITy oF RocheSTeR pReSS, 2009

 

Rachel Beckles Willson  

lIGEtI, kURtáG, AnD HUnGARIAn  
   MUSIC DURInG tHE COlD WAR

cAmBRIDGe uNIveRSITy pReSS, 2007 

vasco mariz

ClAUDIO SAntORO

eDIToRA cIvIlIzAção BRASIleIRA, 1994 

elson Farias

ClAUDIO SAntORO - CAntOR DO SOl E DA PAz

eDIToRA vAleR, 2009

Robin Stowell (ed.)

tHE CAMBRIDGE COMPAnIOn tO StRInG qUARtEt

cAmBRIDGe uNIveRSITy pReSS, 2003

joseph kerman

tHE BEEtHOVEn qUARtEtS 

W.W. NoRToN & compANy, 1979

INTeRNeT

hTTp://WWW.clAuDIoSANToRo.ART.BR/

hTTp://WWW.lvBeeThoveN.com

QUARTETO OSESP
   EMMANUELE BALDINI VioliNo

   DAVI GRATON VioliNo

   PETER PAS Viola

   JOHANNES GRAMSCH VioloNCelo 
Fundado em 2008, o Quarteto 
Osesp reúne músicos formados 
em escolas diferentes: italiana, 
brasileira, norte-americana e 
alemã. A soma dessas tradições 
contribui para enriquecer a 
identidade do grupo. O  
Quarteto tem sua própria série 
na Sala São Paulo, na qual são 
apresentadas obras clássicas e 
propostas inovadoras e criativas. 
Seu repertório é muito amplo, 
incluindo obras que vão da  
época barroca até os jovens 
compositores contemporâneos. 
Entre os que já se apresentaram 
com o grupo, estão artistas  
como Gilberto Tinetti, Eduardo 
Monteiro, Roberto Díaz, Ovanir 
Buosi, Jean-Philippe Collard, 
Ricardo Castro, Antonio 
Meneses, Arnaldo Cohen,  
Lilya Zilberstein, David Aaron 
Carpenter, Nicholas Angelich  
e Nathalie Stutzmann.
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VENHA ASSISTIR À OSESP 
E ORQUESTRAS PARCEIRAS 
NA SALA SÃO PAULO. 
ENTRADA GRATUITA

OSESP E PARCEIROS 
DEMOCRATIZAM O ACESSO 
À CULTURA COM A SÉRIE MATINAIS.

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

osesp.art.br

Ingressos gratuitos limitados a 4 por pessoa. 
Disponíveis na bilheteria da Sala São Paulo desde a segunda-feira 
anterior ao concerto. A partir de 5 ingressos, será cobrado o valor 

de R$2,00 por ingresso. 
Bilheteria da Sala São Paulo: T 3223 3966

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

6 ABR DOM 11H 
JAZZ SINFÔNICA
FÁBIO PRADO REGENTE

ALEXANDRE MIHANOVICH
Arismar Overture
BERNARD HERRMANN 
Vertigo
RADAMÉS GNATTALI
Sinfonia Popular
CYRO PEREIRA
Gershwin Suíte – Fantasia Sobre Temas de 
   George Gershwin

13 ABR DOM 11H
NAOMI MUNAKATA REGENTE 

JOSÉ MAURICIO NUNES GARCIA
Gradual para o Domingo de Ramos
In Monte Oliveti
Domine tu Mihi Lavas Pedes
Judas, Mercator Pessimus
Sepulto Domino
M. CAMARGO GUARNIERI
Ave Maria
HEITOR VILLA-LOBOS
Tantum Ergo
ALBERTO GRAU
Pater Noster

ALBERTO GINASTERA
O Vos Omnes

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PRADO 
Missa da Paz: Gloria
AYLTON ESCOBAR
Missa Breve Sobre Ritmos Folclóricos Brasileiros: 
   Agnus Dei 

ERNST WIDMER 
Salmo 150

27 ABR DOM 11H 
OSESP
ISAAC KARABTCHEVSKY REGENTE  

PYOTR I. TCHAIKOVSKY 
Sinfonia nº 1 em Sol Menor, Op.13 - Sonhos de Inverno

PATROCÍNIO REALIZAÇÃO
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cravo na casa De bach em eIsenach
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30 Qua 21H reCitais osesp

 
JEREMY DENK piaNo 

CHarles iVes [1874-1954]

sonata nº 2 para piano - Concord [1911-5]

- emerson
- Hawthorne
- the alcotts
- thoreau
50 miN

______________________________________ 

joHaNN seBastiaN BaCH [1685-1750]

Variações goldberg, BWV 988 [1741]

- Ária - andante espressivo
- Variação 1 - allegro moderato
- Variação 2 - allegretto
- Variação 3 - Canone all'unisuono (poco andante, ma Con moto)
- Variação 4 - l'istesso movimento 
- Variação 5 - allegro Vivace 
- Variação 6 - Canone alla seconda (allegretto) 
- Variação 7 - un poco Vivace 
- Variação 8 - allegro 
- Variação 9 - Canone alla terza (moderato)
- Variação 10 - Fughetta (un poco animato) 
- Variação 11 - allegro e leggiero 
- Variação 12 - Canone alla Quarta in moto Contrario (allegretto moderato) 
- Variação 13 - andantino 
- Variação 14 - allegro moderato 
- Variação 15 - Canone alla Quinta in moto Contratrio (andante) 
- Variação 16 - ouverture (maestoso - allegretto) 
- Variação 17 - allegro 
- Variação 18 - Canone alla sesta (Con moto) 
- Variação 19 - allegro Vivace 
- Variação 20 - allegro 
- Variação 21 - Canone alla settima (andante Con moto) 
- Variação 22 - alla Breve 
- Variação 23 - allegro moderato 
- Variação 24 - Canone all'ottava (allegretto Con moto) 
- Variação 25 - andante espressivo 
- Variação 26 - allegro 
- Variação 27 - Canone alla Nona (un poco Vivace) 
- Variação 28 - allegro
- Variação 29 - Brillante 
- Variação 30 - Quodlibet (moderato) aria da Capo - andante espressivo
38 miN
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parei de assistir à série de televisão Breaking 
Bad no começo da terceira temporada por 
uma razão estranha: senti que fazia mal à 
minha alma. Para ser franco, eu nunca tinha 

me importado com minha alma antes, mas, quando 
pedaços carbonizados de avião começaram a chover 
sobre Albuquerque (os fãs da série saberão a que 
estou me referindo), senti uma dor incômoda, um 
sofrimento incomum, e decidi que bastava. Podemos 
dizer que Breaking Bad é as “Variações Goldberg do 
desespero”. Quantas consequências terríveis Walter 
White colherá por conta de sua primeira má escolha? 
Pelo menos, até onde acompanhei, a abordagem da 
série foi exaustiva: um desfile de danos emocionais, 
físicos e espirituais. As Variações Goldberg também são 
exaustivas, por conta da primeira decisão fatal de 
Bach: a linha de baixo que escolheu e os parâmetros 
que definiu a partir dela. 

 Na verdade, as Variações Goldberg causaram em 
mim mais desespero do que qualquer outra obra 
musical na história, com exceção do Trio Para Piano, 
Violino e Violoncelo, de Tchaikovsky (por razões com-
pletamente diferentes). Quantas horas passei aflito 
nos camarins, sabendo que na plateia estariam vários 
sabichões insuportáveis, com suas setecentas grava-
ções da peça e suas opiniões profundamente embasa-
das? Quantas horas passei praticando todas as passa-
gens em que as mãos cruzam uma por cima da outra, 
depois mudam de direção (como se voltassem a um 
local em que houve um acidente), encarando uma à 
outra novamente?

A peça, escrita originalmente para um instru-
mento com dois teclados, torna-se especialmente 
traiçoeira quando tocada em apenas um. São muitos 
os cruzamentos de mão impossíveis, trechos impos-
síveis de tocar. É preciso decidir que mão passará 
sobre a outra e praticar como fazer essa troca suave-
mente; porém, sempre existe a possibilidade de você 
estar no palco, em êxtase, e seus dedos e pulsos lite-
ralmente emaranharem-se — como dois dançarinos 
que tropeçam um sobre o outro — espalhando notas 
erradas por todo lado. É preciso sempre lembrar que 
se está tocando o instrumento “errado”, especial-
mente para os críticos.

Além de toda sua dificuldade técnica, as Variações 
são aterrorizantemente limpas. A peça se atém princi-
palmente à pureza do sol maior, e seu material é qua-

se óbvio: numa variação, as escalas perseguem uma à 
outra em terças (esta me traz memórias horríveis de 
praticar escalas quando criança); noutra, predominam 
os arpejos (idem); noutra ainda, temos notas próximas 
em uma mão e saltos na outra. É quase como o plano 
de uma aula, dividido em unidades, e todos conhecem 
a peça muito bem — é tão rodada quanto um viajante 
experiente no saguão de um aeroporto.

Nunca tive interesse algum nas Variações, mas, 
um dia — não sei como —, minha amiga Toby Saks 
me convenceu a aprender a peça para seu festival em  
Seattle. Ela pensava que isso mudaria minha vida. 
Com um “sim” impensado, eu me comprometi — 
e não se pode substituir as Variações Goldberg em um 
programa; seria o mesmo que substituir George  
Clooney num filme. Como de praxe, procrastinei. 

A seguir, frios e desesperadores meses de dezem-
bro e janeiro vieram, e com eles uma noite de Natal 
passada na companhia de um piano, me perguntando 
por que não poderia haver apenas quinze variações, 
ou dezoito, ao invés de trinta. Eu as separei em gru-
pos de cinco, para lidar com a enormidade do projeto. 
 A respeito do dia anterior à minha primeira apre-
sentação, lembro-me de estar sentado em um res-
taurante vietnamita, debruçado sobre uma tigela gi-
gante de pho (lá fora caía a clássica garoa de Seattle), 
enquanto meus amigos músicos murmuravam para 
mim frases consoladoras — “Tenho certeza de que 
será ótimo” —, me tratando como um paciente que 
está prestes a realizar uma cirurgia.

A primeira performance foi um pouco como um 
sonho, em grande parte ruim, mas senti “algo” di-
ferente em algumas variações. O primeiro sinal do 
meu novo vício. Estaria eu confiante ou ferido após a 
batalha? Um segundo período de obsessão começou, 
em que mergulhei nas teimosas variações a fim de 
entender a independência (ou a falta dela) das minhas 
mãos, tentando encontrar a forma mais transparente 
e amorosa de interpretá-las. E agora, nove anos de-
pois e com um disco nas mãos, provavelmente faço 
parte dos “Viciados nas Variações Goldberg Anônimos”. 
 Os “anônimos”, herméticos e obsessivos, come-
tem todos os deslizes que assolam a música clássica 
de uma forma geral. A peça é como um texto que 
reflete sobre si mesmo, completo em seu próprio 
mundo, sugerindo que tudo que sempre se quis sa-
ber está ali contido. Assim, as Variações (música sobre 
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música, por definição) estão sujeitas a inúmeras dis-
cussões entre entendidos, como as comparações en-
tre gravações, semelhantes a lutas de pesos-pesados  , 
em que se faz uso da irritante expressão “definitiva”. 
  No entanto, o sorriso de Bach sempre vence. A 
peça é uma aula sobre muitos assuntos, mas princi-
palmente sobre a beleza: a forma como as variações 
passam sem sobressaltos do trágico ao cômico e como 
simples escalas se transformam em energia, alegria, 
entusiasmo, celebrando os elementos mais funda-
mentais da música. Esse é o tipo de felicidade imacu-
lada que Beethoven finalmente tentou atingir, após 
a felicidade heroica de seu período intermediário. 
Os últimos movimentos dos Op. 109 e 111 de Bee-
thoven evocam as Variações Goldberg, e representam 
uma felicidade inalcançável.

A estratégia de Breaking Bad, compartilhada por 
vários dos grandes romances e obras de arte que co-
nhecemos (estou pensando em você, Balzac!), é nos 
afogar em um mar de degradação humana. Muitas 
vezes, é mais fácil escrever uma história triste. A fe-
licidade facilmente torna-se um atalho, ou algo pou-
co verossímil; “final feliz” é uma expressão frequen-
temente usada em tom depreciativo. É claro que o 
final das Variações Goldberg contém melancolia em sua 
mistura (ao contrário dos “cristais puros” de Walter, 
em Breaking Bad). Quando o tema retorna ao final, 
você se dá conta de que esta é a última vez que ouvirá 
aquela passagem agridoce em Mi Menor (melancolia 
sobre a melancolia), e também a última vez que po-
derá experimentar a sequência de quintas com a qual 
Bach se afasta deste tom. Admito que toda vez me 
engasgo, não porque a peça é longa, não porque está 
chegando ao fim, mas por uma sensação de que tudo 
o que veio antes se completa, de que tudo está como 
tem de ser e — se não soar muito cafona dizê-lo — 
pelo esplendor dessa experiência. Ela nos proporciona 
algo raro na existência humana: a sensação, no final 
de alguma coisa, de que valeu inteiramente a pena.

  
JeRemy DeNk é pianista.Texto publicado no jornal the guar-
dian, em 7 de novembro de 2013. Tradução de Ricardo Sá 
Reston.

leIA eNSAIo De jeRemy DeNk SoBRe A sONata 
CONCORd NA pÁGINA 4

GRAvAçõeS RecomeNDADAS

iVes

JEREMY DEnk PlAYS IVES

jeremy Denk, piano

ThINk DeNk meDIA, 2010

baCH

GOlDBERG VARIAtIOnS

jeremy Denk, piano

NoNeSuch, 2013

 
GOlDBERG VARIAtIOnS

Glenn Gould, piano

SoNy, 2003

 
GOlDBERG VARIAtIOnS

András Schiff, piano

ecm, 2003
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SuGeSTõeS De leITuRA

geOffRey blOCk

IVES: COnCORD SOnAtA:  
   PIAnO SOnAtA nO. 2 

cAmBRIDGe uNIveRSITy pReSS, 1996

CHaRles iVes

ESSAYS BEfORE A SOnAtA,  
   tHE MAJORItY, AnD OtHER WRItInGS

W. W. NoRToN & compANy, 1999

JaN sWaffORD

CHARlES IVES: A lIfE WItH MUSIC

W. W. NoRToN & compANy, 1998

peteR Williams

BACH: tHE GOlDBERG VARIAtIOnS 

cAmBRIDGe uNIveRSITy pReSS, 2001

JOHN butt (eD.)

tHE CAMBRIDGE COMPAnIOn tO BACH

cAmBRIDGe uNIveRSITy pReSS, 1997

INTeRNeT

hTTp://WWW.chARleSIveS.oRG/

hTTp://WWW.jSBAch.oRG/

hTTp://WWW.jSBAch.NeT/

JEREMY DENK piaNo 

PRIMEIRA VEZ COM A OSESP

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

Todo domingo nas bancas

16,90*
cada 
livro-cd

A p e n a s
R$

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

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

ASSINANTE FOLHA:
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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

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

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

VioliNos
CLáudIO CRuz  spalla**
dAVI GRAtON spalla***
eMMANueLe BALdINI spalla
YuRIY RAKeVICH
LeV VeKSLeR***
ADRIAN PETRUTIU
IGOR SARUDIANSKY
MATTHEw THORPE
aleXeY CHasHNiKoV
aNDreas uHlemaNN
Camila YasuDa
CaroliNa KliemaNN
CÉsar a. miraNDa
CristiaN saNDu
eleNa KlemeNtieVa
eliNa suris
FloriaN Cristea
gHeorgHe VoiCu
iNNa meltser
iriNa KoDiN
Katia spÁssoVa
leaNDro Dias
marCelo soares
paulo pasCHoal
roDolFo lota
simoNa CaVuoto
soraYa laNDim
susaNe golDmaNN
suNg-euN CHo
sVetlaNa teresHKoVa
tatiaNa ViNograDoVa
irem BoZKurt*

Violas
HORáCIO SCHAefeR
MARIA ANGéLICA CAMERON
PETER PAS 
aNDrÉs lepage
DaViD marQues silVa
ÉDersoN FerNaNDes
galiNa raKHimoVa
olga VassileViCH
simeoN griNBerg
VlaDimir KlemeNtieV

VioloNCelos
JOHANNeS GRAMSCH
WILSON SAMPAIO***
HELOISA MEIRELLES
aDriaNa HoltZ
BrÁulio marQues lima
Douglas Kier
jiN joo DoH
maria luísa CameroN
marialBi trisolio
regiNa VasCoNCellos
roDrigo aNDraDe silVeira

CoNtraBaiXos
ANA VALéRIA POLeS
PedRO GAdeLHA 
MARCO DELESTRE  
MAx EBERT FILHO
aleXaNDre rosa
almir amaraNte
ClÁuDio toreZaN
jeFFersoN CollaCiCo
luCas amorim esposito
NeY VasCoNCelos
Harpa
LIuBA KLeVtSOVA
paola BaroN

ACADEMIA DA OSESP

VioliNo
DaN raFael tolomoNY
erYCK giaCoN
moNiQue Dos aNjos
suÉlleN Boer

Viola
eVertoN taBorDa
jaDer Da CruZ
NataNael Ferreira

CoNtraBaiXo
luiZ eDuarDo Ferreira

Flauta
raul meNeZes

oBoÉ
ÉriCo marQues

ClariNete
maría Del mar rÁBago
patriCK ViglioNi

Fagote
FraNCisCo WelliNgtoN

trompa
juNior aNDraDe

trompete
CristÓBal rojas saliNas
DaN Yuri

tromBoNe
aNDrÉ maCHaDo
Diego riBeiro
eZeQuiel lima

tuBa
CÉsar augusto souZa

Flautas
FABíOLA ALVES piCColo
josÉ aNaNias souZa lopes
sÁVio araújo

oBoÉs
ARCádIO MINCzuK
JOeL GISIGeR  
NATAN ALBUQUERQUE JR. CorNe iNglês
peter apps
riCarDo BarBosa

ClariNetes
OVANIR BuOSI  
SéRGIO BuRGANI  
NIVALDO ORSI ClaroNe
DaNiel rosas
giuliaNo rosas

Fagotes
ALexANdRe SILVéRIO  
JOSé ARION LIñARez  
romeu raBelo CoNtraFagote
FraNCisCo Formiga

trompas
dANte YeNque  
OzéAS ARANteS  
aNDrÉ goNçalVes
josÉ Costa FilHo
NiKolaY geNoV
luCiaNo pereira Do amaral
samuel HamZem
eDuarDo miNCZuK

trompetes
feRNANdO dISSeNHA  
GILBeRtO SIqueIRA
aNtoNio Carlos lopes jr.
marCelo matos
FlÁVio gaBriel*

tromBoNes
dARCIO GIANeLLI  
WAGNeR POLIStCHuK  
aleX tartaglia
FerNaNDo CHipoletti

tromBoNe BaiXo
dARRIN COLeMAN MILLING 

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

tímpaNos
eLIzABetH deL GRANde  
RICARdO BOLOGNA  

perCussão
RICARdO RIGHINI 1ª perCussão
alFreDo lima
armaNDo YamaDa
eDuarDo giaNesella
ruBÉN ZúÑiga

teClaDos
OLGA KOPYLOVA  

gerêNCia
JOEL GALMACCI  gereNte
xISTO ALVES PINTO  iNspetor
laura paDoVaN passos

(*) músiCo CoNViDaDo
(**) músiCo liCeNCiaDo
(***) Cargo iNteriNo

os Nomes estão relaCioNaDos  
em orDem alFaBÉtiCa, por Categoria.
iNFormações sujeitas a alterações
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F: 55 11 3146 5900 
E: reservas.htsp@tivolihotels.com
www.tivolihotels.com

AFINE SEUS SENTIDOS.
Tivoli São Paulo - Mofarrej: Hotel Oficial da Temporada OSESP 2014
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CORO DA OSESP
A combinação de um grupo de
cantores de sólida formação
musical com a condução de uma
das principais regentes brasileiras 
faz do Coro da Orquestra 
Sinfônicado Estado de São Paulo 
uma referência em música vocal 
no Brasil. Nas apresentações junto 
à Osesp, em grandes obras do 
repertório coral-sinfônico, ou em 
concertos a cappella na Sala São 
Paulo e pelo interior do estado, o 
grupo aborda diferentes períodos 

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

Estado de São Paulo em 1994, 
passou a se chamar Coro da 
Osesp em 2001. Em 2009, o 
Coro da Osesp lançou seu 
primeiro disco, Canções do Brasil, 
que inclui obras de Osvaldo 
Lacerda, Francisco Mignone, 
Camargo Guarnieri, Marlos 
Nobre, Villa-Lobos, entre 
outros compositores brasileiros. 
Em 2013, lançou gravação de 
obras de Aylton Escobar  
(Selo Osesp Digital). 
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(*) músiCo liCeNCiaDo
(**) em eXperiêNCia No Coro Da osesp

os Nomes estão relaCioNaDos  
em orDem alFaBÉtiCa, por Categoria.

iNFormações sujeitas a alterações

CORO DA OSESP
CoorDeNaDora geral e regeNte
NAOMI MuNAKAtA

sopraNos
aNNa CaroliNa moura
eliaNe CHagas
ÉriKa muNiZ
FlÁVia Kele De souZa
jamile eVaristo**
ji sooK CHaNg
maYNara araNa CuiN
NatÁlia Áurea
ReGIANe MARtINez moNitora
regiNa aYres
roXaNa KostKa
tHaís sCHloeNBaCH**
ViViaNa CasagraNDi

CoNtraltos / meZZos
aNa gaNZert
CelY KoZuKi
Clarissa CaBral
CristiaNe miNCZuK
FaBiaNa portas
lÉa laCerDa
maria aNgÉliCa leutWiler
maria raQuel gaBoarDi
mariaNa ValeNça
môNiCa WeBer BroNZati
PAtRíCIA NACLe moNitora
silVaNa romaNi
solaNge Ferreira
VesNa BaNKoViC

teNores

CORO ACADêMICO DA OSESP
regeNte
MARCOS tHAdeu

sopraNos
lais assuNção
mariaNa saBiNo jarDim
NaliNi meNeZes
NegraVat
tatiaNe reis

CoNtraltos 
aNa luiZa De oliVeira
Carla CampiNas
CaroliNe jaDaCH
DaNiela lamim
joYCe De souZa

teNores
BruNo arraBal
eDilsoN juNior
Felipe Balieiro
isaQue oliVeira
marCus loureiro

BaiXos
aNDersoN BarBosa
aNDrÉ raBelo
gaBriel CaliXto
roDrigo tHeoDoro
Yuri souZa

piaNista CorrepetiDora
Camila oliVeira

aNDersoN luiZ De sousa
Carlos eDuarDo Do NasCimeNto
ClaYBer guimarães
erNaNi matHias
FÁBio ViaNNa peres
joCelYN maroCColo
luiZ eDuarDo guimarães
MáRCIO SOAReS BASSOuS moNitor
marCo aNtoNio jorDão*
oDoriCo ramos
paulo CerQueira
rúBeN araújo

BaiXos / BarítoNos
alDo Duarte
eriCK souZa
FerNaNDo CoutiNHo ramos
FlaVio Borges
FraNCisCo meira
israel masCareNHas
joão Vitor laDeira
laerCio reseNDe
moisÉs tÉssalo
paulo FaVaro
SABAH teIxeIRA moNitor
silas De oliVeira

preparaDor VoCal
marCos tHaDeu

piaNista CorrepetiDor
FerNaNDo tomimura

gerêNCia 
CLAudIA dOS ANJOS  gereNte
seZiNaNDo gaBriel De o. Neto  iNspetor
aNa ClauDia marQues Da silVa  assisteNte
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FUNDAçãO OSESP
presiDeNte De HoNra

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

CoNselHo De aDmiNistração
presiDeNte

FábIO COllEttI bARbOSA
ViCe-presiDeNte
HeItOR MARtINS
CoNselHeiros
alBerto golDmaN
aNtoNio QuiNtella
eliaNa CarDoso
Helio mattar 
josÉ Carlos Dias
lilia moritZ sCHWarCZ
maNoel Corrêa Do lago
sÁVio araújo

CoNselHo De orieNtação
peDro moreira salles 
FerNaNDo HeNriQue CarDoso
Celso laFer
HoraCio laFer piVa
josÉ ermírio De moraes Neto 

CoNselHo FisCal
jâNio gomes
maNoel BiZarria guilHerme Neto
miguel sampol pou

CoNselHo CoNsultiVo
aNtoNio Carlos CarValHo De Campos
aNtoNio prata
DrauZio Varella
eDuarDo giaNNetti
eugêNio BuCCi
FÁBio magalHães
gustaVo roXo
Heloisa FisCHer
jaC leirNer
jaYme garFiNKel
joão guilHerme ripper
josÉ pastore
josÉ roBerto WitHaKer peNteaDo
loreNZo mammì
luiZ sCHWarCZ
moNiCa WalDVogel
NelsoN russo Ferreira
paulo aragão
peDro pareNte
pÉrsio ariDa
pHilip YaNg
raul Cutait
riCarDo leal
riCarDo oHtaKe
sergio aDorNo
steFaNo BriDelli  
tatYaNa araújo De Freitas
tHilo maNNHarDt
Vitor HallaCK
William Veale  
ZÉlia DuNCaN

Diretoria eXeCutiVa
MARCElO lOPES Diretor eXeCutiVo
fAuStO A. MARCuCCI ARRudA superiNteNDeNte
assisteNtes
CaroliNa CristiaNi 
juliaNa Dias FraNça 

Diretoria artístiCa
ARtHUR NEStROVSKI Diretor artístiCo
luCreCia ColomiNas assessora
DaNNYelle ueDa assisteNte 
plaNejameNto artístiCo
eNeIdA MONACO CoorDeNaDora
FlÁVio moreira

FestiVal iNterNaCioNal De iNVerNo 
   De Campos Do jorDão
fáBIO zANON CoorDeNaDor artístiCo-peDagÓgiCo
assisteNte
Átilla oliVeira

juríDiCo
dANIeLLA ALBINO BezeRRA gereNte
aNDrÉ De paula turella CarpiNelli  
mariNa Baraças FigueireDo

CeNtro De DoCumeNtação musiCal  
e eDitora CriaDores Do Brasil
ANtONIO CARLOS NeVeS PINtO CoorDeNaDor
MILTON TADASHI NAKAMOTO
HERON MARTINS SILVA
CÉsar augusto peteNÁ
guilHerme Da silVa trigiNelli
leoNarDo Da silVa aNDraDe
luCiaNo ramos rossa
roBerto Dorigatti
tamiKo sHimiZu
mariNa tarateta FraNCo De oliVeira
VeNito De oliVeira
DaNiele Fieri silVa****
eDimilla silVa Ferreira***
ViNiCius aNtoNio Dos saNtos

 
atiViDaDes eDuCaCioNais
ROGéRIO zAGHI CoorDeNaDor
aCaDemia
Camila alessaNDra roDrigues Da silVa
juliaNa martiNs Vassoler
DANA MIHAELA RADU piaNista CorrepetiDora
eDuCação musiCal
HELENA CRISTINA HOFFMANN
simoNe Belotti
DaNiela De Camargo silVa
DeNilsoN CarDoso araújo 
Coro iNFaNtil
TERUO YOSHIDA regeNte
Coro juNeNil
PAULO CELSO MOURA regeNte
BreNa Ferreira BueNo
Coro aCaDêmiCo
MARCOS THADEU regeNte
eDuCação patrimoNial
RENATA LIPIA LIMA
Caio passaDor garCia
CaroliNa oliVeira ressureição*
reNata garCia CruZ*

marKetiNg
CARLOS HARASAWA Diretor
assiNaturas
maria luiZa Da silVa 
tHais oliVeira De sousa*
Captação pessoa FísiCa
rita pimeNtel 
gaBrielle a. De oliVeira CoelHo*
eVeNtos
MAUREN STIEVEN 
eliaNe riBeiro tolDo De oliVeira 
relaCioNameNto parCeiros
CAROLINA BIANCHI 
gioVaNNa Campelo
relaCioNameNto patroCiNaDores
NatÁlia lima 
oliVia torNelli*

ComuNiCação
MARCeLe LuCON GHeLARdI gereNte
NatÁlia KiKuCHi
artes grÁFiCas
BERNARD wILLIAM CARVALHO BATISTA
iZaBel meNeZes
julia araujo ValeNCia* 
impreNsa
ALExANDRE AUGUSTO ROxO FELIx
elDer magalHães*
míDias Digitais
FABIANA GHANTOUS
DaNiela Cotrim
CaroliNa apareCiDa Vargas HaNKe*
puBliCações e impressos
FERNANDA SALVETTI MOSANER
BeatriZ Yumi aoKi*
puBliCiDaDe
ANA PAULA SILVA MONTEIRO
tHais souZa paes

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

CoNtaBiliDaDe
IMACuLAdA C. S. OLIVeIRA gereNte
leoNarDo QueiroZ
luimari roDrigues
ValÉria De almeiDa Cassemiro
aNa CaroliNa aZeVeDo*

FiNaNCeiro
fABIANO CASSANeLLI dA SILVA gereNte
VERA LUCIA DOS SANTOS SOUZA
ailtoN gaBriel De lima jr*
jaNDui aprigio meDeiros FilHo 
VaNia maria aleNCar
DeNis martiNs Zopelaro
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Para os jornalistas da                  , tocar notícia é como fazer uma sinfonia.

A CBN não toca música.
Mas a equipe de âncoras é afinadíssima.
Os comentaristas são virtuoses da palavra e da informação jornalística.
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(*) estagiÁrios
(**) apreNDiZes
(***) liCeNCiaDo 
(****) temporÁrio 

DiVisão aDmiNistratiVa
GIACOMO CHIAReLLA gereNte
CaroliNa BeNKo sgai
gustaVo paim golçalVes**
raFael loureNCo patriCio
saNDra apareCiDa Dias
serViço De VoluNtÁrios
aNa ClauDia marQues Da silVa
serViços terCeiriZaDos
MARIA TERESA ORTONA FERREIRA
maNuteNção e oBras
dANIeLA VIeGAS MARCONdeS gereNte
MURILO SOBRAL COELHO             
osValDo De souZa Britto
marCiel Batista saNtos
Felipe De Castro leite lapa
maYCoN roBerto silVa*
josÉ augusto são peDro
raimuNDo HermíNio Dos saNtos
reCursos HumaNos
LeONARdO dutRA dI PIAzzA gereNte
DiNaHir De oliVeira tomKeWitZ 
eDiNa marCia riBeiro Da silVa
eliaNa ValeNtiNi sasaKi
marleNe apareCiDa De almeiDa simão
iNFormÁtiCa
MARCELO LEONARDO DE BARROS
leoNarDo riBeiro galDiNo**
geoVaNNi silVa Ferreira
gustaVo taDeu CaNoa morgaDo
VaNDerlei gomes Da silVa*
Compras e suprimeNtos
Deise pereira piNto 
jeFersoN roCHa De lima
maria De FÁtima riBeiro De sousa
roseli FerNaNDes 
almoXariFaDo
wILSON RODRIGUES DE BARROS
jorge luiZ muNiZ Ferreira
arQuiVo
eduARdO de CARVALHO
isaBel De CÁssia Crema goNçalVes
saYoNara souZa Dos saNtos
reCepção
aleX De almeiDa alQuimim
euNiCe De FalCo assis
FerNaNDa HeleN De souZa
jessiCa BolaiNa suYama
Nagela garDeNe silVa Nogueira

Copeira
luCileia NoVais jarDim

DiVisão operaCioNal
ANALIA VeRÔNICA BeLLI gereNte 
DepartameNto proDução — osesp 
ALESSANDRA CIMINO
roDrigo maluF ramos Da silVa
aNa NelY BarBosa De lemos
luCas gomes mariNHo martiNs

DepartameNto De operações
MÔNICA CáSSIA feRReIRA gereNte
REGIANE SAMPAIO BEZERRA
aNgela Da silVa sarDiNHa
CristiaNo gesualDo
FaBiaNe De oliVeira araujo
guilHerme Vieira 
ViNiCius goY De aro
ViNiCius pimeNtel teles**
siDNeY augusto De oliVeira miNgHiN**

DepartameNto tÉCNiCo
RONALd GOeS gereNte
EDNILSON DE CAMPOS PINTO
eriK Klaus lima gomiDes
sÉrgio CattiNi
elieZio Ferreira De araujo
ilumiNação
Carlos eDuarDo soares Da silVa 
aBDias ViCeNte Da silVa juNior
aCústiCa
som
FaBio tsuNeo seNa saNtos miYaHara
FerNaNDo DioNisio Vieira Da silVa
reNato Faria FirmiNo
moNtagem
RODRIGO BATISTA FERREIRA
BeNeDito juNior roDrigues Costa
Carlos HeNriQue N. Dos saNtos
emersoN De souZa
gersoN Da silVa
josÉ Carlos Ferreira
júlio Cesar Barreto De souZa
paulo alBerto Correa paiXão
reiNalDo roBerto saNtos
roNalDo liBerato saNtos
CoNtrolaDores De aCesso
SANDRO MARCELLO SAMPAIO MIRANDA
aDailsoN De aNDraDe
eDgar paulo Da CoNCeição
emilio Do praDo roDrigues
HumBerto alVes CaroliNo
julio Cesar rosa
leaNDro ViCeNte sVet
luiZ mario alVes Da silVa
NiZiNHo DeiViD Zopelaro
regiValDo lopes De souZa
roNalDo De lima QuiriNo
saNDro silVestre Da silVa

iNDiCaDores
SABRINE FERREIRA
aNa paula Do NasCimeNto gomes*
aNDersoN BeNi
BreNDa KosCHel De Farias*
BruNo guilHermiNo De FraNça silVa
DeBora regiNa arruDa parDo*
FerNaNDa lÉ De oliVieira*
FerNaNDo roDrigues Da silVa
israel Dias De lima*
joão luCas BressaN*
larissa Baleeiro Da silVa*
marCia siNtia liNs riBeiro*
marCo aurelio giaNelli ViaNNa Da silVa*
maria joCelma a. r. NisHiuCHi
mariaNa De almeiDa NeVes
tassiaNa De souZa roDrigues*

Camareiras
iVoNe Das poNtes
maria Do soCorro Da silVa
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Para os jornalistas da                  , tocar notícia é como fazer uma sinfonia.

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

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

Há boas razões para ser um Associado Osesp

1
2
3 PROGRAMA SUA ORQUESTRA 

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

11 3367 9580

REALIZAÇÃO

/osesp /osesp /osesp/videososesp

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

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

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

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

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

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

para melhor usufruir desse incentivo fiscal. 
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PROGRAMA SUA ORQUESTRA

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

aBNer oliVa
aBraHão saliture Neto
aDemar pereira gomes
aDHemar martiNHo Dos saNtos
aDriaNa maZieiro reZeNDe
aDriaNa raVaNelli riBeiro gilliotti
agueDa galVão
alBerto CaZauX
alBerto KaCHaNi
alBiNo De Bortoli
alCeu laNDi
alessaNDra miramoNtes lima
alessaNDro CoNtessa
aleXaNDre CoNti marra
aleXaNDre jose marKo
aleXaNDre leao Ferreira
alFreDo josÉ maNsur
aliDa maria FleurY BellaNDi
alieKsiei martiNs
alVaro FurtaDo
aNa Carola HeBBia loBo messa
aNa CaroliNa alBero BelisÁrio
aNa elisaBetH aDamoViCZ De CarValHo
aNatolY tYmosZCZeNKo
aNDrÉ CamiNaDa
aNDre guYVarCH
aNDrÉ luiZ De meDeiros m. De Barros
aNDre roDrigues CaNo
aNDre XaVier Forster
aNDreia De Fatima NasCimeNto
aNelise paiVa Csapo
aNita leoNi
aNtoNieta De oliVeira
aNtoNio ailtoN Caseiro
aNtoNio CapoZZi
aNtoNio Carlos maNFreDiNi
aNtoNio Carlos reBello Da silVa
aNtoNio Claret maCiel saNtos
aNtoNio De jesus meNDes
aNtoNio Dimas
aNtoNio marCos Vieira saNtos
aNtoNio roBerto lumiNati
aNtoNio salatiNo
arNalDo malHeiros
arNalDo YaZBeK jr.
artur HeNriQue De toleDo DamasCeNo
aVa NiCole DraNoFF Borger
BarBara HeleNa KleiNHappel mateus
Bela FelDmaN - BiaNCo
BeNjamiN jeaNYVes ergas
BertHa roseNBerg
Carlo Celso leNCioNi ZaNetti
Carlos alBerto De moura
Carlos alBerto 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 eDuarDo tHomÉ De saBoYa oliVeira
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
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
liliaN roCHa De aBreu soDrÉ CarValHo
liria Kaori iNoue
liVio De ViVo
luCas De lima Neto
luCi BaNKs leite
lúCia maCHaDo moNteiro
luCia porCHat CauDuro
luCiaNa CristiNa Da silVa
luCiaNo goNZales ramos
luis eDmuNDo piNto Da FoNseCa
luís marCello gallo
luis marCio BarBosa
luiZ aNtôNio pereira
luiZ augusto De QueiroZ aBlas
luiZ Carlos CorsiNi moNteiro De Barros
luiZ Carlos De Castro VasCoNCellos
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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
mauriCio YasuDa
mauro FisBerg
mauro NemiroVsKY De siQueira
maYsa CerQueira mariN auDi
meire CristiNa saYuri morisHigue
merCia luCia De melo NeVes CHaDe
messias maCiel Do praDo
miCHael HaraDom
miCHel CuNHa taNaKa
miCHele sopHia loeB CHaZaN
miguel pareNte Dias
miguel sampol pou
miguel VituZZo FilHo
miriam De souZa Keller
môNiCa assumpção pimeNtel De mello
moNiCa maria gomes Ferreira
môNiCa maZZiNi perrotta
NaDir Da gloria H. CerVelliNi
NaNCY ZamBelli
NapoleoN goH miZusaWa
Natalia Kruger
NataNiel piCaDo alVares
Neli apareCiDa De Faria
NÉlio garCia De Barros
NelsoN aNDraDe
NelsoN De almeiDa goNçalVes
NelsoN merCHeD DaHer FilHo
NelsoN pereira Dos reis
NelsoN Vieira Barreira
Neusa maria De souZa
NiltoN DiViNo D'aDDio
Noemia pereira NeVes
olaVo aZeVeDo goDoY CastaNHo
orlaNDo Cesar o. Barretto
osCar WiNDmüller
osNi apareCiDo saNCHeZ

osWalDo HeNriQue silVeira
otaVio De souZa ramos
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
raFael golomBeK
rapHael pereira CriZaNtHo
raQuel sZterliNg NelKeN
reBeCa lÉa Berger
regiNa HeleNa Da silVa
regiNa lúCia elia gomes
regiNa ValÉria Dos saNtos mailart
reiNalDo moraNo FilHo
remo trigoNi júNior
reNata KutsCHat
reNata simoN
reNato Volpe De aNDraDe
reNÉ HeNriQue gÖtZ liCHt
riCarDo BoHN goNçalVes
riCarDo guilHerme BusCH
riCarDo sampaio De araujo
riCarDo VoN DolliNger martiN
rita De Cassia BarraDas Barata
roBert a. Wall
roBerto Castello WellauseN
roBerto goNCalVes BorBa
roBerto lopes DoNKe
roBerto moretti BueNo
roBerto sergio sergi
rogÉrio taBet De oliVeira
rosa maria pessôa raNgel
rosaNa taVares
roseli rita mariNHeiro
rosiCler alBuQuerQue De sousa
ruBeNs pimeNtel sCaFF juNior
ruY BiaNCHi sartoretto
salVator liCCo Haim
sami teBeCHraNi
saNDra ramos FilippiNi BorBa
saNDra souZa piNto
saNto BoCCaliNi juNior
saraH ValeNte Battistella
satosHi YoKota
selma aNtoNio
selma s. CerNea
sergio paulo rigoNatti
sergio raCHmaN
sergio treVisaN
sHara pereira De poNttes
siDNei FortuNa
silVia CiNtra FraNCo
sílVia regiNa FraNCesCHiNi
silVio aleiXo
silVio 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
ZilDa KNoploCH
Zilma souZa CaVaDas
ZoÉ marsiglio
Zoroastro CerViNi aNDraDe
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INFORMAçÕES ÚTEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rossini Quintas Perez (Macaíba, RN, 1932)
Rossini Perez é gravador e pintor. Em 1943, muda-se com a família para o Rio de 
Janeiro, onde constrói sua base acadêmica. A convivência com artistas modernos é es-
timulante e definitiva para sua formação. As aulas com Oswaldo Goeldi, na Escolinha 
de Arte do Brasil, despertam-lhe o interesse por gravura. Com Fayga Ostrower, a 
história da arte e o cubismo surgem como referência. Na década de 1950, suas obras 
tratam de temas como os barcos, os morros e as favelas cariocas. Identificando-se com 
a crescente onda da abstração informal no Brasil, Rossini passa a experimentar, em 
1958, as possibilidades da gravura em metal. Aperfeiçoa-se em litografia na Rijksaka-
demie, em Amsterdã, como bolsista, em 1962. No ano seguinte, transfere-se para 
Paris, onde reside por dez anos. Entre 1974 e 1975, ajuda a implantar uma oficina 
de gravura em metal na École Nationale des Beaux-Arts – Enba (Escola Nacional de 
Belas-Artes), em Dacar, Senegal, onde posteriormente leciona. De volta ao Brasil, é 
professor no Centro de Criatividade da Fundação Cultural do Distrito Federal, em Bra-
sília, em 1978, e no Ateliê de Gravura do MAM-RJ, de 1983 a 1986.

ROSSINI PEREz
Macaíba, RN, 1932 

Fourmillement [Formigamento], 1964
água-forte e água-tinta sobre papel

14,5 x 29,6 cm (área impressa); 39 x 45,3 cm (suporte)
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil. Doação do artista, 2006.

Crédito fotográfico: Isabella Matheus
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