
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 

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.
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REALIZAÇÃO

PRONAC: 192787

REALIZAÇÃO

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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11, 12 e 13/AGO

OSESP
JUN MÄRKL regente
CAROLIN WIDMANN violino 

TEMPORADA 2022

11/AGO quinta 20H30
12/AGO sexta 20H30 TRANSMISSÃO AO VIVO
13/AGO sábado 16H30

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
   DE SÃO PAULO — OSESP
JUN MÄRKL REGENTE
CAROLIN WIDMANN VIOLINO

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–91) 
La Clemenza di Tito, KV 621: Abertura (1791)
5 MIN

Concerto nº 3 para Violino em Sol Maior,
KV 216 — Estrasburgo (1775)

1. ALLEGRO 
2. ADAGIO 
3. RONDO
24 MIN

JEAN SIBELIUS (1865–1957) 
Humoresque IV, Op. 89 nº 2 (1917)
4 MIN

/INTERVALO 20 MIN

RICHARD STRAUSS (1864–1949) 
Morte e Transfiguração, Op. 24 (1888–9)
23 MIN

A abertura da última ópera de Mozart, La Clemenza 
di Tito, estreada em 6 de setembro de 1791, foi escrita em 
tempo recorde. A ópera, encomendada para a coroação 
do rei da Boêmia e irmão de Joseph ii da Áustria, Leopold 
ii, ficou pronta em menos de 20 dias. Aos 35 anos, Mozart 
estava acostumado a esse tipo de “trabalho rápido”, guia-
do pela forma. Assim sendo, não foi difícil ao genial com-
positor fazer uso de um antigo libreto de Metastasio — 
que já havia sido usado por Gluck e que foi revisado por 
Mazzola — para criar uma música de grande vivacidade e 
elegância. Tristemente, ela nos lembra tudo que Mozart 
poderia ainda ter feito se não fosse sua morte precoce em 
5 de dezembro do mesmo ano. 

Forma é, justamente, um dos pilares da opera seria, gê-
nero ao qual pertence La Clemenza di Tito. Muito popular 
em quase toda Europa (exceto na França) durante o sé-
culo xviii, a opera seria é solidamente baseada em diver-
sas convenções sob as quais o compositor e o libretista 
devem, obrigatoriamente, criar. O drama era forçosamen-
te retirado da Antiguidade Clássica ou da mitologia e, se 
o último ato devia terminar por um coro cantado junto 
com os solistas e o inventável lieto fine [final feliz], a opera 
seria tradicionalmente começava com uma abertura or-
questral em três movimentos (allegro-largo-allegro), que 
precedia os obrigatórios três atos por onde passeiam re-
citativos e árias de virtuosismo compostas à medida do 
cantor que as deveria interpretar. 

O nome Overture, ou Ouverture, teve origem na França e 
foi, posteriormente, adotado na Alemanha, Inglaterra e 
em outros países do norte europeu. Uma variação do nome 
foi cunhada pelos italianos, que costumavam chamar de 
sinfonia essa peça introdutória. Voltando à sua história, a 
abertura está especialmente ligada à ópera e ao drama, 
podendo ser escrita tanto para peças de teatro quanto 
para óperas e oratórios. Há também aberturas não re-
lacionadas a obras vocais (as suítes orquestrais de Bach 
começam com aberturas em estilo francês, por exemplo). 
Numa ópera como La Clemenza di Tito, a abertura liga-se 
ao início do espetáculo como um “aviso sonoro” que ini-
ciava a récita. Num ambiente em que não existia o fosso 
de orquestra e no qual a iluminação, a velas, permanecia 
acesa durante todo espetáculo, os que entravam ou pas-
seavam pelos camarotes, no costumeiro passeio de visitas 
sociais, escutavam, ao fundo, os principais temas musicais 
do drama que se seguiria.

La Clemenza di Tito (conhecida na Alemanha como Titus) 
não alcançou sucesso imediato, tendo sido descarta-
da de modo descortês pela imperatriz como sendo “lixo 
alemão”. Se os séculos deram a este título seu merecido 
respeito e certa aprovação do público, a última ópe-
ra genial de Mozart nunca atingiu a popularidade de 
obras como As Bodas de Fígaro, Don Giovanni, Così fan 
Tutte ou A Flauta Mágica. 

MOZART
La Clemenza di Tito, KV 621: Abertura

ANDRÉ HELLER-LOPES
Doutor pelo King's College London, 
professor da Escola de Música da UFRJ 
e encenador especializado em ópera. 

MOZART
Concerto nº 3 para Violino em Sol Maior, KV 216 — Estrasburgo

Quando pensamos em Mozart como intérprete, nossa 
imagem mental é normalmente a de um jovem de peruca e 
brocados sentado ao teclado. Costumamos nos esquecer de 
que ele também dominava os instrumentos de cordas, ten-
do se aventurado no violino e na viola com muita competên-
cia. Foi como violinista que foi contratado para a orquestra 
de Salzburgo, onde chegou a atuar como spalla. Seus cinco 
concertos para violino foram escritos antes de completar 20 
anos, mas já mostram uma enorme familiaridade com o ins-
trumento e a maestria da linguagem e do estilo que fariam 
dele o mais importante compositor do Classicismo. 
 
Depois de inúmeros conflitos com seu patrão em Salzburgo, 
o arcebispo Colloredo, Mozart abandonou a cidade para se 
instalar em Viena e nunca mais se interessou por concertos 
para violino, tendo passado a considerar o piano o solista 
por excelência. Não sabemos ao certo se Mozart escreveu 
os concertos para violino para uso próprio ou para Antonio 
Brunetti, violinista napolitano que viria a ser nomeado dire-
tor musical da corte de Salzburgo, mas temos evidências de 
que ambos tocaram o Concerto nº 3 em público. A obra segue 
a fórmula tradicional de movimentos rápido-lento-rápido, 
mas com um tempero especial no rondó final. Equilibra de-
liciosamente o espírito sinfônico e a veia operística, chegan-
do a citar uma ária de sua ópera Il Rè Pastore, que havia 
estreado naquele mesmo ano e ainda estava fresca na me-
mória do público. O aspecto vocal é enfatizado pelas ca-
dências livres e líricas, que cabem ao violino. 

O primeiro movimento é leve, rococó, esfuziante. No segun-
do, Mozart substitui o som penetrante dos oboés pelo tim-
bre bucólico das flautas, usa surdina nas cordas agudas e 
pizzicato nas graves. Sobre essa cama amena e acolhedora, 
o violino pode se deleitar com uma ária doce e extrema-
mente amorosa. O início solitário do tema chama a aten-
ção para a delicadeza e vulnerabilidade que o instrumento é 
capaz de transmitir. No último movimento, a orquestração 
do início é restaurada e, vindo depois do suave “Adagio”, pa-
rece ainda mais exuberante e maliciosa. Após uma seção 
rápida, há uma mudança de andamento, tonalidade e ca-
ráter. A dança ternária ligeira se transforma num andan-
te binário tranquilo. O acompanhamento em pizzicato cria 
um certo ar de nobre amabilidade que é quebrado com um 
allegretto mais animado e visceral, baseado numa dança 
húngara; este finalmente traz de volta o tema, a tonalidade 
e o andamento iniciais do movimento. No final, os sopros 
parecem triunfar sobre a textura cordal, numa brincadeira 
tão insólita quanto bem-sucedida.

L AURA RÓNAI
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.

Assim como Mozart, Sibelius começou a carreira como 
violinista. Ainda adolescente, pensava em ser solista e che-
gou a fazer uma audição para a Filarmônica de Viena. O su-
cesso como compositor acabou mudando seus planos. Do 
intenso treinamento a que se submeteu durante anos, res-
tou a profunda intimidade com o instrumento, cujas possi-
bilidades entendia como poucos. O Concerto para Violino e 
Orquestra é obra padrão do repertório de todos os gran-
des solistas e se destaca pela linguagem original e vigorosa. 
Curiosamente, as Humoresques que escreveu para a mesma 
formação, entre 1916–7, não alcançaram igual popularidade, 
apesar de sua qualidade não ficar a dever a qualquer das 
grandes composições para o instrumento. O nome pode 
causar alguma confusão, ao parecer indicar apenas peças 
de caráter galhofeiro, scherzi divertidos e descompromissa-
dos. Mas nas Humoresques há muito mais do que isso. 

As seis miniaturas contrastantes exibem enorme varieda-
de, graça e sofisticação. Ainda que, provavelmente por ra-
zões editoriais, tenham sido publicadas como dois grupos, 
Opp. 87 e 89, Sibelius pensava nessas pequenas joias como 
movimentos de uma suíte e tinha por elas um carinho es-
pecial, amplamente justificado. Cada Humoresque tem seu 
caráter particular, que complementa e ilumina o efeito cau-
sado pelas outras. Mas justamente por serem individual-
mente tão completas e interessantes, são frequentemente 
tocadas de forma isolada, como peças independentes. Ne-
las se pode encontrar virtuosismo, energia transbordante, 
espírito brincalhão e serena beleza, em linhas melódicas que 
ora tangenciam a música tradicional nórdica, ora bebem da 
melhor tradição romântica alemã, enriquecidas pela escrita 
harmônica absolutamente pessoal do compositor. Em que 
pese a expectativa que o nome possa engendrar, todas re-
querem do solista uma técnica impecável e extremo refina-
mento musical. A quarta Humoresque é delicada e elegíaca, 
com um quê de música cigana e uma pitada de melancolia, 
funcionando como um interlúdio calmo entre dois momen-
tos mais agitados. No programa de hoje, cumpre à perfei-
ção o papel de elemento de ligação entre o Concerto de 
Mozart, tão elegante e leve, e o poema sinfônico de Strauss, 
profundo e sério. 

SIBELIUS
Humoresque IV, Op. 89 nº 2

L AURA RÓNAI

R. STRAUSS
Morte e Transfiguração, Op. 24

Richard Strauss tinha uma predileção particular pelo 
poema sinfônico e estabeleceu alguns dos marcos desta 
forma que, tipicamente, conta uma história, amiúde se-
guindo um texto literário específico. No caso de Morte e 
Transfiguração, o poema de Alexander von Ritter é posterior 
à música de Strauss e foi escrito, a pedido do compositor, 
como uma espécie de guia para o ouvinte. Numa carta a 
um amigo, em 1894, Strauss explica o que pretendia re-
tratar com sua música: “me ocorreu apresentar as horas 
moribundas de um homem que se esforçou para alcançar 
os mais altos objetivos idealistas, talvez os de um artista. O 
doente está deitado na cama, adormecido, com a respira-
ção pesada e irregular; sonhos amigáveis evocam um sorriso 
nas feições do homem profundamente sofrido; ele acorda; é 
mais uma vez atormentado por horríveis agonias; seus mem-
bros tremem de febre — à medida que o ataque passa e 
as dores desaparecem, seus pensamentos vagam por sua 
vida passada; sua infância passa diante dele, o tempo de 
sua juventude com suas lutas e paixões, e então, quando as 
dores já começam a retornar, aparece-lhe o fruto do cami-
nho de sua vida, a concepção, o ideal que procurou realizar 
artisticamente, mas que não conseguiu completar, pois não 
compete ao homem poder realizar tais coisas. Aproxima-se 
a hora da morte, a alma deixa o corpo para encontrar, glo-
riosamente alcançadas no espaço eterno, aquelas coisas 
que não puderam ser cumpridas aqui embaixo”.

Não é de surpreender que o tema, tão denso e sombrio sob 
muitos aspectos, interessasse a um compositor tão moço, 
ainda longe de experimentar as angústias de lidar com 
doença ou com a finitude. Strauss vivia numa época em que 
a morte era assunto frequente de conversas e era parte das 
fantasias dos jovens artistas, ocupando um lugar glorifica-
do no imaginário romântico. O que é notável é a força e a 
verdade que Strauss logrou atingir em seu relato musical. 
Conta-se que ao morrer, mais de seis décadas depois, em 
suas últimas palavras para a nora, ele teria confirmado as 
impressões da juventude: “é engraçado, Alice, morrer é bem 
como eu compus em Morte e Transfiguração!”.

L AURA RÓNAI

JUN MÄRKL regente [primeira vez com a Osesp]

—

Märkl é altamente respeitado como intérprete do 

repertório germânico central e é também conhecido 

por sua abordagem refinada da música francesa 

impressionista. Atualmente é Diretor Musical da 

Filarmônica da Malásia e da Sinfônica Nacional de 

Taiwan, além de Conselheiro Artístico da Sinfônica 

de Indianápolis e Regente Convidado Principal da 

Residentie Orkest (Holanda) e da Sinfônica do 

Oregon (EUA). Colabora com as óperas estaduais 

de Viena, Berlim, Munique e de Dresden, com o 

Metropolitan de Nova York, além de ter dirigido a 

Orquestra Nacional de Lyon (França) e a Ópera 

Nacional Basca (Espanha). Como reconhecimento 

por suas conquistas na França, recebeu, em 2012, o 

Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

CAROLIN WIDMANN violino

[última vez com a Osesp em nov/2019]

—

A violinista alemã recebeu, em 2017, o Bayerischer 

Staatspreis [Prêmio do Estado da Baviera] e o 

International Classical Music Awards, este por sua 

aclamada gravação dos Concertos para Violino de 

Schumann e Mendelssohn, com a Orquestra de 

Câmara da Europa (ECM – 2016). Widmann tem 

se apresentado com grandes orquestras, como a 

Gewandhaus de Leipzig, a Nacional da França, a 

Tonhalle de Zurique, a Sinfônica da Rádio de Viena, as 

Filarmônicas de Londres e de Los Angeles, a Sinfônica 

da BBC e a Orquestra da Rádio Bávara. Desde 2006, 

é professora de violino da Hochschule für Musik 

und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy [Escola 

Superior de Música e Arte Dramática], em Leipzig.
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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
GUSTAVO MOSCA**

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
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
GERSON NONATO VIOLINO
PAULO GALVÃO VIOLINO
DANIEL MOREIRA VIOLINO
ROBERT SUETHOLZ VIOLONCELO
RENATO DE SÁ VIOLONCELO
ANDERSON ROMERO TROMPETE
SUELEM SAMPAIO HARPA

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

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

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

