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8/DEZ quinta 20H30
9/DEZ sexta 20H30 TRANSMISSÃO AO VIVO NO YOUTUBE
10/DEZ sábado 16H30

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO — OSESP

GILBERT VARGA REGENTE
BAIBA SKRIDE VIOLINO

DARIUS MILHAUD (1892–1974) 
Le Boeuf sur le Toit, Op. 58 [O Boi no Telhado] (1919)
15 MIN

ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897–1957) 
Concerto para Violino em Ré Maior, Op. 35 (1945)
1. MODERATO NOBILE
2. ROMANCE: ANDANTE
3. FINALE: ALLEGRO ASSAI VIVACE
24 MIN

/INTERVALO 20 MIN

EDVARD GRIEG (1843–1907) 
Peer Gynt: Suíte nº 2, Op. 55 (1875)
_O RAPTO DA NOIVA – LAMENTO DE INGRID
_DANÇA ÁRABE
_O RETORNO DE PEER GYNT AO LAR (NOITE TEMPESTUOSA NO MAR)
_A CANÇÃO DE SOLVEIG
15 MIN

EDVARD GRIEG (1843–1907) 
Peer Gynt: Suíte nº 1, Op. 46 (1874–75)
_ATMOSFERA MATINAL
_A MORTE DE AASE
_A DANÇA DE ANITRA
_NO SALÃO DO REI DA MONTANHA
15 MIN

GILBERT VARGA regente
—
Pupilo de Franco Ferrara, Sergiu 
Celibidache e Charles Bruck, Varga 
já foi Regente Principal Convidado 
da Sinfônica de Malmö, Diretor 
Musical da Orquestra Nacional 
Basca e Regente Principal da 
Sinfônica de Taipei, dentre outros 
muitos cargos. Atuou com diversas 
orquestras, como as de Paris e da 
Filadélfia, a Filarmônica de Oslo e a 
Sinfônica de Sydney — esteve com 
a Osesp em 1998. Sua discografia 
incluiu álbuns lançados pela 
ASV, Koch International e Claves 
Records. Em 2017, pela BIS, gravou 
junto à Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin, com Christian 
Poltéra interpretando os Concertos 
para Violoncelo de Shostakovich 
e Martinů. Também regendo a 
orquestra alemã, desta vez pela 
Naïve Records, lançou disco em 
2011 com Anna Vinnitskaya tocando 
os Concertos para Piano de Ravel 
e Prokofiev — o CD recebeu cinco 
estrelas pela BBC Music Magazine.
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fundacao-osesp.art.br
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PRONAC: 192787

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. 
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. Em 
outubro de 2022, a Osesp estreou 
no Carnegie Hall, em Nova York, 
realizando dois programas — o 
primeiro como convidada da série 
oficial de assinaturas da casa, o 
segundo com o elogiado projeto 
“Floresta Villa-Lobos”. 

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

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

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
JOÃO LUIS MACIEL**  

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

TECLADO
OLGA KOPYLOVA

CONVIDADOS DESTE PROGRAMA
WILLIAM HARVEY SPALLA CONVIDADO 
GERSON NOTATO VIOLINO 
RENATO DE SÁ VIOLONCELO 
ROBERT SUETHOLZ VIOLONCELO 
DANIEL FILHO TROMPA 
THIAGO LAMATTINA PERCUSSÃO

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

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

MILHAUD
Le Boeuf sur le Toit, Op. 58

“Sou um francês da Provença. E judeu.” Assim, apresen-
tava-se orgulhosamente o compositor Darius Milhaud, cujo 
catálogo de obras rivaliza com a variedade de sabões pro-
duzida em Marselha. São mais de 440 peças catalogadas. 
O Boi no Telhado é seu opus 58 e faz parte de um conjun-
to de composições diretamente influenciadas pela exube-
rância da música brasileira, tal qual o balé O Homem e Seu 
Desejo, a Sinfonia de Câmara nº 1, o Quarteto de Cordas nº 4 
e, naturalmente, a suíte Saudades do Brasil.

Aos 24 anos de idade, Milhaud foi convidado pelo amigo 
e recém-nomeado Embaixador da França no Brasil, Paul 
Claudel (hoje mais lembrado como poeta que diplomata), 
a servir como seu secretário no Rio de Janeiro. Milhaud 
chegou à Cidade Maravilhosa no sábado de Carnaval de 
1917, e se deliciou com os desfiles cheios de ginga das esco-
las de samba e suas baterias repletas de instrumentos de 
percussão, como anotou 30 anos depois em sua autobio-
grafia Notas sem Música.1 Mais do que Gallet, Nepomuceno 
e mesmo Villa-Lobos, foi a música popular brasileira que 
flechou o coração provençal do judeu sefaradita, acostu-
mado ao calor mediterrâneo.

Milhaud registra em Notas: “Os ritmos populares me fas-
cinavam e intrigavam. A imperceptível suspensão na 
síncope. Aquela sutil parada que me era tão difícil captar. 
Decidi comprar diversos maxixes e tangos, esforçando-me 
para tocá-los com suas síncopes, que passavam de 
uma mão para outra. Finalmente meus esforços fo-
ram recompensados e pude analisar esse pequeno nada, 
tão tipicamente brasileiro”.

Já de volta a Paris, em 1919, foi essa memória afetiva que 
inspirou Milhaud a compor O Boi no Telhado, imaginado ini-
cialmente como trilha sonora para um filme mudo de Charlie 
Chaplin. Mas quando Jean Cocteau, então porta-voz do 
que viria a se tornar o “Grupo dos Seis”,2 soube da obra, re-
solveu que a música seria ideal para uma pantomima que 
se passava em um bar em Nova York em plena Lei Seca. 
Com enredo do próprio Cocteau e cenário do pintor Raoul 
Dufy, o espetáculo contava com os Fratellini, a família de 
palhaços de circo mais famosa da época, e foi um sucesso 
em sua estreia parisiense. Ah, Loucos Anos 20...

O Boi no Telhado é em forma rondó. A melodia principal 
— “uma enérgica fanfarra”, segundo Milhaud — e aparente-
mente original é recorrente ao longo da peça e se alterna 
com diversos temas brasileiros tratados de forma bastante 
peculiar, repletos de contrapontos dissonantes. “Examinei 
todas as combinações possíveis de duas tonalidades sobre-
postas e estudei os acordes assim produzidos. Daí, traba-
lhei com três tonalidades. A politonalidade agrada mais aos 
meus ouvidos. Ela é mais sutilmente doce e mais violenta-
mente poderosa”, escreveu o compositor.

E agora um desafio ao ouvinte atento: vá até seu serviço 
de streaming e tente identificar as dezenas de citações de 
melodias de compositores brasileiros em O Boi no Telhado.3 
O tango homônimo de José Monteiro, sucesso no Carnaval 
de 1918, é citado no início da peça. É fácil identificar o 
Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga. Logo depois, Flor do 
Abacate, de Álvaro Sandim. Tem ainda Tango Brasileiro, de 
Alexandre Levy, e, no final da obra, Apanhei-te, Cavaquinho, 
de Ernesto Nazareth, compositor muito apreciado pelo 
francês. Com Milhaud definitivamente não tem boi na linha.
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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.

8, 9 e 10/DEZ

OSESP
GILBERT VARGA regente
BAIBA SKRIDE violino

TEMPORADA 2022

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

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.

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNADOR
RODRIGO GARCIA

SECRETARIA DE CULTURA
E ECONOMIA CRIATIVA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETÁRIO
SÉRGIO SÁ LEITÃO

SECRETÁRIA EXECUTIVA
CLÁUDIA PEDROZO

CHEFE DE GABINETE DE CULTURA
E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
FREDERICO MASCARENHAS

COORDENADOR DA UNIDADE
DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS
E LEITURA
CHRISTIANO LIMA BRAGA

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).

—
1 Darius Milhaud, Notes sans musique (Paris: Julliard, 1949).
2 Formado por Durey, Auric, Tailleferre, Honneger, Poulenc e Milhaud, 
e tendo Satie como “pai espiritual” e Cocteau como guru, o “Grupo dos 
Seis” pregava que a nova geração de músicos franceses devia buscar 
inspiração na música das ruas, nos salões de dança e até no circo. 
Bastava de Wagner, Debussy e música russa.
3 A pesquisadora Daniella Thompson mapeou todas as fontes usadas 
por Milhaud em “As Crônicas Bovinas”. O ensaio de Thompson, 
“Parceiros em Surdina” aborda o assunto e faz parte do belo 
livro O Boi no Telhado: Darius Milhaud e a Música Brasileira no 
Modernismo Francês, org. de Manoel Aranha Correa do Lago 
(São Paulo: Instituto Moreira Sales, 2012).

KORNGOLD
Concerto para Violino em Ré Maior, Op. 35

Quando adolescente, Erich Korngold teve sua músi-
ca interpretada por artistas do porte de Artur Schnabel 
e Bruno Walter. Sua terceira ópera, A Cidade Morta, mes-
cla de expressionismo com romantismo tardio, estreou em 
1920, e causou furor de público e crítica, fazendo com que o 
compositor despertasse para o mundo. Foi assim que sur-
giu o primeiro convite para trabalhar em Hollywood, em 
uma produção de Sonhos de uma Noite de Verão, dirigida 
pelo austríaco Max Reinhardt, em 1934.

Até 1945, ano em que completou seu Concerto para Violino, 
muita coisa havia mudado para Korngold: diversas trilhas 
sonoras para Hollywood; dois Oscars da Academia de Artes 
e Ciências Cinematográficas (por Adversidade, em 1936, 
e As Aventuras de Robin Hood, em 1938); e a fuga para a 
ensolarada Califórnia após a ascensão nazista, quando 
deixara de ser o Wunderkind [menino prodígio] de Viena 
para se tornar “um ultrapassado compositor de filmes”, se-
gundo a intelligentsia de plantão.

Escrito para o violinista Bronisław Huberman, mas estrea-
do por Jascha Heifetz, em 1947, o Concerto para Violino tem 
todo o seu material temático retirado de trilhas sonoras 
compostas por Korngold para os estúdios da Warner Bros., 
entre elas, a música para O Príncipe e o Mendigo (1937), es-
trelado por Errol Flynn. Obra essencialmente lírica, sofreu 
muito com a crítica, que jamais perdoou Korngold pela 
opção do cinema em detrimento da “música séria”: “more 
corn than gold” [mais milho que ouro], diziam as infames 

— e injustas — manchetes da época.

MARCO AURÉLIO SCARPINELL A BUENO

GRIEG
Peer Gynt — Suíte nº 2, Op. 55, e Suíte nº 1, Op. 46

Peer Gynt, escrita em 1867, difere de outras peças de 
Henrik Ibsen por ser escrita em versos. Quando, em 1875, 
o dramaturgo procurou Grieg para que este escrevesse a 
música incidental para a peça, o compositor já era a per-
sonalidade mais importante do mundo musical norueguês 
e, opondo-se à influência da música alemã sobre a cultura 
nórdica, estava determinado à valorização da música es-
candinava e ao resgate da cultura local.

Por mais que admirasse a obra de Ibsen, Grieg achava a 
tarefa difícil pela complexidade do texto. Mas segundo a 
própria esposa, “quanto mais mergulhava no poderoso po-
ema, mais claramente via ser ele o homem certo para uma 
obra tão impregnada do espírito norueguês”. A música inci-
dental foi escrita para solistas, coro e orquestra, e contém 
23 seções. A estreia ocorreu em Christiania (atual Oslo), em 
1876, sob a regência do compositor, que considerou o resul-
tado uma colcha de retalhos, já que as imposições do texto 
falado teriam ditado a duração de cada seleção musical. No 
final, contudo, a parceria se mostrou um grande sucesso. 
Posteriormente, Grieg revisou e reorquestrou oito passa-
gens, transformando-as em duas suítes sinfônicas datadas 
em 1888 e 1891, respectivamente.1

Ao longo desse poema dramático, acompanhamos as des-
venturas de Peer Gynt, um anti-herói abandonado pelo pai 
quando criança e criado por Aase, sua mãe. Peer é egoísta 
e rapta a jovem Ingrid, que o trocara por outro pretendente, 
em sua noite de núpcias. A angústia da jovem é retrata-
da, musicalmente, no dramático “Lamento de Ingrid” (Suíte 
nº 2),2 onde predominam as cordas e madeiras, que se jun-
tam aos tímpanos para retomar o tema inicial. Peer é bani-
do para as montanhas do rei troll (uma versão escandinava 
do ogro inglês), onde, em estado onírico, tenta argumentar 
com o rei que não engravidara sua filha, enquanto arqui-
teta sua fuga. O curto e misterioso tema, que vai ganhan-
do velocidade e volume graças aos címbalos e tímpanos, 
atinge um clímax frenético “No Salão do Rei da Montanha” 
(Suíte nº 1).3 Peer é resgatado por Solveig, que o ama desde 
a juventude. Atormentado pela experiência com os trolls e 
incapaz de corresponder ao amor de Solveig, Peer decide 
abandonar a jovem e a mãe, que morre. O caráter solene 
de “A Morte de Aase” (Suíte nº 1)4 é reforçado pelo uso das 
cordas em surdina e um padrão rítmico quase hipnótico.

Peer parte em uma série de aventuras insólitas, entre elas, 
a de mercador de escravos no Marrocos. A “Atmosfera 
Matinal” que abre a Suíte nº 1 é conduzida pela flauta e de-
pois pelo oboé, levando o ouvinte a imaginar o nascer do Sol 
por trás de um gelado fiorde. Mas na peça de Ibsen, a músi-
ca foi imaginada para a cena do ato IV, em que Peer conta o 
dinheiro sujo obtido com a venda de escravos. As cordas em 
surdina, agora acompanhadas pelo triângulo, voltam em 

“A Dança de Anitra”, a filha do chefe beduíno seduzida por 
Peer no Marrocos (Suíte nº 1).5 A “Dança Árabe” (Suíte nº 2)6 
carrega uma atmosfera um tanto estereotipada, que reve-
la como o europeu do século xix enxergava o Oriente Médio. 

“O Retorno de Peer Gynt ao Lar” abre o ato V (Suíte nº 2) e 
descreve a dramática viagem de navio de volta à Noruega. 
A orquestra emprega todos os efeitos de uma tempestade 
em alto mar — interjeições dos metais graves e percussão à 
vontade. Velho e cansado, Peer retorna à terra natal, onde 
conclui sua jornada de autoconhecimento, reconhece seus 
erros e morre em paz. “A Canção de Solveig” (Suíte nº 2), 
que encerra a peça, é usada para confortar Peer em seu 
momento de angústia. O anti-herói reconhece seu egoísmo 
e é finalmente redimido pelo espectro da mãe e por Solveig. 
O emprego da harpa reforça a atmosfera da música fol-
clórica escandinava e faz com que “A Canção de Solveig”, 
juntamente com “No Salão do Rei da Montanha”, figure em 
qualquer top 50 “Esses Clássicos Tão Populares”.

—
1 No concerto desta noite a Osesp tocará primeiramente a 
Suíte nº 2. As seções das suítes não correspondem à ordem dos 
eventos na peça de Ibsen.
2 Esta cena ocorre no início do Ato II.
3 Esta cena ocorre no Ato II.
4 Esta cena ocorre no final do Ato III.
5 Esta cena ocorre no Ato IV.
6 Esta cena ocorre no Ato IV.

BAIBA SKRIDE violino
—
Querida por orquestras e regentes 
ao redor do mundo, a violista letã 
se apresenta regularmente com as 
Filarmônicas de Berlim e Nova York, 
as Sinfônicas de Chicago, Londres
e Boston, a Concertgebouworkest e 
a Orquestra de Paris, dentre outras. 
Tem colaborado com maestros como 
Marin Alsop, Christoph Eschenbach, 
Susanna Mälkki, Andris Nelsons, 
Yannick Nézet‐Séguin e Andres 
Orozco‐Estrada. Apaixonada por 
música de câmara, apresenta-se ao 
redor do mundo, em especial junto
a sua irmã, a pianista Lauma Skride,
e com o Skride Quartet. Sua prolífica 
discografia inclui o álbum “American 
Concertos”, que reúne obras para 
violino e orquestra de Bernstein, 
Rózsa e Korngold, com a Sinfônica 
de Gothenburg e a Filarmônica 
de Tampere, sob regência 
de Santtu‐Matias Rouvali (Orfeo, 
2018). Baiba toca o Stradivarius 
“Yfrah Neaman”, emprestado pela 
família Neaman através da Beare’s 
International Violin Society.
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MARCO AURÉLIO SCARPINELL A BUENO

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

