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Sinfonia em Três Movimentos (1942–5)
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A música coral religiosa ocupa uma posição central 
na produção do suíço Frank Martin. Ao lado da Missa para 
Dois Coros, que demorou quarenta anos para ser estrea-
da, outras obras suas, como In Terra Pax, Golgotha, Le 
Mystère de la Nativité, Pilate e o Requiem, são referências 
no conjunto das grandes obras sacras do século xx. Escri-
ta entre 1922 e 1926, a Missa para Dois Coros recupera, 
nas cinco partes do ordinário católico — “Kyrie”, “Gloria”, 

“Credo”, “Sanctus” e “Agnus Dei” —, as sonoridades límpidas 
do mundo modal do canto gregoriano e do Renascimento, 
com especial delicadeza e beleza.

Em grande parte da obra, o tratamento métrico prosódi-
co das linhas melódicas suspende a marcação do compas-
so, e a vivência temporal se instala do modo mais fluido, 
apontando para uma ideia de “temporalidade sagrada”, 
que se tornou recorrente no repertório sacro do século 
xx. Os perfis melódicos são discretos, evitam a eloquên-
cia dos grandes saltos e, bem à maneira do cantochão, 
contribuem para que o clima global da Missa tenda ao 
recolhimento, ao silêncio.

A exploração sonora dos dois coros assenta-se, sobretu-
do, na manipulação das texturas e das densidades com-
binadas à harmonia. Gradativas transformações de uma 
massa sonora que se move, ora convergindo para o estrei-
tamento de um uníssono, ora, ao contrário, superpondo 
sons e se abrindo para formar acordes amplos, que podem 
mesclar timbres graves e agudos, são características da 
poética de Martin. O início do “Gloria” é um dos muitos mo-
mentos exemplares desse procedimento.

O jogo entre as texturas é bastante dinâmico e ágil. Combi-
nações de blocos silábicos e homofônicos contrastam com 
a transparência de movimentos imitativos (“Crucifixus”), e, 
por vezes, a técnica renascentista do descritivismo musi-
cal aparece de maneira muito sutil: no “Et Incarnatus Est”, 
sopranos e baixos mantêm uma linha estática de notas re-
petidas, enquanto as vozes internas descrevem uma deli-
cada descida, fazendo-nos “visualizar” a vinda do Espírito 
Santo. A alegria da ressurreição é saudada pela leveza das 
vozes agudas, que se imitam em arabescos melódicos.

Da transparência e da diafaneidade das sonoridades, 
vêm a beleza e, ao mesmo tempo, a dificuldade de in-
terpretação desta obra. Afinação perfeita, concate-
nação exata de inícios e finais de frases, gradações 
imperceptíveis de intensidade, fusão e homogeneidade 
de timbres, entre outras exigências, são características 
de uma música que não apenas dialoga com o passado, 
mas que se propõe como forma de ouvir e de viver a  
fé na contemporaneidade.

MARTIN
Missa para Dois Coros

YARA BORGES CAZNOK
Professora do Programa de Pós-Graduação em 
Música do Instituto de Artes da Unesp, Conselheira 
da área educativa da Sociedade de Cultura 
Artística e Consultora do Programa Vale Música 
de Brumadinho/Orquestra Ouro Preto.

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.
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REALIZAÇÃO

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 

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.

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

—
1 Craft, Robert. Conversas com Igor Stravinsky
(São Paulo: Perspectiva, 1984), p. 102.
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STRAVINSKY
Missa 

MARCO AURÉLIO SCARPINELL A BUENO 
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).

Josef Haydn compôs a Sinfonia em Mi Bemol Maior, 
nº 22, em 1764, no início do seu período de quase quarenta 
anos a serviço da família Esterházy. Esta Sinfonia é música 
para o espaço privado e não para a esfera pública, como vi-
ria a ser o caso das Sinfonias de Beethoven. Sua estrutura 
é assimétrica: o primeiro movimento, “Adagio”, ocupa exa-
tamente a metade do tempo da obra. Em seguida, há uma 
sequência Presto-Minuetto-Presto, que propõe a alter-
nância rápido-lento-rápido para atender as expectativas 
dos ouvintes e preencher as exigências da forma sinfônica 
clássica. O subtítulo da obra, “O Filósofo”, faz referência 
ao longo primeiro movimento. Nele, a passagem do tempo 
é marcada, colcheia a colcheia, do início ao fim, remeten-
do ao “baixo caminhante” da música do século anterior. É 
sobre essa marcação obsessiva que se dá o diálogo filosó-
fico entre os instrumentos, num esquema de perguntas e 
respostas. É quase como se a pintura Escola de Atenas, de 
Rafael, fosse evocada em música. Na pintura, assim como 
na Sinfonia nº 22, dois filósofos caminham e expõem seus 
pontos de vista divergentes. Os espectadores à volta são 
como o tempo que passa, com olhares análogos à mar-
cação incessante dos instrumentos graves em Haydn. Os 
quatro movimentos da Sinfonia nº 22 foram escritos na 
mesma tonalidade de Mi Bemol Maior, sem conflitos ou 
excursões por outras tonalidades. As diferentes velocida-
des garantem a variedade do percurso sinfônico e aliam-se 
às diferentes expressividades, seja no caráter cerimonial 
do “Minuetto”, seja na orquestração do “Presto” final, que 
realça o protagonismo dos instrumentos de sopros.

HAYDN
Sinfonia nº 22 em Mi Bemol Maior — O Filósofo

CELSO LOUREIRO CHAVES
Compositor e Professor Titular do 
Instituto de Artes da UFRGS.

A origem da Missa de Stravinsky é interessante. Em 
1942, o compositor perambulava por sebos em Los Angeles 
quando descobriu cópias de algumas missas escritas por 
Mozart. Foi o estopim para “compor uma missa para mim 
mesmo, uma de verdade. Afinal de contas música religiosa 
sem religião é quase sempre vulgar”. Apesar de ter se re-
conciliado com a Igreja Ortodoxa Russa em 1926, Stravinsky 
optou pela missa católica, ou, como ele disse, “uma de ver-
dade”, já que a tradição ortodoxa proíbe o uso de instru-
mentos durante o serviço religioso, exceto as vozes.

Composta para coro misto e duplo quinteto de sopros, en-
tre o final de 1944 (“Kyrie” e “Gloria”) e o outono de 1947 
e março seguinte (“Credo”, “Sanctus” e “Agnus Dei”), a 
Missa de Stravinsky ecoa a beleza austera da Sinfonia dos 
Salmos — escrita em 1930 e revisada quando o composi-
tor adotou os EUA como pátria — ao empregar simulta-
neamente tonalidades diferentes nas diversas vozes para 
expressar o que ele mesmo descreveu como “uma músi-
ca bastante impassível, que deve falar diretamente ao 
espírito. Minha Missa não foi composta para as salas de 
concerto, e sim para a igreja. É uma obra litúrgica e qua-
se sem ornamento”. A obra, apesar do comentário, foi es-
treada no Scala de Milão em 27 de outubro de 1948, sob  
regência de Ernest Ansermet.

O “Kyrie” inicial se alicerça sobre a alternância de episó-
dios curtos e contrastantes onde ora predominam as vo-
zes, ora as madeiras, ora os metais. No “Gloria”, o oboé 
e o trompete têm belas passagens, e destacam-se os 
solos de contralto. Stravinsky descreveu o “Credo” como 

“uma profunda e pessoal reafirmação de fé”, e, talvez por 
isso, ele remeta o ouvinte ao universo do canto gregoria-
no e da liturgia ortodoxa. No “Sanctus”, retornam os so-
los (tenores dessa vez), e a ambientação musical é mais 
ornamentada. O “Agnus Dei” final é contemplativo e al-
terna vozes a cappella com intromissões do duplo quin-
teto de sopros, abandonando o neoclassicismo dos anos 
1930 e 1940, antecedendo a rigidez de escrita da última 
fase criativa do compositor.

A partir de 1947 e até o final de sua vida, Stravinsky 
teve, no maestro Robert Craft, mais que um assistente. 
O músico americano e o já sexagenário mestre desenvol-
veram uma amizade próxima e que rendeu conversas in-
teressantíssimas, como quando falam sobre a música e 
a Igreja.1 Craft é direto ao perguntar a Stravinsky se sua 
Missa — em conjunto com Canticum Sacrum e Threni — se-
riam os mais fortes desafios ao declínio da Igreja como 
instituição musical nos últimos 200 anos? Deixo que o ou-
vinte manifeste sua opinião.

—
2 Dirigido por Henry King e baseado no livro de Franz Werfel 
sobre a camponesa que tem visões da Virgem Maria em 
Lourdes, A Canção de Bernardette ganhou 4 Oscars em 1944, 
entre eles, o de melhor trilha sonora, que acabou sendo 
assinada por Alfred Newman.

STRAVINSKY
Sinfonia em Três Movimentos

MARCO AURÉLIO SCARPINELL A BUENO 

Em 30 de setembro de 1939, Stravinsky chegou em 
Nova York destinado a mais uma guinada na vida. Seu 
projeto para consolidar sua posição como compositor na 
França não caminhava a contento, e, no curto intervalo de 
sete meses (novembro de 1938 a junho do ano seguinte), 
Ludmila (a filha mais velha), Catarina (a primeira esposa) e 
Anna (a mãe) morreram de tuberculose. Por último, o início 
da Segunda Guerra, em 1o de setembro, aumentou a sen-
sação de insegurança no Velho Continente.

Apesar de ter chegado em Nova York, o sol da California 
“queimou” mais alto e, em março de 1940, Stravinsky se es-
tabeleceu em Hollywood. Naturalmente os convites para 
escrever trilhas para cinema foram inevitáveis e, se a gran-
de maioria dos contatos não deu em nada, houve casos 
em que o compositor começou a escrever a música antes 
do projeto ser abandonado. Um desses esboços musicais 
está naquilo que conhecemos hoje como a Sinfonia em Três 
Movimentos, considerada a primeira obra importante de 
Stravinsky após ter se fixado nos Estados Unidos e, para 
muitos críticos, sua partitura orquestral mais impactante 
desde a Sagração da Primavera.

Composta entre 1942 e 1945, a pedido da Sociedade 
Sinfônica da Filarmônica de Nova York, a encomenda veio 
em uma época em que o compositor considerava escrever 
um novo concerto para piano, daí a participação considerá-
vel do instrumento no primeiro movimento. Para a estreia 
da obra, Stravinsky escreveu: “A Sinfonia foi composta sob 
a influência dos eventos mundiais, mas isso não quer dizer 
que expresse meus sentimentos sobre eles, apenas que tais 
fatos excitaram minha imaginação musical. Cada episódio 
[o compositor afirmou que o título mais preciso seria ‘Três 
Movimentos Sinfônicos’] está relacionado a uma impres-
são cinematográfica da guerra”.

O primeiro movimento é uma marcha estilizada e veio ao 
compositor enquanto ele assistia a um cinejornal sobre as 
táticas de terra arrasada empregadas durante os conflitos 
entre Japão e China. Todo esse dinamismo contrasta com 
o “Andante”, originalmente composto para acompanhar a 
aparição da Virgem Maria na adaptação cinematográfica 
do romance A Canção de Bernardette.2 No lugar do piano 
obbligato do primeiro movimento, a harpa assume a cena 
de modo a reforçar a atmosfera pastoral. O último mo-
vimento também surgiu dos cinejornais sobre a Segunda 
Guerra. Nas palavras do compositor: “Os soldados andan-
do feito gansos. A batida quadrada da marcha, as bandas 
de metais, o crescendo grotesco na tuba, tudo isso está re-
lacionado a essas imagens abomináveis”. Por mais díspa-
res que as ideias pareçam, Stravinsky consegue obter uma 
coerência impressionante justamente ao “explorar os con-
trastes entre elementos opostos”.

Alex Ross nos conta em O Resto é Ruído que, um dia após 
os EUA lançarem a bomba atômica sobre Hiroshima, 
Stravinsky adicionou uma batida extra ao acorde final. O 
escritor questiona se isso poderia ser algum tipo de men-
ção ao imenso poderio militar do país cuja cidadania bus-
cava. A obra foi estreada pela Filarmônica de Nova York 
regida pelo próprio Stravinsky, em 24 de janeiro de 1946, 
menos de 30 dias depois de ter obtido a cidadania. Nas 
notas de concerto escritas por ele lê-se: “Apesar de tudo 
que foi dito, a Sinfonia não é programática. Compo-
sitores combinam notas e apenas isso. Não cabe a eles di-
zerem como e de que forma as coisas deste mundo são 
impressas em suas músicas”.

CORO DA OSESP 
—
Criado em 1994, o grupo aborda diferentes períodos e estilos, 
com ênfase nos séculos xx e xxi e nas criações de compositores 
brasileiros. Gravou álbuns pelo Selo Digital Osesp, Biscoito 
Fino e Naxos. Entre 1995 e 2015, teve Naomi Munakata como 
Coordenadora e Regente. De 2017 a 2019, a italiana Valentina 
Peleggi assumiu a regência, tendo William Coelho como Maestro 
Preparador – posição que ele mantém desde então. Em 2020, o 
Coro se apresentou no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na 
Suíça, sob regência de Marin Alsop, repetindo o feito em 2021, em 
filme virtual com Yo-Yo Ma e vários outros artistas de sete países.

CORO ACADÊMICO DA OSESP  
—
Criado em 2013 com o objetivo de formar profissionalmente 
jovens cantores, o Coro Acadêmico é composto pelos alunos 
da Classe de Canto da Academia de Música da Osesp, sob 
direção de Marcos Thadeu. Oferece experiência de prática coral, 
conhecimento de repertório sinfônico para coro e orientação em 
técnica vocal, prosódia e dicção, além da vivência no cotidiano 
de um grupo profissional, fazendo apresentações junto ao Coro 
da Osesp. Em 2021, a Classe foi reconhecida pela Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo como Curso Técnico em Canto, 
com o Diploma Técnico Profissionalizante de Nível Médio.
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osesp.art.br/assinaturas

Seja um Assinante Osesp e 
garanta um ano inteiro de 
música em pacotes cheios
de benefícios. São mais de 
150 concertos na Sala São 
Paulo, com Orquestra, Coro, 
Quinteto Osesp e recitais.

CORO DA OSESP

MAESTRO PREPARADOR
WILLIAM COELHO 

SOPRANOS
ANNA CAROLINA MOURA
ELIANE CHAGAS
ÉRIKA MUNIZ 
FLÁVIA KELE DE SOUSA
JI SOOK CHANG
MARINA PEREIRA
MAYNARA ARANA CUIN
NATÁLIA ÁUREA 
REGIANE MARTINEZ MONITORA
ROXANA KOSTKA
VALQUÍRIA GOMES
VIVIANA CASAGRANDI 

CONTRALTOS / MEZZOS
ANA GANZERT
CELY KOZUKI
CLARISSA CABRAL
CRISTIANE MINCZUK
FABIANA PORTAS
LÉA LACERDA 
MARIA ANGÉLICA LEUTWILER
MARIA RAQUEL GABOARDI
MARIANA VALENÇA
MÔNICA WEBER BRONZATI
PATRÍCIA NACLE
SILVANA ROMANI 
SOLANGE FERREIRA
VESNA BANKOVIC MONITORA

TENORES
ANDERSON LUIZ DE SOUSA
ERNANI MATHIAS ROSA
FÁBIO VIANNA PERES
JABEZ LIMA
JOCELYN MAROCCOLO 
LUIZ EDUARDO GUIMARÃES
ODORICO RAMOS 
PAULO CERQUEIRA MONITOR
RÚBEN ARAÚJO
MIKAEL COUTINHO*

BAIXOS / BARÍTONOS
ALDO DUARTE
ERICK SOUZA
FERNANDO COUTINHO RAMOS
FLAVIO BORGES
FRANCISCO MEIRA
ISRAEL MASCARENHAS
JOÃO VITOR LADEIRA
LAERCIO RESENDE
MOISÉS TÉSSALO
PAULO FAVARO
SABAH TEIXEIRA MONITOR

PIANISTA CORREPETIDOR
FERNANDO TOMIMURA

CORO ACADÊMICO
DA OSESP

REGENTE
MARCOS THADEU

SOPRANOS
FERNANDA FRANÇA
FERNANDA RIBEIRO
ISABEL QUINTELA
LYGIA POLIA
RENATA FAUSTO
YOHANA GRANATTA

CONTRALTOS
CAMILA LOHMANN
EDILEUZA RIBEIRO
EMILY ALVES
JACQUELINE DOMINGOS
LARISSA GUIMARÃES
RAQUEL AZEVEDO

TENORES
ÉDER RODRIGUES
MAICON HENRIQUE
MIKAEL COUTINHO
TAKASHI EHARA
THIAGO COSTA

BAIXOS
ABNER DÍON
CÉLIO SOUZA
DIEGO BOSNICH
GABRIEL MONTINI
GUILHERME GIMENES
TOMAS CALLAS MISTRORIGO
WESLEY VASCONCELOS

PIANISTA CORREPETIDOR
DANIEL GONÇALVES 

(*) ALUNO DO CORO ACADÊMICO

27, 28 e 29/OUT

OSESP
CORO DA OSESP
CORO ACADÊMICO DA OSESP
THIERRY FISCHER regente 

TEMPORADA 2022

WILLIAM COELHO regente 
—
William Coelho é o Maestro 
Preparador do Coro da Osesp desde 
2019. Doutor em Musicologia e 
Bacharel em regência pela USP, foi 
Regente Assistente do Coral e da 
Orquestra de Câmara da ECA-USP, 
professor de Regência Coral da Pós-
graduação da Faculdade Paulista 
de Artes e da Universidade Federal 
de Juiz de Fora, professor de Canto 
Coral da Unesp e Professor Convidado 
da Academia de Regência da Osesp. 
É Regente Titular da EOS Música 
Antiga USP, orquestra especializada 
no repertório dos séculos XVII e XVIII, 
e Regente Convidado da Orquestra 
Sinfônica da USP e da Sinfônica de 
Piracicaba (SP). Em 2020 regeu o 
Coro da Osesp no Fórum Econômico 
Mundial em Davos na Suíça.
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A primeira parte deste programa será regida por William Coelho, 
Maestro Preparador do Coro da Osesp. Após o intervalo,
Thierry Fischer assume o pódio para dirigir a Orquestra.

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

