MINISTÉRIO DO TURISMO, SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO E FUNDAÇÃO OSESP APRESENTAM

TEMPORADA 2022
22, 23 e 24/SET
OSESP
THIERRY FISCHER regente
ALINA IBRAGIMOVA violino

22/SET quinta 20H30
23/SET sexta 20H30 TRANSMISSÃO AO VIVO NO YOUTUBE
24/SET sábado 16H30
ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO — OSESP
THIERRY FISCHER REGENTE
ALINA IBRAGIMOVA VIOLINO

ABERTURA SECRETA
Autor e nome da obra serão revelados no concerto
RICHARD STRAUSS (1864–1949)
Concerto para Violino em Ré Menor, Op. 8 (1880–2)
1. ALLEGRO
2. LENTO, MA NON TROPPO
3. RONDO. PRESTO
30 MIN
/INTERVALO 20 MIN

DMITRI SHOSTAKOVICH (1906–75)
Sinfonia nº 1 em Fá Menor, Op. 10 (1924–5)
1. ALLEGRETTO. ALLEGRO NON TROPPO
2. ALLEGRO
3. LENTO
4. ALLEGRO MOLTO
28 MIN

Alina Ibragimova também se apresenta no dia
25/SET, na Festa Internacional do Piano — FIP Clássica,
junto ao pianista Cédric Tiberghien. Eles tocarão peças
de Franz Schubert, John Cage e Richard Strauss.

R. STRAUSS

Concerto para Violino em Ré Menor, Op. 8

O Concerto para Violino, Op. 8, de Richard Strauss, não
é muito frequentado. Não por alguma deficiência musical
intrínseca, mas por ser uma obra de um estudante de 18
anos, superada posteriormente por peças mais arrojadas,
como os poemas sinfônicos da década de 1890 e as óperas
do início do século xx. Finalizado em 1882, o Concerto para
Violino estreou em Viena naquele mesmo ano, com o violinista Benno Walter, a quem a obra é dedicada, e Strauss,
ao piano, tocando a redução da partitura para orquestra. A
estreia da versão original para violino e orquestra ocorreu
em 1890, novamente com Walter ao violino, em Colônia.
No tempo das primeiras audições, os críticos identificaram vários ecos na partitura de Strauss, todos relacionados à música germânica — o Concerto de Mendelssohn é
o mais mencionado, mas as presenças de Bruch e mesmo
de Beethoven, bem mais antigo, também são evocadas. O
Concerto foi também julgado pelas longas linhas melódicas
do segundo movimento, algo que já se julgava superado
numa época em que os curtos leitmotive dos dramas líricos
de Richard Wagner eram ouvidos como o ápice da vanguarda. Hoje, o opus 8 não soa mais tão derivativo como antes,
e nem as melodias longas são capazes de perturbar a audição. Ao contrário, os três movimentos da obra (“Allegro”;
“Lento, ma non tropo”; “Rondo. Presto”) mostram pleno domínio de escrita sobre as capacidades expressivas do violino; a orquestração é madura, resultado de um processo de
instrumentação que, em Strauss, sempre se confunde com
o processo composicional.
Uma das vantagens do retorno do Concerto ao repertório
é permitir a comparação entre o manejo da forma clássica por Strauss e os poemas sinfônicos posteriores, que o
celebrizaram e que estão em outro plano — o da música
descritiva distante das exigências estruturais da sinfonia
e da sonata. Na comparação entre o Strauss estudante e o Strauss profissional, não é um compositor menor
que se revela no Concerto para Violino. Ao contrário, é um
Strauss que, antes de propor inovações, presta contas aos
seus antecessores ilustres no âmbito do concerto clássico,
quase de igual para igual.
CEL SO LO U R EI RO CH AV ES
Compositor e Professor Titular do
Instituto de Artes da UFRGS.

SHOSTAKOVICH

Sinfonia no 1 em Fá Menor, Op. 10

Adolescência é o período de transição entre a infância e
a vida adulta. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS),
compreende a faixa etária entre 10 e 19 anos e se caracteriza por impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social, e pelos esforços do indivíduo em alcançar
os objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive.1 Obrigado, doutor, mas o que essa definição tem a ver com o concerto desta semana? Eu chego lá.
Em 1925, com apenas 19 anos, Shostakovich apresentou sua
Sinfonia nº 1 como obra de conclusão de curso para obtenção do diploma no Conservatório de São Petersburgo. O
ouvinte atento irá se deleitar com uma música repleta de alternância de humores, ora irônicos, ora mal-humorados, ora
tranquilos, ora raivosos. Uma joia musical escrita por um jovem muito audacioso e atento às tendências de sua época.
A título de curiosidade histórica (e para o deleite de melômanos), vejamos outros sinfonistas de mão-cheia. Tchaikovsky
tinha 26 anos quando completou Sonhos de Inverno, mesma
idade de Prokofiev ao terminar a Sinfonia Clássica. Mahler
tinha 28 anos quando finalizou a Titã. Beethoven, Schumann
e Sibelius já haviam passado dos 30, quando completaram
suas primeiras sinfonias. Brahms tinha mais de 40, assim
como Bruckner. Por isso, é importante ressaltar o quão
pronto estava o jovem Shostakovich ao completar sua sinfonia de estreia; caso raro na história da música clássica
em relação à coerência formal, primor de orquestração e
maturidade para um adolescente.
Shostakovich trabalhou nesta partitura entre outubro
de 1924 e julho do ano seguinte, entregando-a ao maestro Nikolai Malko para a estreia à frente da Filarmônica de
Leningrado em 12 de maio de 1926. O sucesso foi imediato,
lançando o nome do compositor ao estrelato. Da noite para
o dia, a obra constava no repertório das principais orquestras do mundo — Bruno Walter, em Berlim e Viena, Stokowski,
na Filadélfia, e Rodzínski e Toscanini, em Nova York.
Seu professor, Glazunov, escreveu ao camarada Górki: “É a
primeira vez que não consigo ouvir a música enquanto leio
a partitura. Tenho que tocá-la para senti-la. É uma música
estranha. Não a entendo e não me agrada, mas isso não
importa. Este rapaz é um grande musicista”.
A crítica do Moskóvskaia Gaziêta (jornal da época) foi taxativa: “A ausência dos nossos músicos que emigraram não
nos preocupa mais. Eles já têm sucessor”. Haja pressão!
Lembrem-se do que diz a OMS sobre adolescentes e seus
esforços em alcançar os objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vivem. Na URSS dos
anos 1920, as lembranças da Revolução Bolchevique e da
Guerra Civil ainda eram recentes, assim como a emigração
de Rachmaninov, Stravinsky e Prokofiev.
No Ocidente, os jornais diziam que “o exercício de graduação
de Shostakovich reflete o ardor da juventude, a excitação e
o entusiasmo pela vida, sem deixar de lado a ansiedade e a
capacidade de sofrimento”. Alguém na plateia já conversou
seriamente com o filho adolescente?
De fato, todos os elogios são merecidos. Escrita em quatro
movimentos que funcionam como blocos temáticos, a orquestração é refinadíssima e antecipa várias características
que se tornariam marca registrada do compositor, em particular a ironia e a melancolia. O “Allegretto” inicial é quase
camerístico. Trompete, fagote e depois clarinete, pontuados
pelos violinos em pizzicato, iniciam o movimento de forma
plácida, mas que aos poucos vai assumindo uma atmosfera
feérica, remetendo-nos à sonoridade típica dos anos 1920 e
àquela sensação que os franceses chamam de “alegria de
viver”. O segundo movimento, “Allegro”, é repleto de efeitos
percussivos e usa o piano de uma forma muito interessante, lembrando-nos que o próprio compositor ainda almejava ser concertista. O “Lento” seguinte traz em seu cerne
a típica nostalgia da música russa desde a melodia inicial,
tocada pelo oboé. E entre fragmentos de valsa e citações
marciais, chegamos ao “Allegro Molto” final, onde o piano
volta a ter participação fundamental. A ambientação sonora deste último movimento é essencialmente angustiante.
Repleto de transposições e progressões musicais, é aqui que
Shostakovich revela o talento como sinfonista. A tensão vai
crescendo até que subitamente o toque dos tímpanos anuncia a melodia do movimento anterior, conduzida pelo violoncelo. Uma vez mais a tensão aumenta, o tema é retomado, e
a coda, nervosa, culmina em uma conclusão jubilosa.
De uma forma geral, os adolescentes preferem a irreverência à autocrítica. O jovem Shostakovich chegou a considerar
este final como um “efeito um tanto vulgar”. Cabe ao ouvinte tirar sua própria conclusão.
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).

—
1 Eisenstein, Evelyn. Adolescência: Definições, Conceitos e Critérios.

©Mariana Garcia

Adolescência & Saúde, vol. 2, n° 2, 2005.

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.

©Marco Borggreve

THIERRY FISCHER regente
—
Desde 2020, Thierry Fischer é Diretor
Musical e Regente Titular da Osesp,
cargo que também assumiu em
setembro deste ano na Orquestra
Sinfônica de Castilla y León, na
Espanha. Desde 2009, é Diretor
Artístico da Sinfônica de Utah, da qual
se tornará Diretor Artístico Emérito a
partir do segundo semestre de 2023.
Foi Principal Regente Convidado
da Filarmônica de Seul (2017-20) e
Regente Titular (agora Convidado
Honorário) da Filarmônica de Nagoya
(2008-11). Já regeu orquestras como
a Royal Philharmonic, a Filarmônica
de Londres, as Sinfônicas da BBC, de
Boston e Cincinnatti e a Orchestre
de la Suisse Romande. Também
esteve à frente de grupos como a
Orquestra de Câmara da Europa,
a London Sinfonietta e o Ensemble
Intercontemporain. Thierry Fischer
iniciou a carreira como Primeira Flauta
em Hamburgo e na Ópera de Zurique.

ALINA IBRAGIMOVA violino
PRIMEIRA VEZ NA TEMPORADA OSESP

©Eva Vermandel

—
Da música barroca à contemporânea
— tocada em instrumentos modernos
e históricos —, Alina é especialmente
reconhecida por sua versatilidade.
Já se apresentou com a Royal
Concertgebouw de Amsterdam,
a Sinfônica e Filarmônica de
Londres, a Orquestra de Câmara da
Europa e a Orchestra of the Age of
Enlightenment, dentre muitas outras,
colaborando com maestros como Sir
John Elliot Gardner, Daniel Harding
e Bernard Haitink. Ávida camerista,
forma um duo com o pianista Cédric
Tiberghien, é fundadora do Quarteto
Chiaroscuro e vem fazendo recitais
solo em grandes palcos, dentre
eles a Konzerthaus de Viena e a
Elbphilharmonie de Hamburgo. Seu
álbum dedicado aos Concertos para
Violino de Shostakovich (2020) —
gravado com a Orquestra Sinfônica
Acadêmica da Rússia e Vladimir
Jurowski — foi premiado pela revista
Gramophone e pelo jornal The Times.
Alina toca um instrumento de
Anselmo Bellosio, de 1775.

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

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
TONY MAGALHÃES**
HARPA

LIUBA KLEVTSOVA

FL AUTAS

CLAUDIA NASCIMENTO

FABÍOL A ALVES PICCOLO
JOSÉ ANANIAS
SÁVIO ARAÚJO

OBOÉS

ARCADIO 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
FAGOTES

ALEXANDRE SILVÉRIO
JOSÉ ARION LIÑAREZ

ROMEU RABELO CONTRAFAGOTE
FRANCISCO FORMIGA
TROMPAS

LUIZ GARCIA

ANDRÉ GONÇALVES
JOSÉ COSTA FILHO
NIKOL AY GENOV
LUCIANO PEREIRA DO AMARAL
EDUARDO MINCZUK
GUILHERME MERIQUE**
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
TECL ADOS

OLGA KOPYLOVA

CONVIDADOS DESTE PROGRAMA

RENATO DE SÁ VIOLONCELO
THIAGO ARIEL TROMPA

(*) CARGO INTERINO
(**) ACADEMISTA DA OSESP
OS NOMES ESTÃO REL ACIONADOS
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.

CAPA: ALINA IBRAGIMOVA ©EVA VERMANDEL
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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.

—

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.

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.

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.

CAFETERIA LILLAS PASTIA
Bebidas, salgados finos e confeitaria
premiada. Encontra-se no espaço
da Loja Clássicos.

horário de funcionamento
_todos os dias, das 6h às 23h30.

—

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.

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

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
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