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CORO DA OSESP

—

Criado em 1994 e reconhecido hoje como referência em música vocal no Brasil, o 

grupo aborda diferentes períodos e estilos, com ênfase nos séculos XX e XXI e na 

obra de compositores brasileiros. Gravou CDs pelo Selo Osesp Digital, Biscoito 

Fino e Naxos. Entre 1995 e 2015, teve Naomi Munakata como Coordenadora e

Regente. De 2017 a 2019, a italiana Valentina Peleggi assumiu a regência do 

Coro, tendo William Coelho como Maestro Preparador – cargo no qual ele 

continua na Temporada 2020-2021. Em 2020, o Coro se apresentou no Fórum 

Econômico Mundial, em Davos (Suíça), sob regência de Marin Alsop, Regente de 

Honra da Osesp. 

WILLIAM COELHO regente

—

Regente Preparador do Coro da Osesp, é doutorando em Musicologia e bacharel 

em Regência pela USP. Foi professor de Regência na Universidade Federal de Juiz 

de Fora e é professor de Canto Coral na UNESP, de Regência na pós-graduação 

da Faculdade Paulista de Artes e professor convidado da Academia da Osesp. É 

Regente Titular da Eos Música Antiga USP e regente convidado das Orquestras 

Sinfônicas da USP e de Piracicaba. Foi finalista do Prêmio Jovem Talento 2019

da Revista Concerto e em 2020 regeu o Coro da Osesp no Fórum Econômico 

Mundial em Davos na Suíça.

FERNANDO TOMIMURA piano

—

Bacharel em Música pela Universidade de São Paulo sob a orientação de Amilcar 

Zani, Fernando Tomimura é pianista da Fundação Osesp, além de professor na 

Universidade Livre de Música e na Escola Municipal de Música de São Paulo. 

Participou da gravação dos CDs O Presente (ÁguaForte, 2006), com peças de 

Willy Corrêa de Oliveira e Aylton Escobar – Obras Para Coro (Selo Digital Osesp, 

2019), com o Coro da Osesp.
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CORO DA OSESP
WILLIAM COELHO REGENTE
FERNANDO TOMIMURA PIANO

JOSEF RHEINBERGER [1839-1901]
Três Canções Sacras, Op. 69 [1855]
 MORGENLIED 'DIE STERNE SIND ERBLICHEN' (CON MOTO)
 HYMNE 'DEIN SIND DIE HIMMEL' (ADAGIO NON TROPPO)
 ABENDLIED 'BLEIB BEI UNS' (ANDANTE MOLTO)
13 MIN

HEINRICH VON HERZOGENBERG [1843-1900]
Três Canções, Op. 73 [1890] [POEMAS DE FRIEDRICH HEBBEL]
 NACHTLIED [CANÇÃO DA NOITE]
 DAS VÖGLEIN [O PASSARINHO]
 MEERESLEUCHTEN [MAR ILUMINADO]
14 MIN

RHEINBERGER 
Três Canções Sacras, Op. 69 

As “Três Canções Sacras” de Josef Rheinberger [1839-
1901] são presença constante na programação dos melho-
res coros de todo mundo e certamente compõem a obra 
coral mais conhecida do maior compositor do pequeno 
principado de Liechtenstein. Professor de composição e 
órgão – instrumento para o qual escreveu inúmeras peças 
– no Conservatório de Munique, Josef Gabriel Rheinberger 
deu aulas para futuros grandes compositores e regentes 
como Richard Strauss [1864-1949] e Wilhelm Furtwängler 
[1886-1954]. Sua técnica composicional era bastante ali-
cerçada no estudo das obras de J. S. Bach [1685-1750] e, 
depois do grande mestre e de Mendelssohn-Bartholdy – 
ambos também exímios organistas – Rheinberger foi um 
dos compositores que mais contribuiu para a escrita para 
órgão com inúmeras obras distribuídas entre concertos, 
sonatas e peças solo.

Em Drei Geistliche Gesänge, Rheinberger mescla dois textos 
bíblicos à poesia de Hoffmann von Fallersleben [1798-1874], 
autor de Das Lied der Deutschen (A canção dos Alemães) 
– cuja terceira estrofe é hoje o hino alemão. O primeiro 
movimento, Morgenlied (Canção da manhã), que contém o 
texto poético de Fallersleben, narra o período que antecede 
o amanhecer, quando os rouxinóis começam a cantar. Seu 
canto é distribuído entre as três vozes femininas que se so-
brepõem e se alternam com o texto singt nur die Nachtigall
(canta somente o rouxinol), simulando um verdadeiro ama-
nhecer no campo. Apesar de não ser um texto litúrgico, a re-
ferência – e reverência – bíblica é manifesta: “Ele expulsou 
a noite, oh, crianças, não temam nada; sempre vem a seus 
amados o pai de toda luz”.

O segundo texto, intitulado Hymne (Hino), traz dois versos 
do livro bíblico dos Salmos, mais especificamente o Salmo 
89. A escrita das linhas melódicas é de evidente inspira-
ção em Brahms [1833-1897], outro compositor que o jovem 
Rheinberger, então com apenas 25 anos de idade, reveren-
ciava. Sob uma aura de paz absoluta transcorre todo o 
hino, com exceção do trecho que narra a justiça de Deus: 
pilar do trono divino. Nos últimos compassos um melisma 
de beleza indescritível eleva, através da voz quente dos 
contraltos, a Terra aos céus.

Abendlied é, dos três, o cântico mais conhecido do conjunto 
e foi escrito antes mesmo do compositor completar 16 anos 
de idade. O curto texto “Fica conosco, pois a noite chega 
e o dia declina” é retirado do Evangelho de Lucas e narra 
o momento em que dois seguidores de Jesus, ao viajarem 
pela estrada que leva a Emaús, encontram-no sem o reco-
nhecerem. Eles falam da tristeza que sentem com a cruci-
ficação do próprio Cristo e convidam o andarilho para cear 
com eles quando, então, identificam seu mestre após este 
partir o pão e dar graças. A música começa com o texto 
Bleib bei uns (Fica conosco) e, para demonstrar essa ação, 
Rheinberger escreve acordes estacionários para as vozes 
femininas, seguidas das masculinas. Logo após, a escrita 
segue numa clara referência ao contraponto de Bach, na 
qual cada uma das seis vozes inicia sua melodia de forma 
alternada e em diferentes ordenações a cada seção. O últi-
mo verso é apresentado de forma mais homofônica, come-
çando num fortíssimo em direção a um pianíssimo: um re-
curso que carrega enorme força retórica quando elaborado 
pelas mãos dos grandes mestres do contraponto. 

HERZOGENBERG 
Três Canções, Op. 73 

Em seu último ano como aluno do Conservatório de Viena, 
Heinrich von Herzogenberg [1843-1900] teve a oportunida-
de de mostrar suas canções para o então célebre Brahms 
[1833-1897] que muito bem o recomendou à sua editora. 
Anos mais tarde ambos vieram a se tornar bons amigos 
conforme consta na extensa coleção de correspondências 
trocadas entre eles. O compositor austríaco também tra-
balhou extensamente como regente e editor, incluindo inú-
meras cantatas de J. S. Bach [1685-1750] – por quem tam-
bém tinha grande admiração. Apesar de também trazer um 
pouco da música de Schumann [1810-1856] para suas obras, 
como na primeira canção desse conjunto, é a influência de 
Brahms que se nota de maneira mais evidente e profunda 
nas obras de Herzogenberg.

Tanto Brahms quanto Schumann eram grandes admirado-
res das peças e poemas do dramaturgo alemão Friedrich 
Hebbel [1813-1863] e é de sua obra que Herzogenberg sele-
ciona os três textos de Drei Gesänge: “Nachtlied”, “Das Vö-
glein” e “Meeresleuchten”.

Em Nachtlied (Canção da noite) a noite nasce e transborda 
repleta de estrelas e, nela, o coração se aperta com algo 
gigantesco que o sufoca, como canta a voz de contralto. 
Então, embalado pela cantiga de ninar tocada pelo piano, 
vem o sono que mansamente cala a tormenta, assim como 
a babá embala uma criança que chora.

A segunda canção começa de imediato com o piano simu-
lando o esvoaçar ligeiro de um passarinho que, divertida-
mente, engana quem o quer segurar. O coro assume o pa-
pel de narrador descrevendo as investidas do “caçador” e a 
fuga lépida do pequeno pássaro. Logo entende-se que não 
se trata de um pássaro, mas sim do amor que, apesar de 
“pouco dar, ainda assim, pode docemente cantar”.

O pequeno ciclo termina com uma referência à mitologia 
romana de Vênus, a deusa da beleza e do amor – Afrodite 
na mitologia grega correspondente – que é filha do mar e 
nasceu das espumas das águas. Os tenores anunciam sua 
subida silenciosa das profundezas escuras do mar num 
movimento ascendente até a região ideal de canto destes, 
quando representam então os rouxinóis a cantar no bos-
que, festejando a chegada da deusa. Na tentativa de cap-
turar sua imagem, a superfície do mar se transforma num 
espelho e, por isso, todas as noites ela ali retorna.

Um Herzogenberg nutrido pela música de Brahms e este 
pela música de Bach, da qual também Rheinberger [1839-
1901] se alimentou. O sólido cerne bachiano, por sua vez, 
também cresceu das raízes de mestres que o antecederam 
como Buxtehude [1637-1707], Pachelbel [1653-1706], Pales-
trina [1525-1594] e Praetorius [1571-1621]. O pupilo emulando 
o mestre parece ser a fórmula perfeita para o desenvolvi-
mento dessa árvore que, gradualmente, vai se ramifican-
do em rosas e delicadas flores: essas pequenas joias que o 
Coro da Osesp traz no programa de hoje.

WILLIAM COELHO


