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ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO — OSESP

MARIN ALSOP REGENTE
JOSÉ STANECK HARMÔNICA

HEITOR VILLA-LOBOS (1887–1959) 
Bachianas Brasileiras nº 4: Prelúdio (1941)
4 MIN

Concerto para Harmônica e Orquestra (1955–6)
1. ALLEGRO MODERATO
2. ANDANTE
3. ALLEGRO
19 MIN

NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV (1844–1908) 
Sheherazade, Op. 35 (1888)
1. O MAR E O NAVIO DE SIMBAD
2. A HISTÓRIA DO PRÍNCIPE KALENDER
3. O JOVEM PRÍNCIPE E A JOVEM PRINCESA
4. FESTA EM BAGDÁ. O MAR. NAUFRÁGIO DO NAVIO NO ROCHEDO 

ENCIMADO POR UM CAVALEIRO DE BRONZE
42 MIN

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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MARIN ALSOP regente
ÚLTIMA VEZ NA TEMPORADA OSESP EM NOV/2021

—
Regente de Honra da Osesp desde 
2020, é também Regente Titular 
da ORF Radio-Symphonieorchester 
Wien e Regente Titular e Curadora 
do Ravinia Festival de Chicago, além 
de Diretora Musical Laureada e 
fundadora do programa OrchKids da 
Orquestra Sinfônica de Baltimore, 
após 14 anos como sua Diretora 
Musical. Além do trabalho constante 
com a Filarmônica e a Sinfônica de 
Londres, ela dirige regularmente 
as Orquestras de Paris, Cleveland, 
Filadélfia, La Scala e a Gewandhaus 
de Leipzig. Primeira e única regente a 
receber uma MacArthur Fellowship, 
Alsop também foi homenageada com 
o Crystal Award do Fórum Econômico 
Mundial e recebeu muitos outros 
reconhecimentos por sua trajetória. 
Já gravou álbuns para Decca, Naxos 
e Sony Classical. Para promover e 
incentivar a carreira de regentes 
mulheres, em 2002 ela fundou a Taki 
Alsop Conducing Fellowship.

JOSÉ STANECK harmônica
ÚLTIMA VEZ NA TEMPORADA OSESP EM MAIO/2021

—
Chamado de David Oïstrakh da 
harmônica pelo crítico francês 
Olivier Bellamy e comparado aos 
músicos Andrés Segovia e Mstislav 
Rostropovich pelo jornalista brasileiro 
Luiz Paulo Horta, Staneck desenvolve 
um estilo próprio no qual elementos 
da música de concerto e popular se 
fundem numa sonoridade marcante. 
Estudou harmonia com Isidoro Kutno, 
análise estética com Koeullreutter e 
interpretação com Nailson Simões. 
Em 2007, obteve o título de Mestre 
pela Unirio. Compositores como 
Marlos Nobre, Edino Krieger e Egberto 
Gismonti já dedicaram peças a ele. 
Possui mais de 15 gravações, com 
destaque para o Concerto para 
Harmônica de Villa-Lobos, lançado 
em álbum da Osesp, sob regência de 
Giancarlo Guerrero (Naxos, 2019). 
Atua também como produtor e 
pesquisador, além de desenvolver 
trabalho de ensino da música junto a 
diversos projetos sociais.
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Villa-Lobos viveu numa época que valorizava a origi-
nalidade sobre todas as outras qualidades e, portanto, não 
aceitava de bom grado que apontassem as influências de 
compositores europeus sobre sua música, que ele preten-
dia ser embebida de brasilidade. No caso das Bachianas 
Brasileiras, entretanto, a influência de Bach foi não apenas 
explicitada por ele desde o título, mas explorada aberta-
mente. Villa-Lobos se ocupava então de projetos de edu-
cação musical e considerava a obra de Bach única em sua 
grandeza, e tão perfeitamente estruturada, que chegava a 
ter aplicação pedagógica. Usar recursos composicionais do 
mestre alemão ao mesmo tempo evocando o caráter seres-
teiro, bucólico e saudoso do temperamento nacional foi a 
fórmula que encontrou para, ao mesmo tempo, dar visibili-
dade nacional à música de Bach e internacional à sua própria.

Cada movimento deste conjunto de nove obras de diferen-
tes formações e gêneros é designado por dois nomes: um 
típico da música orquestral do século xviii e outro, entre 
parênteses, que indica a fonte folclórica de cada ideia. De 
todas as Bachianas, talvez a mais solene seja justamen-
te a quarta, nascida originalmente como peça para piano 
solo. A transcrição para orquestra, do próprio compositor, 
reforçou o caráter monumental da escrita, enfatizando a 
força expressiva das cordas.

Os quatro movimentos poderiam representar uma viagem 
pelo tempo. O primeiro, lastreado em puro desenvolvimen-
to motívico, está solidamente atrelado ao século xix; o tema 
tomado emprestado a Bach se dilui, se reconstrói e desapa-
rece em uma torrente de lirismo. 

VILLA-LOBOS
Bachianas Brasileiras nº 4: Prelúdio

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.

[...] O Concerto para  Harmônica, encomendado pelo 
famoso virtuose norte-americano John Sebastian, estreou 
em Washington, com a Orquestra Sinfônica da Força Aérea 
dos Estados Unidos, dirigida por Guillermo Espinosa. [...] 
Organizado em três movimentos, o Concerto tem uma or-
questração discreta e explora intensamente as possibili-
dades cantantes do instrumento, bem como os efeitos de 
oitavas, notas duplas e acordes.

O “Allegro Moderato”, que alterna 7/4 e 4/4, possui dois te-
mas principais, um à entrada da orquestra e outro à do so-
lista, ambos de ambientação modal, mas sem referências 
folclóricas. Na seção central do movimento, o solista reto-
ma o tema da introdução orquestral, e a partir daí explora 
as possibilidades cromáticas do instrumento, contra solos 
das madeiras. Na seção final, é a orquestra que inicia com o 
tema do solista, que faz sua entrada em arpejos, e prosse-
gue em floreios sobre a melodia dos violinos, até o breve final.

O “Andante”, também em lá menor, traz um tema 
eloquente, em oitavas, nas cordas e madeiras, logo reto-
mado de maneira ampla pelo solista, acompanhado discre-
tamente pelas cordas. [...]

O “Allegro” final, rítmico e dinâmico, com um tema em 
sequência, típico de Villa-Lobos, tem como novidade a ca-
dência, que reapresenta o material inicial do primeiro mo-
vimento, após o quê, a volta do tema do “Allegro” encerra o 
Concerto em dó maior.

VILLA-LOBOS
Concerto para Harmônica e Orquestra

ROBERTO DANTE CAVALHEIRO FILHO
Pianista, professor da Escola Municipal de Música 
de São Paulo e da faculdade Santa Marcelina.

Em 1864, um jovem suboficial da marinha russa partici-
pava de uma viagem de formação ao redor do mundo, quan-
do seu navio sofreu avarias no Atlântico Sul. A embarcação 
foi levada ao Rio de Janeiro para os reparos necessários, e a 
tripulação aproveitou os meses de descanso para conhecer 
melhor a chamada “cidade maravilhosa”. Em suas memórias, 
Nikolai Rimsky-Korsakov, recorda o fascínio pelos inespera-
dos sons e cores das paisagens brasileiras: “O novo mundo, o 
Hemisfério Sul, um verão tropical em junho! Tudo era diferen-
te, nada comparável ao que tínhamos na Rússia!”.1

Anos depois, o jovem russo trocou a marinha pela música, 
mas a atração romântica por paisagens pitorescas e pela 
sensualidade exótica permaneceu um dos traços marcan-
tes de suas obras, como podemos ouvir no poema sinfô-
nico Sheherazade, composto em 1888 sobre episódios do 
Livro das Mil e uma Noites. A primeira edição da obra resu-
mia a sua inspiração literária: “O sultão Shariar, convenci-
do da infidelidade de todas as mulheres, jurou matar cada 
uma de suas esposas após a noite de núpcias. Mas a sulta-
na Sheherazade salvou sua própria vida ao distraí-lo com 
as histórias que contou durante mil e uma noites. O sultão, 
conquistado pela curiosidade, adiava a cada dia a execução 
de sua esposa até, finalmente, abandonar sua intenção san-
guinária. Muitas maravilhas foram narradas a Shariar por 
Sheherazade. Para suas histórias, a sultana emprestou os 
versos de poetas e as palavras dos cantos populares, elabo-
rando assim contos e aventuras. 

A contraposição inicial e a reconciliação final entre elemen-
tos masculinos e femininos configuram a diversidade de epi-
sódios da obra. Nos primeiros compassos, os metais apre-
sentam abruptamente o tema de Shariar, em tom marcial 
e incisivo. Após uma breve transição, o violino solista expõe 
o famoso tema de Sheherazade: uma longa frase em modo 
dórico, que evoca passagens típicas do sistema musical ára-
be. O final desse belo tema, uma cadência que sobe em espi-
ral até se perder numa longa nota sustentada ad libitum, soa 
como um longo suspiro de anseio (sem dúvida também para 
o solista, que deve aqui demonstrar todo o seu virtuosismo), 
mas também funciona como moldura posterior para os di-
versos episódios dos quatro movimentos. 

A intenção de Rimsky-Korsakov, ao retomar constantemen-
te os temas de forma variada, era escapar ao constran-
gimento do programa, obtendo uma unidade puramente 
musical da forma de sua composição: “esses motivos prin-
cipais se espalham por todos os movimentos da suíte, al-
ternando-se e mesclando-se entre si. Como aparecem a 
cada vez sob diferentes luzes, revelando a cada momento 
traços diversos e expressando diferentes estados de alma, 
os mesmos motivos e temas correspondem, em cada apa-
rição, a diferentes imagens, ações e quadros”, formando o 
que o compositor chamou de “caleidoscópio de imagens de 
contos de fada e cenários de caráter oriental”.2 

Na música, esse caleidoscópio adquire forma nas oscilações 
entre calmaria e tempestade, amor e ódio, vida e morte: 
contrastes sinfônicos desenvolvidos em sequências que se 
intensificam progressivamente, com modulações harmôni-
cas e enorme riqueza rítmica, até o clímax final e a coda 
lírica, que dissipa a tensão e anuncia o reconciliador retorno 
do belo tema amoroso de Sheherazade.

Esse Oriente imaginado por um romântico russo, cons-
ciente de que as habituais percepções europeias também 
o viam como um Outro exótico, ganha ainda mais profun-
didade quando lembramos que, na literatura ou na música, 
Sheherazade nos fascina tanto porque, como lembra Jorge 
Luis Borges, ela nos conta a nossa própria história.3 

RIMSKY-KORSAKOV
Sheherazade, Op. 35

—
1 Rimsky-Korsakov, Nicolai. My Musical Life. Nova York: Knopf, 1942, p.47.
2 Ibid. pp. 247-248.
3 Borges, Jorge Luis. “Metáforas de Las Mil y una Noches”. Obras Completas III. 
Barcelona: Emecé, 1989, pp. 169-170.

JORGE DE ALMEIDA
Doutor em Filosofia e professor de
Teoria Literária e Literatura Comparada 
na Universidade de São Paulo.
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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
MATEUS SOARES**
PALOMA PITAYA**

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
FLÓRENCE SUANA**

VIOLONCELOS
HELOISA MEIRELLES
RODRIGO ANDRADE
ADRIANA HOLTZ
BRÁULIO MARQUES LIMA
DOUGLAS 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
CLÁUDIO TOREZAN
JEFFERSON COLLACICO
LUCAS AMORIM ESPOSITO
NEY VASCONCELOS

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

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
DOUGLAS BRAGA SAX ALTO
THIAGO ARIEL TROMPA

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

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.

PRÓXIMOS CONCERTOS

26/SET SEGUNDA 19H30
CÉDRIC TIBERGHIEN PIANO
—

7/NOV SEGUNDA 19H30
OSESP
NEIL THOMSON REGENTE
JOEL GISIGER OBOÉ
—

5/DEZ SEGUNDA 19H30
OSESP
THIERRY FISCHER REGENTE

Programação sujeita a alterações. 
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