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TEMPORADA 2022

FESTA INTERNACIONAL
DO PIANO — FIP | JAZZ E CLÁSSICA

O piano solo vai para o centro do palco da Sala São Paulo em
uma série de 10 apresentações, cinco delas com música clássica
e outras cinco dedicadas ao jazz, novidade neste 2022 da Osesp.
A Festa Internacional do Piano – FIP começa em abril e vai até
novembro. Para quem quiser adquirir o lugar na Festa completa,
o período promocional de venda de ingressos vai até 14 de março.

PROGRAMAÇÃO

FIP JAZZ

16/ABRIL, SÁBADO, ÀS 20H30
—

MAKOTO OZONE
Nascido em Kobe, no Japão. Em seus quase 40 anos de carreira
profissional devotada ao jazz, apresentou-se nos principais
palcos e festivais da cena. Já gravou mais de 30 álbuns e
colaborou com Chick Corea, Paquito D'Rivera, Anna Maria
Jopek, Branford Marsalis e outros. Fundou em 2004 sua própria
big band, a No Name Horses, com a qual tem se apresentado
ao redor do mundo. Recebeu em 2003 ao Grammy de Melhor
Álbum Clássico de Crossover por Virtuosi, gravado com o
vibrafonista Gary Burton.

13/AGOSTO, SÁBADO, ÀS 20H30
—

GONZALO RUBALCABA
Um dos mais importantes jazzistas da atualidade, Gonzalo
cresceu em uma família de músicos em Cuba. Recebeu
treinamento clássico em Havana, onde estudou percussão, piano
e composição. No encontro de ambas as influências — familiar
e do conservatório —, desenvolveu sua música profundamente
melódica e com referências ao ritmos afro-cubanos e à
percussão. Já se apresentou com nomes como Dizzy Gillespie,
Chick Corea e Herbie Hancock. Foi indicado 10 vezes ao Grammy,
sendo premiado na categoria Melhor Álbum de Jazz Latino por
Land of the Sun (2004) e Nocturne (2001), ambos gravados
com Charlie Haden.

24/SETEMBRO, SÁBADO, ÀS 20H30
—

KEVIN HAYS
Pianista de jazz, compositor e cantor, é um dos mais originais
e cativantes músicos de sua geração. Seus álbuns solos são
aclamados pelo público e pela crítica especializada, como The
New York Times, Downbeat Magazine e Jazz Times. Aparece
também como convidado em álbuns de artistas como Chris
Potter, Bill Stewart, Jeff Ballard e Al Foster. É especialmente
reconhecido por seu duo de piano com Brad Mehldau — com
quem esteve na Sala São Paulo, na Temporada Osesp 2014.
Kevin é coautor de diversas peças do disco da Steve Gadd
Band, que recebeu o Grammy de Melhor Álbum de Música
Instrumental Contemporânea em 2019.

08/OUTUBRO, SÁBADO, ÀS 20H30
—

ANDRÉ MEHMARI
Pianista, arranjador, compositor e multi-instrumentista,
é apontado como um dos mais originais músicos da cena
brasileira, reconhecido tanto por seus trabalhos no erudito e no
popular. Mehmari já teve suas composições e arranjos tocados
por diversos grupos orquestrais e de câmara brasileiros, entre
eles a Osesp, Orquestra Sinfônica Brasileira e o Quinteto
Villa-Lobos. Como instrumentista, dividiu o palco com Maria
Bethânia, Milton Nascimento, Guinga, Mônica Salmaso, Toninho
Horta e Alaíde Costa, entre muitos outros nomes da MPB.

12/NOVEMBRO, SÁBADO 20H30
—

PABLO ZIEGLER
O pianista, compositor e arranjador Pablo Ziegler é uma das
mais importantes figuras do Nuevo Tango argentino. Integrou
o quinteto de Astor Piazzolla — Ziegler pode ser ouvido em
gravações como La Camorra e Central Park Concert —, e tem
liderado seus próprios grupos por mais de 25 anos, reimaginando
os limites do tango moderno. Apresentou-se nos principais
palcos do mundo, como Carnegie Hall, Royal Albert Hall e Sydney
Opera House, e nos festivais de Ravenna, Verbier e outros. Seu
mais recente disco, JazzTango Trio, recebeu em 2018 o Grammy
de Melhor Álbum de Jazz Latino.

FIP CLÁSSICA

27/MARÇO, DOMINGO, ÀS 18H
—

JAVIER PERIANES
O pianista espanhol é um entusiasta da música de câmara,
apresentando-se frequentemente em recitais ao redor do
mundo — nesta temporada, realiza turnê com o programa “Amor
e Morte”, com peças de Chopin, Granados, Liszt e Beethoven. Já
colaborou com maestros como Daniel Barenboim, Zubin Mehta
e Gustavo Dudamel, e com orquestras como a Filarmônica de
Viena, Orchestre de Paris e Royal Concertgebouw. Em 2019,
foi nomeado Artista do Ano pelo International Classical Music
Awards (ICMA). Com a violista Tabea Zimmerman, lançou em
2020 o álbum Cantilena, celebrando a música espanhola
e latino-americana.

08/MAIO, DOMINGO, ÀS 18H
—

KIRILL GERSTEIN
De Bach a Thomas Adès, Gerstein é conhecido por explorar
um vasto espectro do repertório para o piano. Tem se
apresentado com orquestras como as Sinfônicas de Chicago
e Boston, Filarmônicas de Viena, Paris, Nova York e Berlim,
Leipzig Gewandhaus e Royal Concertgebouw. Além de sua
carreira intensa como solista e recitalista, atua como professor
da Kronberg Academy e da Hanns Eisler Hochschule, na
Alemanha. Ganhou em 2021 o International Classical Music
Award (ICMA), em 2020 o Gramophone Award e foi nomeado
três vezes ao Grammy.

05/JUNHO, DOMINGO, ÀS 18H
—

ALEXANDER MELNIKOV
Melnikov é especialmente conhecido por suas performances
historicamente orientadas. Apresenta-se com frequência com
grupos como o Musica Aeterna e a Akademie für Alte Musik
Berlin. Como solista, já dividiu o palco com a Concertgebouw
Orchestra, NDR Elbphilharmonie, a Filarmônica de Munique,
dentre outras. Em sua intensa atividade camerística,
colabora com diversos nomes, dentre eles o violoncelista
Jean-Guihen Queyras e a violinista Isabelle Faust — em 2010,
a gravação completa das Sonatas para Violino de Beethoven
ganharam o Gramophone Award, álbum que também foi
indicado ao Grammy.

3/JULHO, DOMINGO, 18H
—

JAN LISIECKI
As interpretações e a técnica de Lisiecki trazem uma maturidade
para além de seus 26 anos. O pianista faz mais de 100 concertos
por ano ao redor do mundo. Seu aclamado recital “Night Music”
será apresentado em cerca de 30 cidades, inclusive na Sala São
Paulo. Aos 15 anos, assinou contrato exclusivo com a Deutsche
Grammophon, selo pelo qual lançou oito álbuns, inclusive o ciclo
de canções de Beethoven com o barítono Matthias Goerne, que
ganhou o Diapason d’Or em 2020. Aos 18 anos, se tornou o mais
jovem músico a receber o Young Artist Award da Gramophone e
o Leonard Bernstein Award. Foi nomeado Embaixador da Unicef
no Canadá em 2012.

25/SETEMBRO, DOMINGO, ÀS 18H
—

CÉDRIC TIBERGHIEN piano
ALINA IBRAGIMOVA violino
A parceria única desenvolvida por Cédric e Alina foi definida
pelo jornal The Times como “ambos os intérpretes têm o
potencial de conquistar o mundo”. O duo se apresentou
por toda a Europa e América do Norte, em locais como o
Concertgebouw de Amsterdam, o Wigmore Hall em Londres
e o Carnegie Hall em Nova York, além de grandes turnês
na Austrália e na Ásia. Ambos os músicos possuem uma
bem-sucedida carreira como solistas e também em recitais
solo, apresentando-se com grandes orquestras e nas mais
importantes salas de concerto.
Programação sujeita a alterações.

GARANTA O SEU LUGAR NA FIP

período promocional

Até 14 de março*, garanta todas as cinco apresentações da
FIP Jazz por R$ 500,00 (inteira).
Comprando antecipado, você:
• adquire o pacote da FIP Jazz com isenção da taxa
de conveniência;
• escolhe os melhores assentos na Sala São Paulo;
• parcela sua compra em até 6x sem juros;
• recebe um cupom exclusivo para adquirir os cinco recitais
da FIP Clássica por R$ 250, em assentos localizados na
Plateia Central da Sala São Paulo;
• ganha entrada para os dois recitais da série Solistas da
Osesp — com peças para violino solo —, em 23 de maio e
13 de junho.
Compre online
(11) 3777-9721 – de segunda a sexta das 12h às 18h
(exceto feriados e emendas)
*Após 14 de março, a venda da FIP Jazz será feita de forma
unitária, com cobrança da taxa de conveniência.

você precisa saber:
Pagamento
As cinco apresentações da FIP Jazz só podem ser adquiridas
como um pacote durante o período promocional, no valor total
de R$ 500,00 (valor unitário: R$ 100,00 — inteira), pagos com
cartão de crédito em até 6x sem juros ou no boleto bancário.
Meia-entrada
Conforme leis vigentes e mediante apresentação de documento
oficial com foto na entrada do evento.
Entrega dos Ingressos
Ao final de sua compra, você receberá um cartão virtual por
e-mail que deverá ser utilizado em todos os eventos da FIP
Jazz, apresentando-o impresso ou no celular.
Benefício da FIP Clássica
Durante o período promocional, os compradores que
adquirirem a FIP Jazz receberão por e-mail um cupom de
desconto para comprar também a FIP Clássica por R$ 250,00
(inteira). O beneficiário deverá entrar no site da Osesp
(osesp.byinti.com), selecionar 01 (um) assento em cada um
dos sete eventos participantes e inserir o cupom — 5 (cinco)
Recitais clássicos e 2 (dois) Solistas da Osesp. O sistema
reduzirá automaticamente o valor a ser pago para o preço da
promoção. Para comprar novamente, basta repetir o processo.
Qualquer dúvida, entre em contato pelo telefone (11) 3777-9721,
de segunda a sexta, das 12h às 18h.
Atenção! A compra no período promocional não configura uma
Assinatura Osesp.
Em caso de mudança de obra ou artista, não serão efetuadas
trocas ou devoluções de ingressos. Serão oferecidas alternativas
de troca por outro concerto ou devolução do valor pago apenas
em caso de cancelamento.

