
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 

4, 5 e 6/AGO

OSESP
GIANCARLO GUERRERO regente
OVANIR BUOSI clarinete
ALEXANDRE SILVÉRIO fagote 

TEMPORADA 2022

4/AGO quinta 20H30
5/AGO sexta 20H30 TRANSMISSÃO AO VIVO
6/AGO sábado 16H30

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
   DE SÃO PAULO — OSESP
GIANCARLO GUERRERO REGENTE
OVANIR BUOSI CLARINETE
ALEXANDRE SILVÉRIO FAGOTE [músico homenageado]

JOAN TOWER (1938) 
Chamber Dance (2006) [estreia latino-americana]    
15 MIN

FRANCISCO MIGNONE (1897–1986) 
Concertino para Clarinete (1957)
_FANTASIA
_TOADA (SERESTA)
_FINAL
11 MIN

Concertino para Fagote (1957)
1. ASSAI MODERATO
2. ALLEGRO
10 MIN

/INTERVALO 20 MIN

WITOLD LUTOSLAWSKI (1913–94) 
Concerto para Orquestra (1954)
1. INTRADA 
2. CAPRICCIO NOTTURNO E ARIOSO 
3. PASSACAGLIA, TOCCATA E CORALE
28 MIN

Quando o maestro Witold Rowicki propôs a Witold 
Lutoslawski, em 1950, que fizesse uma composição para 
a recém-formada Orquestra Filarmônica Nacional de 
Varsóvia, o compositor pensou em elaborar uma peça 
baseada em aspectos da música tradicional polone-
sa mais ambiciosa que sua Pequena Suíte. Ainda assim, 
a ideia inicial não contemplava o trabalho de grandes 
dimensões que acabaria criando. 

O período de gestação do Concerto para Orquestra 
acabou se estendendo por mais de quatro anos, e os ar-
quivos da Biblioteca Nacional Polonesa revelam que o 
término da composição data do dia 1º de agosto de 1954. 
Na estreia, dirigida por Rowicki e sua nova orquestra, no 
Salão da Filarmônica de Varsóvia em 26 de novembro, a 
composição foi recebida com muito entusiasmo — e ela 
se mantém até hoje como uma das mais populares do 
autor. Premiada pelo governo da Polônia, em 1955, a obra 
garantiu a Lutoslawski a imagem de compositor polonês 
mais relevante de sua geração. 

O grande esquema do Concerto para Orquestra revela a 
preocupação de Lutoslawski com as formas, estruturadas 
para garantir que o peso dramático seja sentido no mo-
vimento final. A Sinfonia nº 1 tem uma dimensão similar, 
30 minutos subdivididos em quatro movimentos, porém, 
com o peso maior recaindo sobre o movimento lento e não 
sobre o último. No Concerto para Orquestra, vemos uma 
abordagem das relações entre os três movimentos que se 
assemelha mais às composições tardias de Lutoslawski: o 
final leva à culminação da peça e, por isso, tem uma dura-
ção maior que a dos dois primeiros movimentos combina-
dos. A função desses, nas palavras do compositor Witold 
Maliszewski, é introdutória e transicional, respectivamente.

Embora o Concerto para Orquestra represente o fim de 
uma era na qual Lutoslawski compôs como pôde — e não 
como gostaria —, muitas de suas características têm uma 
influência significativa em obras posteriores específicas: 
a abertura do segundo movimento, por exemplo, anteci-
pa uma passagem memorável no segundo movimento de 
Chain; a passacaglia, no final, é semelhante à chacona rít-
mica no último movimento do Concerto para Piano. Ainda 
assim, não há muitas relações entre o estilo e a técnica do 
Concerto para Orquestra e os trabalhos subsequentes de 
Lutoslawski, compostos no final dos anos 1950 e 1960, mas 
uma observação mais atenta revela que o uso da orques-
tra e o tratamento da forma justificam a inclusão desta 
peça entre os trabalhos mais significativos de sua carreira.

TOWER
Chamber Dance

Sobre Chamber Dance [Dança de Câmara], Joan 
Tower escreveu: “[a obra] é dedicada à maravilhosa e intré-
pida Orpheus Chamber Orchestra. Trata-se de música de 
câmara, pois sempre concebi a orquestra Orpheus como 
um grande conjunto de câmara cujos membros interagem 
e ‘dançam’ uns com os outros, assim como acontece em 
grupos menores. Tal qual dançarinos, os integrantes pre-
cisam estar sempre muito atentos ao que todos os ou-
tros estão fazendo, permitindo que a liderança oscile de 
modo que grupos menores e maiores se guiem melhor. 
Chamber Dance urde uma tapeçaria na qual o oboé, a 
flauta e o violino são solistas, enquanto um violino com 
clarinete, um violoncelo e um fagote, um par de trompe-
tes e um par de trompas se destacam em duos. A escri-
ta é bastante vertical e rítmica, criando um grupo que 
precisa ‘dançar’ bem. Sinto-me honrada por ter recebido 
essa encomenda da Orpheus”.

Joan Tower (1938) foi nomeada Compositora do Ano em 
2020 no Musical America Awards. Ela é pianista, regen-
te e uma das compositoras vivas mais importantes dos 
Estados Unidos. Sua música é notável por seus ritmos 
envolventes e pelas orquestrações coloridas, pelos sons 
e lembranças de uma infância vivida na América do Sul. 
A convivência próxima e as interações com os intérpretes 
de suas peças têm como resultado obras que são acessí-
veis tanto para quem as ouve quanto para quem as toca. 
Muitas vezes, Tower escreve se inspirando nas pessoas que 
irão interpretar suas peças e ela mesma também executa 
as próprias composições ao piano. No início da carreira de 
compositora, suas obras seguiam um conceito serialista, 
porém, influenciada por Messiaen, ela se aproximou de so-
noridades mais tonais nos anos 1970. Tower escreveu várias 
obras em homenagem a compositores como Beethoven 
(Concerto para Piano), Stravinsky (Petrouschskates) e 
Copland (Fanfarra para uma Mulher Incomum), e foi a 
primeira mulher escolhida para uma encomenda coletiva 
da competição Ford Made in America. Intitulada Made in 
America, a obra foi gravada e obteve grande sucesso, re-
cebendo três prêmios Grammy em 2008, dentre eles o de 
Melhor Composição Clássica Contemporânea.

Tradução de Catherine Carignan.

LUTOSLAWSKI
Concerto para Orquestra

Charles Bodman Rae, The Music of 
Lutoslawski (Faber and Faber, 1999).

Tradução de André Fiker.

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 
ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES
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
TONY MAGALHÃES**

HARPA
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

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

TROMPETES
FERNANDO DISSENHA 
GILBERTO SIQUEIRA EMÉRITO
ANTONIO CARLOS LOPES JR.*
MARCOS MOTTA
MARCELO MATOS
ERIC MOLINA**

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
GERSON NONATO VIOLINO
ELISA MONTEIRO VIOLA 
RENATO DE SÁ VIOLONCELO 
NATHÁLIA SUDÁRIO VIOLONCELO
JEFERSON SOUZA FAGOTE
SOLEDAD YAYA HARPA
ARIÃ YAMANAKA CELESTA 
DIEGO BOSCOLO TUBA

(*) CARGO INTERINO

OS NOMES ESTÃO RELACIONADOS 
EM ORDEM ALFABÉTICA, POR 
CATEGORIA. INFORMAÇÕES 
SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

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.

FOTO DE CAPA: FRANCISCO MIGNONE
EDIÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS: IGOR REYNER

MIGNONE
Concertino para Clarinete
Concertino para Fagote

Apreciar a música de Francisco Mignone requer com-
preender alguns fatos básicos, embora não de todo óbvios, 
acerca de sua origem, formação e trajetória artística. 
Esses esclarecem, com efeito, aspectos que permeiam 
toda a sua obra, como a sua relação com as tradições 
musicais europeias, com o modernismo musical brasilei-
ro, com as tendências vanguardistas internacionais e, de 
maneira mais ampla, com o vasto panorama musical do 
país, com o qual colaborou ao longo de quase sete décadas 
como intérprete e compositor. Nascido em São Paulo em 
3 de setembro de 1897, filho do flautista Alfério Mignone, 
imigrante italiano que chegara ao Brasil no ano anterior, 
Francisco Paulo Mignone desenvolveu seu talento musical 
em ambiente que pouco se distanciava da origem paterna. 
Ao contrário do Rio de Janeiro, dominado então pela influ-
ência francesa, em São Paulo prevalecia a estética italiana. 
Muito coerentemente, Mignone buscaria aperfeiçoamento 
como compositor no Conservatório de Milão, estudando 
por nove anos com Vincenzo Ferroni, antigo professor de 
Alexandre Levy e colega de Francisco Braga, em Paris.

Como então, nas palavras de Vasco Mariz, “um filho de 
italianos, de formação nitidamente italiana, de preparo 
técnico ítalo-francês, de um melodismo essencialmen-
te mediterrâneo” teria sido capaz de “captar tão eficaz-
mente as constâncias folclóricas negras, aculturadas no 
Brasil”? Claramente, está em jogo nesse ponto a conver-
são de Mignone ao nacionalismo musical, relacionada 
por Mariz à influência de Mário de Andrade, e que teria 
exigido deste, em comparação com o caso de Camargo 
Guarnieri, “um approach intelectual muito mais sofisti-
cado e trabalhoso”. Entre os primeiros resultados desse 
frutífero intercâmbio contam-se as rapsódicas Fantasias 
Brasileiras para piano e orquestra compostas por Mignone 
entre 1929 e 1936, que, para Andrade, são representati-
vas de uma “orientação conceptiva em que a nacionalida-
de não se desvirtua pela preocupação do universal”, pela 
qual “Francisco Mignone poderá nos dar obras valiosas e 
fecundadas a sua personalidade”. 

Podemos crer que a profecia de Mário de Andrade se con-
cretizaria com especial nitidez no período de 1956 a 1960, 
quando Mignone volta-se novamente à composição para 
instrumentos solistas e orquestra. De fato, o que vemos 
nessa sua fase de criação — em obras como a Burlesca 
e Toccata para piano e orquestra, os Concertinos para 
clarinete e para fagote, e os Concertos para piano e para 
violino — é uma “orientação conceptiva” muito próxima 
àquela percebida décadas antes por Andrade. Estreados 
em São Paulo e no Rio de Janeiro em junho e julho de 1957, 
sempre sob regência do próprio compositor, o Concertino 
para Clarinete e o Concertino para Fagote têm em comum 
a linguagem nacionalista, uma orquestração reduzida 
(cordas e sopros apenas — estes limitados às madeiras, 
no segundo) e sua origem na relação direta do compositor 
com seus primeiros intérpretes, o clarinetista José Botelho 
e o fagotista Noel Devos. Outros paralelos revelam-se 
no tratamento do material musical em si: se no primeiro 
movimento do Concertino para Fagote, “Assai Moderato”, 
descrito à época da sua estreia como um “chorinho dolen-
te e nostálgico”, encontramos um constante diálogo entre 
solista e orquestra, o mesmo princípio pode ser observa-
do no segundo movimento do Concertino para Clarinete, 

“Toada”, aplicado porém na forma de longas passagens 
em que a clarinete solista se lança em expressivo dueto 
com flauta e, depois, com o fagote. De forma semelhante, 
Mignone explora também um mesmo princípio tanto no 

“Final” do Concertino para Clarinete, quanto no segundo 
movimento do Concertino para Fagote, “Allegro”, princí-
pio derivado desta feita da “embolada” tal como descrita 
por Mário de Andrade em seu Dicionário Musical Brasileiro: 

“linha de andamento rápido, onde abundam as notas re-
batidas, e construída num ‘perpetuum mobile’ [...] em 
semicolcheias. O compasso no 2/4 usual”. O resultado é 
intensificado, nos dois casos, pelas possibilidades contra-
pontísticas encontradas pelo compositor, com abundante 
uso de cromatismo e constante diálogo dos naipes.

JOÃO VIDAL 
pianista e musicólogo, é professor e 
pesquisador da Escola de Música da UFRJ.

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

/osesp /salasaopaulo
@osesp_ @salasaopaulo_

@osesp
/salasaopaulodigital/videososesp
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Secretaria de Cultura e Economia Criativa

REALIZAÇÃO

Secretaria de Cultura e Economia Criativa

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.
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GIANCARLO GUERRERO regente

—

Nascido na Nicarágua, Guerrero cresceu na Costa 

Rica e estudou nos Estados Unidos — na Baylor 

University, no Texas, e na Northwestern University, 

em Illinois. Por seis vezes vencedor do Grammy, é 

Diretor Musical da Orquestra Sinfônica de Nashville 

e da Filarmônica de Wroclaw, na Polônia. Tem regido 

grupos como as Sinfônicas de Baltimore, Boston 

e São Francisco, as Orquestras da Filadélfia e de 

Cleveland, a Sinfônica da Rádio de Frankfurt, as 

Filarmônicas de Nova York, Bruxelas, Londres, da 

Holanda e das Rádios Alemã e Francesa, além da 

própria Osesp, da qual é convidado frequente.
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OVANIR BUOSI clarinete

—

Clarinete Solista da Osesp desde 1997, iniciou 

seus estudos musicais aos 12 anos com Luis 

Afonso Montanha. Graduou-se pela Unesp, na 

classe do professor Sérgio Burgani, e continuou 

sua formação no Royal College of Music de 

Londres, onde se aperfeiçoou com Michael Collins. 

Desenvolve intensa atividade camerística — 

inclusive, em sua discografia, consta o registro de 

obras para quinteto de sopros de compositores 

das Américas com o Quinteto Zephyros, além 

do álbum Retrato das Américas, com o pianista 

Horacio Gouveia. Atualmente, é parte do corpo 

docente da Academia de Música da Osesp, é 

professor de Técnica Alexander e atua em diversos 

festivais ao redor do Brasil. Ovanir Buosi é 

artista Buffet-Crampon e Vandoren.
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ALEXANDRE SILVÉRIO fagote

[músico homenageado]

—

Natural de Osasco, começou a estudar música aos 

sete anos através do piano e, aos 15, passou a se 

dedicar ao fagote. Em 1997, ingressou na Osesp 

e, dois anos mais tarde, recebeu bolsa de estudos 

da Fundação Vitae para estudar na Alemanha, 

primeiro com o fagotista Klaus Thunemann, na 

Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, e depois 

na Karajan Akademie, da Filarmônica de Berlim, 

com a qual se apresentou em diversas ocasiões. 

Durante esse período, atuou também na Orquestra 

de Câmara Alemã e na Sinfônica de Berlim. Ocupa 

a cadeira de Fagote Solista da Osesp desde 2004, 

além de ser professor da Academia de Música da 

instituição. Alexandre desenvolve ainda intenso 

trabalho com seu grupo de jazz.
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http://www.salasaopaulo.art.br/manualespectador/manual.html
http://www.salasaopaulo.art.br/manualespectador/manual.html

