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9, 10 e 11 MAR

MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
POR MEIO DA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, 
E FUNDAÇÃO OSESP APRESENTAM
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9 MAR QUI 20H30
10 MAR SEX 20H30*
11 MAR SÁB 16H30

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO — OSESP
THIERRY FISCHER regente
AUGUSTIN HADELICH violino

Concerto também 
transmitido ao 
vivo gratuitamente 
em youtube.com/
videososesp

WOLFGANG AMADEUS MOZART [1756-91]
A Flauta Mágica, KV 620: Abertura [1791]
7 min

GYÖRGY LIGETI [1923-2006]
     Concerto para Violino [1990-rev. 92]
Ligeti 100

JEAN SIBELIUS [1865-1957]
     Sinfonia nº 5 em Mi Bemol Maior, Op. 82 [1915-rev. 16 e 19]
Escolha do Maestro

1. Praeludium: vivacissimo luminoso (Attacca) 

2. Aria, Hoquetus, Choral: andante con moto (Attacca) 

3. Intermezzo: presto fluido 

4. Passacaglia: lento intenso 

5. Apassionato: agitato molto 

27 min

Intervalo 20min

1. Tempo molto moderato 

2. Andate mosso, quasi allegretto 

3. Allegro molto. Allegro commodo. Largamente molto 

30 min
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WOLFANG AMADEUS MOZART
Salzburgo, Áustria, 1756 — Viena, Áustria, 1791
A Flauta Mágica, KV 620: Abertura [1791]

Orquestração: 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes, 2 fagotes,
2 trompas, 2 trompetes, 3 trombones, tímpanos e cordas.

Estreia mundial da ópera:  30 de setembro de 1791, no 
Freihaus-Theater auf der Wieden, em Viena, Áustria.

Em A Flauta Mágica, a mais deliciosamente “nonsense” das óperas de 
Mozart, a história de dois casais, um nobre e um plebeu, é narrada 
como conto de fadas. A flauta é o talismã que permite ao príncipe 
Tamino e à sua amada Pamina passarem pelas provas do fogo e da 
água sem sofrerem qualquer consequência funesta. Muito já se falou 
sobre a antipatia que Mozart nutria pelo instrumento, mas a beleza 
dos solos que povoam a última ópera do mestre austríaco parece 
provar o contrário. É a flauta que sobrevoa todas as paisagens e que 
conduz o herói (e o público) por terrenos minados.

A ópera se tornou célebre por reunir, em doses perfeitamente equi-
libradas, comédia, romance, aventura, intriga, suspense e conse-
lhos edificantes. Na “Abertura”, que concentra todas essas qualida-
des em uma música borbulhante, se sobressai também a simbologia 
maçônica. O número 3, eivado de significados místicos para os 
maçons, é evocado nos acordes dos metais do início e do meio da 
“Abertura”, e a tonalidade de Mi Bemol Maior neles estabelecida, 
com seus três bemóis na armadura de clave, enfatiza ainda a habi-
tual conexão retórica com a divindade (um bemol para cada um: o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo) e a relação com os ideais maçônicos 
de liberdade, igualdade e fraternidade, assim como com os três 
pilares de sua filosofia: sabedoria, força e beleza.

Laura Rónai
É doutora em música e fl autista. Professora titular 
da Unirio, é chefe do Departamento de Canto e Ins-
trumentos de Sopro e diretora da Orquestra Barroca. 
Foi colaboradora das revistas Early Music America, 
Flute Talk, Goldberg e Fanfare.

GYÖRGY LIGETI 
Dicsőszentmárton [Diciosânmartin, hoje Tîrnăveni], Romênia,
1923 — Viena, Áustria, 2006
Concerto para Violino [1989-93]

Orquestração: 2 flautas (primeira dobrando flauta contralto 
e flauta doce contralto, segunda dobrando piccolo e flauta 
doce soprano), oboé (dobrando ocarina em Dó), 2 clarinetes 
(primeiro dobrando requinta e ocarina sopranino em Fá, 
segundo dobrando clarinete baixo e ocarina contralto em Sol), 
fagote (dobrando ocarina em Dó), 2 trompas, 1 trompete,
1 trombone, tímpanos, percussão (pratos suspensos, crotales, 
campanas, gongo, tantã, woodblocks, pandeiro, caixa clara, 
bumbo, chicote, flauta de êmbolo, glockenspiel, xilofone, 
vibrafone e marimba), 1 violino com scordatura, 4 violinos,
1 viola com scordatura, 2 violas, 2 violoncelos e 1 contrabaixo. 

Estreia mundial: 9 de junho de 1993, pelo 
violinista Saschko Gawriloff e o Ensemble 
Intercontemporain, sob regência de Pierre Boulez.

A música de Ligeti ficou popularmente conhecida pela extraterrena 
e arcana presença nos filmes de Stanley Kubrick (2001: Uma Odisseia 
no Espaço, O Iluminado, De Olhos Bem Fechados). No cenário da música 
de concerto, contudo, Ligeti integra, com Liszt e Bartók (seu “ído-
lo”), uma linhagem de compositores húngaros que contribuíram 
tanto para a consolidação da tradição cultural de sua pátria quanto 
para a arrojada ampliação da linguagem musical do Ocidente. In-
cansável recriador de sua própria poética, Ligeti era categórico: 
“Criar algo que já existe não me interessa. Se algo novo já foi testa-
do e deu resultado, não vale a pena repetir o mesmo experimento”. 
Desse modo, consagrou-se como um dos principais nomes da van-
guarda musical pós-guerra, vanguarda com a qual romperia, anos 
mais tarde, devido à sua intolerância ao autoritarismo estético.

Sua inabalável autonomia criativa e sua inesgotável busca pelo novo 
gravitaram em torno de temas como sobrevivência e morte, enten-
didas concreta e filosoficamente e enquanto metáforas da própria 
expressão musical. Sua história, como a de tantos judeus húngaros, 
é atravessada pela dor figadal de enfrentar, ainda jovem, duas di-
taduras genocidas — nazismo e stalinismo — e de viver o trauma 
da perda de seu pai, seu irmão, um tio e uma tia nos campos de 
extermínio. A essas experiências brutais, somou-se a asfixia políti-
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ca e estética que se abateu sobre a Hungria 
entre 1949 e 1953, e que fez com que Ligeti 
fugisse, em 1956, para Viena e, posterior-
mente, para a Alemanha, onde passou a fre-
quentar os Cursos de Férias de Darmstadt e 
o Estúdio de Música Eletrônica da Rádio de 
Colônia. Embora sua obra seja amplamente 
diversa, é possível perceber em quase toda 
ela, em formas e graus variados, o fascínio 
por duas figuras ou ideias: os relógios e as 
nuvens. Por aqueles, Ligeti entende os sons 
que se movem frenética e mecanicamente. 
Por nuvens, ele se refere às amplas atmos-
feras sonoras que se transmutam, se de-
compõem e se recompõem vagarosamente, 
num nível mais estrutural e em um tempo 
que, amiúde, desafia a pulsação e o tempo 
cronológico. Nessa dicotomia, é a transfor-
mação de relógios em nuvens, ou vice-ver-
sa, aquilo que o encanta.

À parte os formativos anos na Hungria, 
pode-se grosseiramente distribuir sua pro-
dução em dois grandes momentos: as obras 
dos anos 1960 e 1970, e aquelas dos anos 
1980 e 1990. Se, nas primeiras, Ligeti ex-
plorou radicalmente elementos como tex-
tura e timbre e aboliu os modelos formais 
convencionais, nas seguintes, redescobriu 
formas arrojadas de usar elementos de ca-
ráter melódico, harmonias tonais e modais 
expandidas, novas escalas e afinações não 
convencionais. Essa produção musical tar-
dia é marcada ainda pela revitalização de 
formas musicais mais facilmente apreen-
síveis e pelo emprego inventivo do ritmo 
como força motriz da obra e das polirrit-
mias (padrões rítmicos assimétricos execu-
tados simultaneamente) de inspiração sub-
saariana e caribenha.

Exemplo cardinal dessa reorientação, o 
Concerto para Violino é, como o compositor 
declara, fruto de seu desejo de criação de 
uma obra de enorme virtuosismo em con-
formidade com “a tradição dos grandes 

concertos” para o instrumento. Antes de 
compô-lo, Ligeti dedicou-se a ler “tudo so-
bre a técnica violinística”, elegendo como 
seus modelos a obra de Paganini, as Sonatas 
solo para violino de Bach e de Ysäye, e os 
concertos de Wieniawski e Szymanows-
ki, além da música do compositor franco-
canadense Claude Vivier. A fim de pertur-
bar a familiaridade da música ocidental 
tradicional, Ligeti mobiliza agregados so-
noros inusuais e mescla afinações discor-
dantes, sobrepondo o sistema de afinação 
“natural” ao “temperado”. Mais conven-
cionalmente usado, o sistema temperado 
é um sistema artificial que divide a oitava 
(a distância entre um Dó e outro numa es-
cala, por exemplo) em doze partes iguais.
Em contraste, a afinação natural apresenta 
intervalos musicais que variam de tamanho 
de acordo com a relação estabelecida com 
um som principal (a fundamental), do qual 
os demais sons são derivados. Ao sobrepor 
sistemas de afinação diversos, Ligeti cria 
atmosferas sonoras que oscilam entre o fa-
miliar e o sobrenatural, o desafinado e o 
misterioso, o tangível e o passado distorci-
do por lembranças e traumas.

Também a orquestra do Concerto é reduzi-
da e engenhosamente manipulada. Nela, 
um dos somente cinco violinos e uma das 
três violas tocam com scordatura — uma das 
cordas de cada um desses dois instrumentos 
é (des)afinada de modo que elas soem afi-
nadas com os harmônicos naturais do único 
contrabaixo da orquestra. As duas flautas, 
o oboé, os dois clarinetes e o fagote explo-
ram microtons, notas de afinação mais su-
tis do que aquelas do sistema tradicional.
As trompas e o trombone empregam o siste-
ma natural de afinação, aludindo, em seções 
do terceiro movimento, às trompas alpinas 
— instrumentos usados por pastores dos 
Alpes Suíços e dos Cárpatos (onde Ligeti 
passou um tempo na infância) para a comu-
nicação à distância. Finalmente contribuem 

para essa atmosfera sonora, que vacila entre 
o lírico, o explosivo, o desolado e o sinistro, 
a percussão e um conjunto de instrumentos 
de afinação imprecisa, como a flauta de êm-
bolo, as flautas doces e as ocarinas — uma 
espécie de flauta aguda que, nessa obra, é 
tocada pelos clarinetistas, o oboísta e o fa-
gotista, que ganha destaque no segundo e no 
quarto movimento.

A ideia de escrever um concerto para 
violino surgiu, em 1984, com Saschko 
Gawriloff, violinista que estreou o Trio 
para Trompa de Ligeti. A obra foi traba-
lhada, executada e retrabalhada de 1989 
a 1993. O próprio Gawriloff estreou três 
movimentos do Concerto em novembro 
de 1990, junto à Orquestra Sinfônica da 
Rádio de Colônia. Porém, insatisfeito com 
a primeira versão do primeiro movimento, 
com sua ultrapassada “atmosfera folcloris-
ta” e seu emaranhado rítmico demasiada-
mente complexo, que teria levado a um 
“produto final [...] muito caótico”, Ligeti 
compôs um novo primeiro movimento, 
além de mais dois movimentos inéditos.
A primeira versão com os cinco movimen-
tos foi estreada em Colônia em 1992, e a 
versão definitiva da obra — com o terceiro 
e o quarto movimentos já reorquestrados 
— veio à luz em 9 de junho de 1993, com 
Gawriloff à frente do Ensemble Intercon-
temporain, sob regência de Pierre Boulez.

Ligeti extrai o material sonoro de base do 
virtuosístico “Praeludium” da canção tra-
dicional “Dunaparton” e de sua variante 
“Szolohegyën keresztül”. O segundo mo-
vimento, “Aria, Hoquetus, Choral”, é, em 
essência, um conjunto de variações cujo 
tema é uma melodia extraída da terceira 
das Seis Bagatelas para Quinteto de Sopros, que 
é modificada e que Ligeti descreve como 
“uma mistura artificial de entonações 
banato-romenas e sérvias”. Nele, Ligeti 
explora ainda uma técnica de contraponto 

medieval de manipulação de silêncios en-
tre as vozes — daí o termo hoquetus, “solu-
ço”, em latim. No “Intermezzo”, o solista 
dá vida a uma cantilena que gradualmente 
sucumbe ao aniquilante caos das cascatas 
cromáticas e dos remoinhos orquestrais. 
A “Passacaglia” é elaborada livremente a 
partir de um tipo de refrão ou ritornello 
utilizado em determinadas canções espa-
nholas, francesas e italianas do século XVII. 
Nela, violino e orquestra se intensificam 
mutuamente num acúmulo sonoro cada 
vez mais tenso e intenso, emaranhando-
-se numa textura dilatada e comunicando 
uma desesperançosa atmosfera de luto. 
Finalmente, o “Appasionato” germina de 
uma versão transformada do “motivo do 
lamento”, um tema descendente inspirado 
nas nênias funerais das mulheres da Tran-
silvânia que Ligeti utiliza reiteradamente 
em sua última fase composicional. De ca-
ráter dramático e de inusitada intensidade 
emocional, o Concerto para Violino represen-
ta, na visão do musicólogo Volker Helbing, 
o “confronto [de Ligeti] com seu próprio 
papel de sobrevivente”.

Igor Reyner

Escritor, pesquisador e pianista. 
Doutor em Letras pelo King’s 
College London. Editor, revisor 
e tradutor para a Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo.
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JEAN SIBELIUS
Hämeenlinna, Finlândia, 1865 — 
Järvenpää, Finlândia, 1957
Sinfonia nº 5 em Mi Bemol Maior, Op. 82 [1915- 
rev. 16 e 19] 

Orquestração: 2 flautas, 2 oboés,
2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas,
3 trompetes, 3 trombones, 
tímpanos e cordas.

Estreia mundial: 8 de dezembro 
de 1915, com a Orquestra Municipal 
de Helsinque, regida por Sibelius em 
seu aniversário de 50 anos (primeira 
versão). A obra foi revisada e apresentada 
novamente um ano depois, com o 
mesmo grupo. A versão final foi 
executada em 21 de outubro de 1921.

As Sinfonias nº 2 e nº 5 competem pelo títu-
lo de a sinfonia mais popular de Sibelius. 
Ambas são esplêndidas e terminam numa 
gloriosa erupção de energia. A maestria 
soberana da Quinta não dá nenhum indício 
dos anos de duras escolhas subjacentes à sua 
composição: ideias eram concebidas, des-
cartadas, reescritas e finalmente retomadas 
em novas formas.

Durante a Primeira Guerra Mundial [1914-
18], Sibelius levou uma espécie de vida du-
pla. Do ponto de vista prático, seu contato 
com o mundo exterior era limitado por 
conta da guerra, e pressões financeiras o 
obrigavam a escrever um grande número de 
pequenas peças para editores finlandeses. 
Em contrapartida, ele levava adiante um 
ambicioso projeto e planejava uma sinfonia 
em moldes totalmente inéditos. Ele com-
poria três versões distintas da obra até ficar 
satisfeito com o resultado.

Anotações em seu diário mostram que, 
enquanto o estado de espírito de Sibelius 
durante a escrita da Sinfonia nº 4 era de de-
terminação, ele parecia mergulhado em 
êxtase já nos estágios iniciais de composi-
ção da sinfonia seguinte: “O sol do outono 
está brilhando. A natureza em suas cores de 
despedida. Meu coração está cantando tris-
temente — as sombras se alongam cada vez 
mais. O adágio de minha quinta sinfonia? 
Que eu, pobre sujeito que sou, possa viver 
momentos de tamanha riqueza!”, escreveu 
em 10 de outubro de 1914. Em novembro, 
esse sentimento ganhou ainda mais força: 
“Tenho um tema adorável. Um adágio para 
a sinfonia — terra, vermes e sofrimento, 
fortissimo e surdinas, muitas surdinas. E as 
melodias são divinas!”.

Alguns meses depois, em abril de 1915, 
Sibelius escreveu: “De noite, trabalhando 
na sinfonia. Essa tarefa importante que me 
encanta estranhamente. Como se Deus Pai 
tivesse jogado cá para baixo fragmentos 
de um mosaico celeste, pedindo-me para 
desvendar seu desenho”. Sibelius havia de 
fato produzido uma quantidade prodigio-
sa de esboços durante o outono e o inver-
no de 1914 para 1915, rascunhos que não 
deixavam claro a qual obra pertenciam. 
Além da sinfonia, Sibelius planejava ainda 
um concerto para violino, que negociava 
com a editora Breitkopf & Härtel. Esse pro-
jeto começou a se desdobrar, dando origem 
à Sexta Sinfonia. Temas foram transplantados 
de uma obra para a outra; parte das primei-
ras ideias para a Sexta Sinfonia terminaram 
na Quinta e encontramos o segundo tema 
do fi nale da Sexta nos esboços da Quinta.

No dia 21 de abril de 1915, Sibelius avistou 
dezesseis cisnes. Em seu diário, ele ime-
diatamente anotou uma sequência temáti-
ca magnífica, que incorporou ao fi nale da 
Quinta Sinfonia, e escreveu: “Uma das ex-
periências mais marcantes da minha vida! 
Deus, que lindo”.

A primeira versão da Sinfonia nº 5, apresen-
tada em Helsinque na ocasião dos cinquen-
ta anos do compositor, alcançou enorme e 
imediato sucesso. Sibelius já era um herói 
nacional, e a recepção foi avassaladora. 
O compositor precisou receber delegações 
por horas antes do concerto, durante o qual a 
plateia gritava de alegria, e as celebrações se 
estenderam por vários dias e apresentações.

Era com alívio que a Quinta Sinfonia che-
gava ao público após a Quarta, que havia 
sido considerada de difícil compreensão. 
Para alguns acadêmicos e críticos influen-
tes, contudo, a obra era uma decepção, 
uma vez que esperavam que Sibelius con-
tinuasse no caminho da destruição total da 
tonalidade que havia iniciado com a sinfo-
nia anterior.

Sibelius havia deliberadamente parado na-
quele ponto, pois avaliara que, além das 
fronteiras do tonalismo, havia apenas “lou-
cura e caos”. Arnold Schoenberg, que avan-
çara com seu projeto de destruição total 
da tonalidade, havia evitado o caos atra-
vés do dodecafonismo, uma nova técnica 
de composição regida por regras rígidas. 
Essa solução, porém, não satisfazia Sibelius. 
Enquanto Arnold Schoenberg caiu, por ve-
zes, nas velhas formas em suas tentativas de 
reconstruir a linguagem musical, Sibelius 

preferiu se ater às harmonias tradicionais, 
mas renovando a forma sinfônica.

O estilo de Sibelius estava, naquela altura 
e na superfície, mais agradável e de mais 
fácil compreensão aos ouvidos do público. 
No entanto, novos desafios já aguardavam 
o compositor. Durante a Primeira Guerra 
Mundial, seu caderno de anotações havia 
sido preenchido com material não apenas 
para a Quinta Sinfonia, mas também para a 
Sexta e a Sétima — ambas surpreenderiam 
os melómanos.

Vesa Sirén
Jornalista, colaborador do 
jornal Helsingin Sanomat e 
editor do site www.sibelius.fi .

Tradução: Ricardo Sá Reston 
e Catherine Carignan.

Revisão e edição: Igor Reyner.

Texto original: https://
www.sibelius.info/english/
musiikki/ork_sinf_05.htm
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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. Seus antecessores foram Yan Pascal
Tortelier, John Neschling, Eleazar de Carvalho, Bruno Roccella e 
Souza Lima. 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, rece-
beu o Grande Prêmio da Revista Concerto e o Prêmio da Música 
Brasileira. Em outubro de 2022, a Osesp — Orquestra e Coro — 
estreou no Carnegie Hall, em Nova York, realizando dois progra-
mas — o primeiro como convidada da série oficial de assinaturas 
da casa, o segundo com o elogiado projeto “Floresta Villa-Lobos”.
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Thierry Fischer REGENTE

Desde 2020, Thierry Fischer é Diretor Musical e Regente Titular 
da Osesp, cargo que também assumiu em setembro de 2022 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 gru-
pos 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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Augustin Hadelich VIOLINISTA

Augustin Hadelich é um dos maiores violinistas de nosso tempo. 
Atuou junto às maiores orquestras dos Estados Unidos e também 
com a Filarmônica de Berlim, a Concertgebouworkest, a Orquestra 
Nacional da França, a Orquestra Filarmônica de Londres, a Orquestra
Filarmônica de Seoul e a Orquestra Sinfônica NHK (Tóquio), dentre 
muitas outras. Foi o ganhador do Grammy Award de 2016, na cate-
goria de Melhor Solo Instrumental Clássico, com L’arbre des songes, 
de Henri Dutilleux. É docente da Universidade de Yale e doutor 
honoris causa pela Universidade de Exeter (2017), tendo sido ain-
da eleito “Instrumentista do Ano de 2018” pela influente revista 
Musical America. 
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DIRETOR MUSICAL E REGENTE TITULAR
THIERRY FISCHER
 
VIOLINOS
EMMANUELE BALDINI SPALLA
DAVI GRATON
  SOLISTA — PRIMEIROS VIOLINOS

YURIY RAKEVICH
  SOLISTA — PRIMEIROS VIOLINOS

ADRIAN PETRUTIU
  SOLISTA — SEGUNDOS VIOLINOS

LEV VEKSLER*
  SOLISTA — SEGUNDOS VIOLINOS | EMÉRITO 

IGOR SARUDIANSKY
  CONCERTINO — PRIMEIROS VIOLINOS

MATTHEW THORPE
  CONCERTINO — SEGUNDOS VIOLINOS

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 KIM
PAULO PASCHOAL
RODOLFO LOTA
SORAYA LANDIM
SUNG-EUN CHO
SVETLANA TERESHKOVA
TATIANA VINOGRADOVA

Orquestra Sinfônica do 
Estado de São Paulo — Osesp

VIOLAS
HORÁCIO SCHAEFER SOLISTA | EMÉRITO
MARIA ANGÉLICA CAMERON CONCERTINO
PETER PAS CONCERTINO
ANDRÉ RODRIGUES 
ANDRÉS LEPAGE
DAVID MARQUES SILVA
ÉDERSON FERNANDES
GALINA RAKHIMOVA
OLGA VASSILEVICH
SARAH PIRES
SIMEON GRINBERG
VLADIMIR KLEMENTIEV

VIOLONCELOS
HELOISA MEIRELLES CONCERTINO
RODRIGO ANDRADE CONCERTINO
ADRIANA HOLTZ
BRÁULIO MARQUES LIMA
DOUGLAS KIER
JIN JOO DOH
MARIA LUÍSA CAMERON
MARIALBI TRISOLIO
REGINA VASCONCELLOS

CONTRABAIXOS
ANA VALÉRIA POLES SOLISTA
PEDRO GADELHA SOLISTA
MARCO DELESTRE CONCERTINO
MAX EBERT FILHO CONCERTINO
ALEXANDRE ROSA
ALMIR AMARANTE
CLÁUDIO TOREZAN
JEFFERSON COLLACICO
LUCAS AMORIM ESPOSITO
NEY VASCONCELOS
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HARPAS
LIUBA KLEVTSOVA SOLISTA
BRENDA OLIVIERI**

FLAUTAS
CLAUDIA NASCIMENTO SOLISTA
FABÍOLA ALVES PICCOLO
JOSÉ ANANIAS 
SÁVIO ARAÚJO

OBOÉS
ARCADIO MINCZUK SOLISTA
JOEL GISIGER SOLISTA
NATAN ALBUQUERQUE JR. CORNE INGLÊS
PETER APPS
RICARDO BARBOSA

CLARINETES
OVANIR BUOSI SOLISTA
SÉRGIO BURGANI SOLISTA
NIVALDO ORSI CLARONE
DANIEL ROSAS REQUINTA
GIULIANO ROSAS

FAGOTES
ALEXANDRE SILVÉRIO SOLISTA
JOSÉ ARION LIÑAREZ SOLISTA
ROMEU RABELO CONTRAFAGOTE
FRANCISCO FORMIGA

TROMPAS
LUIZ GARCIA SOLISTA
ANDRÉ GONÇALVES
JOSÉ COSTA FILHO
NIKOLAY GENOV
LUCIANO PEREIRA DO AMARAL
EDUARDO MINCZUK
GUILHERME MERIQUE**

TROMPETES
FERNANDO DISSENHA SOLISTA
ANTONIO CARLOS LOPES JR.* SOLISTA
MARCOS MOTTA UTILITY
MARCELO MATOS

TROMBONES
DARCIO GIANELLI SOLISTA
WAGNER POLISTCHUK SOLISTA
ALEX TARTAGLIA
FERNANDO CHIPOLETTI

TROMBONE BAIXO
DARRIN COLEMAN MILLING SOLISTA

TUBA
FILIPE QUEIRÓS SOLISTA

TÍMPANOS
ELIZABETH DEL GRANDE SOLISTA | EMÉRITA 
RICARDO BOLOGNA SOLISTA

PERCUSSÃO
RICARDO RIGHINI 1ª PERCUSSÃO
ALFREDO LIMA
ARMANDO YAMADA
RUBÉN ZÚÑIGA

TECLADOS
OLGA KOPYLOVA SOLISTA

CONVIDADOS DESTE PROGRAMA
ANDREA CAMPOS VIOLINO
DANIEL MOREIRA VIOLINO
GERSON NONATO VIOLINO
RICARDO TAKAHASHI VIOLINO
ERIC GOMES TROMPA
NELSON FARIA TROMPA
TAYANNE SEPULVEDA TROMPA
EDMILSON GOMES TROMPETE
THIAGO LAMATTINA PERCUSSÃO

* CARGO INTERINO.

** ACADEMISTAS 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  
 
PEDRO PULLEN PARENTE PRESIDENTE
STEFANO BRIDELLI VICE-PRESIDENTE 
 
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 
 
+ www.fundação-osesp.art.br/equipe

GOVERNADOR
TARCÍSIO DE FREITAS

VICE-GOVERNADOR
FELICIO RAMUTH

SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA
CRIATIVA DE SÃO PAULO

SECRETÁRIA DE ESTADO
MARILIA MARTON

SECRETÁRIO EXECUTIVO
FREDERICO MASCARENHAS

CHEFE DE GABINETE
DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

COORDENADORA DA UNIDADE DE
MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO
GISELA COLAÇO GERALDI

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

Governo do Estado
de São Paulo
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PRÓXIMOS CONCERTOS DA 
OSESP NA SALA SÃO PAULO

ALGUMAS DICAS PARA APROVEITAR 
AINDA MAIS A MÚSICA 

16, 17 E 18 MAR
OSESP
LOUIS LANGRÉE regente
Obras de Charles Ives e Rachmaninov

23, 24 E 25 MAR
OSESP
MARC ALBRECHT regente
LUCAS JUSSEN piano
ARTHUR JUSSEN piano
Obras de Satie, Poulenc e Stravinsky

Agenda completa: www.osesp.art.br/programacao
Ingressos: www.osesp.art.br/ingressos

Falando de Música
Em semanas de concertos sinfônicos, 
sempre às quintas-feiras, você encon-
tra em nosso canal no YouTube um 
vídeo sobre o programa, com comen-
tários de regentes, solistas e outros 
convidados especiais.

Entrada e saída da Sala de Concertos
Após o terceiro sinal, as portas da sala 
de concerto são fechadas. Quando for 
permitido entrar após o inicio do con-
certo, siga as instruções dos indicadores 
e ocupe rápida e silenciosamente o pri-
meiro lugar vago. Precisando sair, faça-o 
discretamente, ciente de que não será 
possível retornar.

Silêncio
Uma das matérias-primas da música de 
concerto é o silêncio. Desligue seu celular 
ou coloque-o no modo avião; deixe para 
fazer comentários no intervalo entre as 
obras ou ao fim; evite tossir em excesso. 
A experiência na sala de concertos é co-
letiva, e essa é uma das belezas dela.

Gravações
Antes da música começar e nos aplau-
sos, fique à vontade para filmar e foto-
grafar, mas registros não são permiti-
dos durante a performance. Sempre que 
quiser recordar da música, visite nossas 
redes sociais.

Comidas e bebidas
O consumo não é permitido no interior 
da sala de concertos. Conheça nossas 
áreas destinadas a isso na Sala.

SERVIÇOS

Café da Sala
Tradicional ponto de encontro antes 
dos concertos e nos intervalos, locali-
zado no Hall Principal, oferece cafés, 
doces, salgados e pratos rápidos em 
dias de eventos. 

Cafeteria Lillas Pastia
Situada dentro da Loja Clássicos, ofe-
rece bebidas, salgados finos e confei-
taria premiada.

ACESSO À SALA

Estacionamento
Funcionamento diário, das 6h às 22h ou 
até o fim do evento. O bilhete é retira-
do na entrada e o pagamento deve ser 
efetuado em um dos dois caixas – no 1º 
subsolo ou no Hall Principal.

Reserva de Táxi | Área de Embarque
e Desembarque
Agende sua corrida de volta para casa 
com a Use Táxi, no estande localiza-
do no Boulevard. Há, ainda, uma área 
interna exclusiva para embarque e de-
sembarque de passageiros, atendendo 
táxis ou carros particulares. 

Lojas Clássicos
Possui CDs, DVDs e livros de música 
clássica, oferece também uma seleção 
especial de publicações de outras artes, 
ficção, não-ficção e infanto-juvenis. In-
clui uma seção de presentes e souvenirs.

Restaurante da Sala
Oferece almoço de segunda a sexta, 
das 12h às 15h, e jantar de acordo com 
o calendário de concertos — mediante 
reserva pelo telefone (11) 3325-9958 ou 
pelo e-mail ssp@8arte.com.br.

Acesso Estação Luz
Use a passagem direta que liga o esta-
cionamento da Sala com a Plataforma 
1 da CPTM, dentro da Estação Luz. Ela 
está aberta todos os dias, das 6h às 
23h30. Garanta o seu bilhete previa-
mente nos guichês da Estação ou pelo 
celular, usando o TOP – Aplicativo de 
Mobilidade, disponível na App Store e 
no Google Play.

Confira horários de funcionamento e outras informações em:
www.salasaopaulo.art.br/servicos
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Violinista Augustin Hadelich, por Suxiao Yang.
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