
A Sinfonia nº 9, de Beethoven, com As vozes de  
PAULo szot, LAURen snoUFFeR, denIse  
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o coRo dA osesP e o coRo AcAdÊmIco  
dA osesP, soB RegÊncIA de mARIn ALsoP
AntonIo meneses InteRPRetA vILLA-LoBos, com  
RegÊncIA de IsAAc KARABtchevsKY e PARtIcIPAção do  
coRo dA osesP, do coRo InFAntIL dA osesP  
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alBerto giNastera
mauriCe raVel
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ISAAC KARABTCHEVSKY regeNte  
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JORGE TAKLA direção CêNiCa

PAULO SZOT BarÍtoNo

KEITH JAMESON teNor 

LAUREN SNOUFFER sopraNo

KEITH PHARES BarÍtoNo 
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A OSESP VIAJA PELO BRASIL, COMEMORANDO 
60 ANOS. SERÃO 5 CONCERTOS EM 5 
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pOr Marina rheingantz
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Marina Rheingantz nasceu em Araraquara, em 
1983, e vive e trabalha em São Paulo. Graduou-
se em Artes Plásticas pela Fundação Armando 
Álvares Penteado – FAAP, em 2007. Nesse 
mesmo ano, formulou e integrou o grupo de 
nova pintura paulistana 2000e8, cuja entrada 
no circuito profissional ganhou forte presença 
na mídia especializada. Entre suas principais 
exposições, destacam-se Uma Hora e Mais Outra, 
na Galeria Fortes Vilaça, em 2013, e Everybody 

Knows This is Nowhere, no Centro Universitário 
Maria Antonia/USP, em 2011, além de mostra 
no Centro Cultural São Paulo, em 2012. Dentre 
as principais exposições coletivas, destacam-
se Lugar Nenhum, no Instituto Moreira Salles/ 
Rio de Janeiro, Place of Residence, na Shangart 
Gallery, em Shangai, e a 6ª  Bienal de Curitiba, 
em 2011. Suas obras estão nas coleções do 
Centro Cultural São Paulo, Instituto Itaú 
Cultural e Pinacoteca do Estado de São Paulo.
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reisado (festa popular), Maceió, c. 1943. foto de Marcel gautherot.
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juNho
8 dom 16h Quarteto osesp

QUARTETO OSESP 
   EMMANUELE BALDINI VioliNo

   DAVI GRATON VioliNo

   PETER PAS Viola

   JOHANNES GRAMSCH VioloNCelo

CÉsar guerra-peiXe [1914-93]

Quarteto nº 2 [1958]

- allegretto Con moto

- presto

- andante

- allegro

23 miN

alBerto giNastera [1916-83]

Quarteto nº 2 [1958]

- allegro rustico

- adagio angoscioso

- presto magico

- libero e rapsodico

- Furioso

26 miN

______________________________________

mauriCe raVel [1875-1937]

Quarteto em Fá maior [1902-3]

- allegro moderato

- assez Vif - très rythmé

- très lent

- Vif et agité

23 miN
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a extensa produção musical de César Guerra-
-Peixe compreende obras sinfônicas, de câ-
mara, piano solo, violão solo, outros instru-
mentos solo, canto e piano, canto e violão. 

Como musicólogo, pesquisador e folclorista, deixou 
uma significativa relação de escritos, fruto de sua co-
laboração para vários jornais. O intuito de divulgar a 
música e o folclore brasileiros, sobretudo o nordesti-
no, esteve sempre presente em suas composições. 

O próprio compositor dividiu sua obra em três 
fases: inicial (1942-3), dodecafônica (1944-9) e na-
cional (1949-93). A fase inicial foi guiada pelo pen-
samento nacionalista, que motivou diversos com-
positores a usar elementos da cultura autóctone de 
seus países, privilegiando uma temática popular e 
ligada ao tonalismo. A fase dodecafônica foi mar-
cada pelo período de estudos sob a orientação do 
professor e compositor alemão, radicado no Brasil, 
Hans-Joachim Koellreuter. Distante de qualquer re-
ferência tonal e da temática popular, esse período 
seria posteriormente renegado pelo compositor. Na 
última e mais longa fase, influenciado pelo livro En-
saio Sobre a Música Brasileira, de Mário de Andrade, 
Guerra-Peixe retomaria o nacionalismo, pelo qual 
se guiaria até o final de sua vida. 

No ano de 1949, Guerra-Peixe transferiu-se do 
Rio para Pernambuco, onde, entre o Recife e vá-
rias cidades do interior, colheu riquíssimo material 
de manifestações musicais, como maracatu, xangô, 
catimbó, dança do coco e bumba meu boi. Em 1953, 
com o objetivo de dar continuidade a suas coletas 
folclóricas, Guerra-Peixe foi para São Paulo, onde, 
também entre a capital e o interior, registrou mate-
rial de jongo, tambu, cateretê, cururu, folia de reis 
e moda de viola. 

Foi após esse impressionante trabalho de pesquisa e 
de reflexão sobre os registros realizados que Guerra-
-Peixe compôs seu Quarteto nº 2, sobre o qual escreveu:

“Nesta obra, o ‘Allegro de Sonata’ [a ‘forma-sonata’ 
tradicional, com exposição de um dos temas constras-
tantes, desenvolvimento e recapitulação] é substituí-
do pela forma ampliada do cateretê paulista. Apenas 
a forma, pois o conteúdo é no estilo nordestino; e, no 

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

1. Guerra-Peixe, César. Principais Traços Evolutivos da Produção Musical. http://www.guerrapeixe.com/index2.html. 
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2. Panizza, Alexander. Texto no encarte do CD Complete Piano Works by Alberto Ginastera (Tradition, 2006). 

alberto ginastera

No mesmo ano de 1958, o argentino Alberto 
Ginastera também iria compor o seu 
Quarteto nº 2. Os dois compositores 
latino-americanos apresentam uma 

certa semelhança na maneira como compreendem o 
próprio desenvolvimento. Assim como Guerra-Peixe, 
Ginastera dividiu sua obra em três períodos distintos: 
nacionalismo sugestivo (de suas primeiras obras até 
aproximadamente 1948), nacionalismo objetivo (até 
1958) e neoexpressionismo (1958-83).2 

A extensa produção de Ginastera, que compreende 
as mais diversas formações, é marcada pelo uso da mú-
sica popular e de elementos do folclore argentino, em 
particular os ritmos e melodias da música dos pampas 

e a figura do gaúcho, que o autor conhecia profun-
damente, por meio da literatura gauchesca e de uma 
interação pessoal com essa cultura. O acorde Mi-Lá-
-Ré-Sol-Si-Mi (afinação das cordas do violão) é consi-
derado pelos especialistas uma alusão ao personagem 
do gaúcho e à sua música folclórica, e está presente em 
quase toda a produção musical do compositor.

Nas obras de seu primeiro período, Ginastera faz 
amplo uso da música popular e de elementos do fol-
clore argentino. O segundo período, por sua vez, cer-
tamente foi marcado pela temporada de estudos nos 
EUA, sob orientação de Aaron Copland, que resultou 
num certo distanciamento da influência da música de 
seu país natal e na experimentação de novas técnicas 
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e formas de composição. Um distanciamento ainda 
maior das tradições nacionais distingue o período 
neoexpressionista, ficando preservados, porém, ele-
mentos tradicionais da música argentina, como fortes 
contrastes de ritmo e sequências de tensão e relaxa-
mento, bem característicos do compositor.

O Quarteto nº 2 marca justamente o início do ter-
ceiro período, neoexpressionista. A obra, organiza-
da em cinco movimentos, traz a particularidade de 
apresentar como indicações de andamento expres-
sões que sugerem estados de espírito. Disse o com-
positor: “Quando cruzei o pampa e nele vivi por 
um tempo, meu espírito sentiu-se inundado de im-
pressões mutantes, ora alegres, ora melancólicas, 
algumas plenas de euforia e outras repletas de uma 
profunda tranquilidade, produzidas por sua ilimi-
tada imensidão e pela transformação que o tempo 
sofre ao longo do dia. Desse contato com o pampa, 
surgiu o desejo de escrever uma obra que refletisse 
tais estados do meu espírito.”3

O Quarteto é assim marcado por ritmos fortes e obses- 
sivos — característicos das danças masculinas de seu 
país — e pela presença de longas seções de adagios refle- 
xivos — que sugerem a imensidão e o ermo pampeano.

No primeiro movimento, fica clara a presença  
de duas ideias musicais que se alternam: a primeira, 
mais enérgica, explora a questão rítmica; a segun-
da, de um grande lirismo, dá início e será desenvol-
vida no decorrer do segundo movimento, elaborado 
em um arco crescente de intensidade. A indicação 
do autor de uma execução “o mais forte possível” 
para o ponto culminante reforça a intenção deste 
“Adagio Angoscioso” [Adagio Angustioso]. O ter-
ceiro movimento brinca com intensidades no limite 
do audível e resgata os glissandi do movimento an-
terior, usados aqui como elemento temático. “Li-
bero e Rapsodico” é a indicação para o reflexivo 
quarto movimento, que irá conduzir, por meio de 
um importante solo do violoncelo, ao último mo-
vimento. “Furioso” conclui a obra, fazendo valer o 

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

ao contrário dos quartetos de Guerra-Peixe 
e de Ginastera, obras de maturidade, o 
Quarteto em Fá Maior, de Maurice Ravel, 
faz parte da produção de juventude do 

compositor. Trata-se da primeira grande obra de 
Ravel, pois até então sua produção tinha se resumido 
a páginas curtas. Foi escrita entre dezembro de 1902 e 
abril de 1903, período em que o compositor precisava 
digerir a mais recente reprovação no prestigioso Prix 
de Rome.

Única inclusão do compositor no gênero, o Quar-
teto foi dedicado a Gabriel Fauré que, no entanto, 
não demonstrou grande entusiasmo pela peça, em 
particular por causa do quarto movimento, que jul-
gou “curto, mal equilibrado e, francamente, perdi-
do”.4 Diante de tal avaliação, o compositor Claude 
Debussy também seria consultado e declarou: “Em 
nome dos deuses da música, e do meu, não toque 
em nada do que você escreveu em seu Quarteto”.5 

E assim foi feito.
O Quarteto Heyman estreou a peça em Paris, 

em concerto organizado pela tradicional Société 
Nationale de Musique — que tinha por objetivo a 
divulgação de obras de compositores contemporâ-
neos franceses — na sala de concertos da Schola 
Cantorum, em 5 de março de 1904. A recepção 
foi contraditória: o compositor Pierre Lalo es-
creveu no jornal Le Temps que, sob vários aspec-
tos, o Quarteto de Ravel era demasiadamente pró-
ximo ao de Debussy. Já o crítico Jean Marnold 
afirmou no Mercure de France, em abril de 1904: 
“É necessário guardar o nome de Maurice Ravel. 
É o nome de um dos mestres de amanhã.”

 3. Chase, Gilbert. “Alberto Ginastera, Argentine Composer.” Musical Quarterly, 23.4 (Outubro 1957), p. 445. 
4. Manuel, Roland. Ravel (Paris: Mémoire du Livre, 2000), p. 54. 
5. Ibidem.
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MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESENTAM

VENCEDOR DO

PRÊMIO
DA MÚSICA
BRASILEIRA

25º

MELHOR ÁLBUM ERUDITO

REALIZAÇÃO

MELHOR ÁLBUM ERUDITO

1º de 6 volumes do projeto de revisão musicológica e 
gravação das 11 sinfonias de Heitor Villa-Lobos.

É a Osesp, cultivando e renovando a música brasileira.
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3. Chase, Gilbert. “Alberto Ginastera, Argentine Composer.” Musical Quarterly, 23.4 (Outubro 1957), p. 445.
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Importante ressaltar que as obras de Ravel sempre 
foram recebidas com receio pela Société Nationale 
de Musique, sendo duramente atacadas por 
Lalo, ardente defensor dos ideais da associação. 
Essa realidade levou Ravel e uma nova geração de 
compositores a abandonar a SNM e fundar, em 1909, 
a Société Musicale Indépendante, igualmente voltada 
para a divulgação da música contemporânea. 

A unidade dos quatro movimentos que for-
mam o Quarteto é obtida por meio do uso cíclico 
dos temas. Assim, o primeiro movimento, estru-
turado na forma sonata, apresenta os dois temas 
que, em diversas disposições e transformações, 
estão presentes no decorrer da obra. Fazendo uso 
do segundo tema no surpreendente movimento 
que segue, Ravel afirma toda sua genialidade, re-
criando, por meio do uso magistral do pizzicato, 
um ambiente de leveza e humor, contrastado por 
um reflexivo episódio central. Possivelmente, Ra-
vel quis realizar aqui uma homenagem implícita a 
Claude Debussy, que ele tanto admirava. Basta ob-
servar que o segundo movimento do Quarteto de 
Debussy, composto dez anos antes, explora igual-
mente o pizzicato, recria o mesmo ambiente e traz 
praticamente a mesma indicação de andamento. 
 O terceiro movimento, grande momento reflexi-
vo da obra, traz elementos dos temas já apresenta-
dos. A presença marcante da viola, no conjunto do 
quarteto, é ainda mais evidente. 

O brilhante movimento final revisita mais uma 
vez as ideias expostas inicialmente, apresentadas 
aqui como uma espécie de moto-perpétuo, em ace-
lerando constante, sendo explorado ao máximo o 
virtuosismo dos instrumentos. Nota-se ainda uma 
significativa evolução dos timbres graves em dire-
ção aos agudos. O especialista Marcel Marnat des-
creveu esse procedimento por meio de uma belíssi-
ma imagem: “Entendamos Ravel — e isso se afirma 

gravaçõeS recOMeNDaDaS

 

raVel

StrINg QUArtEtS

chilingirian String Quartet

eMI classics pleasure

lONDON, 1984
 
StrINg QUArtEtS

emerson String Quartet

DeUtSche graMMOphON, 1995
 
QUAtUOr EN FA MAjEUr

Quatuor Modigliani 

MIrare, 2013

 

ginastera

tHE tHrEE StrINg QUArtEtS

cuarteto latinoamericano

elaN recOrDS, 2000
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6. Marnat, Marcel. Maurice Ravel (Paris: Fayard, 
1986), p.126.
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antônio emanuel guerreiro de Faria, ruth Serrão 
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gUErrA-PEIxE − UM MúSIcO brASILEIrO

lUMIar/cheDIak, 2007

césar guerra-peixe / Samuel araújo (org.)

EStUdOS dE FOLcLOrE E  
   MúSIcA POPULAr UrbANA

eDItOra UFMg, 2007

 
José Maria Neves

MúSIcA cONtEMPOrâNEA brASILEIrA

cONtra capa, 2008

Deborah Schwartz-kates

ALbErtO gINAStErA:  
   A rESEArcH ANd INFOrMAtION gUIdE

rOUtleDge, 2010

Marcel Marnat

MAUrIcE rAVEL

FayarD, 1986

roland Manuel

rAVEL

MéMOIre DU lIvre, 2000

roger Nichols

rAVEL

yale UNIverSIty preSS, 2011

INterNet 
 

http://www.gUerrapeIxe.cOM/

http://www.MaUrIce-ravel.Net/

definitivamente com o Quarteto — como um artista 
para o qual as piores angústias integram-se numa su-
cessão de esforços em direção a dias melhores”.6

 
danieli Verônica longo Benedetti é pianista  
e autora de Obras de Guerra – a Produção Musical  
Francesa Durante os anos da Primeira Guerra Mundial 
(annaBlume/Fapesp, 2013).
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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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Saiba mais em:  
www.ccr.com.br/sustentabilidade

AONDE A MÚSICA CHEGA, 
ABRE NOVOS CAMINHOS.
A CCR é uma das maiores empresas 
de concessão de infraestrutura do mundo, 
com atuação em rodovias, mobilidade 
urbana e serviços. Mas um dos nossos 
maiores orgulhos é o apoio ao 
desenvolvimento cultural do País 
através de projetos como a Osesp.

 

É por aqui 
que a gente   

chega lá.

RC-0003/14C-AF_Anun apoio_OSESP-Maio 21x28.indd   1 4/7/14   5:11 PM
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Índios – cenas do dia a dia, c. 1975. 
foto de Maureen bisilliat

19 Qui 21h CarNaúBa

20 seX 21h paiNeira

21 sáB 16h30 imBuia

ISAAC KARABTCHEVSKY regeNte  

ANTONIO MENESES VioloNCelo 
CORO INFANTIL DA OSESP 
   TERUO YOSHIDA regeNte

CORO DA OSESP 
   NAOMI MUNAKATA regeNte hoNorária

heitor Villa-loBos [1887-1959]  Villa-lobos em Foco

uirapuru [1917]

18 miN

Fantasia para Violoncelo e orquestra [1945]

- largo
- molto Vivace
- alegro expressivo - andante Caprichoso - allegro
19 miN

_____________________________________

Bachianas Brasileiras nº 4: prelúdio [1941]

8 miN 

mandu-çarará [1940]

20 miN

NAIPE DE CORDAS DA  
   SINFôNICA HELIóPOLIS
PROFESSORES DO INSTITUTO BACCARELLI- 
   DO NAIPE DE CORDAS DA OSESP 
MEMBROS DA ACADEMIA DA OSESP
EMMANUELE BALDINI spalla

ANTONIO MENESES spalla dos VioloNCelos



28

o hiato entre a data declarada de com-
posição (1917) e a estreia (1935, em 
Buenos Aires) sugere que Uirapuru é 
um dos casos em que Villa-Lobos apôs 

à partitura a data de concepção da obra, ao invés da 
data real de composição. No caso de Uirapuru, que, 
dentre suas obras executadas com mais frequência, 
é a mais original e intransigentemente moderna, a 
fixação da data de 1917 daria ao compositor a pri-
mazia na utilização de certos procedimentos musi-
cais com que, em tese, ele só teria se familiarizado 
quando viveu em Paris nos anos 1920. O fato é que 
Uirapuru é, em larga escala, baseado em uma de 
suas primeiras obras sinfônicas, Tédio de Alvorada, 
poema sinfônico de 1916 (estreado em 1918), e soa 
bem provável que Villa-Lobos tenha trabalhado na 
radicalização de sua realização estética ao longo da 
década de 1920. 

Uirapuru é um filho do modernismo interna- 
cional. Villa-Lobos não só manifesta seu constante 
interesse pela riqueza de textura, expansão tonal, 
colorido orquestral, f luidez de forma, simetria 
melódica e releitura de suas referências composi-
cionais (sobretudo Wagner, Debussy e Stravinsky), 
como cria uma sonoridade especificamente brasi-
leira, sem se servir diretamente de elementos fol-
clóricos — e é exatamente essa atitude que faz dele 
um dos supremos inventores da cultura brasileira. 
 O compositor criou um argumento para a reali-
zação em forma de balé, talvez na esperança de que 
Diaghilev se interessasse em incluí-lo no repertório 
dos Ballets Russes, colaboração que, infelizmente, 
nunca se materializou.

O uirapuru é um pássaro notável, mesmo dentro 
da biodiversidade amazônica. Por viver somente nas 
profundezas da floresta e ter um canto extraordina-
riamente melodioso, afinado e variado, cujo poder de 
sedução faria todas as outras espécies ficarem em silên-
cio, o uirapuru carrega consigo uma forte carga mítica. 

No enredo do bailado, grupos indígenas se veem 
embrenhados na f loresta pela magia do canto do 
pássaro. Lá, uma jovem caça o uirapuru e o vê se 
transformar num jovem guerreiro. Ao final, morto 
por um índio invasor, ele volta a ser pássaro. Enre-
do e música produzem um eco bastante filtrado do 
Prelúdio à Tarde de um Fauno, de Debussy, e do Pássaro 
de Fogo, de Stravinsky. Villa-Lobos, sem o interesse 

V illa-Lobos compôs muitas “fantasias”: nas 
Bachianas nº 3 e nº 6 (1938), observa-se o es-
tudo da Fantasia e Fuga BWV 537 para órgão, 
de Bach, que ele transcreveu para orquestra. 

No início de sua carreira, ele compôs duas “sonatas-
-fantasia” para piano e violino (1912 e 1914), em estilo 
pós-romântico. Já a Fantasia Para Violoncelo e Or-
questra é uma obra de seu último período criati-
vo. Envolve o violoncelo como solista, o que des-
perta interesse por ter sido este o instrumento do 
compositor, cujas últimas apresentações públi-
cas como violoncelista foram na década de 1930. 
 A Fantasia Para Violoncelo e Orquestra tem três movi-
mentos. O zigue-zague inicial do primeiro lembra a 
seção central do segundo movimento do Quarteto de 
Cordas nº 9 (1945) e a sonoridade sombria do poema 
sinfônico Amazonas (1917). Após diálogo com contra-
baixos e contrafagote, o solista é acompanhado por 
trompas e cordas, até um acorde de sete sons. O so-
lista é cada vez mais exigido, até chegar ao poco agi-
tato, quando os arpejos se transformam em ostinato, 
com intervenções dos sopros. Um solo do trombone 
demarca o retorno do diálogo solista/cordas, quando 
uma frase ascendente leva à repetição da seção inicial, 
mergulhando o solista na tonalidade escura das cordas. 

No segundo movimento, o solista alterna rápidas 
escalas, trinados e efeitos de arco, como o sul ponticello 
[arco perto da "ponte", que sustenta as cordas]; sua 
bravura é pontuada pelos sopros e, mais adiante, pela 
melodia soturna dos contrabaixos e do contrafagote. A 
agitação do início retorna progressivamente, levando à 
bem-humorada passagem em que o clarinete, combi-
nado ao pizzicato das cordas, saúda as proezas do solista.  

O movimento final sugere um rondó, com a pri-
meira seção movida por uma marcha em que o so-
lista apresenta uma melodia austera, sem ornamen-
tos. Após um breve repouso, o violoncelo inicia a 
seção B, imitando o canto de sabiá ouvido nas Ba-
chianas nº 5 (1945); o clima “pastoral” é enfatizado 
pelo pizzicato dos violoncelos e contrabaixos. A seção 
C oferece espaço para o solista, como num desen-
volvimento. Na recapitulação, o tema é transposto 
uma quarta acima, e a marcha retorna. A coda é vir-
tuosística, lembrando a seção de desenvolvimento. 
 
paulo de tarso salles é professor no Departamento de 
Música da eca-USp e autor de Villa-lobos: Processos Compo-
sicionais (editora Unicamp, 2009).
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pelo canto real à maneira de Messiaen, transforma o 
tema do uirapuru num modelo de simetria estiliza-
da, que abre espaço a uma complexa rede de cres-
cimento formal e harmônico. Especialmente depois 
de ser gravado por Leopold Stokowski, Uirapuru 
tornou-se, merecidamente, um cartão de visitas do 
Villa-Lobos modernista. 

fac-sÍMile da partitura original de UirapUrU (acervo do Museu villa-lobos)

por outro lado, é um mistério uma obra tão 
espetacular quanto Mandu-Çarará ser pratica-
mente desconhecida. Ela pertence a um gru-
po de peças como o Descobrimento do Brasil ou 

Choros nº 10, em que Villa-Lobos conjuga tratamento 
coral com opulência orquestral, dentro da estética 
primitivista das obras dos anos 1920, que lhe abriram 
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gravaçõeS recOMeNDaDaS

Villa-loBos

SINFONIAS Nº 3 E Nº 4

Isaac karabtchevsky, regente

NaxOS, 2013

SINFONIAS Nº 6 E Nº 7

Isaac karabtchevsky, regente

NaxOS, 2012

bAcHIANAS brASILEIrAS Nº 2, Nº 3 E Nº 4

roberto Minczuk, regente 

BIS, 2005

 

as portas ao público internacional. Evidentemente, 
Mandu-Çarará é uma cantata profana, mas a partitu-
ra de piano traz a indicação “Bailado”, apesar de não 
haver registro de que ela tenha sido apresentada sob 
essa forma. Datada de 1940, ela foi estreada no Rio de 
Janeiro em 1946 e nos EUA em 1948.

O argumento da obra baseia-se em lendas da região 
do rio Solimões, recolhidas por Barbosa Rodrigues 
(1842-1909).1 Mandu-Çarará é o deus da dança. Um 
índio abandona seus filhos no meio da floresta para 
que a menina se case com o deus, mas eles se perdem 
e acabam por se encontrar com o Curupira, o espí-
rito protetor das florestas, de dentes verdes, cabelos 
vermelhos e pés virados para trás, que quer atraí-los 
para sua cabana e devorá-los. Eles enganam o Curupi-
ra, entram em sua cabana, matam sua mulher, jogam-
-na num tacho de guisado e fogem. O Curupira come 
o guisado e sai à caça das crianças, mas quando sua 
própria barriga responde a seus gritos ele percebe que 
devorou sua mulher. Os espíritos da floresta se entris-
tecem com ele, e as crianças conseguem encontrar o 
caminho de volta à aldeia, onde Mandu-Çarará espera 
por elas para que festejem juntos, numa apoteose de 
dança e brincadeira.

A partitura é notável por várias razões. Primeiro, 
pela maneira como Villa-Lobos estabelece o contras-
te entre o estilo soturno do coro adulto, representan-
do o Curupira, e a leveza serelepe do coro infantil, 
num texto em nheengatu de forte caráter onoma-
topaico. Segundo, pela economia temática, em que 
todos os motivos mantêm uma intensa vitalidade 
rítmica pela reiteração obsessiva. A exuberância da 
floresta é retratada pela polifonia sistêmica e pelas 
várias camadas simultâneas de atividade sonora, que 
sempre parecem estar ordenadas por um inexorável 
pulso dançante, como convém ao argumento da obra.

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

eero tarasti

HEItOr VILLA-LObOS: tHE LIFE ANd WOrkS, 1887-
1959

McFarlaND & cOMpaNy, 1995

luiz paulo horta

VILLA-LObOS, UMA INtrOdUçãO

JOrge zahar eDItOr, 1987

vasco Mariz

HEItOr VILLA-LObOS,  
   cOMPOSItOr brASILEIrO

ItatIaIa, 1989

hugo vargas pilger

HEItOr VILLA-LObOS, O VIOLONcELO  
   E SEU IdIOMAtISMO

crv, 2013

José Ivo da Silva

VIgOr crIAtIVO: VILLA-LObOS  
   EM SEU úLtIMO PEríOdO: ANáLISE dE  
   fantasia em três moVimentos em 
   forma de choros (1958) 

eDItOra UNeSp, 2011

 
Fábio zanon

VILLA-LObOS (SérIE “FOLHA ExPLIcA”)

pUBlIFOlha, 2009

paulo de tarso Salles

VILLA-LObOS: PrOcESSOS cOMPOSIcIONAIS

eDItOra UNIcaMp, 2009

INterNet

http://www.MUSeUvIllalOBOS.Org.Br/ 
http://www.vIllalOBOS.ca/

É lugar-comum tratar Villa-Lobos como um 
compositor de quem nunca se sabe exatamen-
te o que esperar, mas uma observação mais 
atenta de seu legado mostra que ele sabia se-

parar os diversos chapéus e tinha uma noção muito 
clara de como canalizar sua imaginação para os reci-
pientes formais mais adequados. Soube circunscrever 
os elementos mais insólitos de seu estilo ao formato 
mais flexível dos bailados, dos poemas sinfônicos e 
da série dos Choros; as sinfonias e concertos são bem 
mais austeros: evitam temas e instrumentos exóticos 
e seguem a tradição mais de perto. 

A série de nove Bachianas Brasileiras concentra 
num gesto unificado elementos que o compositor já 
havia abordado em outras obras, mas não tinha con-
seguido ainda esmiuçar e concatenar em uma fisio-
nomia reconhecível. Ele filtrou o Bach que ouvira 
em sua infância e tomou-o como uma força cósmica 
que brota tal qual música folclórica universal. Assim, 
nessas suítes em que cada movimento tem um títu-
lo duplo — um remetendo ao folclore e outro, ao 
barroco —, ele conseguiu dar vazão ao seu interesse 
pelos paralelos entre as figurações barrocas e os de-
senhos melódicos do choro, pela simetria de cons-
trução, pela tonalidade alargada por toques modais, 
por um contraponto intricado (mas sempre cheio de 
molejo e malícia), pela harmonização coral, por uma 
sonoridade suntuosa das cordas e, acima de tudo, por 
uma contínua entoação cantante, que faz dele um dos 
maiores melodistas do século xx. As Bachianas repre-
sentam, para o ouvinte comum, a assinatura sonora 
de Villa-Lobos, a sua Mona Lisa; para a crítica mais 
adversa, elas são a demonstração de sua tendência ao 
kitsch e ao ufanismo grandiloquente. 

As Bachianas nº 4, originalmente escritas para 
piano e orquestradas em 1941, trazem alguns dos 
maiores achados do compositor. O célebre “Prelú-
dio (Introdução)” emprega um desenho inconfun-
divelmente bachiano (confronte-se com a Oferenda 
Musical ou a Partita, BWV 830) num interminável 
tratamento sequencial, de efeito ao mesmo tempo 
lânguido e majestoso. 

fáBio Zanon é violonista, professor visitante na royal 
academy of Music e autor de Villa-lobos (Série “Folha expli-
ca”, publifolha, 2009). Desde 2013, ele é o coordenador 
artístico-pedagógico do Festival de Inverno de campos do 
Jordão (Fundação Osesp/Secretaria do estado da cultura 
de São paulo).
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ISAAC KARABTCHEVSKY regeNte

ÚLTIMA VEZ COM A OSESP EM MARÇO DE 2014

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

ANTONIO MENESES VioloNCelo 

ÚLTIMA VEZ COM A OSESP EM NOVEMBRO DE 2012

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

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

CORO DA OSESP 
Ver pág. 86

NAOMI MUNAKATA regeNte hoNorária 
Ver pág. 56
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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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gravura de paul Klee para o 
livro candide, de voltaire 
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27 seX 21h
28 sáB 21h
29 dom 19h30
MARIN ALSOP regeNte  

JORGE TAKLA direção CêNiCa

PAULO SZOT BarÍtoNo - Narrador, pangloss

KEITH JAMESON teNor - Candide 
LAUREN SNOUFFER sopraNo - Cunegonde

KEITH PHARES BarÍtoNo - maximilian, Captain 
JOYCE CASTLE meZZo sopraNo - old lady 
MARIE LENORMAND meZZo sopraNo - paquette 

MARCOS THADEU teNor - governor,  

   Vanderdendur, ragotski, Narrador ii

JOCELYN MAROCCOLO teNor - Cosmetic merchant,  

   inquisitor i, judge, Charles edward, señor i

MOISÉS TÉSSALO BaiXo BarÍtoNo - doctor, inquisitor ii, 

   judge, Croupier, señor ii, King stanislau

ALDO DUARTE BarÍtoNo - Bear Keeper, inquisitor iii, judge, tsar ivan

ANDERSON LUIZ DE SOUSA teNor - alchemist,  

   sultan achmet, Crook 

leoNard BerNsteiN [1918-90]  compositor transVersal  
Candide [1988] [Versão para concerto 1993]

- overture [abertura]

 ato i
- Westphalia Chorale [Coral de Vestfália]

- life is happiness indeed [a Vida é de Fato Felicidade]

- life is absolute perfection [a Vida é a perfeição absoluta]

- the Best of all possible Worlds [o melhor de todos  

   os mundos possíveis]

- universal good [Bem universal]

- oh, happy We [oh, Felizes de Nós]

- it must be so [tem de ser assim]

- Westphalia Chorale [Coral de Vestfália]

- Candide's lament [lamento de Candide]

- dear Boy [Querido rapaz]

- auto-da-fé [auto de fé]
- paris Waltz scene [Cena da Valsa de paris]

- glitter and be gay [Brilhe e seja Feliz]

- You Were dead, You Know [Você estava morto, sabe Como é]

- i am easily assimilated [sou Facilmente assimilado]

- Quartet Finale [Quarteto Final]

ato ii
- my love [meu amor]

- We are Women [somos mulheres]

- the pilgrim's procession [a procissão dos peregrinos]

- Quiet [Quieto]

- introduction to eldorado [introdução a eldorado]

- Bon Voyage [Boa Viagem]

- the Kings' Barcarolle [a Barcarola do rei]

- What's the use? [para que serve?]

- Nothing more than this [Nada mais do Que isso]

- universal good [Bem universal]

- make our garden grow [Fazer Nosso jardim Crescer]

70 miN

ERICK SOUZA BarÍtoNo - junkman, hermann augustus

CORO ACADÊMICO DA OSESP
   MARCOS THADEU regeNte

CORO DA OSESP
   NAOMI MUNAKATA regeNte hoNorária 
FABIO NAMATAME FiguriNos

ELIANA LIU assisteNte de FiguriNos

FERNANDO MACHADO direção de moVimeNtos

NOEMIA DUARTE assisteNte de jorge taKla

ALAN CECCATO assisteNte de jorge taKla

DANIEL CALDINI ator/BailariNo

FERNANDO LOURENÇÃO ator/BailariNo

textO DO NarraDOr traDUzIDO pOr  
JOSé agUIar, revIStO, aMplIaDO e  
aDaptaDO para O pOrtUgUêS DO BraSIl  
pOr arthUr NeStrOvSkI.  
legeNDaS traDUzIDaS pOr lUIz eDUarDO FrIN.
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uma década após surgir como sensação ins-
tantânea em sua estreia de última hora 
regendo a Filarmônica de Nova York (em 
1943), Leonard Bernstein se dividia entre 

apresentações como regente ou pianista, a compo-
sição de música sinfônica e a docência. Como se 
não bastasse, lançou-se na escrita de música para 
esta forma de arte essencialmente americana: os 
musicais da Broadway. Bernstein está entre as fi-
guras dominantes da “época de ouro” dos musicais 
e Candide pode muito bem ser considerado não 
apenas seu musical mais brilhante, mas também 
uma de suas maiores realizações como compo-
sitor, em todos os gêneros. Trata-se de uma obra 
excepcionalmente complexa, cuja partitura Berns-
tein continuou a revisar quase até o fim da vida. 
 No início dos anos 1950, a dramaturga Lillian 
Hellman sugerira uma adaptação teatral do livro 
homônimo de Voltaire, datado de 1759. Sua ideia 
inicial era reconstruir a sátira do filósofo ilumi-
nista sobre autoridade e otimismo ingênuo em 
formato de peça teatral, com música a ser com-
posta por Bernstein. Mas o compositor começou a 
visualizar uma dimensão musical muito mais am-
biciosa e chegou a falar em “uma grande ópera em 
três atos com coro e balé”. Acabou optando por 
uma mistura brilhantemente eclética, uma paró-
dia em que combinou elementos dos musicais e da 
opereta com uma sofisticação inspirada também 
pela grande ópera. 

Bernstein estava em seu ápice criativo quando se 
envolveu com o projeto, de modo que outros com-
promissos se superpuseram a ele (incluindo West Side 
Story e sua única trilha para cinema, a de Sindicato de 
Ladrões [On The Waterfront] — cuja suíte será tocada 
pela Osesp no último programa deste mês). Desa-
fiando muitas convenções da Broadway e concebido 
por Hellman como uma sátira ao conformismo da 
era McCarthy, Candide se tornou um sucesso de 
bilheteria quando estreou em 1956. Bernstein e ou-
tros colaboradores, no entanto, seguiram burilando 
o material para futuras remontagens.
 
thomas may é jornalista, autor de Decoding Wagner: 
an invitation to His World of Music Drama (amadeus 
press, 2004) e organizador de The John adams Reader 
(amadeus press, 2006). tradução de ricardo teperman. 
© thomas May

gravaçõeS recOMeNDaDaS

Bernstein

bErNStEIN cONdUctS candide

london Symphony Orchestra
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o texto a seguir é um breve colóquio ima-
ginário entre o compositor e seu Demô-
nio Irreprimível, um inimigo amigável 
de longa data. Local: uma suíte familiar 

em Boston, onde estão sendo feitas as revisões finais 
do novo musical Candide, a ser estreado em breve em 
Nova York. Horário: qualquer uma daquelas noites 
em Boston fundidas na memória como uma longa 
Noite de Revisão. O Demônio Irreprimível (referi-
do a partir de agora por DI) faz sua entrada no exa-
to momento em que o autor se depara com um dos 
problemas mais espinhosos da partitura: será que a 
sonoridade de um certo Fá Sustenido “cai bem” num 
musical da Broadway?

DI (zombando): Musical da Broadway! Só posso 
rir. Por que você se preocupa com esse lamentável 
Fá Sustenido? Seu problema começou muito antes 
disso, um mês atrás, na televisão. Esqueceu-se que 
em seu programa Omnibus, assistido por milhões 
de americanos, você se comprometeu para sempre 
com a definição da comédia musical americana? Seu 
único problema é que você traiu sua própria defini-
ção. Fiquemos agora com esse Fá Sustenido! Adeus. 
 lB: Espere. Como sempre, você me ataca em meu 
momento de fraqueza. Mas sejamos justos. Eu nun-
ca defini a comédia musical americana. Estava apenas 
tentando descrevê-la e provocar uma reflexão ao lan-
çar algumas ideias. Pessoalmente, penso ter sido bas-
tante flexível em relação à questão toda quando, por 
fim, renunciei a qualquer intenção de profetizar — 
afinal, ninguém é um mago. Acho que disse somente 
que o futuro está amplamente aberto, qualquer coisa 
pode acontecer.

DI: Claro que você disse isso tudo, mas só de-
pois de noventa minutos de exemplos e discussões 
planejadas para mostrar que todo o desenvolvimen-
to da comédia neste país é baseado na aliança cada 
vez maior entre os elementos americanos. Assunto 
americano, temas musicais americanos, o vernácu-
lo americano e o vernáculo musical americano, que, 
como se viu, para você quer dizer jazz. E então você 
continuou com todo um outro catálogo de america-
nismos: nosso tempo, nossa maneira de nos mover, 
nossas atitudes morais, nosso timing, nosso tipo de 
humor e tudo mais. Você certamente não nega?

lB: Não posso negar, é verdade, acredito nisso tudo. leonard bernstein eM 1968
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 DI: Então, meu pobre companheiro, como é que 
justo você está sentado nesse quarto de hotel escre-
vendo uma comédia musical americana baseada no 
Candide de Voltaire, esse grande clássico americano?

lB: A sátira de Voltaire é internacional. Ela joga 
luz em lugares obscuros, sejam europeus ou ameri-
canos. Claro que não é um livro americano, mas a 
questão a que se refere é tão válida quanto qualquer 
outra — e às vezes penso que é especialmente válida 
para nós nos Estados Unidos. Esnobismo puritano, 
falso moralismo, ataques inquisitórios ao indivíduo, 
otimismo do admirável mundo novo, superioridade 
essencial — essas não são acusações feitas à socieda-
de americana pelos nossos melhores pensadores? E 
essas são as acusações feitas por Voltaire à sua pró-
pria sociedade. 

DI: Sim, entendo, mas isso não faz do seu espetá-
culo uma comédia musical. Talvez se você fizesse o 
espetáculo com figurinos modernos, trazendo tudo 
para o presente...

lB: Ah, não. Isso poderia funcionar em teatro de 
revista, não em uma obra como essa. Nossa roupa-
gem moderna é muito melhor concebida por Lillian 
Hellman, que é não só completamente america-
na, como também, uma de nossas grandes drama-
turgas. Ela tomou Voltaire para si e fez muito mais 
que simplesmente adaptá-lo: acrescentou, excluiu, 
reescreveu, traçou novos enredos, compôs sequên-
cias inteiramente novas, forneceu um fim real, e eu 
sinto que o transformou em algo infinitamente mais 
significativo para nosso país e nosso tempo. Candide 
será americano porque Lillian Hellman é americana. 
Simples assim.1

DI: Não tão simples. Lillian Hellman é apenas cola-
boradora do trabalho. E o texto? As personagens podem 
cantar letras que estão no que você chama de vernáculo? 
E como é possível fazê-las cantar no estilo americano? 
 lB: Boa pergunta. Mas a resposta é a mesma. 
Nosso libretista é um jovem poeta americano, Ri-
chard Wilbur, e não importa o quanto as letras se-
jam expressas por locuções do passado, ainda serão 

1. Em 1974, Bernstein substituiria o libreto de Lillian 
Hellman pelo de Hugh Wheeler, mais fiel ao Candide de 
Voltaire. (n.e.)
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americanas, porque ele é americano. Nossos outros 
libretistas, Dorothy Parker e John Latouche, tam-
bém trarão certa perspicácia e qualidade ao texto.  
E espero fazer o mesmo pela música. É claro que 
não é jazz que estou escrevendo; nem poderia ser, 
quando se trata de períodos que abrangem de 1750 
a 1830. Nesse espetáculo, brincamos de amarelinha 
com os períodos, pulando de estilo assim como faz 
Oliver Smith com o design do cenário e Irene Sharaff, 
com seu projeto para o figurino. Mas por mais que 
pulemos, nunca nos aproximamos de nada contem-
porâneo ou próximo ao período contemporâneo. A 
obra é tanto internacional quanto atemporal. Mas 
uma qualidade americana é inevitável, com esses co-
laboradores americanos. Você não entende?

DI: Entendo. E também vejo que o lugar para onde 
você está indo não é a comédia musical de forma 
alguma — pelo menos não no sentido que descre-
veu no programa Omnibus. Pelo que lembro, você se 
esforçou em deixar clara a diferença entre comédia 
musical e opereta: Candide começa a me parecer uma 
boa e velha opereta. Uma ópera cômica, uma opéra-
-comique ou o que houver em uma de suas listas. Mas 
com certeza não uma comédia musical.

lB: Meu querido Demônio Irreprimível, quem 
disse que não é uma opereta? Se era com isso que 
se preocupava, então seu argumento está concluí- 
do. É claro que é um tipo de opereta — ou algo 
como uma longa versão de um musical basicamente 
europeu, mas que os americanos aceitaram há tem-
pos e passaram a amar. Você se lembra de eu ter dito 
que um dos mais óbvios atributos de uma opereta é 
a atmosfera exótica (para americanos) em que acon-
tece? E é por isso que as operetas de Victor Herbert 
são operetas, assim como as obras de Johann Strauss 
e Offenbach. Isso explica por que Show Boat é uma 
opereta, assim como Carousel e The King And I e Fanny. 
Creio que Candide segue a mesma tradição, mais do 
que a tradição de uma comédia musical pura, como 
Guys And Dolls ou Wonderful Town. Como Candide fi-
nalmente será chamada — opereta, ópera cômica ou 
o que for — devemos deixar para que os outros de-
cidam. A mistura particular de estilos e de elemen-
tos nessa obra talvez faça dela um novo tipo de es-
petáculo. É possível que venha a ser algo como uma 
nova forma; não sei. Parece não haver realmente 
precedentes específicos em nosso teatro, então só o 

tempo dirá. Novamente, devo renunciar a qualquer 
intenção de profetizar. E agora, Demônio, eu aqui o 
exorcizo e o obrigo a deitar novamente em paz e me 
deixar fazer de Candide a melhor obra que puder, seja 
de que espécie for. Boa noite.

DI (Que sempre tem a última palavra): Boa noite. 
E agora, o que vai fazer com aquele Fá Sustenido?

 
leonard Bernstein 
texto publicado no jornal The New York Times em 18 
de novembro de 1956 e reproduzido no site oficial do 
compositor. tradução de rodrigo vasconcelos.

leIa MaIS SOBre BerNSteIN NO NÚMerO 
eSpecIal Da REVisTa OsEsP, DIStrIBUÍDO 
gratUItaMeNte Na Sala SãO paUlO

NãO perca O eNcONtrO cOM MarIN alSOp 
SOBre leONarD BerNSteIN Na SérIe MÚSIca 
Na caBeça, DIa 27 De JUNhO àS 19h30
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capítulo 6
cOMO Se Fez UM BelO aUtO De Fé para evItar terreMOtOS 
e cOMO cÂNDIDO FOI açOItaDO

 Depois do terremoto que destruíra três quartos de lisboa, os sábios 
do país não encontraram meio mais eficaz de prevenir a ruína total 
senão oferecer ao povo um belo auto de fé; a Universidade de coim-
bra determinou que o espetáculo de umas tantas pessoas queimadas 
em fogo brando, com grande cerimônia, é um segredo infalível para 
impedir que a terra trema.
 por conseguinte, prenderam um Biscainho condenado por ter se 
casado com a comadre, e dois portugueses que, ao comer um fran-
go, tinham lhe arrancado a gordura;1 depois do jantar, vieram pren-
der o doutor pangloss e seu discípulo cândido, um por ter falado, o 
outro por ter escutado com ar de aprovação: os dois foram levados 
a apartamentos de extremo frescor, nos quais o sol jamais os incomo-
daria; oito dias depois, vestiram os dois com sambenitos e ornaram-
-lhes a cabeça com mitras de papel: a mitra e o sambenito de cân-
dido tinham pinturas de chamas invertidas e de diabos sem rabo nem 
garras; mas os diabos de pangloss tinham garras e rabo, e as cha-
mas apontavam para cima. vestidos assim, andaram em procissão
e ouviram um sermão muito patético, seguido de uma bela música 
em fabordão.2 cândido foi açoitado no traseiro, enquanto cantavam; 
o Biscainho e os dois homens que não tinham querido comer a gor-
dura foram queimados, e pangloss foi enforcado, muito embora não 
fosse esse o costume. No mesmo dia, a terra tremeu de novo, com 
um fragor pavoroso.
 cândido, acabrunhado, desnorteado, perdido, todo ensanguenta-
do, todo palpitante, dizia consigo mesmo: "Se este aqui é o melhor 
dos mundos possíveis, o que serão os outros? vá lá, se eu tivesse 
apenas sido açoitado, como fui entre os Búlgaros. Mas tu, meu que-
rido pangloss, o maior dos filósofos, é preciso que eu te veja pender 
assim, sem saber por quê? e tu, meu querido anabatista, o melhor 
dos homens, era mesmo preciso que tu te afogasses à vista do por-
to? e tu, senhorita cunegundes, a pérola das moças, era mesmo 
preciso que te rasgassem o ventre?"
 vinha voltando, mal podendo em pé, doutrinado, açoitado, absol-
vido e abençoado, quando uma velha o abordou e disse: "Meu filho, 
tome coragem, siga-me!".

trecho do liVro câNdIdO OU O OtIMISMO, de Voltaire 
(editora 34, 2013). tradução de samuel titan Jr.

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

2. “Fabordão”: estilo medieval de recitação cantada. (nt)
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festival londrino promovido  
pela BBC. No início de 2014,  
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de se dedicar ao canto lírico. 
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Slask. Estrelou o musical South 
Pacific, no Lincoln Center 
Theatre, pelo qual recebeu o 
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regência de Valery Gergiev, e  
O Morcego, de Johann Strauss, 
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de Nova York. Já se apresentou 
nos principais teatros de ópera 
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recebeu o Grand Prix de la 
Critique por sua interpretação 
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Ver pág. 86
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Theatro São Pedro nos anos de 
2010 e 2011 e, em 2013, atuou 
como solista à frente do Coro  
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Natural de São Bernardo  
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Pérez-González, Esther Scliar e Carlos 
Alberto Pinto Fonseca, especializando-
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O curso tem duração de 11 meses, 
podendo se estender por mais dois 
períodos de mesma duração.  
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vocal dos coros da Osesp.
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a imagem do carretel é recorrente na obra de Iberê camargo. ao longo dos anos em que trabalhou esse tema, o pequeno 
objeto utilizado para enrolar linha deixa de ser um brinquedo da infância para tornar-se o elemento-chave com o qual o artista 
explora a abstração. as formas inicialmente reconhecíveis, dispostas sobre mesas ou sobre uma linha de base, cedem lugar à 
planaridade. vemos a transição de composições que ainda remetem a uma noção de tridimensionalidade para uma obra cheia 
de cores, na qual figura e fundo se confundem para formar uma única e mesma superfície. a pintura de Iberê torna-se fortemente 
gestual. a forma do objeto perde importância e a materialidade da pintura surge como elemento fundamental de sua obra. 
fundação iBerê camargo 

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

Signo branco i, 1976 
óleo sobre tela 
99,5 x 172,3 cM 
col. Maria coussirat caMargo, 
fundação iberê caMargo, porto alegre

3 Qui 21h
4 seX 21h
5 sáB 20h30
6 dom 17h30 
MARIN ALSOP regeNte  
LAUREN SNOUFFER sopraNo 
DENISE DE FREITAS meZZo sopraNo 
JOHN MARK AINSLEY teNor 
PAULO SZOT BarÍtoNo 
CORO ACADÊMICO DA OSESP 
   MARCOS THADEU regeNte 
CORO DA OSESP 
   NAOMI MUNAKATA regeNte hoNorária

ludWig VaN BeethoVeN [1770-1827]

sinfonia nº 9 em ré menor, op.125 – Coral [1818-24]

- allegro ma Non troppo, un poco maestoso

- molto Vivace

- adagio molto Cantabile

- Finale

65 miN

FestiVal de iNVerNo 
de Campos do jordão
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Ode an die Freude
texto de Friedrich Von schiller [1759-1805]

O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen,
 und freudenvollere!
(ludWig VaN BeethoVeN)

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

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

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

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

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

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

ODE à ALEGRIA
tradução liVre de samuel titan Jr. [2011]

ah, meus amigos, outros sons, estes não! 
entoemos outros, 
mais agradáveis e felizes! 
(ludWig VaN BeethoVeN) 

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

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

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

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

eu vos abraço, ó multidões, 
que este beijo chegue ao mundo inteiro! 
irmãos, além do firmamento 
reside um pai bondoso, não há dúvida. 

já pressentes o criador, ó mundo?
procura-o além do firmamento! 
ele reside além das estrelas, 
não há dúvida!  

LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827]
siNFoNia Nº 9 em rÉ meNor, op.125 - Coral [1818-24]
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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

PATROCÍNIO REALIZAÇÃO

Secretaria da Cultura
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o compositor Robert Schumann certa 
vez registrou uma fórmula certeira de 
Karl Voigt, marido de sua amiga Hen-
riette Voigt e entusiasta leigo da obra 

de Beethoven: após uma audição da Nona Sinfonia, 
Voigt teria dito que se sentia “como aquele cego 
diante da catedral de Estrasburgo, que ouve os si-
nos, mas não vê a entrada”. A frase de Voigt captu-
ra bem o teor da experiência que a última sinfonia 
de Beethoven continua a proporcionar a muitos de 
seus ouvintes: de um lado, o poderio quase avassa-
lador da música, a sensação propriamente física de 
forças que se desencadeiam e fogem à escala habi-
tual; de outro, a dificuldade de franquear à nossa 
compreensão esse edifício sonoro que, ao fim de 
uma hora e pouco de concerto, exibe uma certa or-
dem e medida que intuímos, mas não deciframos. 
 Essa conjunção de deleite e desnorteio diante 
da Nona talvez responda por um aspecto curioso de 
sua fortuna desde a estreia em Viena, em 7 de maio 
de 1824: pouco a pouco, o rico tecido da Sinfonia foi 
cedendo espaço na memória pública a uma única 
fração, a “Ode à Alegria” (em que culmina o quarto 
movimento) — no mais das vezes, aliás, reduzida 
a seu tema melódico. A “Ode”, de fato, tornou-se 
“trilha sonora” de inúmeras cerimônias — no que 
não há, em princípio, nada de absurdo, uma vez que 
o próprio Beethoven infundiu-lhe um veio cívico e 
coletivo bastante pronunciado.

Mas seria uma pena reduzir nossa experiên-
cia da Nona a uma recordação sumária da “Ode”. 
Em primeiro lugar, porque a letra, adaptada de 
um poema de Friedrich Schiller publicado em 
1786, volta e meia serviu de pretexto para todo 
tipo de interpretação literária, filosófica ou sim-
plesmente ideológica da Sinfonia (chegando a seu 
ponto mais baixo nas celebrações do aniversário 
de Hitler, em 1938). Mas também porque nada 
nessa Sinfonia, incluindo a “Ode”, tão imediata-
mente cantabile, nada se ofereceu sem mais aquela 
ao espírito do compositor. A Sinfonia é fruto de 
uma gestação muito longa, e talvez muito de sua 
beleza venha do modo como, entregue ao ímpeto 
de antecipar o futuro da música (e da humanida-
de), ela também conserva em seu próprio tecido 
musical a memória dos passos trilhados. [...]

o primeiro movimento, “Allegro Ma 
Non Troppo”, ilustra perfeitamen-
te esse aspecto. À primeira audição, 
impera o sentimento intuitivo, aliás 

justificado, de que estamos diante de uma peça na 
mesma linhagem das grandes sinfonias do início 
do século, como a Terceira, a Quinta ou a Sétima. 
Com uma diferença crucial, porém: na Nona, o 
material musical que servirá de ponto de partida 
para o primeiro movimento tarda a se declarar, 
ao contrário dos motivos melódicos que se dão 
logo de saída em outras sinfonias, ora com urgên-
cia “fatídica” (na Quinta), ora com naturalidade 
“pastoral” (na Sexta). O que antes era dado agora 
deve ser alcançado ao longo de um processo tor-
tuoso de autoafirmação. A Nona começa rente ao 
silêncio, do qual as cordas emergem aos poucos, 
sotto voce, num movimento pendular (Mi-Lá, Lá-
-Mi, Mi-Lá) que deixa em aberto a tonalidade (do-
minante) em jogo, para então se acelerar e pre-
cipitar rumo à exposição do tema em Ré Menor. 
Cumprida a exposição, não passamos logo adiante 
(para um segundo tema, por exemplo), mas somos 
praticamente devolvidos ao momento inicial, de 
quase silêncio, rompido aos poucos pelo mesmo 
movimento pendular que novamente ganha ímpe-
to. Nas palavras do musicólogo Lewis Lockwood, 
é como se Beethoven criasse o tema de abertura 
diante dos ouvidos da plateia.

Mas as singularidades do primeiro movimento da 
Nona não param aí: exposto o tema e declara-
das as tonalidades fundamentais (Ré Menor e Si 
Bemol Maior), a música envereda por um desen-
volvimento que, mesmo aderindo às convenções 
clássicas da forma-sonata e em muitas passagens 
fazendo pensar nas últimas sinfonias de Mozart, 
parece ao mesmo tempo remeter, tamanha a com-
plexidade contrapontística, não mais a Mozart e 
Haydn, mas a um momento anterior na história da 
música — ao Bach da Arte da Fuga ou das Variações 
Goldberg, que Beethoven homenageou, nesses mes-
mos anos, com as suas Variações Diabelli. O tema 
de abertura se refrata, duplica, inverte, estilha-
ça e refaz, sempre vertiginosamente, num mo-
vimento labiríntico que volta e meia ameaça não 
ter fim nem chegar ao final feliz de um allegro de 
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praxe, com a resolução harmônica do movimen-
to inteiro, a tal ponto que a volta do tema ao final 
do movimento se dá num fortissimo que inspira um 
efeito não de resolução e repouso, mas de exacer-
bação da situação original. O círculo não se fecha, 
como se a rememoração não produzisse repouso. 
 Não é o caso de seguir com o comentário dos 
dois movimentos seguintes, coisa que de resto já se 
fez por mãos mais hábeis. O que importa por ora 
é reter como os caracteres fundamentais do pri-
meiro parecem se comunicar aos seguintes. Com 
isso, produz-se um efeito de organicidade, garan-
tido tanto pela condução fugal, “bachiana”, do se-
gundo, “Molto Vivace”, e, em menor medida, do 
terceiro, “Adagio Molto Cantabile”, como ainda 
pelo império persistente das tonalidades fundado-
ras, Ré Menor e Si Bemol Maior. Ao mesmo tem-
po, parece transferir-se do primeiro movimento 
aos dois subsequentes um mesmo caráter de in-
conclusão, de iminência indeterminada e mes-
mo ameaçadora, de antecipação de um momento 
de repouso e resolução que teima em não chegar. 
 É só então, ao cabo de um arco de tensão que 
já vem durando três movimentos, que entra em 
cena o “Finale” coral, uma cantata händeliana que 
agora, longe de surgir como corpo estranho im-
plantado na sinfonia, parece ser exigido por ela, 
invocado por ela em seu terceiro movimento não 
por acaso cantabile. A abertura orquestral recapi-
tula ideias dos movimentos anteriores para logo 
rejeitá-las em prol de um tema melódico exposto 
pelos violoncelos e pelos baixos, o tema da “Ode à 
Alegria”, que, portanto, se apresenta a nossos ou-
vidos como promessa de resolução das tensões — 
mas, de novo, a resolução tardará a chegar, e não 
só pela extensão do movimento, mas já pelas pri-
meiras palavras entoadas pelo barítono e acrescen-
tadas pelo próprio Beethoven ao poema de Schiller: 
“Outros sons, estes não!”, um gesto de revogação, 
de anulação do que acabamos de ouvir. A revoga-
ção, porém, não é completa. Longe de anular os 
três primeiros movimentos puramente instrumen-
tais e relegar a orquestra à função de acompanha- 
mento (como talvez ainda fosse o caso na Fantasia Co-
ral de 1808), a “Ode” se torna cenário de um diálogo 
intenso com todo o material instrumental anterior. 

Mais que isso, Beethoven fez o tratamento fu-
gal da orquestra incidir sobre o próprio texto da 
“Ode”, que vai tomando corpo à nossa frente como 
enfrentamento contrapontístico de dois temas ver-
bais, éticos e musicais: de um lado, o louvor da 
fraternidade humana, “Freude, schöner Götter-
funken” [“Alegria, bela centelha divina”], intro-
duzido pelas vozes solistas, e, de outro, o cânti-
co etéreo, “Seid umschlungen, Millionen!” [“Eu 
vos abraço, ó multidões!”], introduzido pelo coro. 
 Começamos com as cordas sotto voce e agora es-
tamos diante de uma massa instrumental e coral 
que não hesita em mobilizar os “sóis” e os “céus”, 
as “multidões” e as “estrelas”, o “firmamento” e o 
“criador”. Começamos com reminiscências do esti-
lo heroico, que persistem mesmo aqui, como se vê 
na condução marcial de “Froh, wie seine Sonnen 
fliegen” [“Felizes como os sóis que correm”], que 
faz pensar na música cívica criada em torno da Re-
volução Francesa; mas agora chegamos a uma escri-
ta musical que, sem anular o terreno mundano da 
fraternidade humana (“Alle Menschen werden Brü-
der” [“Todos os homens tornam-se irmãos”]) em 
que se dava aquele estilo, vincula-o a uma esfera de 
outra escala (“Brüder — überm Sternenzelt/ Muss 
ein lieber Vater wohnen” [“Irmãos, além do firma-
mento/ Reside um pai bondoso, não há dúvida”]). 
 É forte a tentação de interpretar, de extrair um 
sentido final do quarto movimento e da “Ode” em 
particular. Contudo, em consonância com o que 
se tentou sugerir aqui, vale a pena resistir, sugerin-
do que o “Finale” chega a um ponto final de repou-
so menos por obra de uma solução que se impõe e 
mais por obra do livre jogo de todos os elementos 
mobilizados. Elementos musicais, de que já fala-
mos, mas também elementos éticos: no fim da vida 
(e, vale lembrar, no coração da década mais obscu-
ra e conservadora da história europeia no século 
xix), Beethoven retoma e repensa os ideais humanos  
e políticos que o haviam inspirado em seu  
momento heroico, no começo do século. Não o  
faz com a urgência napoleônica de outrora, é  
certo; antes, comporta-se como quem não 
quer esquecer, como quem quer legar ao futuro 
a promessa ou o projeto de uma vida humana 
mais plena e luminosa.
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Ninguém capturou melhor esse aspecto da mú-
sica de Beethoven (que preserva seu coração musi-
cal de eventuais apropriações ideológicas) do que o 
narrador romântico E.T.A. Hoffmann, excelente 
guia para a nossa catedral. Em 1810, numa resenha 
da Quinta Sinfonia, expandida e integrada em 1813 à 
sua Kreisleriana, Hoffmann dizia que a grandeza da 
música do mestre consistia em revelar aos homens 
um “reino desconhecido” no qual os “sentimentos 
determinados” não têm vez diante da Sehnsucht [Sau-
dade], da nostalgia e do anseio infinitos. Donde a 
pobreza, para ele, de toda música instrumental em-
penhada em representar plasticamente os contornos 
determinados de um episódio ou de uma ideia qual-
quer — argumento que seria retomado por Eduard 
Hanslick em seu livro Do Belo Musical (1854). Uma 
sinfonia como a Quinta, diz Hoffmann, não é “co-
mensurável” a nada, porque não traduz nem ilus-
tra nem alegoriza nada; o que Beethoven faz é des-
pertar, por meios puramente musicais, uma gama de 
sentimentos e reações, do amor ao medo, da es-
perança à dor, que se consomem, mas não se anu-
lam, num “ressoar polifônico de todas as paixões”. 
 A fórmula que Hoffmann encontrou para a Quin-
ta Sinfonia vale com mais razão ainda para a Nona. A 
peça gostaria de rememorar e reter todo o passado 
humano e musical de seu compositor — uma ambi-
ção operosa, no exercício da qual vai tomando for-
ma uma suma sinfônica do estilo clássico, mas que 
já não se reduz a nenhum dos elementos, conven-
ções ou gêneros de partida, que já se projeta rumo 
ao futuro musical e humano mais além de tudo “que 
o costume separou à força” (“was die Mode streng 
geteilt”), para antecipá-lo ou, melhor, para provo-
cá-lo, para invocá-lo. Sob quais feições? A resposta 
cabe ao futuro.
 
samuel titan Jr. é professor de teoria literária e  
literatura comparada na USp. tradutor e ensaísta, é membro 
do conselho editorial das revistas serrote e Cadernos de 
Tradução. trechos do ensaio “Memória e antecipação: a 
Nona Sinfonia”, publicado na Revista Osesp (março/abril 
2011) e disponível no site www.osesp.art.br
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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.

PAULO SZOT BarÍtoNo

ÚLTIMA VEZ COM A OSESP EM AGOSTO DE 2007

Nascido em São Paulo e criado 
em Ribeirão Pires, Paulo Szot 
estudou piano e violino antes 
de se dedicar ao canto lírico. 
Estudou na Jagiellonian 
University, na Polônia, 
aperfeiçoando sua técnica vocal 
durante os quatro anos em que 
atuou na Companhia Estatal de 
Canto Slask. Estrelou o musical 
South Pacific, no Lincoln Center 
Theatre, pelo qual recebeu o 
prêmio Tony, e as óperas O 
Nariz, de Shostakovich, sob 
regência de Valery Gergiev, e  
O Morcego, de Johann Strauss, 
sob regência de Ádám Fischer, 
ambas no Metropolitan  
Opera de Nova York. Já se 
apresentou nos principais 
teatros de ópera do mundo e, 
em 2013, foi solista com a 
Filarmônica de Nova York em 
um programa especial 
inteiramente dedicado a ele:  
An Evening With Paulo Szot.
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The coUrSe of empire: The arcadian or paSToral STaTe, tela de thoMas cole, 1834
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17 Qui 21h CarNaúBa

18 seX 21h paiNeira

19 sáB 16h30 imBuia

20 dom FestiVal de iNVerNo de Campos do jordão

MARCELO LEHNINGER regeNte  

KIRILL GERSTEIN piaNo 

roNaldo miraNda [1948]

Variações temporais - Beethoven revisitado [2014]

21 miN         [encomenda osesp. estreia mundial]

 

FraNZ lisZt [1811-86]

Concerto nº 1 para piano em mi Bemol maior [1848-9]

- allegro maestoso. tempo giusto
- Quasi adagio
- allegretto Vivace - allegro animato
- allegro marziale animato
19 miN

______________________________________

ludWig VaN BeethoVeN [1770-1827]

sinfonia nº 6 em Fá maior, op.68 - pastoral [1808]

- despertar de sentimentos Felizes na Chegada ao Campo (allegro ma Non troppo)
- Cena junto ao riacho (andante molto mosso)
- alegre reunião de Camponeses (allegro)
- tempestade (allegro)
- Canção do pastor: sentimentos alegres e gratos após a tempestade (allegretto)
39 miN
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r evisitar Beethoven. Essa a proposta que recebi da 
Osesp em meados de 2013: escrever uma obra 
sinfônica de dez minutos para a Temporada 2014, 
que — em forma de variações — funcionasse 

como uma espécie de preâmbulo para a Sinfonia Pasto-
ral, que estaria na segunda parte do mesmo programa. 
 Variações Temporais — título que me foi sugerido 
por Arthur Nestrovski e que abracei com entusiasmo 
— definiriam não apenas os fenômenos da nature-
za, mas também o tempo musical. Ao compor a peça 
encomendada, fui além das tempestades e dos temas 
pastoris, ampliando o conceito de tempo para as es-
tações do ano e as fases do dia, bem como mergu-
lhando no universo beethoveniano camerístico. As-
sim, três sonatas do mestre de Bonn são brevemente 
citadas: Primavera, Aurora e Tempestade.

No tema inicial, a estrutura musical é simples, e 
a orquestração, singela. Do ponto de vista melódico-
-harmônico, recrio a linguagem de Beethoven, já com 
o embrião das obras a serem citadas. Nas variações, é 

a minha linguagem que aflora, tornando o discurso 
mais complexo e propositalmente mais tenso. Pontu-
ando esse texto, alguns oásis surgem no horizonte so-
noro: a bela melodia com que o violino inicia a Sonata 
Primavera; o segundo tema do primeiro movimento 
da Sonata Aurora; e o inciso principal — sinuosamen-
te pianístico — do terceiro movimento da sonata A 
Tempestade.

Técnicas de Beethoven — como os uníssonos em 
cânone numa das suas 32 Variações — também são 
utilizadas com a minha linguagem. O procedimento 
técnico é por si só uma referência. 

A obra parte do clássico compasso quaternário 
para uma variedade de ritmos e uma eclética suces-
são de compassos: regulares, irregulares, simples e 
compostos. Juntamente com as fases da natureza, o 
fluir do tempo musical justifica e reitera o título desta 
obra: Variações Temporais - Beethoven Revisitado.

ronaldo miranda

ronaldo Miranda
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a experiência da autossuperação é uma 
poderosa força subjacente à maneira como 
se construiu não só a música de Beethoven 
como também toda a música tonal do 

Ocidente. O objetivo parece ser que a música vá a 
algum lugar, que um processo seja levado a cabo, que 
se integrem tema e forma, sujeito e objeto, e que haja 
luta para alcançar uma conclusão grave e necessária. 
Apesar de o estilo heroico ter rapidamente se 
tornado um tropo dominante, ele é apenas uma das 
histórias contadas por Beethoven. 

Como exemplo claríssimo de como dois meios si-
milares conduzem a fins bastante diferentes, compa-
remos o início da Sinfonia nº 5 com o da nº 6 - Pastoral. 
Desenvolvimento motívico e repetição são evidentes 
em ambos os casos; as duas começam com uma ideia 
temática seguida por uma fermata na dominante; o 
motivo rítmico básico é parecido (três colcheias con-
duzindo ao primeiro tempo do compasso); ambas 
utilizam principalmente tônica e dominante, uma 
prolongando a outra. Mas o que se costuma notar 
são as diferenças inquestionáveis: enquanto a Quinta 
transpira tensão, a Sexta é toda relaxamento.

O motivo rítmico da Sinfonia nº 5 não é empre-
gado melodicamente, como na Pastoral. Ao isolar o 
ritmo na ideia inicial e então subdividir as frases se-
guintes em unidades construídas sobre o mesmo rit-
mo, a música da Quinta enfileira o motivo como num 
acúmulo de cargas rítmicas. Os quatro compassos 
iniciais da Sexta, por outro lado, desenvolvem o mo-
tivo sobre um bordão sonolento, criando um envelo-
pe melódico que se abre em bocejo na semicadência. 
Logo no início, portanto, o caráter antitético dos dois 
movimentos é inquestionavelmente estabelecido: se a 
Quinta é uma chamada à ação, a Sexta é uma chamada 
à inação, um convite ao devaneio.

No mundo harmônico da Sinfonia nº 5, prolonga-
ções de tônica e dominante se transformam em polos 
monolíticos poderosos, opostos, ainda que mutua-
mente determinantes. Em contraste, as harmonias 
prolongadas da Sinfonia nº 6 parecem respirações len-
tas e relaxadas. Tônica e dominante dão lugar uma à 
outra, ao invés de serem atraídas para o outro polo, 
como na Sinfonia nº 5. Esses dois efeitos muito dife-
rentes ilustram o alcance do espectro tornado possí-
vel pela polaridade harmônica fundamental que sub-
jaz à forma e à sintaxe do estilo clássico.

r econhecido e celebrado em seu tempo como 
o maior pianista do mundo, Franz Liszt em-
penhou enorme esforço para fazer-se respei-
tar também como compositor. Aos 35 anos, 

interrompeu a gloriosa carreira de concertista para 
dedicar-se à composição e à regência. Aceitar o posto 
de diretor musical na corte de Weimar, onde per-
maneceria por mais de dez anos, permitiu que Liszt 
produzisse uma quantidade impressionante de obras, 
entre as quais seus dois concertos para piano.  

Os primeiros rascunhos para o Concerto nº 1 da-
tam de 1830, mas o material seria retrabalhado 
inúmeras vezes até 1855, quando a peça finalmente 
estreou, em Weimar, com o próprio autor ao piano, 
sob regência de ninguém menos que Hector Ber-
lioz. O longo período de maturação contribuiu para 
o resultado inovador no trato com a forma, para 
além do brilhantismo dos lances virtuosísticos que 
varrem as oitavas do piano.

Conta-se que Liszt e seu genro, o célebre regente 
Hans von Bülow, teriam criado um verso para can-
tarolar sobre a melodia dos dois compassos iniciais 
do Concerto, uma frase simples para cordas oitavadas, 
seguida por um comentário firme das madeiras e me-
tais: “Das versteht ihr alle nicht, haha!” [vocês não estão 
entendendo nada, ha ha]. O motivo atravessa todo o 
primeiro movimento, sofrendo inúmeras transforma-
ções e enquadrando as várias intervenções do piano e 
de outros instrumentos.

Liszt era um grande admirador de Franz Schubert 
(1797-1828), seu contemporâneo poucos anos mais 
velho e que faleceu precocemente. É dele, e mais es-
pecificamente da Fantasia em Dó Maior - “Wanderer”, 
que Liszt aproveita a ideia de acoplar vários movimen-
tos num só. O segundo, terceiro e quarto movimen-
tos do Concerto são apresentados sem pausa. Ao final, 
o tema do início retorna, sugerindo que a peça cons-
titui um único e longo movimento em forma-sonata. 
Das versteht ihr alle nicht, haha!

Se é que Liszt e Bulöw de fato brincavam de can-
tarolar sobre o motivo inicial, o fundo da piada talvez 
fosse a ideia de que há mais invenção e poesia no Con-
certo nº 1 do que ouvem os “lisztomaníacos”.

ricardo teperman é doutorando em antropologia 
Social na Universidade de São paulo e editor da 
Revista Osesp.
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Finalmente, as repetições motívicas da Sinfonia 
nº 6 expandem-se e diminuem dinamicamente, mas 
não como as ondas de tensão e resolução da exposi-
ção da Sinfonia nº 5. Na Pastoral, não há uma chega-
da harmônica ao topo da expansão — nela, situa- 
ções de clímax estão mais para uma sensação de 
plenitude do que para a chegada ou a conquista de 
um pico. Mesmo com a vinda da recapitulação do 
primeiro movimento, o caráter relaxante é total-
mente mantido. [...] Comparado com sua contra-
partida na Sinfonia nº 5, o movimento inteiro é um 
milagre de controle estilístico; elementos simila-
res resultam em vozes radicalmente diferentes. 
Enquanto a Quinta galvaniza o potencial dramá-
tico da sintaxe do estilo clássico, a Sexta atenua 
esse potencial, encontrando na mesma sintaxe  
o efeito oposto. 

Mas nós efetivamente marginalizamos obras 
como a Sinfonia Pastoral. Como nota o musicólo-
go Joseph Kerman [1924-2014], até os críticos do 
século xix preferiram a Quinta como primeiro 
exemplar de música programática, negligencian-
do a Sexta, cujo “programa” é bem mais explícito. 
As análises recorrentes que organizam as sinfonias 
de Beethoven em dois grupos — ímpar e par — 
claramente valorizam mais as de número ímpar, 
enquanto as de número par parecem se circuns-
crever a um ato de descompressão ou um estágio 
regressivo goethiano de acúmulo de energia para o 
próximo grande salto dramático. [...] Não somente 
privilegiamos as obras que se comportam à manei-
ra do estilo heroico, como permitimos que esse 
estilo controle a maneira como vemos a totalidade 
da obra sinfônica de Beethoven.

scott Burnham é professor de Musicologia na 
Universidade de princeton. trecho do livro Beethoven 
Hero (princeton University press, 1995).  
tradução de rodrigo vasconcelos.

gravaçõeS recOMeNDaDaS

lisZt

tHE tWO PIANO cONcErtOS

london Symphony Orchestra

kirill kondrashin, regente

Sviatoslav richter, piano

phIlIpS, 1995    
london Symphony Orchestra

claudio abbado, regente

Martha argerich, piano

DeUtSche graMMOphON, 1996

 
tOtENtANz; PIANO cONcErtOS 1 & 2 

Orquestra Sinfônica do  
   estado de São paulo

John Neschling, regente

arnaldo cohen, piano

Bis, 2007

 
BeethoVen

9 SyMPHONIES

Berliner philharmoniker

herbert von karajan, regente

DeUtSche graMMOphON, 2007
  
wiener philharmoniker

leonard Bernstein, regente

DeUtSche graMMOphON, 2004

 
 
Berliner philharmoniker

claudio abbado, regente

eUrOartS, 2009

cOMPLEtE SyMPHONIES

Filarmônica de câmara  
   alemã de Bremen

paavo Järvi, regente

SONy, 2013

SINFONIAS NOS 1 E 4;  
   AbErtUrA cOrIOLANO

Orquestra Sinfônica do 
    estado de São paulo

John Neschling, regente

BIScOItO FINO, 2000
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  a história da sinfonia como gênero parece quase ser a 
história das conclusões que compositores puderam tirar 
dos vários modelos de princípios sinfônicos de Beethoven: 
das sinfonias nº 3 e nº 7, no caso de Berlioz, da nº 6, no 
caso de Mendelssohn, e da nº 9, no caso de Bruckner. 
entretanto, a linha de desenvolvimento se interrompe na 
metade do século. Mendelssohn e Berlioz estranhamente 
dão de ombros à história da sinfonia imediatamente poste-
rior a Beethoven e, de 1870 até os primeiros anos do sé-
culo xx, a sinfonia experimenta uma “segunda vida”. Mas 
o quarto de século entre esses dois períodos é um abismo 
bocejante, com Niels gade (1817-90), Joachim raff 
(1822-82) e anton rubinstein (1829-84) como tapa-bura-
cos. e foi durante esse “período seco” da sinfonia que o 
“poema sinfônico”, desenvolvido por liszt a partir da aber-
tura de concerto, emergiu como um gênero de música or-
questral em grande estilo, definindo a sua época. essa 
quebra de continuidade mostra que na história da sinfonia 
— como aliás, de maneira ainda mais evidente, na do 
quarteto de cordas — a presença de uma tradição avas-
saladora pode tanto estimular a evolução histórica de um 
gênero como asfixiá-la. 

carl dahlhaus, Nineteenth-Century (Music (University of 
california press, 1991, tradução do alemão de J. Bradford 
robinson). tradução do inglês de rodrigo vasconcelos.

SUgeStõeS De leItUra

kenneth hamilton (org.)

tHE cAMbrIdgE cOMPANION tO LISzt 

caMBrIDge UNIverSIty preSS, 2012

charles rosen

tHE cLASSIcAL StyLE: HAydN, MOzArt, bEEtHOVEN

w.w. NOrtON, 1971

theodor w. adorno

bEEtHOVEN: tHE PHILOSOPHy OF MUSIc

StaNFOrD UNIverSIty preSS, 1997

Maynard Solomon

bEEtHOVEN

SchIrMer, 2001

INterNet
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http://www.lvBeethOveN.cOM/
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MARCELO LEHNINGER regeNte  

ÚLTIMA VEZ COM A OSESP EM MAIO DE 2013

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

KIRILL GERSTEIN piaNo 

PRIMEIRA VEZ COM A OSESP

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

25 seX 21h arauCária

26 sáB 16h30 mogNo

SUSANNA MÄLKKI regeNte  
LUÍZ FILÍP VioliNo 

 

dmitri shostaKoViCh [1906-75]

abertura Festiva, op.96 [1947]

7 miN

Concerto nº 1 para Violino em lá menor, op.77 [1947-8]

- Noturno
- scherzo
- passacaglia (attacca)
- Burlesque
40 miN 

______________________________________

modest mussorgsKY [1839-81]

Quadros de uma exposição [orquestração maurice raVel] [1922]

- passeio - gnomo
- passeio - o Velho Castelo
- passeio - jardim das tulherias
- Bydlo
- passeio - Balé dos pintinhos dentro das Cascas
- "samuel" goldenberg e "schmuÿle" 
- o mercado de limoges
- Catacumbas: sepulcro romano - Cum mortuis in lingua mortua
- Cabana de Baba iaga sobre as patas de uma galinha
- grande portão de Kiev
35 miN
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o ano de 1948 foi um dos mais difíceis 
na vida de Shostakovich. Declarado 
“formalista” após a resolução oficial do 
Partido Comunista publicada em 10 de 

fevereiro, sua música foi banida das salas de concerto 
da União Soviética por ser “inacessível ao povo e de 
tendências antidemocráticas”. Demitido do Conser-
vatório de Leningrado, Shostakovich se viu, de uma 
hora para outra, em grandes apuros financeiros. Pu-
blicamente, fez novo mea culpa (o anterior havia sido 
em 1936), prometendo “escrever de forma simples 
para criar uma música mais próxima do trabalha-
dor”,1 ou seja, se voltar para a composição de trilhas 
sonoras para o cinema, obras corais propagandísticas 
e arranjos de canções folclóricas.

Contudo, dando continuidade à tradição russa do 
yuródivy (o “tolo sagrado”, cujo comportamento am-
bíguo lhe permite dizer as verdades mais cáusticas), 
Shostakovich continuou a compor “para as gavetas”, 
criando partituras que refletiram com brilhantismo 
a paranoia dos anos finais do stalinismo. Dentre elas, 
destacam-se a cantata satírica Rayok, o ciclo de can-
ções Sobre a Poesia Popular Judaica, a Sinfonia nº 10 e o 
Concerto nº 1 Para Violino, todas estreadas após a mor-
te do “Grande Líder” em 1953.

O caso do Concerto nº 1 Para Violino exemplifica 
bem a situação. Iniciada em julho de 1947 e comple-
tada em 24 de março do ano seguinte, a partitura foi 
dedicada ao virtuoso David Oistrákh, sendo catalo-
gada como Op.77. Ciente de que a obra desagradaria 
aos censores da União dos Compositores, Shostako-
vich a manteve engavetada. Passados sete anos, o cli-
ma era outro e, no afã de se reaproximar do Ociden-
te, Moscou voltou a autorizar a publicação e a estreia 
de novas composições. Ele retomou então o Concerto, 
editado com um novo número de opus  (99) e inteira-
mente reescrito, o que deixava entender que ele con-
cordava com as críticas de que fora alvo. De fato, a 
única ideia nova foi uma homenagem ao dedicatário, 
da qual falaremos a seguir. 

O Concerto tem proporções sinfônicas, iniciando-
-se com um “Noturno” meditativo e carregado de 
pesar, no qual o solista trabalha nos registros mais 

 1. Citado por Yuri Serov no encarte do CD Shostakovich: Complete Songs Volume 1 (DELOS, 2003). Tradução livre 
de Marco Aurélio Scarpinella Bueno.

agudos do instrumento. À medida que a música in-
tensifica seu caráter de sofrimento, ouvimos aqui e 
ali citações a um Dies Irae bastante metamorfoseado. 

Segue-se um daqueles diabólicos scherzi de Shostako-
vich, em que ideias para obras futuras já despontam, 
especialmente sua assinatura musical D-S-C-H (Ré-Mi 
Bemol-Dó-Si Natural), que será bastante empregada na 
Sinfonia nº 10 (1953). O caráter dançante e jocoso resul-
tante do diálogo entre solista e madeiras contrasta bas-
tante com a solenidade do primeiro movimento. 

O terceiro movimento — uma longa passacalha 
— é um dos mais bem escritos da obra de Shostako-
vich. A orquestração é solene, e a cadência ofereci-
da ao solista tão complexa que, durante os ensaios, 
Oistrákh pediu ao compositor que o início do quarto 
movimento ficasse a cargo da orquestra, e não do so-
lista, para que ele pudesse descansar um pouco (ori-
ginalmente era o solista quem passava, sem interrup-
ção, do terceiro para o quarto movimento). 

A “Burlesque” que encerra a obra soa mais festiva, 
levando a uma conclusão tipicamente shostakovichia-
na, em que a sensação de otimismo forçado parece 
incapaz de esconder o desconforto com a realidade. 
O Concerto nº 1 foi estreado em Leningrado por Ois-
trákh e pela filarmônica local, sob a regência de Ev-
geny Mravisnky, em 29 de outubro de 1955, durante 
o pequeno sopro de liberdade criativa que veio com 
o Degelo do governo Kruschev.

Não deixa de ser irônico o fato de, justa-
mente após a morte de Stálin e a breve 
liberdade produzida pelo Degelo, 
Shostakovich ter composto algumas de 

suas obras mais conservadoras, como a curta Abertura 
Festiva, escrita para homenagear o 37º aniversário 
da Revolução Bolchevique. A estreia, ocorrida em 
Moscou em 6 de novembro de 1954, com a orquestra 
do Teatro Bolshói e o maestro Melik-Pashayev, 
deixou a intelligentsia soviética um tanto desnorteada, 
já que o caráter pomposo e a atmosfera relaxada 
da música sugeriam que Shostakovich enxergava a 
Revolução como um evento nitidamente positivo. À 
fanfarra inicial, segue-se uma bela melodia conduzida 
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ora pelas madeiras, ora pelas cordas. Após o clímax, 
a fanfarra é retomada até a coda. Tudo muito bem 
escrito, mas de forma bastante convencional. Para 
aqueles que sempre decodificam algo na obra de 
Shostakovich, a mensagem é clara: a Abertura Festiva 
não trata da Revolução, mas sim do novo período 
pelo qual a União Soviética passava, em que os líderes 
políticos não precisavam mais ser temidos. Pena que 
depois do Degelo a ditadura voltaria com força total, 
com Brejnev.

shostakovich admirava demais a música de 
Modest Petrovitch Mussorgsky, a ponto de 
ter preparado uma versão orquestral de seu 
opus magnum, a ópera Boris Godunov, composta 

entre 1868 e 1874. Nesse mesmo ano, a Academia de 
Artes de São Petersburgo organizou uma mostra em 
homenagem ao pintor Viktor Gartman (1834-73) — 
ou Hartmann, como preferem os livros em inglês —, 
morto subitamente aos 39 anos em decorrência de um 
aneurisma. Gartman, por sua vez, era frequentador 
assíduo do moguchaya kuchka [punho poderoso] — o 
grupo de compositores liderados por Balakirev que os 
autores de língua inglesa chamam de Grupo dos Cinco 
— e um dos amigos mais próximos de Mussorgsky.

Modest Petrovitch escolheu dez trabalhos de 
Gartman para homenageá-lo com uma inspiradíssi-
ma obra. Hoje célebre, a versão original para piano 
de Quadros de Uma Exposição foi composta em junho 
de 1874, sendo estreada pelo próprio Mussorgsky em 
um recital privado. A partitura, porém, só foi edita-
da em 1886, cinco anos após a morte do compositor, 
permanecendo no ostracismo até que, em abril de 
1922, Maurice Ravel escrevesse sua versão orques-
tral, respondendo a uma encomenda feita pelo maes-
tro Serge Koussevitzky, que regeu a estreia na Ópera 
de Paris em 19 de outubro desse mesmo ano.

Se Mussorgsky foi extremamente original no uso 
da textura pianística, Ravel manteve o elevado nível de 
qualidade em uma orquestração colorida e variadís-
sima. As telas de Gartman são ligadas por um en-
genhoso tema comum, “Promenade” [Passeio], que 
alterna compassos 5/4 e 6/4, sugerindo o caminhar 

interessado daquele que visita a exposição. É a forma 
como Mussorgsky trabalha o material dos “Promena-
de”, ora em sua totalidade, ora de forma abreviada, 
que mantém a tensão musical da peça.

A primeira parada é motivada pelo desenho de um 
quebra-nozes em forma de “Gnomo”, cujas pernas 
são bem arqueadas. A segunda, pela representação 
idealizada de um castelo medieval, o “Velho Castelo”, 
em cujos portões canta um trovador (Ravel emprega 
um saxofone, novidade no sisudo mundo da música 
clássica). Retomamos o “Passeio” e paramos diante 
da aquarela “Jardim das Tulherias”, onde crianças ir-
requietas são supervisionadas por babás que não pa-
ram de falar. Ao lado, a tela “Bydlo” retrata o típico 
carro de boi polonês, com a lentidão característica 
tão bem expressa pela sonoridade da tuba.

Prosseguindo o “Passeio”, somos conduzidos a 
quadros de temáticas bem diferentes. “O Balé Dos 
Pintinhos Dentro das Cascas”, originalmente uma 
contribuição de Gartman a um projeto de balé que 
nunca se concretizou, é representado por um scherzo 
alegre e relaxado, bem diferente da música escrita 
por Mussorgsky para o desenho “'Samuel' Golden-
berg e 'Schmuÿle'” (assim mesmo, com os nomes 
entre aspas), reflexo do antissemitismo vigente por 
toda a Rússia imperial. Após a morte do compositor, 
o crítico Vladímir Stasov suprimiu o título original 
de Mussorgsky, optando por “Dois Judeus: Rico e 
Pobre”. O fato é que Gartman jamais fez tal dese-
nho. O original dado por ele ao compositor mostra 
apenas uma pessoa, cabendo a Stasov a suposição de 
que Mussorgsky teria se baseado em dois retratos 
distintos para criar a música. 

O problema é que o próprio título dado pelo com-
positor indica que “Samuel” e “Schmuÿle” são a mes-
ma pessoa, só que um atende por seu nome “europeu”, 
o outro pelo seu nome “ídiche”. Para os historiadores, 
a mensagem é clara e chocante: não interessa quão 
respeitável (entenda-se europeu) “Samuel” pare-
ça em seu exterior, em seu interior ele sempre será 
“Schmuÿle”, como atesta a melodia judaica na qual 
Mussorgsky se baseou. Ravel, por sua vez, expressou 
a ostentação de “Samuel” pela repetição insistente 
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das cordas graves em uníssono, cabendo ao pobre 
“Schmuÿle” o choramingar repetido do trompete. 

Já a música para “O Mercado de Limoges” sugere 
a algazarra de uma feira livre, levando-nos sem inter-
rupção à parte final da exposição, quando a atmos-
fera colorida de Limoges dá lugar à escuridão e ao 
bizarro. O próprio Gartman vaga pelas “Catacum-
bas: Sepulcro Romano” segurando uma lamparina 
que ilumina os crânios perfilados nas estacas — Cum 
mortuis in lingua mortua —, e Mussorgsky o homena-
geia com uma lúgubre melodia baseada no tema do 
“Promenade”. O mesmo clima fantástico continua na 
“Cabana de Baba Iaga Sobre as Patas de uma Galinha”, 
em que Gartman retrata um antigo relógio medieval 
como a morada da temida feiticeira Baba Iaga, devo-
radora de criancinhas russas, montada em uma assus-
tadora carruagem. 

O grotesco voo da bruxa termina no “Gran-
de Portão de Kiev”, desenho inscrito por Gartman 
numa competição que celebrou a tentativa frustrada 
de assassinar o Tsar Alexandre ii em 1866. O dese-
nho incorpora a representação estilizada de um an-
tigo capacete eslavo e de um kokoshmik [um tipo de 
ornamento para a cabeça das mulheres] dentro de um 
imponente portão. A música para emoldurar tanta 
majestade é solene, quase litúrgica, sendo o tema do 
“Passeio” reconstruído de forma triunfal. Ravel ter-
mina sua versão para orquestra com a belíssima sono-
ridade dos sinos tubulares, uma sincera homenagem 
à cena da coroação de Boris Godunov.

marco aurélio scarpinella Bueno é médico e 
pesquisador musical, autor de shnittke: Música Para Todos 
os Tempos (algol, 2007) e Círculos de influência: a Música 
na união soviética. Da Revolução Bolchevique às Gerações 
Pós-shostakóvitch (algol, 2010). Idealizou e apresentou as 
séries Música soviética: Da Revolução Bolchevique ao Fim 
do Comunismo e Música no leste Europeu pela rádio cultura 
FM de São paulo.

gravaçõeS recOMeNDaDaS

shostaKoVich 

SyMPHONy Nº 5; FEStIVE 
   OVErtUrE; OrcHEStrAL WOrkS

royal philharmonic Orchestra

Orquestra real do concertgebouw

Orquestra Nacional russa

riccardo chailly, regente

vladimir ashkenazy, regente

DeUtSche graMMOphON, 2004 
 
cONcErtOS PArA VIOLINO 

Filarmônica tcheca 

Sinfônica da rádio de praga

evgeny Mravinsky, regente

sir charles Mackerras, regente

Jiri tomásek, violino

David Oistrákh, violino

le chaNt DU MONDe, S/D 

 
cONcErtOS PArA VIOLINO 

Sinfônica da UrSS

Iuri temirkanov, regente

victor tretyakov, violino

the claSSIcal rUSSIaN revelatION, 1998

 
mussorgsKy

QUAdrOS dE UMA ExPOSIçãO

Filarmônica de Berlim

carlo Maria giulini, regente

SONy, 2010 

 
Sinfônica de chicago

sir georg Solti, regente

Decca, 1991
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prINcetON UNIverSIty preSS, 1994

lauro Machado coelho
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perSpectIva, 2006

richard taruskin 
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prINcetON UNIverSIty preSS, 1997
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 UNIverSIty OF calIFOrNIa preSS, 2002
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SUSANNA MÄLKKI regeNte  
PRIMEIRA VEZ COM A OSESP

A finlandesa Susanna Mälkki 
estudou na Academia Sibelius, 
em Helsinque, onde foi 
aluna de Jorma Panula e Leif 
Segerstam. Já se apresentou 
com as orquestras Real do 
Concertgebouw, Philarmonia 
(Londres), e as filarmônicas de 
Berlim, Los Angeles e da Radio 
France. É membro da Academia 
Real de Música da Suécia. Em 
2010, foi eleita fellow da Royal 
Academy of Music e, em 2011, 
recebeu a medalha da Ordem 
do Leão da Finlândia, uma das 
maiores honrarias do governo 
de seu país. Susanna Mälkki foi 
diretora musical do Ensemble 
Intercontemporain por dez 
anos e diretora artística da 
Sinfônica de Stavanger. Em 2011, 
tornou-se a primeira mulher a 
reger no Teatro alla Scala em 
Milão e, em 2013, foi nomeada 
principal regente convidada da 
Orquestra Gulbenkian (Lisboa).

LUÍZ FILÍP VioliNo 
PRIMEIRA VEZ COM A OSESP

Nascido em São Paulo, Luíz 
Filíp estudou com Elisa Fukuda 
e, mais tarde, com Ulf Wallin 
na Hochschule für Musik 
Hanns Eisler, em Berlim, e 
com Zakhar Bron, no Pitea 
Musik och Dansskola, na 
Suécia. Em 2008, formou- 
-se na Universität der Künste 
Berlin, onde foi aluno de 
Guy Braunstein. Luíz Filíp 
foi premiado nos concursos 
internacionais Tibor Varga, 
Henri Marteau e Gerhard 
Taschner. Gravou DVD com 
os Concertos Para Violino de 
Camargo Guarnieri, com a 
Orquestra Sinfônica Municipal 
de São Paulo, sob regência 
de Lutero Rodrigues (Lua 
Music, 2008). Em 2012, venceu 
concurso para vaga de primeiro 
violino na Filarmônica de 
Berlim. Integra também o 
Ensemble Berlin, grupo de 
câmara da orquestra alemã.
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andrés segovia e villa-lobos (s/d)
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31 jul Qui 21h pau-Brasil

1 ago seX 21h sapuCaia

2 ago sáB 16h30 jeQuitiBá

3 ago dom 17h Campos do jordão

GIANCARLO GUERRERO regeNte  
MANUEL BARRUECO Violão 

roBerto sierra [1953]

Fandangos [2000]

12 miN

heitor Villa-loBos [1887-1959]   Villa-lobos em Foco   
Concerto para Violão e pequena orquestra [1951]

- allegro preciso
- andantino e andante
- Cadência
- allegro Non troppo e Vivo
18 miN

______________________________________

Claudio saNtoro [1919-89]  osesp 60

Brasiliana [1954-5]

- allegro moderato
- adagio
- allegro
14 miN

leoNard BerNsteiN [1918-90]   compositor transVersal   
on the Waterfront - suíte sinfônica [1954-5]

23 miN
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h á duas teorias prevalecentes sobre a origem 
do fandango: uma a localiza na Península 
Ibérica, a outra aponta para o Novo Mundo 
(as Novas Índias e a Nueva España — atual 

México). Se no século xviii o fandango era conside-
rado sensual demais, ainda assim a dança tornou-se 
rapidamente muito popular, e muitos compositores 
integraram-na em suas obras. Uma peça para cravo 
atribuída a Antonio Soler (1729-83) foi o ponto de 
partida. O Fandango de Soler parece fraturado, qua-
se como um improviso escrito. Sua estrutura que-
brada forneceu a base de minha fantasia orquestral e 
também permitiu a incorporação de elementos dos 
fandangos de Luigi Boccherini (1743-1805) e de Do-
menico Scarlatti (1685-1757), assim como de meus 
próprios devaneios barrocos.

Uma progressão básica do acorde de Ré Menor 
pode ser ouvida do início ao fim, nas muitas trans-
formações sobre uma teia de orquestração elaborada 
e uma escrita instrumental virtuosística que reúne 
a música dos séculos xviii e xxi. Essas transforma-
ções, sempre baseadas no material ouvido anterior-
mente, amplificam pequenos motivos e elaboram o 
tecido musical por repetições variadas e por densas 
superposições de camadas melódicas e rítmicas. Na 
minha peça Fandangos, o passado se mistura com o 
presente em um contínuo de variações harmônicas, 
melódicas e timbrísticas.   

 
 
roBerto sierra

roberto sierra
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o Concerto Para Violão e Pequena Orquestra 
foi escrito em 1951 por um composi-
tor experiente, de escrita madura, um 
Villa-Lobos que, no âmbito social, já 

havia passado pelos momentos de afirmação de bra-
silidade na Paris dos anos 1920 e pela aliança com o 
governo Vargas nos idos de 1930. Tinha se tornado 
um artista reconhecido internacionalmente, colhen-
do, havia uma década, os frutos de sua produção.  

Última obra que Villa-Lobos escreveu para o 
violão, o Concerto foi composto por solicitação do 
violonista espanhol Andrés Segovia (1893-1987). O 
primeiro encontro entre os artistas, ocorrido em 
Paris na casa da escritora portuguesa Olga Moraes 
Sarmento em 1924, tornou-se episódio amplamen-
te retratado pela bibliografia da música brasileira, 
uma passagem já incorporada ao folclore do instru-
mento. A versão de Segovia pode ser lida numa im-
portante publicação, a Guitar Review (n. 22, 1958), 
e a de Villa-Lobos foi recolhida nas anotações feitas 
por Hermínio Bello de Carvalho durante a palestra 
que o compositor realizou no Conservatório Nacio-
nal de Canto Orfeônico no Rio de Janeiro em 1956.  

Deixando de lado o aspecto pitoresco desse en-
contro, deve-se ressaltar a importância da parceria 
para a literatura do violão. Em fins dos anos 1920, 
Villa-Lobos concluiu a série de 12 Estudos, obra de-
dicada a Andrés Segovia. Trata-se de um marco na 
produção brasileira e internacional tanto pela abor-
dagem inovadora na técnica de execução do violão 
quanto pelo conteúdo musical, que abarca um rico 
universo de elaborações melódico-harmônicas, pleno 
de imagens sonoras.

Essas diferentes experiências do compositor com 
o violão, instrumento que considerava seu “reposi-
tório de ideias”, foram amalgamadas neste Concerto, 
inicialmente denominado Fantasia Concertante Para 
Violão e Orquestra. A mudança do título ocorreu quan-
do, atendendo mais uma vez à solicitação de Segovia, 
Villa-Lobos acrescentou uma cadência a ser executa-
da entre o segundo e o terceiro movimentos. 

É sabido que o violonista participava ativamente 
do processo de finalização de obras que lhe eram de-
dicadas. Como exemplo, o trecho da carta que ende-
reçou ao compositor mexicano Manuel Ponce (1882- 
-1948), sugerindo modificações no Concierto Del Sur 
(1941): “Pense, querido Manuel, em uma cadência 
menos poética e mais brilhante para o último movi-
mento. Para a maioria do público ignaro, a cadência 
é como o Dó de peito do tenor [...] — há quem vá só 
para isso.”1

Passaram-se alguns anos até que Segovia reali-
zasse a estreia do Concerto de Villa-Lobos nos Esta-
dos Unidos, em fevereiro de 1956, com a Orquestra 
Sinfônica de Houston, regida pelo compositor. Os 
três movimentos que compõem a obra apresentam 
uma escrita orquestral equilibrada, que permite 
liberdade de expressão violonística a despeito dos 
problemas de projeção sonora característicos do 
instrumento. Ainda assim, não deixam de existir 
momentos em que a presença orquestral dificulta a 
compreensão do solo.

No primeiro movimento, “Allegro Preciso”, des-
tacam-se dois temas principais de caráter contrastan-
te. O que dá início à obra, essencialmente rítmico, 
permeia a construção de toda a primeira parte, sen-
do executado pelos diferentes naipes da orquestra. 
Durante o percurso, o violão, num discurso dialógi-
co, apresenta elaborações técnicas que englobam ar-
pejos, escalas e frases percussivas, até que o próprio 
instrumento venha reapresentar o motivo rítmico 
original vertido para uma estrutura de acordes ras-
gueados. Um novo tema, sutilmente enunciado pela 
orquestra, é então executado pelo solista. Trata-se 
de uma bela melodia que insinua uma cantiga popu-
lar, apresentada nos diferentes graus da escala, em 
típicas progressões villa-lobianas. O movimento se 
conclui bruscamente com a retomada, sem muita 
preparação, do tema rítmico inicial.

O “Andantino e Andante” apresenta uma fatura 
de delicadezas em que o violão, reiteradamente arpe-
jado, conduz uma linha melódica que brota dos acor-

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

gUItAr cONcErtO 

london Symphony Orchestra 

andré previn, regente 

Juliam Bream, violão

BMg INterNatIONal, 1993

 
Bernstein

OrIgINAL jAckEt cOLLEctION:   
   bErNStEIN cONdUctS bErNStEIN (10 cd)

columbia Symphony Orchestra

New york philharmonic

New york city Ballet Orchestra

leonard Bernstein, regente

SONy claSSIcS, 2008

 
cANdIdE OVErtUrE; SyMPHONIc    
   dANcES FrOM WESt SIdE StOry;   
   SyMPHONIc SUItE FrOM tHE FILM on  
   the Waterfront; FANcy FrEE bALLEt

New york philharmonic

leonard Bernstein, regente

SONy claSSIcal, 2004

sierra

SINFONIA Nº 4; FANdANgOS; cArNAVAL

Sinfônica de Nashville

giancarlo guerrero, regente 

NaxOS, 2013

des, até a chegada do andante, quando a voz principal 
passa a ser enunciada pelos baixos do instrumento. A 
orquestra assume a condução melódica num clima de 
grande expressividade que conduz à reapresentação 
do tema pelo solista. Chega-se assim à cadência, que 
retoma e elabora materiais temáticos apresentados 
anteriormente. Os aspectos virtuosísticos da parte 
solista ficam por conta das escalas descendentes, das 
frases percussivas resultantes da combinação de liga-
dos articulando cordas soltas, até o ponto final onde 
sobressaem acordes destacados por forte acentuação.

O último movimento, “Allegro Non Troppo e 
Vivo”, é essencialmente rapsódico, iniciando-se com 
um material rítmico executado pela orquestra ao 
qual responde um violão continuamente arpejado 
que irá retomar a rítmica inicial em blocos de acor-
des. Surge um novo tema, apresentado pela orques-
tra em andamento vivo, que conduz a uma seção em 
que os acordes do violão dialogam com a melodia 
tocada pelo fagote. Um novo motivo, enunciado pe-
las cordas graves do instrumento, desemboca num 
material de grande dificuldade técnica para o solista, 
até a retomada final da linha melódica que sobressai 
dos acordes percussivos.

Trata-se de uma obra fundamental do repertório 
violonístico, amplamente registrada e apresentada 
nos quatro cantos do mundo pelos mais importantes 
intérpretes que se dedicam ao instrumento. 

márcia taBorda é professora de violão da escola de 
Música da UFrJ e autora de Violão e identidade Nacional: Rio 
de Janeiro 1830/1930  (editora civilização Brasileira, 2011).
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Nascido em Manaus, Claudio Santoro 
muito cedo demonstrou forte aptidão 
para a música e, aos doze anos, foi agra-
ciado pelo governo de seu estado natal 

com uma bolsa para estudar no Rio de Janeiro. Foi 
um dos primeiros alunos do compositor Hans-Joa-
chim Koellreutter no Conservatório de Música do 
Rio de Janeiro, entre 1940  e 41, tornando-se pio-
neiro na divulgação do dodecafonismo no Brasil. O 
reconhecimento viria rapidamente: já em 1944, seu 
Quarteto de Cordas nº 1 recebeu menção honrosa em 
concurso realizado pela Chamber Music Guild de 
Washington. Pouco tempo depois, ganharia o con-
curso para a bolsa Guggenheim, mas, por ser mem-
bro do Partido Comunista Brasileiro, Santoro teria 
seu visto recusado pelo governo norte-americano. 

A recusa acabou por levá-lo à França, onde se-
ria aluno de Nadia Boulanger, professora que tam-
bém exerceria grande inf luência sobre José An-
tonio de Almeida Prado e Egberto Gismonti. De 
Paris, Santoro iria a Varsóvia e Praga, onde par-
ticiparia como delegado brasileiro do Congresso 
dos Compositores Progressistas, encerrado com 
a condenação à música dodecafônica, classificada 
como “burguesa decadente”.1 

A exemplo de Villa-Lobos e tantos outros, a ex-
periência na Europa seria determinante no redire-
cionamento estilístico do compositor, que passaria 
a cultivar preocupações nacionalistas. Na célebre 
“Carta Aberta Aos Músicos e Críticos do Brasil”, 
de 1950, Camargo Guarnieri citava nominalmen-
te Santoro como um dos “compositores moços de 
valor e grande talento”, que, apesar de ter sido ví-
tima do “dodecafonismo”, mais tarde pudera, feliz-
mente, libertar-se e “retomar o caminho da música 
baseado no estudo e no aproveitamento artístico-
-científico do nosso folclore”.2 Em telegrama co-
letivo enviado do Rio de Janeiro, Santoro se jun-
tou àqueles que saudavam a tomada de posição de 
Guarnieri: “Jovens compositores intérpretes brasi-
leiros aplaudem magnífica atitude eminente mestre 
defendendo criação musical brasileira”. 

Brasiliana é uma criação desta chamada “fase 
nacionalista”. Composta entre 1954 — ano de 
fundação da Osesp — e 1955, época em que 
o compositor residia em São Paulo, a peça se-
gue o modelo barroco de três movimentos — 
“Allegro”/“Adagio”/“Allegro”. Os elementos mais 
marcadamente típicos aparecem sobretudo no úl-
timo movimento, que explora de maneira inventi-
va ritmos e modos nordestinos. Brasiliana teve sua 
estreia na capital fluminense, em 1958, com a Or-
questra do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 
sob regência do próprio compositor.

ricardo teperman é doutorando em antropologia 
Social na Universidade de São paulo e editor da  
Revista Osesp. 

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

zível Edições), 2004, p. 229.
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HEItOr VILLA-LObOS:  
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Myriam taubkin (Org.)

VIOLõES dO brASIL

eDItOra SeNac, 2007
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VILLA-LObOS (SérIE “FOLHA ExPLIcA”)

pUBlIFOlha, 2009

Jonathan cott

dINNEr WItH LENNy

OxFOrD UNIverSIty preSS, 2013
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o filme On The Waterfront [Sindicato de 
Ladrões], dirigido por Elia Kazan, 
ocupa a oitava posição na lista dos 
cem melhores filmes norte-america-

nos de todos os tempos, elaborada pelo Ameri-
can Film Institute em 1998. Escrita por Leonard 
Bernstein durante uma estadia de três meses em 
Hollywood, em 1954, a música representa sua 
única empreitada na composição para cinema (ou-
tras trilhas de filmes que usam músicas de Berns-
tein são adaptações de obras preexistentes).

Pode parecer curioso que, apesar de seu víncu-
lo com os meios de comunicação de massa como 
plataforma para atingir novas audiências, Bernstein 
tenha mantido distância do cinema. Em suas pala-
vras, o problema é que “é musicalmente insatisfa-
tório para um compositor escrever uma trilha cujo 
principal mérito deve ser a discrição”. Reclaman-
do da experiência na ilha de edição dos estúdios de 
som da Columbia Pictures, ele diz: “O compositor 
de trilha fica ali sentado, protestando como pode, 
mas, ao fim e ao cabo, aceitando (com peso no co-
ração) a inevitável perda de uma grande parte de 
seu trabalho. Todos tentam consolá-lo: ‘Você pode 
aproveitar esse material em uma suíte’.”

E foi exatamente o que Bernstein fez no verão se-
guinte, criando uma peça de concerto independen-
te, que desenvolve as principais ideias da trilha para 
On The Waterfront. A partitura traz cinco seções, ain-
da que, como apontou o biógrafo Humphrey Bur-
ton, o resultado pareça menos uma suíte de episó-
dios variados do que um poema sinfônico baseado 
na técnica de transformação temática consagrada 
por Liszt. É especialmente fácil seguir o curso des-
sas transformações, dados os perfis muito claros e 
as colorações expressivas do material temático de 
Bernstein, a começar pelo tema do solo de trom-
pa (originalmente tocado na sequência de abertura 
do filme). Um blues choroso alude à cidade solitária 
— o filme de Elia Kazan se passa nos estaleiros de-
cadentes de Hoboken, New Jersey, cuja violência é 
evocada musicalmente em passagens que estão entre 
as mais agressivas da obra do compositor. Em On The 
Waterfront, Bernstein usa os recursos do jazz para 
transmitir uma brutalidade terrível, diferentemente 
de West Side Story, por exemplo, em que o gênero 
expressava a exuberância da cidade grande.
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No coração emocional da suíte, Bersntein se 
aproveita da música usada na inesquecível cena em 
que os dois amantes, Terry (Marlon Brando) e Edie 
(Eva Marie Saint), encontram-se sobre o teto de um 
prédio. O tema principal, associado a Terry, e uma 
variante do solo de trompa são melodias lamentosas 
e bastante espaçadas — recurso recorrente quan-
do Bernstein explora sua veia mais lírica (como em 

Marlon brando e eva Marie saint eM cena do filMe SindicaTo de ladrõeS

“Make it Grow”, em Candide, por exemplo). Retor-
nam as passagens mais violentas da música e, então, 
Bernstein opera a mais gloriosa transformação do 
tema de Terry, uma ode à sua resistência desafiadora.
 
thomas may é jornalista, autor de Decoding Wagner: 
an invitation to His World of Music Drama (amadeus press, 
2004) e organizador de The John adams Reader (amadeus 
press, 2006). tradução de ricardo Sá reston. © thomas May
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GIANCARLO GUERRERO regeNte  

ÚLTIMA VEZ COM A OSESP EM NOVEMBRO DE 2013

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

MANUEL BARRUECO Violão 

PRIMEIRA VEZ COM A OSESP

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

folhasiga
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de Arthur Nestrovski como  
diretor artístico e do maestro 
francês Yan Pascal Tortelier como 
regente titular. Em fevereiro de 
2011, o Conselho da Fundação 
Osesp anuncia a norte-americana 
Marin Alsop como nova regente 
titular da Orquestra por um 
período inicial de cinco anos, a 
partir de 2012. Tortelier continua 
com a Osesp como regente 
convidado de honra,  2012-13. 
Também a partir de 2012, Celso 
Antunes assume o posto de regente 
associado da Orquestra. Neste 
mesmo ano, em sequência a 
concertos no festival BBC Proms, 
de Londres, e no Concertgebouw 
de Amsterdã, a Osesp é apontada 
pela crítica estrangeira (The 
Guardian e BBC Radio 3, entre 
outros) como uma das orquestras 
de ponta no circuito internacional. 
Lança também seus primeiros 
discos pelo selo Naxos, com o 
projeto de gravação da integral das 
Sinfonias de Prokofiev, regidas por 
Marin Alsop, e da integral das 
Sinfonias de Villa-Lobos, regidas 
por Isaac Karabtchevsky. Em 2013, 
Marin Alsop é nomeada diretora 
musical da Osesp e a orquestra 
realiza nova turnê europeia, 
apresentando--se pela primeira vez 
— e com grande sucesso — na 
Salle Pleyel, em Paris, no Royal 
Festival Hall, em Londres, e na 
Philharmonie, em Berlim.

ORQUESTRA SINFôNICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

VioliNos
CLáudIO CRuz  spalla**
dAVI GRAtON spalla***
eMMANueLe BALdINI spalla
JuN IWASAKI spalla*
YuRIY RAKeVICH
LeV VeKSLeR***
ADRIAN PETRUTIU
IGOR SARUDIANSKY
MATTHEW THORPE
aleXeY ChashNiKoV
amaNda martiNs
aNdreas uhlemaNN
Camila Yasuda
CaroliNa KliemaNN
CÉsar a. miraNda
CristiaN saNdu
eleNa KlemeNtieVa
eliNa suris
FloriaN Cristea**
gheorghe VoiCu
iNNa meltser
iriNa KodiN
Katia spássoVa
leaNdro dias
marCelo soares
paulo pasChoal
rodolFo lota
simoNa CaVuoto
soraYa laNdim
suNg-euN Cho
sVetlaNa tereshKoVa
tatiaNa ViNogradoVa
irem BoZKurt*
samuel dias*

Violas
HORáCIO SCHAefeR
MARIA ANGÉLICA CAMERON
PETER PAS 
aNdrÉs lepage
daVid marQues silVa
ÉdersoN FerNaNdes
galiNa raKhimoVa
olga VassileViCh
simeoN griNBerg
Vladimir KlemeNtieV
aleN BisoNiC*
diemersoN seNa*
sarah pires*

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

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

harpa
LIuBA KLeVtSOVA

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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TIVOLI SÃO PAULO - MOFARREJ 
ALAMEDA SANTOS, 1437  |  CERQUEIRA CÉSAR  

SÃO PAULO | SP | BRASIL

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

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

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

CORO 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
regeNte hoNorária
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
maria aNgÉliCa leutWiler
maria raQuel gaBoardi
mariaNa ValeNça
môNiCa WeBer BroNZati
patrÍCia NaCle
LéA LACeRdA moNitora
silVaNa romaNi
solaNge Ferreira
VesNa BaNKoViC

CORO ACADÊMICO DA OSESP
regeNte
MARCOS tHAdeu

sopraNos
lais assuNção
mariaNa saBiNo jardim
maria medeiros
NegraVat
tatiaNe reis

CoNtraltos 
aNa luiZa de oliVeira
Carla CampiNas
CaroliNe jadaCh
daNiela lamim
joYCe de souZa

teNores
BruNo arraBal
isaQue oliVeira
marCus loureiro
miQueias pereira

BaiXos
aNdrÉ raBello
FúlVio lima
gaBriel CaliXto
luis Fidelis
marCus ouros

piaNista Correpetidora
Camila oliVeira

teNores
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

CORO INFANTIL DA OSESP
regeNte
teRuO YOSHIdA

alliCe souZa diNiZ
aNa CaroliNa da Costa oliVeira
aNa luiZa rosa NaVes
Camila araújo FoNseCa
Camila dos saNtos Brito
CatariNa aKemi lopes KaWaKami
CatariNa pereira de oliVeira moNteiro
Cloe perrut de godoi
eduarda marQues grolla
FerNaNda dos saNtos de oliVeira
FerNaNda FerNaNdes QuiNtaNilha
FerNaNda moreira de CarValho araNtes
FláVia Cordeiro da silVa
FláVia moreira de CarValho araNtes
FraNCisCo KriNdges geraldiNi
gaBriela do NasCimeNto lopes dos saNtos
gioVaNNa mello Camargo
gustaVo BarraViera rodrigues
helleN CristiNa souZa saBiNo
iNgrid saNtos Cle CheruN
ireNe Chapuis FoNseCa
iriNa alFoNso FrederiCo
isaBella rossi NiCodemos
iZaBela amoroso CaValCaNte
iZaBela Vieira marCiaNo
jaCQueliNe ladeia pereira CastaNho
jeNNiFer aNNe saNtaNa da silVa
julia Corrêa oliVeira
julia riBeiro moNtiN
KellY iBaNe paim igNáCio
letÍCia araújo FoNseCa
lohaNNa souZa saNtos de lima
luara masCareNhas NasCimeNto
luCas shoji
luCiaNa guedes germaNo
luÍsa lopes peteaN
luiZ roBerto QuiNteros dos saNtos
mariaNe eloar silVa Camargo
mariaNNe de souZa priNa
mariNa CelaNi guedes
mariNa garCia CustÓdio
miNa ChYNN Ku alBuQuerQue
moNiQue pereira moliNa
Nathalia grillo domiNgos
paula CaetaNo leite
paula saNtaNa sChimit
prisCila Cardoso teiXeira

QuÉreN dos saNtos de oliVeira
raFaella martiNs silVa
reNata garCia CustÓdio
reNata lahat
sara heleN da silVa
soFia martiNs riBeiro Coelho de magalhães
soFia spassoVa Costa
sophia alFoNso FrederiCo
stÉphaNie de Fátima da silVa ViaNNa
theophil ZYBell
ViCtoria BeatriZ souZa NiZa
Vitoria Costa de sousa
YohaNa roCha graNatta
Ysa paula da Costa oliVeira
piaNista Correpetidora
daNa radu

CORO JUVENIL DA OSESP 
regeNte
PAuLO CeLSO MOuRA

alaN saNtos rodrigues de oliVeira
aliNe thais moraes duráN
amaNda Bispo Ferreira da silVa
aNaÍs leViN
aNdressa daNiella saNtos
BeatriZ riBeiro moNtiN
BiaNCa CarValho de almeida
CariNa Bispo miraNda
Carlos heNriQue BueNo da Costa
Chiara Bistão guttieri
diego loureNço Barros de souZa
edgar moises da silVa BaldoiNo
FeliCia gomes WahhaB
FerNaNda loureiro Corrêa
gaBriel BallarÉ lima
gaBriela sChleder do Carmo
gioVaNNa maria silVa CaNdida
heNriQue iBaNe paim igNaCio
heNriQue silVa pedroso
jaQueliNe peiXiNho dias
jessiCa CaNCio de oliVeira
joseph Cristo
júlia pissato de almeida prado
juliaNa luCCa de BitteNCourt Fialho
Kalil riCCardi poteNZa
larissa aCeliNa Casimiro de QueiroZ
leoNardo oliVeira de lima
luiZa sampaio BeNto Costa
lYgia polia saNtiago sampaio
maria Clara perrut de godoi
mariNa da silVa martiNs
mYriam BerNardo de sousa saNtos
NathaN ViVeiros ViaNa
Noemi raQuel Batista da silVa
paula de Castro uZeda
pedro ViNiCius Vergara silVa magalhães
reNato FritZ hoeFler
samuel Cesar matheus
sara regiNa Vieira aNtoliNi
thaÍs saNtos oliVeira
thalYa tiFFaNY ChaVes
thiago CoNstaNtiNo
ViCtÓria aNdreZZa prado pereZ
ViNiCius Costa jaloto
YasmiN maria amirato
piaNista
daNa radu
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Sinal Verde
para a CULTURA

e para você se emocionar com a 
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.

A Localiza apoia a OSESP e 
diversos outros projetos culturais 
com o Programa Sinal Verde para 
a Cultura. Uma iniciativa que já 
viabilizou milhares de eventos, 
levando entretenimento e arte  
a todos os cantos do país. 

É a Localiza abrindo portas para 
a cultura e dando sinal verde 
para você se divertir.

Reservas 24h: 
0800 979 2000

www.localiza.com
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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
deNise Fraga
drauZio Varella
eduardo giaNNetti
eugêNio BuCCi
FáBio magalhães
gustaVo roXo
heloisa FisCher
jaC leirNer
jaYme garFiNKel
joão guilherme ripper
josÉ pastore
josÉ roBerto WithaKer peNteado
loreNZo mammì
luiZ sChWarCZ
moNiCa WaldVogel
NelsoN russo Ferreira
paulo aragão
pedro pareNte
pÉrsio arida
philip YaNg
raul Cutait
riCardo leal
riCardo ohtaKe
sergio adorNo
steFaNo Bridelli  
tatYaNa araújo de Freitas
thilo maNNhardt
Vitor hallaCK
William Veale  
ZÉlia duNCaN

diretoria eXeCutiVa
MARCELO LOPES diretor eXeCutiVo
fAuStO A. MARCuCCI ARRudA superiNteNdeNte
assisteNtes
juliaNa dias FraNça 

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
RAFAEL SANTOS
maria luiZa da silVa
aNa Carla meNeZes* 
thais oliVeira de sousa*
Captação pessoa FÍsiCa
rita pimeNtel 
gaBrielle a. de oliVeira Coelho*
eVeNtos
MAUREN STIEVEN 
eliaNe riBeiro toldo de oliVeira
thais Yamaga* 
relaCioNameNto parCeiros
CAROLINA BIANCHI 
gioVaNNa Campelo
relaCioNameNto patroCiNadores
Natália lima 
oliVia torNelli
matheus riBeiro*

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
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 
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
maYlime moNteiro dias de aBreu

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
FerNaNdo dioNisio Vieira da silVa
mariel lopes de meNdoNça
mauro saNtiago gois
reNato Faria FirmiNo
moNtagem
RODRIGO BATISTA FERREIRA
BeNedito juNior rodrigues Costa
Carlos heNriQue N. dos saNtos
edgar paulo da CoNCeição
emersoN de souZa
gersoN da silVa
josÉ Carlos Ferreira
júlio Cesar Barreto de souZa
paulo alBerto Correa paiXão
reiNaldo roBerto saNtos
roNaldo liBerato saNtos
CoNtroladores de aCesso
SANDRO MARCELLO SAMPAIO MIRANDA
adailsoN de aNdrade
emilio do prado rodrigues
humBerto alVes CaroliNo
julio Cesar rosa
leaNdro ViCeNte sVet
luiZ mario alVes da silVa
NiZiNho deiVid Zopelaro
regiValdo lopes de souZa
rodNei de almeida miNghiN
roNaldo de lima QuiriNo
saNdro silVestre da silVa

iNdiCadores
SABRINE FERREIRA
aNa paula do NasCimeNto gomes*
aNdersoN BeNi
BreNda KosChel de Farias*
BruNo guilhermiNo de FraNça silVa
deBora regiNa arruda pardo*
FerNaNda lÉ de oliVieira*
FerNaNdo rodrigues da silVa
israel dias de lima*
joão luCas BressaN*
larissa Baleeiro da silVa*
marCia siNtia liNs riBeiro*
marCo aurelio giaNelli ViaNNa da silVa*
maria joCelma a. r. NishiuChi
mariaNa de almeida NeVes
NataNael agostiNho joaQuiNho
tassiaNa de souZa rodrigues*

Camareiras
iVoNe das poNtes
maria do soCorro da silVa
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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.

M
ÍL

T
O

N
 J

U
N

G

V
IV

IA
N

E
 M

O
S

É



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

/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. 

REALIZAÇÃO

Secretaria da Cultura
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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 QuiNtella
aNtoNio roBerto lumiNati
aNtoNio salatiNo
arNaldo malheiros
arNaldo YaZBeK jr.
artur heNriQue de toledo damasCeNo
aVa NiCole draNoFF Borger
BarBara heleNa KleiNhappel mateus
Bela FeldmaN - BiaNCo
BeNjamiN jeaNYVes ergas
Bertha roseNBerg
Carlo Celso leNCioNi ZaNetti
Carlos alBerto de moura
Carlos alBerto de sá leal
Carlos alBerto mattoso CisCato
Carlos alBerto piNto de QueiroZ
Carlos alBerto WaNderleY juNior
Carlos eduardo almeida martiNs de aNdrade
Carlos eduardo CiaNFloNe
Carlos eduardo mori peYser
Carlos eduardo seo
Carlos iNáCio de paula
Carlos maCruZ Filho
Carlos roBerto appoloNi
Carlos roBerto BoNito
Carlos roBerto pereira
Carlota thalheimer
Carmem luiZa goNZaleZ da FoNseCa
CarmeN gomes teiXeira
Cássio dreYFuss
CÉlia marisa preNdes
Celia terumi saNda
CeliNea Vieira poNs
CÉlio Corrêa de almeida Filho
Cesar augusto CoNForti
Cesare tuBertiNi
ChisleiNe Fátima de aBreu
ChristiaNo de Barros
CiBele riVa rumel
Cid BaNKs loureiro
Cirilo lemes de Castro
ClariCe BerCht
Claudia heleNa plass
Claudia serraNo de aZeVedo
Cláudio aNtoNio mesQuita pereira
Cláudio augusto de medeiros Câmara

ClaudioNor spiNelli
Clodoaldo apareCido aNNiBal
CloVis legNare
CristiaNo V. F. miaNo
CristiNa maria mira
daltoN de luCa
daN aNdrei
daNiel BleeCKer parKe
daNiel da silVa rosa
daNiel riCardo Batista teiXeira
dárCio KitaKaWa
daumer martiNs de almeida
daVid laWaNt
deBora arNs WaNg
deBorah Neale
dÉCio pereira CoutiNho
demilsoN BelleZi guilhem
deNis doNiZetti da silVa
diaNa Vidal
didio KoZloWsKi
dioNe maria paZZetto ares
dirCeu lopes de mattos
doris CathariNe CorNelie KNatZ 

KoWaltoWsKi
dorothY soares BarBosa maia
douglas Castro dos reis
dulCidiVa paCCaNella
edilsoN de moraes rego Filho
edith raNZiNi
edmuNdo luCio giordaNo
edNa de lurdes sisCari Campos
edsoN deZaN
edsoN miNoru FuKuda
eduardo algraNti
eduardo CYtrYNoWiCZ
eduardo FoNseCa alteNFelder silVa
eduardo germaNo da silVa
eduardo muFarej
eduardo piZa pereira gomes
eduardo Villaça piNto
eduardo WeNse dias
eFraiN CristiaN ZuNiga saaVedra
elaYNe rodrigues de matos
eleNiCe salles Kraemer
eliaNa aYaKo hirata aNtuNes de oliVeira
eliaNa maria daros periNi
elias audi júNior
elieZer sChuiNdt da silVa
elisaBeth Brait
eliseu martiNs
elleN simoNe de aQuiNo oliVeira paiVa
eloisa CristiNa maroN
eloisa thomÉ milaNi
elZa maria roCha padua
ema eliaNa tariCCo de Fiori
emilio eugêNio auler Neto
eriCK Figueiredo rodrigues
eriKa roBerta da silVa
erWiN Nogueira de aNdrade
etsuKo iKeda de CarValho
euriCo riBeiro de meNdoNça
eVaNdro BuCCiNi
FáBio Batista Blessa
FaBio Colletti BarBosa
FaBio de oliVeira teiXeira
Fátima portella riBas martiNs
FeliCiaNo lumiNi
FerNaNdo aNtoNio Follador
FerNaNdo aNtoNio riVetti suelotto
FerNaNdo herBella
FerNaNdo josÉ de NoBrega
FerNaNdo luis leite Carreiro
FerNaNdo mattoso lemos
FerNaNdo oCtaVio maZZa Baumeier
Filippe VasCoNCellos de Freitas guimarães
FlaVia prada
FláVio eduardo pahl
FláVio seNeriNe Bertaggia
FraNCesCa riCCi
FraNCisCo sCiarotta Neto
FraNçois josÉ riBeiro dos saNtos
FrederiCo maCiel moreira
FriedriCh theodor simoN
gastão jose goulart de aZeVedo
george gustaVo miroCha
geraldo gomes serra
gilBerto laBoNia
gilCeia peChiNho hallaCK
giNa maria maNFrediNi oliVeira
gioCoNda da CoNCeição silVa
giZelda maria Bassi siQueira
gloria maria de almeida souZa tedrus
goNZalo VeCiNa Neto
graCiette da silVa moreira
guilherme CaoBiaNCo marQues
gustaVo aNdrade

hamiltoN BoKaleFF de oliVeira juNior
haNs peter Fill
hedYWaldo haNNa
heitor martiNs
helder oliVeira de Castro
helga VereNa leoNi maFFei
helio elKis
heNriQue huss
heNrY arima
hermaN BriaN elias moura
herYelleN leite Barreto
hilda maria FraNCisCa de paula
horaCio laFer piVa
ideVal BerNardo de oliVeira
ilaN aVriChir
ilma adeliNa Cauduro poNte
ilma teresiNha arNs WaNg
ilVia maria Berti CoNtessa
ireNe aBramoViCh
Íris gardiNo
isaBela sisCari Campos
isis CristiNa BarChi
israel saNCoVsKY
israel VaiNBoim
iVaN CuNha NasCimeNto
j. roBerto WhitaKer peNteado
jaime piNsKY
jairo oKret
jaNiNe meNelli Cardoso
jaNos Bela KoVesi
jaYme VoliCh
jeaN FerNaNdo piNheiro miraNda
jeaN marCel d`áVila FoNtes de aleNCar
jeaNette aZar
jeFFersoN FerraZ rodrigues
jeFFersoN lima matias oliVeira
joão CaetaNo alVares
joão Cláudio loureiro
joao laZaro da silVa
joão luiZ dias
joaQuim Vieira de Campos Neto
jorge arNaldo Curi YaZBeK
jose adauto riBeiro
jose aNtoNio mediNa malhado
jose BileZiKjiaN
josÉ Carlos Baptista do NasCimeNto
josÉ Carlos goNsales
josÉ Carlos rossiNi iglÉZias
jose CerChi Fusari
josÉ eduardo thomÉ de saBoYa oliVeira
josÉ estrella
jose herNaNi arrYm Filho
josÉ luiZ Caruso roNCa
josÉ luiZ de araujo CaNosa migueZ
jose luiZ dos saNtos
josÉ luiZ gouVeia rodrigues
jose maria Cardoso de assis
jose QuiNto jr
josÉ roBerto BeNeti
jose roBerto de almeida mello
josÉ roBerto ForNaZZa
josÉ roBerto miCali
josÉ ruBeNs piraNi
josÉ sudá pires
judith mireille Behar
juliaNa aKiKo NoguChi suZuKi
juliaNa BeNigNa de oliVeira Correa
julio milKo
juNia Borges Botelho
Karl heiNZ KieNitZ
KoiChi miZuta
laFaYette de moraes
larrY g. ludWig
laura jaNiNa hosiassoN
laura paladiNo de lima
laYde hilda maChado siQueira
lÉa elisa siliNgoWsChi Calil
leila teresiNha simões reNsi
leoNardo KeNji riBeiro Kitajima
leoNardo stelZer rossi
leoNardo teiXeira
lia Bridelli
liliaN roCha de aBreu sodrÉ CarValho
liria Kaori iNoue
liVio de ViVo
luCas de lima Neto
luCi BaNKs leite
lúCia maChado moNteiro
luCia porChat Cauduro
luCiaNa CristiNa da silVa
luCiaNo goNZales ramos
luis edmuNdo piNto da FoNseCa
luÍs marCello gallo
luis marCio BarBosa
luiZ aNtôNio pereira
luiZ augusto de QueiroZ aBlas
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luiZ Carlos CorsiNi moNteiro de Barros
luiZ Carlos de Castro VasCoNCellos
luiZ Carlos teiXeira de souZa juNior
luiZ Cesário de oliVeira
luiZ diederiChseN Villares
luiZ do NasCimeNto pereira juNior
luiZ eduardo CirNe Correa
luiZ FraNCo BraNdão
luiZ goNZaga mariNho BraNdão
luiZ goNZaga piNto saraiVa (iN memoriaN)
marCel poNs esparo
marCelo aNCoNa lopeZ
marCelo BiFFe
marCelo hideKi terashima
marCelo juNQueira aNgulo
marCelo KaYath
marCelo peNteado Coelho
marCia deNise FraNCisCo sChNeider
marCio augusto CeVa
marCio Correa e Castro peçaNha
marCio de souZa maChado
marCio marCh garCia
márCio massaYuKi YoChem
marCo aurÉlio dos saNtos araújo
marCo tullio BottiNo
marCos alVes de oliVal
marCos ViNiCius alBertiNi
maria aleXaNdra KoWalsKi motta
maria augusta sadi Buarraj
maria CeCilia rossi
maria CeCilia seNise martiNelli
maria ChristiNa CarValhal
maria elisa dias de aNdrade Furtado
maria elisa Vila real BiFFe
maria emilia paCheCo
maria eVaNgeliNa ramos da silVa
maria heleNa leoNel gaNdolFo
maria hermÍNia taVares de almeida
maria joseFa suáreZ CruZ
maria KaduNC
maria luCia martoraNo de rosa
maria luCia pereira maChado
maria luCia toKue ito
maria luiZa gaspar BoNoZZi
maria luiZa marCilio
maria luiZa pigiNi saNtiago pereira
maria luiZa saNtariNi moreira porto
maria olga soares da CuNha
maria paula de oliVeira Valadares
maria soNia da silVa
maria thereZa leite de Barros juNdi
maria VirgiNia graZiola
mariam araKaWa irie
mariluCe de souZa moura
mariNa pereira Bittar
mariNa pereira rojas BoCCalaNdro
mário NelsoN lemes
marjorie de oliVeira ZaNChetta
marleNe adame garCia
masataKe haseYama
mauriCio CastaNho taNCredi
mauriCio gomes ZamBoNi
mauriCio Yasuda
mauro FisBerg
mauro NemiroVsKY de siQueira
maYsa CerQueira mariN audi
meire CristiNa saYuri morishigue
merCia luCia de melo NeVes Chade
messias maCiel do prado
miChael haradom
miChel CuNha taNaKa
miChele sophia loeB ChaZaN
miguel lotito Netto
miguel pareNte dias
miguel sampol pou
miguel VituZZo Filho
miriam de souZa Keller
môNiCa assumpção pimeNtel de mello
moNiCa maria gomes Ferreira
môNiCa maZZiNi perrotta
Nadir da gloria h. CerVelliNi
NaNCY ZamBelli
NapoleoN goh miZusaWa
Natalia Kruger
NataNiel piCado alVares
Neli apareCida de Faria
NÉlio garCia de Barros
NelsoN aNdrade
NelsoN de almeida goNçalVes
NelsoN merChed daher Filho
NelsoN pereira dos reis
NelsoN Vieira Barreira
Neusa maria de souZa
NiltoN diViNo d'addio
Noemia pereira NeVes
olaVo aZeVedo godoY CastaNho

orlaNdo Cesar o. Barretto
osCar WiNdmüller
osNi apareCido saNCheZ
osWaldo heNriQue silVeira
otaVio de souZa ramos
otáVio roBerti maCedo
oZiris de almeida Costa
paBlo Basilio de sa leite ChaKur
pasChoal milaNi Netto
pasChoal paulo Barretta
patrÍCia gama
patrÍCia luCiaNe de CarValho
paulo apareCido dos saNtos
paulo de tarso Neri
paulo de toledo piZa
paulo emÍlio piNto
paulo meNeZes Figueiredo
paulo roBerto CaiXeta
paulo roBerto FraNCesChiNi meirelles
paulo roBerto porto Castro
paulo roBerto saBalausKas
paulo sergio joão
pedro laCerda de Camargo
pedro morales Neto
pedro riBeiro aZeVedo
pedro sÉrgio sassioto
pedro spYridioN YaNNoulis
perCiVal hoNÓrio de oliVeira
peter greiNer
pliNio tadeu CristoFoletti juNior
proVVideNZa BertoNCiNi
raFael golomBeK
raphael pereira CriZaNtho
raQuel sZterliNg NelKeN
reBeCa lÉa Berger
regiNa heleNa da silVa
regiNa lúCia elia gomes
regiNa ValÉria dos saNtos mailart
reiNaldo moraNo Filho
remo trigoNi júNior
reNata KutsChat
reNata simoN
reNato Volpe de aNdrade
reNÉ heNriQue götZ liCht
riCardo aNsai
riCardo BohN goNçalVes
riCardo guilherme BusCh
riCardo sampaio de araujo
riCardo VoN dolliNger martiN
rita de Cassia Barradas Barata
roBert a. Wall
roBerto Castello WellauseN
roBerto goNCalVes BorBa
roBerto lopes doNKe
roBerto moretti BueNo
roBerto sergio sergi
rogÉrio taBet de oliVeira
rosa maria pessôa raNgel
rosaNa taVares
roseli rita mariNheiro
rosiCler alBuQuerQue de sousa
ruBeNs pimeNtel sCaFF juNior
ruY BiaNChi sartoretto
salVator liCCo haim
sami teBeChraNi
saNdra ramos FilippiNi BorBa
saNdra souZa piNto
saNto BoCCaliNi juNior
sarah ValeNte Battistella
satoshi YoKota
selma aNtoNio
selma s. CerNea
sergio paulo rigoNatti
sergio raChmaN
sergio treVisaN
sidNei FortuNa
silVia CiNtra FraNCo
sÍlVia regiNa FraNCesChiNi
silVio aleiXo
silVio aNtoNio silVa
silVio CheBaBi teiXeira de VasCoNCelos
silVio partiti
solaNge rigoNatti
soNia margarida Csordas
soNia maria leite
soNia maria sChiNCarioli
soNia poNZio de reZeNde
stephaN WolYNeC
sueli da silVa moreira
sueli mariNo
susaNa amalia hughes superVielle
suZete garCia de moura
taCio laCerda gama
tarCÍsio saraiVa raBelo jr
tereZiNha apareCida sáVio
thereZiNha prado de aNdrade gomes

thomaZ Wood juNior
tomasZ KoWaltoWsKi
toNi guede pelliCer
urBaNo aleNCar maChado
Valdir rodrigues de souZa
ValÉria dos saNtos gaBriel
ValÉria gadioli
VaNia Curi YaZBeK
Vera da CoNCeição FerNaNdes haChiCh
Vera luCia peres pessôa
VerôNiCa heiNZ
ViCeNte paiVa Correia lima
Vilma pereira riVero Vella
VitÓrio luis Kemp
ViViaNa saphir de piCCiotto
WagNer Niels BojleseN
Waldemar Coelho haChiCh
Waldemar tardelli Filho
WallaCe ChamoN alVes de siQueira
Walter jaCoB Curi
Walter riBeiro terra
WaNder aZeVedo
WashiNgtoN Kato
Wiliam Bassitt
Wilma partiti Ferreira
Wilmar dias da silVa
WiltoN QueiroZ de araujo
Yara ap. dos saNtos
Yoji ogaWa
YVaN leoNardo BarBosa lima
Zelita Caldeira Ferreira guedes
Zilda KNoploCh
Zilma souZa CaVadas
ZoÉ marsiglio
Zoroastro CerViNi aNdrade
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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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ESTER GRINSPUM (Recife, PE, 1955)
Ester Grinspum é desenhista, escultora, gravadora, ilustradora e pintora. 
Estudou com Luiz Paulo Baravelli e Marcello Nitsche no Instituto de Arte e 
Decoração – Iade. Entre 1973 e 1977, estuda na Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU/USP. No início dos anos 
1980, participa da exposição Como Vai Você, Geração 80?, na Escola de 
Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, considerada um marco 
na revelação de uma nova geração da arte contemporânea. Em 1981, 
realiza sua primeira individual, com desenhos e aquarelas, na Pinacoteca 
do Estado de São Paulo. A influência de Mira Schendel e Waltercio Caldas 
caracteriza seus trabalhos desse período, assim como os procedimentos de 
Matisse e Miró. Na década de 1990, recebe, entre outras, bolsa de pes-
quisa para artistas da Fundação Helena Segy, em Paris; bolsa de trabalho 
do European Ceramic Workcentre, em ‘s-Hertogenbosch, Holanda; e bolsa 
de residência na Cité des Arts, também em Paris. Nesse período, volta-se 
para o campo tridimensional, realizando esculturas em madeira, vidro ou 
chapas de metal. Vive e trabalha em São Paulo.

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.
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