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CORO DA OSESP
LUIS OTAVIO SANTOS REGENTE
ALESSANDRO SANTORO ÓRGÃO 
ALEXANDRE ROSA CONTRABAIXO

HEINRICH SCHÜTZ (1585–1672) 
Aus der Tiefe ruf ich [DAS PROFUNDEZAS, CLAMO] (1619)
4 MIN

JOHANN BACH (1604–73) 
Unser Leben ist ein Schatten [NOSSA VIDA É UMA SOMBRA]
4 MIN

Weint nicht um meinen Tod [NÃO CHOREIS POR MINHA MORTE]
3 MIN

JOHANN MICHAEL BACH (1648–94) 
Fürchtet euch nicht [NÃO TEMAIS]
3 MIN

Halt was du hast [ZELA PELO QUE TENS]
3 MIN 

JOHANN CHRISTOPH BACH (1642–1703) 
Fürchte dich nicht [NÃO TEMAS]
5 MIN

MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643–1704)
Messe pour le Samedi de Pâques [MISSA DO 

SÁBADO DE PÁSCOA] (1690)
15 MIN

DOMENICO SCARLATTI (1685–1757) 
Magnificat 
10 MIN 

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683–1764) 
Laboravi clamans [CANSADO DE CLAMAR] (1722)
5 MIN

Quando falamos de música feita para conjuntos vocais, 
vem à tona a técnica de composição que norteou artistas 
por séculos: o contraponto. Esse propiciou a combinação de 
várias vozes ao mesmo tempo, gerando assim uma forma-
ção musical que perdura até os dias atuais, o coro. O termo 
polifonia quer, em certo sentido, dizer isso. Contudo, a poli-
fonia não implica uma escrita estritamente contrapontística, 
ainda que essa confusão possa acontecer. O programa que 
o Coro da Osesp traz ao público desenha um panorama de 
uma época crucial na História da Música e que mudou os pa-
radigmas da música coral: o Barroco.

Durante a Renascença, o contraponto era a única lingua-
gem musical considerada culta. Os tratados de época con-
firmam o destaque praticamente soberano dado a essa 
técnica de composição. Portanto, é de se imaginar que a 
maioria das obras escritas no período sejam obras vocais 
contrapontísticas. Nesse universo, a técnica do contrapon-
to seguia regras estritas. Leis praticamente matemáticas 
orientavam e restringiam a criação. No contraponto renas-
centista, a polifonia é calculada, construída como uma de-
monstração racional cujo viés artístico só encontrava sua 
expressão através do logos. Assim, por um longo e fértil 
período, todos os compositores europeus se expressavam 
por um mesmo léxico musical. Nessa língua renascentista, o 
belo era o que era exato, geométrico e, justamente por isso,  
pouco humano, impessoal. 

Com a chegada do Barroco, o mundo da música polifônica 
recebe um novo sopro, um novo viés: o que importa não é 
apenas a ciência musical (nesse aspecto somos todos filhos 
da Renascença), mas também a expressão musical. Para os 
barrocos, a música dialoga com o homem, suas emoções, 
suas assimetrias. Esse projeto foi batizado de musica 
poetica. A ópera, o drama lírico, é o exemplo mais contun-
dente dessa nova estética. Claudio Monteverdi, um dos pi-
lares do Barroco, vai ainda mais adiante ao unir a arte do 
contraponto estrito e a nova técnica livre e teatral em um 
único gênero de música vocal polifônica, que passa a transitar 
entre a teoria e a inspiração.

Neste concerto apresentamos somente o repertório coral sa-
cro. O que é essencial ressaltar é a nova cara que a música de 
igreja assumiu no período Barroco. Os textos sacros foram 
envoltos de teatralidade, de efeito e liberdade poética. É o 
casamento barroco entre a música e a retórica. Palavra, som 
e significado são expressos com tintas fortes, sem pudores 
religiosos. Ao contrário, para o compositor barroco, a religio-
sidade se manifestava de forma pictórica, sensorial.

No conjunto de obras alemãs deste programa, vemos Schütz 
e a família Bach exibindo a arte da música luterana, com seus 
textos livres e intensamente retóricos, e usando a arte do 
contraponto e da composição livre para fins catequéticos. É o 
teatro religioso, o espetáculo musical dentro da igreja. E mes-
mo que Charpentier e Scarlatti nos apresentem aqui obras 
com um visível envelope contrapontístico, os afetos — ou me-
lhor, os efeitos — pontuam os textos em latim, dando maior 
relevo ao seu significado. Finalmente, com Rameau, a ópera 
invade a igreja, com o moteto coral atingindo os níveis de uma 
cena teatral. No Barroco, o sacro e o profano se misturam e, 
muitas vezes, se confundem. Isso porque estamos tratando 
de uma época na qual a manifestação artística era, acima de 
tudo, representação. Mas, estejamos bem atentos, pois como 
nos revela o programa de hoje: ainda que o sacro e o profano 
se fundam, a música coral nunca deixa de ser sagrada.

MÚSICA CORAL BARROCA:
A RETÓRICA SAGRADA

LUIS OTAVIO SANTOS
Violinista e regente, especialista em música 
barroca. Atua como Diretor Artístico do Festival 
Internacional de Música Colonial Brasileira 
e Música Antiga de Juiz de Fora e é fundador 
e coordenador do Núcleo de Música Antiga da 
Emesp Tom Jobim, onde leciona Violino Barroco.

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.

ALESSANDRO SANTORO órgão
ÚLTIMA VEZ NA TEMPORADA OSESP EM 

JUNHO/2017

—
Nascido no Rio de Janeiro, 
Alessandro Santoro estudou no 
Conservatório Tchaikovsky de 
Moscou e possui mestrado em 
Cravo no Conservatorium de 
Haia (Holanda). Foi premiado 
com o Diapason D’Or (2005) pela 
gravação das Sonatas para Violino, 
de Jean-Marie Leclair. Apresenta-se 
regularmente na Europa e no Brasil 
como integrante de conjuntos como 
a La Petite Bande, The Orchestra 
of the Eighteenth Century, entre 
outras. É professor de cravo e baixo 
contínuo na Emesp Tom Jobim.

ALEXANDRE ROSA contrabaixo
—
Integrante da Osesp desde 1993, 
Alexandre Rosa formou-se em 
música pela Escola de Comunicações 
e Artes da USP e é Doutor em 
performance pelo Instituto de Artes 
da Unesp, onde também realizou seu 
mestrado. Foi primeiro contrabaixo 
solista da Orquestra Sinfônica de 
Santo André e membro da Orquestra 
Sinfônica Municipal de São Paulo. 
Fundador da Orquestra de Câmara 
Engenho Barroco, tem atuado nesse 
e em grupos de câmara com música 
barroca e contemporânea.
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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.

REALIZAÇÃO

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 

Luis Otavio Santos retorna à Temporada Osesp de 24 a 26/NOV, 
também em um programa barroco, desta vez junto à Orquestra, 
dirigindo obras de Telemann, Locatelli e Leclair.

©
H

el
oí

sa
 B

or
tz

©
Ro

dr
ig

o 
Ro

se
nt

ha
l

LUIS OTAVIO SANTOS regente
ÚLTIMA VEZ NA TEMPORADA OSESP

EM  OUTUBRO/2021

—
Violinista barroco e regente, é 
detentor do prêmio Diapason d’Or 
na França. Foi discípulo de Sigiswald 
Kuijken no Conservatório Real de 
Haia, na Holanda, e professor do 
Conservatório Real de Bruxelas, 
na Bélgica. Atualmente leciona na 
Emesp Tom Jobim e dirige seu grupo 
especializado em instrumentos de 
época,  Os Músicos de Capella.
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MINISTÉRIO DO TURISMO, SECRETARIA DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E FUNDAÇÃO OSESP APRESENTAM

11/SET

CORO DA OSESP
LUIS OTAVIO SANTOS regente
ALESSANDRO SANTORO órgão 
ALEXANDRE ROSA contrabaixo

TEMPORADA 2022

http://www.salasaopaulo.art.br/manualespectador/manual.html
http://www.salasaopaulo.art.br/manualespectador/manual.html

