
SERVIÇOS DA
SALA SÃO PAULO 

ALIMENTAÇÃO
—

RESTAURANTE DA SALA 
Oferece comida contemporânea e 
pratos típicos brasileiros. 

horário de funcionamento
almoço: 
_de segunda a sexta: das 12h às 15h. 
_domingos e feriados: fechado. 
jantar:* 
_em dias de concerto noturno da 
Osesp: quintas, das 19h às 21h e 
sextas, das 18h à 0h. 
_em dias de outros concertos:
das 19h às 21h, quando ocorrerem 
entre segunda e sexta. 

(*) para o jantar, é necessário fazer 
reserva: 11 3325 9958 | ssp@8arte.com.br

CAFÉ DA SALA  
Tradicional ponto de encontro antes 
dos concertos e nos intervalos, 
localizado no Hall Principal, oferece 
cafés, doces, salgados e pratos 
rápidos em dias de eventos. 

horário de funcionamento
_de segunda a sexta (exceto feriados 
e emendas): das 8h
às 16h30. 
_concertos de quinta e sexta,
das 19h até o final do intervalo. 
_sábado: das 15h até o fim da 
apresentação.

CAFETERIA LILLAS PASTIA  
Bebidas, salgados finos e confeitaria 
premiada. Encontra-se no espaço
da Loja Clássicos.

PRODUTOS
—

LOJA CLÁSSICOS
Especializada em CDs e DVDs de 
música clássica, oferece também 
uma seleção especial de literatura
e livros de música, infanto-juvenil
e arte. Inclui uma ampla seção de 
presentes e souvenirs, especialmente 
com a marca Osesp e Sala São Paulo. 

horário de funcionamento
_de segunda a sexta: das 12h às
18h, ou até o fim da apresentação
em dias de concertos.
_sábados: das 14h até o fim
da apresentação.
_domingos: abre 1h30 antes do
início até o fim da apresentação.

www.lojaclassicos.com.br | 11 3337 2719

TRANSPORTE
—

ESTACIONAMENTO
O bilhete é retirado na entrada e o 
pagamento deve ser efetuado em 
um dos dois caixas – no 1º subsolo
ou no Hall Principal. 
 
horário de funcionamento
_de segunda a segunda, das 6h às 
22h, ou até o fim do evento.
tolerância: 15 minutos

RESERVA DE TÁXI | ÁREA DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE

A Sala São Paulo conta com uma 
parceria com a Use Táxi para que, 
antes do início dos espetáculos ou 
nos intervalos, você possa agendar 
sua corrida de volta para casa com 
comodidade e segurança. Há, ainda, 
uma área interna exclusiva para 
embarque e desembarque de 
passageiros, com faixa preferencial 
e via sinalizada, atendendo táxis 
ou carros particulares.  

ACESSO ESTAÇÃO LUZ
Vir à Sala São Paulo de trem ou
de metrô ficou ainda mais fácil 
usando a passagem direta que
liga o nosso estacionamento com
a Plataforma 1 da CPTM, dentro
da Estação Luz. São 210 metros
em um caminho coberto e com 
recursos de acessibilidade.

horário de funcionamento
_todos os dias, das 6h às 23h30. 

Garanta o seu bilhete previamente nos 
guichês da Estação da Luz ou pelo 
celular, usando o TOP – Aplicativo de 
Mobilidade, disponível na App Store e
no Google Play.

Para tornar sua experiência 
completa, acesse o manual
do espectador:
salasaopaulo.art.br/
manualespectador/manual.html 

28 e 29/JUL

OSESP
CORO DA OSESP
CORO ACADÊMICO DA OSESP
GIANCARLO GUERRERO regente
EMMANUELE BALDINI violino
IDWER ÁLVAREZ tenor
JUAN TOMÁS MARTINEZ barítono

TEMPORADA 2022

28/JUL quinta 20H30
29/JUL sexta 20H30 TRANSMISSÃO AO VIVO

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
   DE SÃO PAULO — OSESP
CORO DA OSESP
CORO ACADÊMICO DA OSESP
GIANCARLO GUERRERO REGENTE
EMMANUELE BALDINI VIOLINO
IDWER ÁLVAREZ TENOR
JUAN TOMÁS MARTINEZ BARÍTONO

M. CAMARGO GUARNIERI (1907-93) 
Missa Dilígite — Amai-vos uns aos Outros (1972)
_KYRIE  
_GLORIA 
_SANCTUS
_AGNUS DEI
12 MIN

FRANCISCO MIGNONE (1897-1986) 
Concerto para Violino (1961)
1. ALLEGRO MODERATO
2. LENTO
3. ALLEGRO CON BRIO
30 MIN

/INTERVALO 20 MIN

ANTONIO ESTÉVEZ (1916-88) 
Cantata Criolla — Florentino, o que cantou

com o Diabo (1954)
_LENTO E CADENCIOSO
_LENTO. TENEBROSO 
_ALLEGRO VIVO
34 MIN

Os Llanos venezuelanos são o grande protagonista 
da Cantata Criolla, obra mais importante do compositor 
venezuelano Antonio Estévez (1916-88). Dividida em três 
movimentos — “Lento e Cadencioso”, “Lento. Tenebroso” 
e “Allegro Vivo” —, a peça combina com grande inteli-
gência diversas técnicas de composição, estilos e formas 
musicais, sendo percorrida por elementos da música po-
pular latino-americana. Com o subtítulo “Florentino, el 
que Cantó con el Diablo”, a cantata baseia-se no poe-
ma do escritor Alberto Arvelo Torrealba (1905-71), que, 
como Estévez, é natural da região “llanera”, dominada 
por vastas planícies de vegetação quente e úmida do nor-
te da América do Sul. Em seu primeiro solo, Florentino 
canta: “Sabana, sabana! Tierra que hace sudar y querer” 
[Savana, savana! Terra que faz suar e querer].

Apesar de sua longa gestação, a Cantata Criolla foi con-
cebida, desde o início, para uma formação que se mante-
ria inalterada até o final: grande coro e dois solistas, um 
representando o Diabo e o outro, Florentino. Verdadeiro 
protagonista da obra, o coro domina o palco do primeiro 

“tema da terra” até o “Ave Maria Stella” final, vocalizado, 
como última resposta, a vitória de Florentino sobre o Diabo. 
O enredo é direto, embora cheio de simbologias: após um 
prelúdio, onde aparecem os principais temas, o coro des-
creve a savana e narra a viagem de Florentino pelos Llanos. 
Ao cair da tarde, o herói chega a uma fonte — “el caño 
de las animas” [fonte das almas] — onde tenta encher seu 
cantil com água. Essa, porém, transforma-se em areia a 
cada tentativa. Trata-se da presença do Diabo fazendo-se 
notar, pois, dada a fama de Florentino de grande “picaflor” 
e cantor, a inveja das forças mal é inevitável. Após um con-
traponto do coro, Florentino decide seguir por outro ca-
minho, ao som do tema da savana, do tema da “soledad” 
e daquele do diabo. Finalmente, escutamos um “canto 
sem rosto” que convida Florentino a um encontro. Dessa 
maneira, a segunda e terceira partes são a preparação 
de todo o quadro psicológico do encontro e seu aconteci-
mento, e são permeadas por descrições orquestrais que 
buscam reproduzir, por exemplo, a tempestade na savana 
e que culminam com a confrontação entre os temas de 
Florentino e aquele das forças da natureza. Nesse mo-
mento, o coro passa a descrever a tempestade antes que 
o Diabo, apesar da chuva, apareça seco. O nervosismo é 
representado pela música, que culmina no herói assumin-
do sua personalidade de homem do povo — por meio de 
coplas de ritmos populares na Venezuela, como o joropo 

— e rejeitando o Diabo, através de uma mistura de música 
latino-americana e cantos religiosos. O homem, a nature-
za e a cultura popular acabam, assim, por “vencer” o mal.

Cantata Criolla é uma obra intimamente ligada à terra de 
origem de seus autores, bem como à saudade e à nostal-
gia que ela inspirava. Numa entrevista para uma estação 
de rádio, em 1982, o compositor Antonio Estévez interroga 
se a savana do poeta não seria, em verdade, uma ana-
logia da própria Venezuela: “há tanta riqueza, mas não 
se consegue desfrutar dela”. Na mesma entrevista, con-
fessou que das memórias de sua vivência nos Llanos, da 
música dos “pueblos” da sua infância, nasceu o “pequeno 
milagre musical” que inicialmente pensou em chamar de 

“Creole Cantata”. A opção por um título em inglês tinha 
muito a ver com a gênese da obra, cuja ideia surgiu em 
1948, época em que o compositor estudava em Nova York. 
Vivendo no exterior, era seu hábito matar as saudades 
dos Llanos através da literatura venezuelana. Foi assim 
que sua paixão nostálgica pela terra natal aflorou com 
toda força quando leu Glosas al Cancionero (1940), co-
leção de poemas profundamente enraizados no espírito 
popular venezuelano e onde é publicado pela primeira vez 
Florentino y el Diablo. Do desejo de traduzir esse sentimen-
to em um “nacionalismo musical”, nasceu a ideia de trans-
formar o texto em música, inicialmente um balé — ideia 
que acabou abandonada quando o compositor sentiu que 
o poema pedia uma linguagem mais abstrata e menos 
formal do que suas composições anteriores. Depois do 
período nos Estados Unidos, Estévez conseguiu prolongar 
sua bolsa de estudos e seguiu para a Europa. Foi lá que, ao 
tocar pela primeira vez seus primeiros esboços, percebeu 
que tinha em mãos algo muito venezuelano e “llanero”. Re-
tornando à Venezuela, teve tempo para amadurecer suas 
ideias e pôde voltar aos Llanos. Essas andanças em busca 
da voz da savana acabaram retardando a conclusão da 
obra em quase uma década — incluem-se aí períodos em 
que Estévez esteve preso, mas durante os quais continuou 
trabalhando na composição. Contudo, é graças a esse lon-
go período de maturação que nasceu uma das maiores 
joias da música coral latino-americana.

Cantata Criolla estreou em Caracas no dia 24 de julho 
de 1954 e, cinco meses depois, foi executada no Festival 
Latino-americano de Música, também na capital venezue-
lana. Vieram, posteriormente, inúmeras reapresentações 
(1961, 1963 e 1977), sempre com a Orquestra Sinfônica da 
Venezuela e os solistas do concerto de estreia. Esses, con-
ta o compositor, dominavam as partes como poucos e sua 
intimidade com a obra de Torrealba era tamanha que sa-
biam de cor outros poemas do escritor, que declamavam 
livremente. Quando finalmente escutou uma gravação da 
Cantata, Torrealba disse: “você fez algo maior que o poema!”.

GUARNIERI
Missa Dilígite — Amai-vos uns aos Outros

Camargo Guarnieri foi um dos mais importantes com-
positores das Américas no século xx. Sua produção musical 
abrange aproximadamente 700 obras, das quais metade 
dá ênfase à voz humana, seja solista ou agrupada em for-
mação coral. No campo da música sacra, sua melhor obra 
é a Missa Dilígite — Amai-vos uns aos Outros, composta em 
1972 em comemoração ao 40° aniversário de casamento 
dos seus amigos Nenê e Luís Médici, e a eles dedicada. 

A versão original para coro e órgão foi estreada no 
Santuário de Nossa Senhora de Fátima, sob a regência 
do compositor e com a participação do organista 
Ângelo Camin. Mais tarde, Guarnieri transcreveu o 
acompanhamento de órgão para orquestra de cordas. 
As breves intervenções vocais solistas são geralmente 
interpretadas pelos cantores do coro, que têm participa-
ção predominante nesta obra. 

É somente no trecho “Agnus Dei” que encontramos os ele-
mentos de caráter brasileiro tão frequentemente asso-
ciados à linguagem de Guarnieri. No geral, o caráter da 
obra é de uma eloquente serenidade e da mais sincera 
religiosidade. Do mesmo modo que Francis Poulenc em 
sua Missa para coro desacompanhado, de 1937, Guarnieri 
omitiu o texto do “Credo” na Missa Dilígite.

AMARAL VIEIRA
compositor, pianista, musicólogo e pedagogo.

ESTÉVEZ
Cantata Criolla — Florentino, o que cantou com o Diabo

ANDRÉ HELLER-LOPES 
doutor pelo King's College, professor 
da Escola de Música da UFRJ e 
encenador especializado em ópera.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

—

Fundada em 1954, desde 2005 é administrada pela Fundação Osesp. Thierry Fischer 

tornou-se Diretor Musical e Regente Titular em 2020, tendo sido precedido, de 

2012 a 2019, por Marin Alsop, que agora é Regente de Honra. Em 2016, a Orquestra 

esteve nos principais festivais da Europa e, em 2019, realizou turnê na China e em 

Hong Kong. No mesmo ano, estreou projeto em parceria com o Carnegie Hall, com 

a Nona Sinfonia de Beethoven cantada ineditamente em português. Em 2018, a 

gravação das Sinfonias de Villa-Lobos, regidas por Isaac Karabtchevsky, recebeu o 

Grande Prêmio da Revista Concerto e o Prêmio da Música Brasileira.

CORO DA OSESP

—

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

aborda diferentes períodos e estilos em seus repertórios, com ênfase nos séculos xx e 

xxi e nas criações de compositores brasileiros. Gravou álbuns 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 — posição que ele mantém desde 

então. Em 2020, o Coro se apresentou no Fórum Econômico Mundial, em Davos, 

na Suíça, sob regência de Marin Alsop, repetindo o feito em 2021, em filme musical 

(virtual) com participação de Yo-Yo Ma e vários outros artistas de sete países.

CORO ACADÊMICO DA OSESP

—

Criado em 2013 com o objetivo de formar profissionalmente jovens cantores, 

o Coro Acadêmico é composto pelos alunos da Classe de Canto da Academia 

de Música da Osesp, sob direção de Marcos Thadeu. Oferece experiência de 

prática coral, conhecimento de repertório sinfônico para coro e orientação 

em técnica vocal, prosódia e dicção, além da vivência no cotidiano de um coro 

profissional, fazendo apresentações junto ao Coro da Osesp. Em 2021, a Classe 

foi reconhecida pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo como 

Curso Técnico em Canto, com o Diploma Técnico Profissionalizante de Nível 

Médio, válido em todo o território nacional.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETOR MUSICAL E REGENTE TITULAR
THIERRY FISCHER 

VIOLINOS
EMMANUELE BALDINI SPALLA
DAVI GRATON SPALLA*
YURIY RAKEVICH
LEV VEKSLER EMÉRITO* 
ADRIAN PETRUTIU
IGOR SARUDIANSKY
MATTHEW THORPE
ALEXEY CHASHNIKOV
AMANDA MARTINS
ANDERSON FARINELLI 
ANDREAS UHLEMANN
CAMILA YASUDA
CAROLINA KLIEMANN
CÉSAR A. MIRANDA
CRISTIAN SANDU
DÉBORAH SANTOS
ELENA KLEMENTIEVA
ELINA SURIS
FLORIAN CRISTEA
GHEORGHE VOICU
INNA MELTSER
IRINA KODIN
KATIA SPÁSSOVA
LEANDRO DIAS
MARCIO AUGUSTO KIM
PAULO PASCHOAL
RODOLFO LOTA
SORAYA LANDIM
SUNG-EUN CHO
SVETLANA TERESHKOVA
TATIANA VINOGRADOVA

VIOLAS
HORÁCIO SCHAEFER EMÉRITO
MARIA ANGÉLICA CAMERON
PETER PAS 
ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES
ANDRÉS LEPAGE
DAVID MARQUES SILVA
ÉDERSON FERNANDES
GALINA RAKHIMOVA
OLGA VASSILEVICH
SARAH PIRES
SIMEON GRINBERG
VLADIMIR KLEMENTIEV

VIOLONCELOS
HELOISA MEIRELLES
RODRIGO ANDRADE
ADRIANA HOLTZ
BRÁULIO MARQUES LIMA
DOUGLAS KIER
JIN JOO DOH
MARIA LUÍSA CAMERON
MARIALBI TRISOLIO
REGINA VASCONCELLOS

CONTRABAIXOS
ANA VALÉRIA POLES
PEDRO GADELHA 
MARCO DELESTRE 
MAX EBERT FILHO
ALEXANDRE ROSA
ALMIR AMARANTE
CLÁUDIO TOREZAN
JEFFERSON COLLACICO
LUCAS AMORIM ESPOSITO
NEY VASCONCELOS

HARPA
LIUBA KLEVTSOVA

FLAUTAS
CLAUDIA NASCIMENTO
FABÍOLA ALVES PICCOLO
JOSÉ ANANIAS
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
LUIZ GARCIA
ANDRÉ GONÇALVES
JOSÉ COSTA FILHO
NIKOLAY GENOV
LUCIANO PEREIRA DO AMARAL
EDUARDO MINCZUK

TROMPETES
FERNANDO DISSENHA 
GILBERTO SIQUEIRA EMÉRITO
ANTONIO CARLOS LOPES JR.*
MARCOS MOTTA
MARCELO MATOS

TROMBONES 
DARCIO GIANELLI 
WAGNER POLISTCHUK 
ALEX TARTAGLIA
FERNANDO CHIPOLETTI

TROMBONE BAIXO
DARRIN COLEMAN MILLING

TUBA
FILIPE QUEIRÓS

TÍMPANOS
ELIZABETH DEL GRANDE EMÉRITO
RICARDO BOLOGNA

PERCUSSÃO
RICARDO RIGHINI 1ª PERCUSSÃO
ALFREDO LIMA
ARMANDO YAMADA
EDUARDO GIANESELLA
RUBÉN ZÚÑIGA

TECLADOS
OLGA KOPYLOVA

CONVIDADOS DESTE PROGRAMA
GERSON NONATO VIOLINO
VINICIUS MENDES VIOLINO
RENATO DE SÁ VIOLONCELO 
CAMILA RIBEIRO VIOLONCELO
SANDRA RIBEIRO FAGOTE
ERIC GOMES TROMPA
ALBERT DOS SANTOS TROMPETE 
FELIPE BERNARDO ÓRGÃO

(*) CARGO INTERINO

OS NOMES ESTÃO RELACIONADOS 
EM ORDEM ALFABÉTICA, POR 
CATEGORIA. INFORMAÇÕES 
SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

FUNDAÇÃO OSESP

PRESIDENTE DE HONRA
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE
PEDRO PULLEN PARENTE

VICE-PRESIDENTE
STEFANO BRIDELLI

CONSELHEIROS
ANA CARLA ABRÃO COSTA
CÉLIA KOCHEN PARNES
CLAUDIA NASCIMENTO
LUIZ LARA
MARCELO KAYATH
MÁRIO ENGLER PINTO JUNIOR
MÔNICA WALDVOGEL
NEY VASCONCELOS
PAULO CEZAR ARAGÃO
SÉRGIO GUSMÃO SUCHODOLSKI
TATYANA VASCONCELOS ARAUJO DE FREITAS

DIRETOR EXECUTIVO
MARCELO LOPES

DIRETOR ARTÍSTICO
ARTHUR NESTROVSKI

SUPERINTENDENTE GERAL

FAUSTO A. MARCUCCI ARRUDA

+ fundacao-osesp.art.br/equipe

A Osesp é carbono neutro. Selo emitido pelo programa 
Amigo do Clima, da WayCarbon, em junho de 2022.

FOTO DE CAPA: GIANCARLO GUERRERO ©LUKASZ RAJCHERT
EDIÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS: IGOR REYNER

De 4 a 6/ago, assista também aos Concertos para 
Fagote e Clarinete de Mignone, respectivamente 
com Alexandre Silvério e Ovanir Buosi, como solistas.

MIGNONE
Concerto para Violino

Apreciar a música de Francisco Mignone requer com-
preender alguns fatos básicos, embora não de todo ób-
vios, acerca de sua origem, formação e trajetória artísti-
ca. Esses esclarecem, com efeito, aspectos que permeiam 
toda a sua obra, como a sua relação com as tradições 
musicais europeias, com o modernismo musical brasi-
leiro, com tendências vanguardistas internacionais e, de 
maneira mais ampla, com o vasto panorama musical do 
país, com o qual colaborou ao longo de quase sete décadas 
como intérprete e compositor. Nascido em São Paulo em 
3 de setembro de 1897, filho do flautista Alferio Mignone, 
imigrante italiano que chegara ao Brasil no ano anterior, 
Francisco Paulo Mignone desenvolveu seu talento musical 
em ambiente que pouco se distanciava da origem paterna. 
Ao contrário do Rio de Janeiro, dominado então pela influ-
ência francesa, em São Paulo prevalecia a estética italiana. 
Muito coerentemente, Mignone buscaria aperfeiçoamento 
como compositor no Conservatório de Milão, estudando 
por nove anos com Vincenzo Ferroni, antigo professor de 
Alexandre Levy e colega de Francisco Braga, em Paris.

Como então, nas palavras de Vasco Mariz, “um filho de 
italianos, de formação nitidamente italiana, de preparo 
técnico ítalo-francês, de um melodismo essencialmen-
te mediterrâneo” teria sido capaz de “captar tão eficaz-
mente as constâncias folclóricas negras, aculturadas no 
Brasil”? Claramente, está em jogo nesse ponto a conver-
são de Mignone ao nacionalismo musical, relacionada por 
Mariz à influência de Mário de Andrade, e que teria exigido 
deste, em comparação com o caso de Camargo Guarnieri, 

“um approach intelectual muito mais sofisticado e traba-
lhoso”. Entre os primeiros resultados desse frutífero in-
tercâmbio contam-se as rapsódicas Fantasias Brasileiras 
para piano e orquestra compostas por Mignone entre 
1929 e 1936, que, para Andrade, são representativas de 
uma “orientação conceptiva em que a nacionalidade não 
se desvirtua pela preocupação do universal”, pela qual 

“Francisco Mignone poderá nos dar obras valiosas e fecun-
dadas com a sua personalidade”. 

Podemos crer que a profecia de Mário de Andrade se con-
cretizaria com especial nitidez no período de 1956 a 1960, 
quando Mignone volta-se novamente à composição para 
instrumentos solistas e orquestra. De fato, o que vemos 
nessa sua fase de criação — em obras como a Burlesca e 
Toccata para piano e orquestra, os concertinos para clari-
neta e para fagote, e os concertos para piano e para violi-
no — é uma “orientação conceptiva” muito próxima àquela 
percebida décadas antes por Andrade. O Concerto para 
Violino, composto em 1960 como a última dessa série de 
composições, ilustra também um outro desenvolvimento 
na trajetória criativa de Mignone, marcado por uma pre-
ocupação menor com fontes nacionais em favor de um 
ecletismo estético que o aproximou de uma linguagem 
moderna internacional. Reorientação que ocorre, não raro, 
em negação daquilo que o próprio compositor definira, no 
final da década de 1940, como sendo sua ambição estéti-
ca central: uma música “tecnicamente mais refinada, mas 
clara, honesta e facilmente compreensível para a maioria”. 
A tradicional cadência do solista, aqui, localiza-se não ao 
final do “Allegro Moderato” inicial, como seria de se es-
perar, mas no segundo movimento, “Lento”. Um “Allegro 
con Brio” encerra este que seria definido pelo crítico Luiz 
Paulo Horta, em 1982, como “o maior concerto na música 
brasileira nesse difícil gênero concertante”.

JOÃO VIDAL 
pianista e musicólogo, é professor e 
pesquisador da Escola de Música da UFRJ.

GIANCARLO GUERRERO  regente

—

Nascido na Nicarágua, Guerrero cresceu na Costa Rica e estudou nos Estados 

Unidos — na Baylor University, no Texas, e na Northwestern University, em Illinois. 

Por seis vezes vencedor do Grammy, é Diretor Musical da Orquestra Sinfônica 

de Nashville e da Filarmônica de Wroclaw, na Polônia. Tem regido grupos como 

as Sinfônicas de Baltimore, Boston e São Francisco, as Orquestras da Filadélfia 

e de Cleveland, a Sinfônica da Rádio de Frankfurt, as Filarmônicas de Nova 

York, Bruxelas, Londres, da Holanda e das Rádios Alemã e Francesa, além da 

própria Osesp, da qual é convidado frequente.

EMMANUELE BALDINI violino

—

Spalla da Osesp desde 2005 e primeiro violino do Quarteto Osesp desde 2008, 

o italiano formou-se no Conservatório de Genebra, aperfeiçoando-se em 

Berlim e Salzburgo. Como solista, apresentou-se com diversos grupos, como 

a Orquestra Sinfônica da Rádio de Berlim, a Orchestre de la Suisse Romande, 

a Orquestra de Câmara de Viena e a própria Osesp, em diversas ocasiões. 

Paralelamente à sua carreira de violinista, Baldini atua como maestro. De 

2017 a 2019, foi Diretor Musical da Orquestra de Câmara de Valdivia, no Chile, 

e atualmente é Regente Titular da Orquestra Sinfônica do Conservatório de 

Tatuí e Diretor Artístico da Vortz Orquestra.

IDWER ÁLVAREZ tenor

—

Nascido em Caracas, na Venezuela, o tenor fez sua estreia profissional em 1980. 

Vem se apresentado com orquestras em seu país natal e ao redor do mundo. Em 

seu repertório estão oratórios, óperas, músicas religiosas e peças sinfônicas, de 

Handel a Penderecki, passando por Mozart, Beethoven, Mendelssohn e muitos 

outros. Álvarez tem também uma carreira muito ativa na música de câmara, 

especialmente no repertório latino-americano — já realizou a estreia de 37 peças do 

gênero. Apresentou-se com diversos regentes, como Giancarlo Guerrero, Gustavo 

Dudamel, Sir Simon Rattle, Claudio Abbado e Krzysztof Penderecki. A primeira vez 

que interpretou a Cantata Criolla de Estévez foi em 1987, desde então a apresentou 

em outras 164 ocasiões ao redor do mundo.

JUAN TOMÁS MARTINEZ barítono

—

O venezuelano nasceu em Carora e atualmente reside em Orlando (EUA). Tem uma 

extensa carreira internacional interpretando óperas, zarzuelas, recitais, oratórios e 

musicais. Sua trajetória nos palcos líricos já o levou a lugares como Peru, Equador, 

Colômbia, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Itália e Coreia do Sul. Começou 

os estudos de canto em Caracas, em 1978 — sua estreia com a Orquestra Sinfônica 

Simón Bolívar aconteceu nesse mesmo ano, em Vesperae Solennes de Confessore, 

de Mozart. Seguiu se aperfeiçoando nos EUA — em 1988, estudou canto, clarinete 

e regência coral e orquestral na Universidade de Madison e, em 2014, concluiu 

o mestrado em Música na Universidade Central da Flórida. Em 1995, venceu a 

Competição Internacional de Voz Juan Tomás Martínez. 
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