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CORO DA OSESP
WILLIAM COELHO REGENTE
ERIKA MUNIZ SOPRANO
FERNANDO TOMIMURA PIANO

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918) 
Três Canções de Charles d'Orléans (1898–1908)
_DIEU, QU'IL LA FAIT BON REGARDER
_QUANT J'AI OUY LE TABOURIN SONNER
_YVER, VOUS N'ESTES QU'UN VILLAIN
6 MIN

LILI BOULANGER (1893–1918)
Soir sur la Plaine (1918) [TEXTO DE ALBERT SAMAIN] 
9 MIN

FRANK MARTIN (1890–1974) 
Canções de Ariel (1950)
_BOW-WOW… COME UNTO THESE YELLOW SAND
_FULL FATHOM FIVE
_BEFORE YOU CAN SAY
_YOU ARE THREE MEN OF SIN
_WHERE THE BEE SUCK
12 MIN

GABRIEL FAURÉ (1845–1924)
Cantique de Jean Racine (1865) 
5 MIN

MAURICE RAVEL (1875–1937)
Ma Mère l'Oye: Le Jardin Féerique (1910–11)

[ARRANJO DE THIERRY MACHUE]
4 MIN

FRANCIS POULENC (1899–1963) 
Sete Canções (1936) [SOBRE TEXTOS DE

GUILLAUME APOLLINAIRE* E PAUL ÉLUARD**]
_LA BLANCHE NEIGE*
_A PEINE DÉFIGURÉE**
_PAR UNE NUIT NOUVELLE**
_TOUS LES DROITS**
_BELLE ET RESSEMBLANTE**
_MARIE*
_LUIRE**
14 MIN

HEITOR VILLA-LOBOS (1887–1959)
Bachianas Brasileiras nº 9 (1645)
_PRELÚDIO
_FUGA
10 MIN

A Paris vanguardista, berço das novas ideias e das no-
vas técnicas, rasgou a aurora do século xx, modernista por 
essência, abrindo caminho para uma música nova e intensa-
mente colorida, que iluminou não apenas terras francesas, 
mas também a francófona Genebra, chegando a tingir até 
mesmo as montanhas cariocas.

Celebrada pela música de Elgar, Saint-Saëns e Poulenc, a 
vasta obra poética de Charles d’Orléans (1394-1465), cuja 
vida foi citada até por Shakespeare, foi produzida essen-
cialmente em cárcere. O nobre francês, duque de Orléans, 
fora capturado pelos ingleses durante uma das batalhas 
da Guerra dos Cem Anos e, durante os 25 anos em que foi 
mantido cativo, produziu centenas de poemas, dos quais 
Debussy selecionou três para compor suas Trois Chansons 
de Charles d’Orléans. Apesar de representar poemas do sé-
culo xv e de usar como base composicional técnicas tam-
bém antigas dos motetos e madrigais franceses, Debussy 
emprega a harmonia de forma completamente nova, resul-
tando em coloridos que os coros renascentistas franceses 
jamais haviam experimentado.

Criança prodígio, Marie-Juliette “Lili” Boulanger nasceu em 
uma família tradicional de músicos e, antes dos 5 anos de 
idade, já assistia às aulas de composição no Conservatório 
de Paris. Aos 19 anos, tornou-se a primeira mulher a ganhar 
o Prix de Rome — cobiçado concurso de composição que 
já havia premiado compositores da estatura de Debussy. 
Apesar de ter herdado a linguagem de Debussy e Fauré, de 
quem foi aluna, a jovem compositora francesa cultivou um 
estilo próprio, evocando a abordagem expandida do discur-
so harmônico de Richard Wagner. Não fosse sua morte pre-
matura, com apenas 24 anos, Lili Boulanger teria se desta-
cado como vanguarda da vanguarda musical de seu tempo 

— na sociedade preconceituosa, machista e patriarcal em 
que viveu, uma trajetória como a sua é ainda mais admi-
rável. Assim como em outras obras corais da compositora, 
em Soir sur la Plaine [Noite na Planície] podemos ouvir um 
coro repleto de harmonias luxuosamente coloridas entre-
meando o sedutor discurso narrativo do soprano solista, no 
qual a exuberância da natureza é exaltada de forma senso-
rial, como em uma tela de Monet.

Muitos foram os compositores fascinados pela obra de 
Shakespeare, em especial por sua peça A Tempestade. Entre 
eles, estão Igor Stravinsky, Charles Ives, Michael Tippett e 
Vaughan Williams. Também o suíço Frank Martin não pôde 
escapar do mesmo arrebatamento e compôs cinco can-
ções para algumas das cenas da peça teatral. Nascido em 
Genebra, Martin foi igualmente uma criança prodígio, tendo 
começado a compor aos 8 anos de idade. Meticuloso e dono 
de uma autocrítica severa — em parte fruto de sua educa-
ção calvinista rigorosa — demorou décadas para permitir — 
e incentivar — que suas obras fossem tocadas. Apesar da 
influência sobre seu estilo da música de Honegger, Milhaud, 
Stravinsky e Prokofiev, e do Impressionismo francês de 
Debussy e Ravel, e a despeito de ter sido bem treinado no 
serialismo de Schoenberg, Martin encontra um caminho 
próprio de composição, emancipando-se das amarras da 
tradição e de regras estilísticas restritivas. Em suas Cinco 
Canções de Ariel, podemos ouvir o insólito: um compositor 
filho de seu tempo e ao mesmo tempo à frente dele.

Se o compositor suíço se encantou pela obra de um dos 
maiores — se não o maior — dramaturgos ingleses, Gabriel 
Fauré embeveceu-se pela obra de seu conterrâneo, o fran-
cês Jean Baptiste Racine (1639-1699), um dos maiores dra-
maturgos do século xvii, ao lado de Molière. É dele o texto 
de Cantique de Jean Racine, obra composta quando Fauré 
contava apenas 19 anos e com a qual ganhou um de seus 
mais importantes prêmios de composição. A peça, apesar 
de curta e relativamente simples, é uma das obras mais 
executadas por coros profissionais e também amadores 
em todo o mundo, e apresenta a fase inicial do jovem com-
positor, que viria a se tornar uma das principais figuras 
do Modernismo francês.

“Jardim sereno, distante em nossas memórias, onde a pele 
nua esconde a folhagem”, assim começa Le Jardin Féerique  
[O Jardim Feérico]. Isso bem poderia ser um dos vários 
poemas bucólicos escolhidos por Lili Boulanger para suas 
obras para coro e soprano solista, mas trata-se, na verdade, 
de um arranjo coral de Thierry Machuel a partir do último 
dos cinco movimentos da célebre suíte Ma Mère l’Oye, de 
Maurice Ravel. Baseada em contos infantis, a suíte foi ini-
cialmente escrita por Ravel para piano a quatro mãos, sen-
do logo transcrita por ele para orquestra — hoje sua versão 
mais conhecida. Na adaptação para coro feita por Machuel, 
o texto de Benoît Richter delineia com clareza — sem perder 
a névoa de fantasia — a miríade de cores proposta por Ravel 
em seu jardim, e o soprano solista, diferentemente daquele 
das obras idílicas de Boulanger, desponta do coro apenas 
brevemente — e bravamente! — como um pássaro que alça 
voo e pousa, de forma delicada e silenciosa, em um ramo 
qualquer. Ravel, que foi de longe o compositor que melhor 
trabalhou — e criou — coloridos orquestrais, abraçaria com 
satisfação mais essa versão de seu jardim feérico.

Dono de uma linguagem musical muito particular, Francis 
Poulenc era vanguardista na escrita e no gosto: foi um 
grande admirador da música de seus contemporâneos, es-
pecialmente das obras que mais se distanciavam de sua 
estética. Em 1936, escreveu muitas das suas obras corais 
que, até hoje, figuram como as mais celebradas, entre elas, 
Sept Chansons, sobre poemas de Guillaume Apollinaire e de 
seu grande amigo Paul Éluard, ambos poetas surrealistas. 
Poulenc admirava tanto a obra desses poetas que chegou 
a dizer: “Se colocassem em minha lápide a inscrição ‘Aqui 
jaz Francis Poulenc, o músico de Apollinaire e Éluard’, pen-
so que seria a melhor reivindicação de fama”. Ao ouvir ma-
drigais de Monteverdi em uma série de concertos dirigidos 
por Nadia Boulanger, irmã mais velha de Lili Boulanger, ele 
passou a estudar profundamente a obra do mestre italia-
no para, então, escrever Sept Chansons. Em cada uma das 
canções, a música de Poulenc leva o texto poético ao púl-
pito, assim como nos madrigais renascentistas nos quais 
se baseou, mas o tratamento harmônico é próprio de um 
músico dotado de assustadora inventividade e de olhos 
voltados para o futuro.

Figura controversa, Villa-Lobos nunca desejou refletir um 
Brasil folclórico em sua música, mas, pelo contrário, fazer 
de sua própria música a linguagem de seu país. Quando, 
em uma de suas viagens a Paris, foi perguntado sobre a 
influência do folclore brasileiro em suas obras, respondeu 
irritado: “Eu não uso o folclore, o folclore sou eu!”. Entre 
1920 e 1930, viveu longos períodos em Paris ao lado de ar-
tistas vanguardistas, como Tarsila do Amaral, e, apesar 
de ter deixado claro que não fora a Paris para aprender 
com a vanguarda europeia, mas para mostrar seu tra-
balho, entrou em profundo contato com os artistas e o 
efervescente cenário cultural parisiense. Voltando ao Brasil 
para trabalhar no governo Vargas, implantando um pro-
jeto nacional de canto orfeônico nas escolas, Villa-Lobos 
começa a compor seu ciclo de Bachianas Brasileiras, um 
conjunto de obras para diversas formações, reverenciando 
a música de Johann Sebastian Bach, mas repletas de ele-
mentos tipicamente brasileiros. O último conjunto delas, as 
Bachianas Brasileiras nº 9, de 1945, apresentam-se em duas 
versões: para orquestra de cordas e “orquestra de vozes”, 
como ele mesmo denominou.

Com este programa, o Coro da Osesp traça um dos mui-
tos possíveis panoramas corais do movimento modernis-
ta, começando pela vanguarda parisiense — e por que não 
canônica? — de Debussy, Boulanger, Fauré, Ravel e Poulenc, 
passando pela Genebra de Frank Martin, até chegar ao 
Rio de Janeiro de Villa-Lobos. Aqui e acolá, os mesmos acor-
des que esgarçaram as amarras da tradição e propuseram 
novas experiências sensoriais há exatos cem anos ainda 
soam novos e continuam nos provocando a olhar para além 
do óbvio, expandindo nossos horizontes e colorindo nossos 
ouvidos de matizes sonoras surpreendentes.

AVANT-GARDE

JORGE DE ALMEIDA
Doutor em Filosofia e professor de
Teoria Literária e Literatura Comparada 
na Universidade de São Paulo.

CORO DA OSESP

MAESTRO PREPARADOR
WILLIAM COELHO 

SOPRANOS
ANNA CAROLINA MOURA
ELIANE CHAGAS
ÉRIKA MUNIZ 
FLÁVIA KELE DE SOUSA
JI SOOK CHANG
MARINA PEREIRA
MAYNARA ARANA CUIN
NATÁLIA ÁUREA 
REGIANE MARTINEZ MONITORA
ROXANA KOSTKA
VALQUÍRIA GOMES
VIVIANA CASAGRANDI 

CONTRALTOS / MEZZOS
ANA GANZERT
CELY KOZUKI
CLARISSA CABRAL
CRISTIANE MINCZUK
FABIANA PORTAS
LÉA LACERDA 
MARIA ANGÉLICA LEUTWILER
MARIA RAQUEL GABOARDI
MARIANA VALENÇA
MÔNICA WEBER BRONZATI
PATRÍCIA NACLE
SILVANA ROMANI 
SOLANGE FERREIRA
VESNA BANKOVIC MONITORA

TENORES
ANDERSON LUIZ DE SOUSA
ERNANI MATHIAS ROSA
FÁBIO VIANNA PERES
JABEZ LIMA
JOCELYN MAROCCOLO 
LUIZ EDUARDO GUIMARÃES
ODORICO RAMOS 
PAULO CERQUEIRA MONITOR
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

PIANISTA CORREPETIDOR
FERNANDO TOMIMURA

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.

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 

De 27 a 29 outubro, os músicos voltam a cantar 
obra de Frank Martin. Sob regência de Thierry 
Fischer, dentro das séries sinfônicas, interpretam 
a Missa para dois Coros — para vozes a capella. 

FERNANDO TOMIMURA piano
—
Bacharel em Música pela Universidade 
de São Paulo, sob a orientação de 
Amilcar Zani, Fernando Tomimura 
é pianista correpetidor do Coro 
da 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, e de Obras 
para Coro, com obras também de 
Escobar, com o Coro da Osesp (Selo 
Digital Osesp, 2019).

ERIKA MUNIZ soprano
—
Natural do Rio de Janeiro, Erika 
Muniz começou seus estudos de 
canto com a professora Sonia 
Dumont. Em 2002, iniciou o curso 
de Bacharelado em Canto na 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, sob orientação de Inácio 
de Nonno. Em 2008, foi aprovada 
para integrar o Coro da Osesp 
e, neste mesmo ano, começou a 
se aperfeiçoar com a professora 
Isabel Maresca. Atualmente, Erika 
é mestranda no Programa de Pós 
Graduação em Música da USP, sob 
orientação de Ricardo Ballestero, e 
vocalmente segue se aprimorando 
com a soprano Elaine Caser. Já se 
apresentou em óperas como Dido e 
Eneas, de Purcell (Belinda), e L’Italiana 
in Londra, de Cimarosa (Livia), 
bem como na Nona Sinfonia de 
Beethoven e no Requiem de Mozart. 
Foi dirigida por renomados regentes, 
como Carlos Alberto Figueiredo, 
Julio Moretzsohn e Marin Alsop, se 
apresentando como solista junto 
a orquestras como a Petrobras 
Sinfônica, a Sinfônica de Heliópolis e 
a própria Osesp.
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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, Regente de Honra da Osesp, repetindo o feito em 
2021, em filme musical (virtual) com participação de Yo-Yo Ma e 
vários outros artistas de sete países.
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WILLIAM COELHO regente 
—
William Coelho é o Maestro 
Preparador do Coro da Osesp desde 
2019. Doutor em Musicologia e 
Bacharel em regência pela USP, foi 
Regente Assistente do Coral e da 
Orquestra de Câmara da ECA-USP, 
professor de Regência Coral da Pós-
graduação da Faculdade Paulista 
de Artes e da Universidade Federal 
de Juiz de Fora, professor de Canto 
Coral da Unesp e Professor Convidado 
da Academia de Regência da Osesp. 
É Regente Titular da EOS Música 
Antiga USP, orquestra especializada 
no repertório dos séculos XVII e XVIII, 
e Regente Convidado da Orquestra 
Sinfônica da USP e da Sinfônica de 
Piracicaba (SP). Em 2020 regeu o 
Coro da Osesp no Fórum Econômico 
Mundial em Davos na Suíça.
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/osesp /salasaopaulo
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