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26, 27 e 28/MAI
OSESP
LUDOVIC MORLOT regente
DANIEL LOZAKOVICH violino

26.5 quinta 20H30
27.5 sexta 20H30 CONCERTO DIGITAL
28.5 sábado 16H30
ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO — OSESP
LUDOVIC MORLOT REGENTE
DANIEL LOZAKOVICH VIOLINO

LUÍS TINOCO (1969)
FrisLand (2014) [DEDICADO A BILL FRISELL] [ESTREIA BRASILEIRA]
11 MIN

SERGEI PROKOFIEV (1891-1953)
Concerto nº 2 para Violino em Sol Menor, Op. 63 (1935)
1. ALLEGRO MODERATO
2. ANDANTE ASSAI
3. FINALE: ALLEGRO BEM MARCATO
26 MIN
/INTERVALO 20 MIN

MAURICE RAVEL (1875-1937)
Rapsódia Espanhola (1907)
_PRÉLUDE À LA NUIT
_MALAGUEÑA
_HABANERA
_FERIA
16 MIN

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)
Images: Iberia (1908-12)
_PAR LES RUES ET LES CHEMINS [PELAS RUAS E OS CAMINHOS]
_LES PARFUMS DE LA NUIT [OS PERFUMES DA NOITE]
_LE MATIN D´UN JOUR DE FÊTE [A MANHÃ DE UM DIA DE FESTA]
20 MIN

TINOCO
FrisLand

O título desta peça refere-se ao nome de uma
ilha imaginária colocada em um mapa do Oceano Atlântico Norte por Nicolo Zeno, conceituado cartógrafo italiano
do século xvi. Tinoco relata: ”utilizei esta ‘terra fantasma’
como provocação para a criação de uma ‘música fantasma’,
ou seja, uma música de uma terra de ninguém ou de um
território ambíguo e que ilustra a minha abordagem (um
tributo) do material de um outro compositor”. Esse “outro
compositor” a quem Tinoco faz referência é Bill Frisell, o
músico de jazz radicado em Seattle, cuja primeira sílaba de
seu sobrenome coincide com a primeira sílaba do nome da
ilha fantasma. Nesse contexto de coincidência e imaginação, o elemento de fantasia tornou-se bastante importante
para o conceito da peça.
FrisLand foi uma encomenda para a série anual de concertos da Orquestra Sinfônica de Seattle inspirada no legado dos maiores músicos populares daquela cidade. Artistas tão variados como Jimi Hendrix, Ray Charles e Quincy
Jones, e grupos tão diversos como Nirvana, Soundgarden
e Alice in Chains têm, todos, fortes raízes em Seattle. Também Bill Frisell, um dos mais famosos guitarristas e compositores norte-americanos e um dos músicos de jazz mais
influentes da atualidade, está ligado à cidade de Seattle,
onde vive há mais de 30 anos.
A grande admiração de Tinoco pelo trabalho de Frisell data
de muito tempo. Assim, quando a Sinfônica de Seattle
lhe propôs a escolha de um artista da cidade sobre
quem refletir, o compositor português não pensou duas
vezes. Conhecendo muito bem as composições e improvisações de Frisell, rapidamente foi capaz de selecionar alguns de seus excertos mais memoráveis. Chamados por
Tinoco de “frisellprints”, esses excertos são evocados nesta
obra, mas raramente na forma de citações diretas.
FrisLand é, nas palavras de Tinoco, “uma viagem imaginária por um mundo sonoro (também imaginário) inspirado
na música de Frisell”. As variações iniciais, quase uma chacona, sucedem um tema enigmático para violoncelo solo e
aludem tanto às muitas camadas do título da peça como
à ilha fantasma. A seção central peregrina sobre uma vasta paisagem minimalista cujas texturas abertas e tremeluzentes e cujo límpido espectro harmônico, adornado com
algumas cores dos blues, sugerem fronteiras americanas
muito distantes. A chacona volta brevemente e rapidamente desaparece dentro do antiquíssimo oceano.
© Elena Dubinets, notas para o CD
The Blue Voice of the Water,
Odradek records

PROKOFIEV

Concerto nº 2 para Violino em Sol Menor, Op. 63

Prokofiev nasceu na Ucrânia, estudou em São
Petersburgo e viveu boa parte de sua vida em Moscou, onde
morreu no mesmo dia que Stalin. Para os livros de história, contudo, não é tratado como ucraniano ou russo, e sim
como um compositor soviético. Só que diferentemente de
Shostakovich (seu par mais conhecido), que viveu a vida inteira na antiga URSS, Prokofiev passou anos viajando, estabelecendo-se nos EUA, logo após a Revolução Bolchevique
(entre agosto de 1918 e dezembro de 1921), e em várias cidades, até se fixar em Paris, onde residiu entre 1923 e 1936.
Nesses 18 anos vivendo longe da URSS, Prokofiev manteve contatos frequentes com Moscou, jamais divulgando
uma declaração política sobre o regime soviético. Considerado por seus contemporâneos um alienado político,
concentrou-se em procurar o sucesso do público e da crítica.
Cansado de ser considerado um pianista menos talentoso que Rachmaninov e um compositor menos original que
Stravinsky, Prokofiev pensava, graças às turnês soviéticas,
repletas de mimos e bajulações, que poderia se tornar o
compositor oficial do regime retornando à pátria.
Escrito ao longo de 1935 e estreado em 1º de dezembro
do mesmo ano, em Madrid, pelo violinista francês Robert
Söetens, o Concerto para Violino nº 2 foi a última obra terminada por Prokofiev antes de seu retorno em definitivo para
a URSS e reflete a vida nômade de então. O tema principal
do primeiro movimento foi escrito em Paris, o primeiro tema
do segundo movimento em Voronej (região central da Rússia), e a orquestração completada em Baku, no Azerbaijão.
Esqueçam o ritmo motórico1 e as dissonâncias de quando
era considerado um énfant terrible. Seus biógrafos escrevem que, na tentativa de cativar seus compatriotas em
Moscou, Prokofiev abandonou o “grotesco” e passou a flertar com um lirismo suntuoso, que ficaria evidente em obras
subsequentes, como o balé Romeu e Julieta.
Escrito em três movimentos, o Concerto se inicia com
um "Allegro Moderato" cujo tema principal é apresentado pelo solista. De caráter um tanto sombrio, essa melodia irá se alternar com outra, bem mais luminosa e lírica.
Ambas serão usadas no desenvolvimento do movimento,
em forma sonata. Se o primeiro movimento é repleto de
passagens dificílimas para o solista e alternâncias entre
Si Bemol Maior e Si Maior, o "Andante Assai" seguinte é
relativamente mais simples. Aqui, a bravura do solista dá
lugar a um cantabile pungente, a ponto de vários críticos
identificarem referências ao movimento lento do Concerto
para Piano nº 2, de Rachmaninov, um megassucesso que
já contava com 35 anos, mas cuja semelhança Prokofiev
jamais admitiu. O "Allegro" final é a forma como Prokofiev
parece assimilar o típico rondó dos concertos românticos
para violino. Ele, um virtuoso do piano, importa o idioma
de seu instrumento para a textura violinística através de
uma deliciosa e enérgica valsa, cuja sonoridade espanhola
é enfatizada pelo uso das castanholas.
Em 1937, Jascha Heifetz incorporou esta obra em seus recitais, fazendo com que este Concerto se tornasse um dos
mais tocados do século xx. Nessa época, o compositor já
havia retornado para Moscou, e o Grande Terror já exigia
dos artistas total adesão à estética do Realismo Socialista,
doutrina na qual a arte soviética alinhava-se ao culto de
personalidade de Stalin. Prokofiev, no entanto, era talentoso o suficiente para não se deixar nivelar por baixo. Assim, quando seus detratores insinuavam que seu retorno
à URSS coincidia com uma simplificação em sua linguagem musical, é importante lembrar que seu entendimento
de música contemporânea era bastante pessoal. Para ele,
música contemporânea significava: “poder ajudar o povo a
viver melhor. Clareza e simplicidade não dizem respeito à
simplicidade antiga; repetir aquilo que já foi dito. Mas uma
simplicidade nova ligada ao sentido novo de nossa vida”.
Triste seria se Prokofiev de fato tivesse acreditado na farsa
do “filho pródigo”. Pois mesmo trabalhando de acordo com
o modelo do Realismo Socialista, o ritual de humilhações e
frustrações com que teve que se confrontar foi bem superior à glória que tanto almejava. Sem perder o humor, confidenciava aos amigos mais próximos: “Formalismo é o nome
dado à música que não se entende pela primeira vez”.
(2022)
M A RCO AU R ÉL I O SC A R PI N EL L A B U EN O
Médico pneumologista, Doutor em Medicina pela
Escola Paulista de Medicina/Universidade Federal
de São Paulo e pesquisador musical. Publicou, entre
outros livros, Círculos de Influência: A Música
na União Soviética. Da Revolução Bolchevique às
Gerações Pós-Shostakóvitch (Algol Editora).

—
1O conteúdo expressivo motórico ocorre quando
o ritmo é repetido sem variação e padrões de
acento. Deste modo, o som assemelha-se ao som
gerado por um motor. In Diego Botelho Amaro da
Silveira. Utilização de traços na estruturação do
sentido de materiais composicionais. Anais do xxvi
Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduação em Música – B. Horizonte – 2016.

RAVEL

Rapsódia Espanhola

Há títulos, como o desta peça de Ravel, que são capazes de concentrar em duas palavras a essência do sentido
da obra. Lembremos que uma rapsódia expõe uma sequência de temas sem relação evidente entre si, alguns eventualmente conhecidos, marcados, todavia, por algum vínculo
externo, como o fato de pertencerem a uma mesma ópera
ou a um mesmo cancioneiro. Por isso uma rapsódia é diferente de um "tema com variações": não precisa conservar
nenhuma consistência temática e pode vagar à deriva com
total liberdade, segundo a imaginação do compositor. No
caso desta peça de Ravel, o vínculo que realiza a integração
das diversas melodias é seu caráter espanhol.
Por que estaria Ravel interessado em melodias espanholas
se ele era um compositor que encarnava, como poucos, a
elegância e sutileza da música francesa? Há duas respostas
para isso. A primeira é de ordem pessoal: a mãe de Ravel
era de origem basca. Ainda que esse fato pudesse ser considerado secundário, a influência da música étnica espanhola
sempre foi marcante sobre os compositores franceses, dos
românticos aos impressionistas.
A Rapsódia Espanhola, escrita entre 1907 e 1908, precede
em um ano a suíte Iberia, de Debussy, o que contradiz a
opinião corrente de que a obra de Ravel foi escrita sempre
como um eco imediato à de Debussy. Nessa peça encontramos, entre outros, os ritmos da malagueña, da habanera e
do fandango. Antes de Ravel ou Debussy, os românticos já
haviam voltado sua atenção para a península, como Bizet
em sua Carmen, Chabrier em Espanha e Lalo na Sinfonia
Espanhola. Isso se justifica pelo fato de que a França carece
de uma música folclórica de cores marcantes, o que levou
seus compositores a buscarem na vizinha Espanha a inspiração de um folclore que pudesse trazer o sentido de exotismo e rusticidade que não encontravam nas fontes locais.
Diversas outras obras de Ravel evocam características ibéricas, entre elas sua ópera A Hora Espanhola, e, como não
poderíamos deixar de mencionar, sua obra mais popular, o
Bolero. Em todas elas é notável a maestria com que Ravel
trabalha o colorido orquestral, um dos principais atributos
de sua linguagem composicional.
(2007)
RO D O L FO CO EL H O D E SO UZ A
Compositor e Professor Titular da Universidade
de São Paulo, Doutor em Composição
pela University of Texas at Austin.

DEBUSSY

Images: Iberia

Poderíamos dizer que o compositor francês Claude
Debussy foi o responsável por impulsionar a transição da
música do século xix para o século xx, não apenas para a
música contemporânea francesa, mas para a História da
Música de Concerto. Sua produção é vasta, contemplando
vários gêneros e formações instrumentais, com particular
destaque para a produção orquestral e para piano solo.
Dentre as inovações que caracterizam a sua escrita em sua
fase de maturidade – e que compreende a obra que iremos
ouvir – estão a liberdade formal, o abandono de uma métrica e estrutura fixas, o tratamento solista dos instrumentos de orquestra (valorização dos diferentes timbres). Em
relação ao piano, o compositor trouxe ao instrumento novas possibilidades, explorando sonoridades e efeitos nunca
imaginados, negando até mesmo o próprio princípio percussivo do instrumento.
A influência da música espanhola na obra de Claude Debussy
é marcante, ainda que o contato do compositor com o país
se resume a uma tarde na cidade de San Sebastian na ocasião de uma corrida de touros. Nesse sentido, vale a escuta
da segunda das Estampes, La Soirée dans Grenade (1903),
e do prelúdio La Puerta del Vino (1910) – este inspirado em
um cartão postal do célebre monumento de Alhambra, enviado a Debussy pelo compositor espanhol Manuel de Falla
(1876-1946) –, peças para piano solo, que, pela força sugestiva, nos transportam a terras hispânicas.
Pensado inicialmente para dois pianos, o tríptico Iberia é a
mais popular das três Images (1905-1912) para orquestra e
foi esboçado quando Claude Debussy contava 43 anos. Iberia
descreve suas impressões da Espanha e é considerada uma
das últimas grandes obras sinfônicas do compositor, que, no
mesmo período concluía a monumental La Mer e, ainda, três
importantes composições para piano solo: Masques, D’un
ahier d’esquisses e L’Isle Joyeuse (1905).
A tumultuosa estreia de Iberia, em 20 de fevereiro de 1910, na
programação dos Concertos Colonne em Paris, sob a direção
de Gabriel Pierné, dividiu a sala em dois grupos: aquele que
insistia pelo bis seria vencido pelos gritos e assobios do outro
grupo, num clima de grande incompreensão. Além disso, a
crítica “tropeçava” em aspectos alheios à música, elementos
folclóricos, anedóticos e descritivos. Conforme relata Jean
Barraqué, “acusavam [Debussy] de imitar seus próprios imitadores ou de retornar ao ‘sinfonismo’ e às formas escolásticas, ou ainda de se repetir”.
De grandes proporções, os três movimentos de Iberia, concentram-se cada um numa evocação diversa da Espanha.
No primeiro cenário, "Par les Rues et les Chemins" [Pelas
Ruas e os Caminhos], acordes vigorosos em Sol Maior
acompanhados por castanholas, que estabelecem o ritmo
ternário, anunciam o tema principal, com suas características tercinas e apresentado pelo clarinete. Um solo de
oboé abre o sugestivo segundo quadro, "Les Parfums de la
Nuit" [Os Perfumes da Noite]. Para Halbreich, “a orquestração de Debussy alcança aqui uma riqueza e sutilezas
sensoriais sem precedentes, evocando impressões visuais,
táteis e olfativas!”
O início do último movimento de Iberia, "Le Matin d´un Jour
de Fête" [A Manhã de um Dia de Festa], é quase imperceptível – termo inclusive usado por Debussy nos últimos
compassos do segundo quadro –, uma vez que os dois últimos movimentos se encadeiam de modo ininterrupto. A
indicação de andamento proposta pelo compositor, “Dans
un rythme de marche lointaine, alerte et joyeuse” [Em um
ritmo de marcha longínqua, alerta e alegre] esclarece suas
intenções. Importante ressaltar a generosa quantidade de
indicações deixadas pelo compositor na partitura, guiando
assim o trabalho de interpretação da obra. Uma marcha
cujo tema, preparado no decorrer de uma introdução, é exposto pelas cordas em pizzicato – com a orientação “quasi
guitarra”. Indicações frequentes de acelerandos, ritenutos e
rubatos criam, intencionalmente, muitos momentos de instabilidade rítmica, um dos procedimentos que caracterizam
a escrita de Claude Debussy e nos permitem estar mais próximos de sua humanidade transcendente.
(2022)
DA N I EL I LO N G O B EN ED E T T I
Pianista, Professora do IA-UNESP. Autora
de Obras de Guerra, AnnaBlume/FAPESP,
2014 e As Sociedades Musicais Francesas do
Início do séc. XX, Alameda/FAPESP, 2020.

Edição e revisão de textos: Igor Reyner

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.

LUDOVIC MORLOT regente
—
Recém nomeado Diretor Musical da Orquestra Sinfônica de Barcelona, Morlot
assumirá o cargo a partir de setembro de 2022. É o ex-Diretor Musical da Sinfônica
de Seattle e seu atual Regente Emérito. Ao longo dos oito anos de parceria, a
orquestra ganhou cinco Grammys e foi premiada como a “Orquestra do Ano” de
2018 pela Revista Gramophone. Em 2019, foi nomeado Artista Associado da BBC
Philharmonic e foi Diretor Artístico e membro fundador da Orquestra Jovem
Nacional da China (2017-2021). Sua elegância e intensidade no palco o tornaram
querido por públicos e orquestras em todo o mundo, regendo as Filarmônicas de
Berlim, Nova York e Los Angeles; Real Concertgebouw; Dresden Staaksapelle; e
Sinfônicas de Chicago e Boston.

DANIEL LOZAKOVICH violino
—
Natural de Estocolmo, começou a tocar violino aos sete anos e já se apresentou
com a Orquestra Nacional da França; Orchestre de Paris; com as Sinfônicas
de Chicago e Boston; Filarmônicas de Los Angeles, Londres, Oslo e Munique;
e Orchestre de la Suisse Romande. Daniel é convidado regularmente por
Festivais Internacionais de Música, incluindo o Verbier e o Tanglewood. Aos 15
anos, Lozakovich assinou um contrato exclusivo com a gravadora Deutsche
Grammophon e, em 2018, lançou seu primeiro álbum com os Concertos para
Violino e Orquestra e a Partita Solo nº 2 de Bach. Em 2016, recebeu o 1º lugar
no Concurso Internacional de Violino Vladimir Spivakov. Daniel Lozakovich toca
dois violinos Stradivarius, o “Ex-Baron Rothschild” (1713) como empréstimo do
proprietário da Reuning & Son (Boston) e Eduard Wulfson; e o “Ex-Reynier” (1729),
generosamente emprestado pela LVMH/MOET HENNESSY. LOUIS VUITTON.

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 SARUDIANSK Y
MAT THEW THORPE
ALEXEY CHASHNIKOV
AMANDA MARTINS
ANDERSON FARINELLI
ANDREAS UHLEMANN
CAMIL A YASUDA
CAROLINA KLIEMANN
CÉSAR A. MIRANDA
CRISTIAN SANDU
DÉBORAH SANTOS
ELENA KLEMENTIEVA
ELINA SURIS
FLORIAN CRISTEA
GHEORGHE VOICU
INNA MELTSER
IRINA KODIN
K ATIA SPÁSSOVA
LEANDRO DIAS
MARCIO AUGUSTO KIM
PAULO PASCHOAL
RODOLFO LOTA
SORAYA L ANDIM
SUNG-EUN CHO
SVETL ANA TERESHKOVA
TATIANA VINOGRADOVA
VIOL AS

HORÁCIO SCHAEFER EMÉRITO

MARIA ANGÉLICA CAMERON
PETER PAS
ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES
ANDRÉS LEPAGE
DAVID MARQUES SILVA
ÉDERSON FERNANDES
GALINA RAKHIMOVA
OLGA VASSILEVICH
SARAH PIRES
SIMEON GRINBERG
VL ADIMIR KLEMENTIEV
VIOLONCELOS

HELOISA MEIRELLES
RODRIGO ANDRADE
ADRIANA HOLTZ
BRÁULIO MARQUES LIMA
DOUGL AS KIER
JIN JOO DOH
MARIA LUÍSA CAMERON
MARIALBI TRISOLIO
REGINA VASCONCELLOS
BRENO BARONE**

CONTRABAIXOS

ANA VALÉRIA POLES
PEDRO GADELHA

MARCO DELESTRE
MAX EBERT FILHO
ALEXANDRE ROSA
ALMIR AMARANTE
CL ÁUDIO TOREZAN
JEFFERSON COLL ACICO
LUCAS AMORIM ESPOSITO
NEY VASCONCELOS

OBOÉS

ARCÁDIO MINCZUK
JOEL GISIGER

NATAN ALBUQUERQUE JR. CORNE INGLÊS
PETER APPS
RICARDO BARBOSA
CL ARINETES

OVANIR BUOSI
SÉRGIO BURGANI

NIVALDO ORSI CLARONE
DANIEL ROSAS
GIULIANO ROSAS
GUSTAVO ANANIAS**
FAGOTES

ALEXANDRE SILVÉRIO
JOSÉ ARION LIÑAREZ

ROMEU RABELO CONTRAFAGOTE
FRANCISCO FORMIGA
JOÃO LUIS MACIEL**
TROMPAS

LUIZ GARCIA

ANDRÉ GONÇALVES
JOSÉ COSTA FILHO
NIKOL AY GENOV
LUCIANO PEREIRA DO AMARAL
EDUARDO MINCZUK
TROMPETES

FERNANDO DISSENHA
GILBERTO SIQUEIRA EMÉRITO
ANTONIO CARLOS LOPES JR.*

MARCOS MOT TA
MARCELO MATOS
TROMBONES

DARCIO GIANELLI
WAGNER POLISTCHUK

ALEX TARTAGLIA
FERNANDO CHIPOLET TI
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 GIANESELL A
RUBÉN ZÚÑIGA
RENATO SANTOS**
TECL ADOS

OLGA KOPYLOVA

CONVIDADOS DESTE PROGRAMA

PAULO GALVÃO VIOLINO
CAUE REGIO VIOLINO
RENATO DE SÁ VIOLONCELO
ANDRÉ VIEIRA TROMPA
JENNIFER CAMPBELL HARPA

HARPA

LIUBA KLEVTSOVA

BRENDA OLIVIERI**
FL AUTAS

(*) CARGO INTERINO
(**) ACADEMISTA DA OSESP

CLAUDIA NASCIMENTO
FABÍOL A ALVES PICCOLO
JOSÉ ANANIAS
SÁVIO ARAÚJO

OS NOMES ESTÃO REL ACIONADOS
EM ORDEM ALFABÉTICA, POR
CATEGORIA. INFORMAÇÕES
SUJEITAS A ALTERAÇÕES.
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DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO OSESP

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

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
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