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27/NOV domingo 18H

QUARTETO OSESP
EMMANUELE BALDINI VIOLINO
DAVI GRATON VIOLINO
PETER PAS VIOLA
RODRIGO ANDRADE VIOLONCELO

ARRIGO BARNABÉ NARRAÇÃO [70 anos]
PAULO BRAGA PIANO

JUAN CRISÓSTOMO ARRIAGA (1806–26)
Quarteto de Cordas nº 2 em Lá Maior (1822)
1. ALLEGRO CON BRIO
2. ANDANTE (TEMA, VARIAÇÕES, CODA)
3. MENUETTO. SCHERZO E TRIO.
4. ANDANTE. ALLEGRO
23 MIN

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)
Quarteto nº 12 em Dó Menor, D 703 — Quartettsatz (1820)
9 MIN

JOHANN SEBASTIAN BACH  (1685–1750) 
Quatro Invenções a Duas Vozes
_Nº 1 PARA DOIS VIOLINOS 
_Nº 2 PARA VIOLINO E CELLO 
_Nº 3 PARA DOIS VIOLINOS 
_Nº 8 PARA VIOLINO E VIOLA
16 MIN

ARRIGO BARNABÉ (1951)
Ode ao Encanto do Bode [encomenda osesp]

[estreia mundial] (2022) 
20 MIN

PAULO BRAGA piano
—
Pianista, compositor e arranjador, 
formou-se pelo Conservatório de 
Tatuí, onde, em 1990, foi responsável 
pela criação do Departamento de 
Música Popular — que coordenou 
até 1994. Desde 2009, Paulo é 
Coordenador Artístico e Pedagógico 
na Emesp Tom Jobim. Foi ainda 
professor de Prática de Conjunto, 
Piano Popular e Arranjo na Unicamp e 
ministrou aulas em diversos festivais 
e escolas, como a Juilliard School, em 
Nova York. Atuou como solista junto 
a diversas orquestras, como a Brasil 
Jazz Sinfônica, a Royal Philharmonic 
Concert Orchestra, a Camerata 
Antiqua de Curitiba e a própria Osesp. 
Paulo desenvolve intenso trabalho de 
pesquisa sobre o piano no jazz e na 
MPB, bem como suas fusões com a 
música de vanguarda. É integrante do 
Trio Bonsai, do Trio 3-63 e, desde 1988, 
do grupo de Arrigo Barnabé.

osesp.art.br
salasaopaulo.art.br
fundacao-osesp.art.br

/osesp /salasaopaulo
@osesp_ @salasaopaulo_

@osesp
/salasaopaulodigital/videososesp

PRONAC: 192787

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 

ARRIGO BARNABÉ compositor 
visitante

—
O compositor, instrumentista, cantor 
e ator ganhou amplo reconhecimento 
logo em seu primeiro disco, Clara 
Crocodilo (1980), quando foi 
considerado pela crítica especializada 
como a maior novidade na música 
brasileira desde a Tropicália. Estudou 
Composição na Universidade de São 
Paulo (USP), onde se tornou um dos 
líderes da Vanguarda Paulista. Seu 
trabalho experimental teve influência 
da música erudita contemporânea 
ao rock. Possui uma vasta gama de 
composições, com canções, peças 
de câmara, ópera de bolso, missas 
e obras multimídia. Escreveu para 
cinema e teatro, tendo recebido 
diversos prêmios.Como ator, 
participou dos filmes Nem Tudo É 
Verdade (1984), de Rogério Sganzerla, 
interpretando Orson Welles, e Cidade 
Oculta (1986), de Chico Botelho. Desde 
2004 apresenta o “Supertônica”, 
programa da rádio Cultura FM em 
que conversa com diversos artistas, 
em especial músicos.

MINISTÉRIO DO TURISMO, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA,
E FUNDAÇÃO OSESP APRESENTAM

ARRIAGA
Quarteto de Cordas nº 2 em Lá Maior

SCHUBERT
Quarteto nº 12 em Dó Menor, D 703 — Quartettsatz

J. S. BACH
Quatro Invenções a Duas Vozes

EMMANUELE BALDINI
Spalla da Osesp, primeiro violino e membro fundador do 
Quarteto Osesp, Regente Titular da Orquestra Sinfônica do 
Conservatório de Tatuí e Diretor Artístico da Vortz Orquestra.

O nome de Juan Crisóstomo Arriaga não é presen-
ça constante nas programações das salas de concerto. 
Ainda que a justificativa para tal fato possa ser, em parte, 
o limitado número de obras que deixou, por outro lado, tais 
obras são um exemplo esplendoroso da criatividade com-
posicional desse jovem músico, que faleceu pouco antes de 
completar 20 anos de idade. Nascido em Bilbao, em 1806, 
Arriaga foi aluno de Cherubini, no Conservatório de Paris, 
onde rapidamente ganhou a admiração dos professores e 
do público, que gradualmente se familiarizava com suas 
obras. O próprio Cherubini declararia que sua peça coral 
Et Vitam Venturi, hoje perdida, seria uma obra-prima, e 
observaria que lhe bastaram três meses de estudos para 
que dominasse perfeitamente as regras da harmonia.

Recentemente, um emergente interesse no compositor 
levou a uma nova publicação de sua ópera Los Esclavos 
Felices, que Arriaga escrevera aos 13 anos. Além disso, tan-
to seus três Quartetos de Cordas quanto sua Sinfonia em 
Ré Maior vêm sendo bastante tocados mundo afora, mes-
mo que ainda em muito menor frequência do que o devido.

Pouco ousados na forma e bastante conservadores em 
sua escrita, os Quartetos de Cordas de Arriaga são um bál-
samo para a alma. Cheios de jovialidade e detentores de 
uma serenidade que não condiz com a condição doente e 
frágil de seu autor, que sofria de tuberculose, os Quartetos 
possuem felizes intuições melódicas e demonstram ad-
mirável controle da escrita, feitos ainda mais impressio-
nantes se se leva em conta que foram compostos por um 
adolescente de 15 anos! No Quarteto nº 2, programado 
para esta apresentação do Quarteto Osesp, um desta-
que especial é o segundo movimento: um “Andante com 
variaciones” que lembra os melhores exemplos do jovem 
Mozart ou algumas obras camerísticas de Schubert. Não 
é por acaso que, durante sua curta vida, Arriaga ficara co-
nhecido como o “Mozart espanhol”.

Uma vez que se pode ouvir os ecos da serenidade juve-
nil de Mozart e da inspiração schubertiana nas melodias 
de Arriaga, a continuação da apresentação do Quarteto 
Osesp de hoje com uma obra de Schubert torna-se mais 
que uma consequência lógica. Tais afinidades se poten-
cializam ainda, pois a obra que ouviremos, Quartettsatz, 
D. 703, em Dó Menor, foi escrita em dezembro de 1820, 
exatamente no mesmo momento em que Arriaga tra-
balhava em seus Quartetos. Primeiro movimento de um 
quarteto que Schubert nunca completou, Quartettsatz 
faz parte da produção “madura” do compositor e, como 
em relação à Sinfonia “Inacabada”, várias teorias buscam 
explicar o motivo do compositor não ter completado a 
obra. Segundo Bernard Shore, Schubert teria deixado o 
quarteto de lado para poder escrever uma outra obra que 
queria priorizar, nunca mais encontrando o ensejo para re-
tornar à partitura. Mais verossímil, parece-me, é a visão 
de Javier Arrebola, que afirma que Schubert, não satis-
feito com o primeiro movimento, teria abandonado a obra 
por acreditar que ela estivesse muito aquém de suas ex-
pectativas e intenções. Ao que tudo indica, o manuscrito 
abandonado passou às mãos de Johannes Brahms, que 
cuidou de sua primeira edição e viabilizou sua estreia pós-
tuma, em 1867, em Viena. Como é comum em Schubert, 
a partitura revela uma veia vocal profunda, com longas 
frases melódicas e frequentes modulações, outra marca 
registrada do compositor.

As Invenções a Duas e a Três Vozes são obras curtas escri-
tas para instrumentos de teclas e, como frequentemente 
acontece, situam-se entre o material didático e o repertó-
rio de concerto. A mentalidade moderna, que tende a ca-
tegorizar tudo, separa em grupos distintos as obras com 
fins pedagógicos e aquelas destinadas às salas de con-
certo. Mas nem sempre foi assim. As Sonatas e Partitas 
para Violino Solo, do próprio Bach, ou os Estudos, para pia-
no, de Chopin, assim como dezenas de outros exemplos, 
mostram-nos como uma obra didática pode ter um con-
teúdo musical de altíssimo valor, deixando a experiência 
pedagógica muito mais rica. Contudo, esse assunto certa-
mente não pertence a um texto sobre o programa de um 
concerto. Introduzi-lo serviu apenas para apontar como, 
nessas peças, a simplicidade e a essencialidade dos diá-
logos a duas vozes não representam nenhum obstáculo à 
obra de arte, que soa rica e inspirada, proporcionando ao 
ouvinte uma experiência única.

osesp.art.br/assinaturas

Seja um Assinante Osesp e 
garanta um ano inteiro de 
música em pacotes cheios
de benefícios. São mais de 
150 concertos na Sala São 
Paulo, com Orquestra, Coro, 
Quinteto Osesp e recitais.

RENOVAÇÃO (apenas
para Assinantes Fixos
da Temporada 2022)
DE 17 A 30 DE OUTUBRO

TROCA (para os que
indicaram desejo de
mudar de assento ou série
na fase de renovação)
DE 31 DE OUTUBRO
A 6 DE NOVEMBRO

NOVAS ASSINATURAS
DE 7 DE NOVEMBRO
A 31 DE DEZEMBRO
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QUARTETO OSESP
ARRIGO BARNABÉ narração
PAULO BRAGA piano

TEMPORADA 2022

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

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.

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNADOR
RODRIGO GARCIA

SECRETARIA DE CULTURA
E ECONOMIA CRIATIVA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETÁRIO
SÉRGIO SÁ LEITÃO

SECRETÁRIA EXECUTIVA
CLÁUDIA PEDROZO

CHEFE DE GABINETE DE CULTURA
E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
FREDERICO MASCARENHAS

COORDENADOR DA UNIDADE
DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS
E LEITURA
CHRISTIANO LIMA BRAGA

BARNABÉ
Ode ao Encanto do Bode
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QUARTETO OSESP
—
Fundado em 2008, o Quarteto Osesp reúne o spalla da Orquestra, 
Emmanuele Baldini, o violinista Davi Graton, o violista Peter Pas 
e o violoncelista convidado Rodrigo Andrade. Desde sua criação, 
o Quarteto Osesp tem sua própria série na Sala São Paulo, na 
qual são apresentadas obras tradicionais e propostas inovadoras. 
Seu repertório é vasto, incluindo peças que vão da época barroca 
até compositores contemporâneos. Entre os artistas que já 
se apresentaram com o grupo estão Heinz Holliger, Antonio 
Meneses, Arnaldo Cohen, Emmanuel Pahud, Nathalie Stutzmann 
e Jean-Efflam Bavouzet.
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http://www.salasaopaulo.art.br/manualespectador/manual.html
http://www.salasaopaulo.art.br/manualespectador/manual.html
http://www.osesp.art.br/assinaturas

