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ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
   DE SÃO PAULO — OSESP    
CARLOS MIGUEL PRIETO REGENTE
PACHO FLORES TROMPETE

LEONARD BERNSTEIN (1918-90)
Candide: Abertura (1956)
5 MIN

JAN NERUDA (1708-80)
Concerto para Trompete em Mi Bemol Maior (1740)
1. ALLEGRO 
2. LARGO 
3. VIVACE 
16 MIN

ROBERTO SIERRA (1953)
Salseando – Concerto para Trompete e Orquestra (2019)

[COENCOMENDA] [ESTREIA LATINO-AMERICANA]
_SALSEANDO 
_TIEMPO DE BOLERO 
_VELOZ 
18 MIN

/INTERVALO 20MIN

CARLOS CHÁVEZ (1899-1978)
Sinfonia Índia (1935-36)
12 MIN

ALBERTO GINASTERA (1916-83)
Estância, Op. 8a: Quatro Danças (1941)
_LOS TRABAJADORES AGRICOLAS  
_DANZA DEL TRIGO 
_LOS PEONES DE HACIENDAS 
_DANZA FINAL: MALAMBO
13 MIN
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Secretaria de
Cultura e Economia Criativa

REALIZAÇÃO

A opereta Candide, baseada no livro de Voltaire publica-
do em 1759, que influenciou dezenas de artistas dos séculos 
subsequentes, começou como um projeto de Lilian Hellman, 
que pretendia escrever uma comédia teatral musicada e, 
para isso, pediu a colaboração de Bernstein. Este se entusias-
mou pela ideia a ponto de transformá-la em peça operística. 
Ao longo do tempo, a opereta acabou sofrendo incontáveis 
adaptações e existe em inúmeras versões, tendo sido rees-
crita e rearranjada por diferentes libretistas e compositores. 

     
No entretempo, a abertura criou vida independente e se 
tornou uma das mais populares obras sinfônicas do século 
xx. Não é de se espantar: em pouco mais de cinco minu-
tos compacta uma alta carga de vivacidade, eletricidade 
e senso de humor. A percussão vigorosa sublinha temas 
das canções, que misturam com igual graça e habilidade 
Strauss, jazz, música de filmes de capa e espada e musicais 
da Broadway, ao mesmo tempo pagando tributo ao século 
xviii nos temas líricos breves e muito cantáveis, nas apogia-
turas mordazes, nos grandes contrastes de dinâmica, nos 
ritmos leves e dançantes, nas pequenas “cavalgadas” e mu-
danças de direção melódica surpreendentes e cativantes. É 
música divertida, irônica, de bem com a vida, mas que deixa 
transparecer um senso crítico sutil. Exatamente como con-
vém a um personagem que, mesmo em meio às maiores 
catástrofes, sempre acha uma maneira de se convencer de 
que vive no melhor dos mundos.  

(2018)

BERNSTEIN
Candide: Abertura 

(*) CARGO INTERINO
(**) ACADEMISTAS DA OSESP

OS NOMES ESTÃO RELACIONADOS 
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CATEGORIA. INFORMAÇÕES 
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MINISTÉRIO DO TURISMO, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
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31/MAR, 1 e 2/ABR

OSESP
CARLOS MIGUEL PRIETO regente
PACHO FLORES trompete

TEMPORADA 2022

L AURA RÓNAI 
é Doutora em Música, responsável pela cadeira 
de flauta transversal na Unirio e professora no 
programa de Pós-Graduação em Música. É também 
Diretora da Orquestra Barroca da Unirio. 

O desconhecido Jan Neruda nasceu na Boêmia, atual 
República Tcheca, em torno de 1707. Aprendeu a tocar violi-
no ainda criança e atuou profissionalmente como violinista 
em Praga até 1750, quando se mudou para Dresden, Alema-
nha, para assumir como spalla da orquestra da corte. Sua 
obra abrange dezoito sinfonias, quatorze concertos, músi-
ca sacra, música de câmara e uma ópera. Ele faleceu em 
Dresden por volta de 1780. 

Neruda faz parte da geração de compositores maneiris-
tas que se estabeleceram entre os períodos dominados por 
Johann Sebastian Bach e Joseph Haydn. Compondo dentro 
do que chamamos estilo galante, abandonou a complexida-
de contrapontística da música barroca na busca por melo-
dias límpidas e atraentes, acompanhamentos simples e fina 
expressividade, antecipando algo da linguagem clássica de 
Haydn e Mozart. O Concerto para Trompete em Mi Bemol 
Maior renuncia aos contrastes entre grupos de instrumen-
tos, recurso típico do concerto grosso barroco, sem, no en-
tanto, adotar a oposição de temas e tonalidades caracterís-
tica do concerto clássico, isto é, o drama tonal. 

Originalmente escrito para corno da caccia, um antepassa-
do da trompa moderna, o Concerto para Trompete em Mi 
Bemol Maior tem sido executado e gravado por trompetis-
tas e trompistas, seja em instrumentos modernos ou em 
réplicas do instrumento original. Uma obra laboriosa, exige 
do solista tanto a capacidade de sustentar longas melodias 
líricas quanto uma refinada agilidade técnica em todos os 
registros, desafios exacerbados pelo fato de os instrumen-
tos da época de Neruda carecerem das válvulas dos instru-
mentos modernos. Assim, apenas intérpretes brilhantes 
eram capazes de executar esse Concerto na época de sua 
composição — tocar todas as notas já seria um ato de bra-
vura, tanto mais fazê-lo com a elegância e a autoridade que 
a música pede. 

Ainda que a sequência dos movimentos respeite a estrutura 
tradicional de obras concertantes — rápido-lento-rápido —, 
os três movimentos do Concerto para Trompete em Mi Be-
mol Maior são, curiosamente, todos escritos numa única to-
nalidade, mencionada no título. Uma longa introdução nas 
cordas precede a entrada do trompete no primeiro movi-
mento, “Allegro”, apresentando o tema principal a ser reto-
mado pelo solista em seguida. Pródigo, Neruda dá ao solista 
a oportunidade de compor ou improvisar cadências nos três 
movimentos. O segundo movimento, “Largo”, se inicia com 
linhas melódicas ornamentadas, que são entrelaçadas nas 
cordas antes de, uma vez mais, serem resgatadas e desen-
volvidas pelo trompete. Ao longo desse movimento, certa 
tensão harmônica se acumula, mas sua rápida dispersão 
logo reestabelece o caráter palaciano e a ordem. O terceiro 
movimento, “Vivace”, é o mais virtuosístico dos três. Nele, 
sobre um fundo orquestral translúcido, resultado da fre-
quente execução em uníssono dos primeiros e segundos vio-
linos, o solista exibe toda sua maestria ao conduzir a obra 
para um final enérgico e incisivo. 

(2020)

JAN NERUDA  
Concerto para Trompete em Mi Bemol Maior  

ERIC BROMBERGER 
Redator de notas de programa para a Orquestra 
Sinfônica de San Diego, a Orquestra de Minnesota, 
Washington Performing Arts at the Kennedy 
Center e San Francisco Performances. Ele é 
violinista e Doutor em Literatura Americana pela 
Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA). 

Tradução e edição: Catherine Carignan e Igor Reyner. 

Grande parte de minhas memórias musicais da infân-
cia vivida em Porto Rico consistem da justaposição vívida 
de dois mundos separados que, de maneira sincrética, se 
fundiram formando o reservatório de sons que são a base 
de minha música. Os sons da era de ouro da salsa eram 
onipresentes ao mesmo tempo em que eu mergulhava no 
repertório europeu no início dos estudos de piano e, mais 
tarde, no conservatório de música.
 
Salseando uma palavra inventada, que combina “salsa” com 

“salsear” — no caso, "compor uma salsa”. O Concerto evoca 
o virtuosismo dos trompetistas de salsa através de notas 
muito agudas e riffs1 rítmicos intensos que permeiam o pri-
meiro e o terceiro movimento, enquanto a minha versão de 
um bolero (as baladas românticas dos anos 1950 e 1960) é 
retratada no movimento lento da obra. 

(2019)

SIERRA
Salseando – Concerto para Trompete e Orquestra 

ROBERTO SIERRA 
Compositor porto-riquenho, indicado ao 
Grammy e vencedor do Grammy Latino.
Suas composições vêm sendo executadas por 
orquestras nas Américas e na Europa.

—
1É uma progressão de acordes, intervalos ou notas 
musicais, que são repetidas no contexto de uma 
peça, formando a base harmônica das músicas. 

Tradução: Katri Lehto.

A peça Salseando foi uma encomenda feita pela Osesp, Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra (Reino Unido), Orquesta Sinfónica de la Región de 
Murcia (Espanha) e Orchestre National Bordeaux-Aquitaine (França).

Nascido na Cidade do México, Carlos Chávez teve de-
cisiva participação na vida musical de seu país ao longo 
do século xx. Sua Sinfonia Índia — a segunda —, estreada 
em 1936 com o próprio compositor à frente da Columbia 
Broadcasting Symphony Orchestra, é uma música que se 
impõe pela própria força de sua massa orquestral, constru-
ída pouco a pouco ao longo da peça. 

Aqui há uma utilização especial do ritmo, que neste caso 
se dá por meio de encaixes e desencaixes entre diferentes 
células justapostas. Ainda que sejam reconhecíveis deter-
minados elementos de estilo que remetem à escrita de 
Stravinsky, chamam a atenção o tratamento meticuloso 
que Chávez dá ao naipe de percussão e a condução da nar-
rativa a partir de temas derivados da música dos povos 
originários do México. 

Nos dois últimos minutos, com a harmonia e o ritmo estabi-
lizados, o foco enfim se concentra no adensamento da tex-
tura, que se intensifica até o inevitável corte do silêncio final. 

(2017)

CHÁVEZ
Sinfonia Índia 

SERGIO MOLINA  
Compositor, Doutor pela USP, Coordenador da área 
de Música na Faculdade Santa Marcelina e autor 
de Música de Montagem (É Realizações, 2017). 

Estância foi uma encomenda de Lincoln Kirstein, da 
American Ballet Caravan, que, impressionado com Panambi, 
ballet anterior de Ginastera, lhe sugeriu uma temática gau-
chesca. A suíte orquestral é constituída de quatro das dan-
ças originais e veio a se tornar a mais popular das obras do 
compositor argentino. 

A história, livremente inspirada no poema de José Hernández, 
El Gaucho Martín Fierro, publicado em 1872, gira em torno 
de um jovem citadino que, ao se mudar para os pampas 
argentinos, se apaixona por uma jovem local. Esta, de início 
desinteressada, espera que ele lhe prove seu valor, dentro 
dos parâmetros rudes e agrestes do campo. É por conta de 
sua habilidade nas danças tradicionais dos vaqueiros que o 
jovem acaba conquistando as atenções da amada.  

Descritiva, a composição cobre cenas típicas dos pampas. 
No primeiro movimento, moldado pela percussão num es-
tilo que lembra um Stravinsky menos brutal, a labuta dos 
ceifadores de trigo e seus gestos repetitivos é recriada; o 
segundo é de uma doçura que lembra o suave ondular dos 
trigais balançados pela brisa e aquecidos pelo sol; o terceiro, 
curto e vigoroso, retrata as cavalgadas dos peões campean-
do o gado, brandindo o chicote e a boleadeira, enfrentando 
a dura rotina da vida rural; finalmente, no último movimen-
to, é evocado o malambo, sapateado viril dos vaqueiros, com 
suas bombachas, esporas e facões, em desafios rítmicos e 
excitação crescente.

(2018)

GINASTERA
Estância, Op. 8ª: Quatro Danças 

L AURA RÓNAI 
é Doutora em Música, responsável pela cadeira 
de flauta transversal na Unirio e professora no 
programa de Pós-Graduação em Música. É também 
Diretora da Orquestra Barroca da Unirio. 

CARLOS MIGUEL PRIETO regente

—

Nascido no México, Carlos Miguel Prieto estudou nas universidades de Princeton 

e Harvard com Jorge Mester, Enrique Diemecke, Charles Bruck e Michael Jinbo. 

É Diretor Musical da Sinfônica Nacional do México, da Sinfônica de Minería, 

da Filarmônica de Louisiana e da Orquestra Jovem das Américas. Já regeu as 

Sinfônicas de Chicago, Boston, Cleveland, Dallas, Toronto, Houston, Lucerna, 

Bournemouth, da Rádio de Frankfurt, NDR e Nacional de Lyon, e as Filarmônicas da 

BBC, Real de Liverpool e Estrasburgo. Sua gravação do Concerto para Violino, de 

Korngold, com Philippe Quint e a Sinfônica de Minería (Naxos, 2009), recebeu duas 

indicações ao Grammy. Ele foi reconhecido pelo Musical America como o Regente 

do Ano de 2019.  Em 2021, Prieto foi nomeado Consultor Artístico da Sinfônica da 

Carolina do Norte e, a partir da temporada de 2023-4, será seu Diretor Musical.

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.

PACHO FLORES trompete

—

Primeiro lugar no Concurso Internacional Maurice André, a competição de 

trompete mais importante do mundo, ganhou também o primeiro lugar nos 

concursos Philip Jones e Citta di Porcia. Pacho é um artista exclusivo da Deutsche 

Grammophon e recebeu a Medalha de Ouro no Global Music Awards pelo álbum 

Entropía, sua última gravação com o violonista Jesús ‘Pingüino’ González. Gravou 

também pelo selo os álbuns Cantar, com a Konzerthaus Orchester Berlin e 

Christian Vásquez; e Fractales, com a Norwegian Arctic Philharmonic Orchestra 

e Christian Lindberg. Formado pelo projeto El Sistema, da Venezuela, vem sendo 

incrivelmente reconhecido por suas gravações, performances de excelência e 

versatilidade em tocar peças solo, repertório camerístico ou a frente de orquestras. 

É um artista Stomvi e seus instrumentos são construídos especialmente para ele. 

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 
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

HARPAS
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
DERECKSON GOMES**

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
ALYSSON ALVES**

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
RICARDO TAKAHASHI VIOLINO
JOÃO SENNA VIOLA
GUILHERME SANTANA VIOLA
RENATO DE SÁ VIOLONCELO
RENAN MENDES FLAUTA
ALESSANDRO SANTORO CRAVO

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNADOR
JOÃO DORIA

VICE-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 DA CULTURA
E ECONOMIA CRIATIVADO ESTADO
DE SÃO PAULO
FREDERICO MASCARENHAS

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

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
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


