
MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESENTAM

FUNDAÇÃO
relatório de compromisso social

2012

OSESP

FU
N

D
A

Ç
Ã

O
 O

S
ES

P |
 RELA

TÓ
RIO

 S
O

C
IA

L 2
0

1
2



1

RelatóRio anual
de CompRomisso soCial

QUALIDADE ARTÍSTICA

EXPANSÃO DE PÚBLICO

CONHECIMENTO, 
EDUCAÇÃO E CIDADANIA

GESTÃO

RELATÓRIO
ANUAL

compromisso social

2012

4

24 
42 

 

56



2

RelatóRio anual
de CompRomisso soCial

3

RelatóRio anual
de CompRomisso soCial

MARCELO
  ARAUJO

D
iv

u
lg

a
ç

ã
o

tomando licença para adotar um tom 
pessoal, não poderia deixar de assinalar que meu 
primeiro ano como secretário estadual da Cultura 
teve como um de seus pontos mais gratificantes a 
possibilidade de manter um envolvimento profundo 
com o enorme projeto que constitui a osesp. 
Foi um ano de grandes realizações, com público 
crescente, expansão nos projetos educacionais 
e o desafio de mais uma turnê pela europa, com 
programas de altíssimo nível.

a osesp se dedica com igual empenho às 
iniciativas que tornem a música erudita acessível a 
todos. são muitos os projetos com essa proposta: 
Concertos matinais, com entrada franca nas 
manhãs de domingo; Concertos a preço popular e 
ensaio aberto (quando a osesp abre as portas do 
seu último ensaio, também com preços simbólicos); 
osesp itinerante, que percorre cidades do interior 
com aulas, oficinas e concertos, reunindo neste ano 
público de aproximadamente 45 mil pessoas. 

deve-se dar destaque, também, às 
iniciativas de difusão através de plataformas 
digitais, como as três transmissões ao vivo e 
gratuitas no projeto Concerto digital. além disso, 
a osesp disponibiliza cada vez mais conteúdo em 

seu site, como áudio, entrevistas e textos, parte 
deles publicados na Revista osesp – iniciativas de 
difusão que se somam às transmissões em parceria 
com a Rádio Cultura (sp) e Rádio meC (RJ) de 
todos os concertos da temporada. 

marco histórico para a instituição, em 2012 
a osesp passou a gerir o Festival internacional 
de inverno de Campos do Jordão, maior evento 
de música erudita do país, em sua 43ª edição. 
promovida pelo Governo do estado de são paulo, 
essa bem sucedida parceria possibilitou trazer à 
cidade serrana cerca de 80 concertos e apresentou 
inovações no âmbito pedagógico, com ênfase nos 
intercâmbios com instituições internacionais.

este ano de tantos êxitos é resultado, 
sobretudo, da parceria afinada que o Governo do 
estado de são paulo e a Fundação osesp mantém 
para gestão da orquestra; uma parceria de muitas 
mãos, executada com competência por todos os 
músicos, pelo coro, pelas equipes administrativas, 
técnica, de educação e pesquisa, a quem agradeço 
pelo imprescindível empenho.

Marcelo MaTToS araujo
SECRETáRIO DE ESTADO DA CULTURA DE SÃO PAULO
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TEMPORADA2012
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Foram 35 semanas de concertos da 
temporada regular, 124 concer-
tos na sala são paulo, mais de 12 
mil assinaturas vendidas, uma 

consagradora turnê que passou por algu-
mas das mais importantes salas de concerto 
da europa, mais de 80 regentes e solistas 
que dividiram o palco com a orquestra, 
estreias, encomendas, concertos gratuitos 
e uma série de atividades pedagógicas 
que ultrapassou a marca de 120 mil parti-
cipantes. todas essas iniciativas e realiza-
ções fizeram de 2012 um ano inesquecível 
para a osesp.

o diretor artístico arthur nestrovski 
definiu “música em tempos de Guerra e 
paz” como tema dessa temporada. ao lon-
go do ano, algumas peças-chave ilustraram 
musicalmente essa ideia, como as sinfonias 

de shostakovich e de leonard Bernstein, a 
belíssima Missa in Tempore Belli, de Joseph 
Haydn, o quarteto de cordas Different Trains, 
de steve Reich, e até mesmo casos mais ex-
plícitos, como a peça descritiva de James 
macmillan, O Exorcismo do Rio Sumpúl, no 
qual o compositor escocês narra musical-
mente um ataque de helicópteros numa 
pequena vila durante a Guerra Civil em el 
salvador. 

Jorge de almeida, professor de teoria 
literária na usp, escreveu um belo artigo 
intitulado “Variações em tempos de Guerra 
e paz”, publicado na edição de maio da Re-
vista Osesp que está também disponível para 
leitura em nosso site. esse mesmo tema 
também foi apresentado por Jorge de al-
meida na série Música na Cabeça. 
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PRIMEIRA TEMPORADA cOM   
 MARIN ALsOP               cOMO TITULAR
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capitulo na história da osesp: o 
início de marin alsop como re-
gente titular. nas 11 semanas em 

que apresentou concertos regulares e na 
turnê europeia, a discípula de dois dos 
maiores regentes do século XX, leonard 
Bernstein e seiji ozawa, encantou pú-
blico e crítica. alsop, nesse seu primeiro 
ano, promoveu contribuições significativas, 
como a parceria com o selo naxos, que em 
2012 lançou o primeiro de dois ciclos ini-
ciados pela osesp, as sinfonias de prokofiev 
— com regência da própria alsop — e as 
de Villa-lobos, com isaac Karabtchevsky. 
sua presença e seu empenho foram 
fundamentais na turnê europeia, na qual 
a osesp se apresentou nas salas de concer-
tos que recebem as melhores orquestras do 
mundo, como o Royal albert Hall (lon-
dres) e o Concertgebouw (amsterdã).

o empenho e o talento de alsop já 
podem ser notados no equilíbrio e no re-
finamento de todos os naipes da orquestra. 
nesse curto período inicial, o trabalho de 
alsop já deflagra um futuro promissor 
para a osesp. 

Ela é uma programadora 
perspicaz e que tem não só um amplo 
repertório, mas também um apetite 
insaciável por música nova.É uma 
comunicadora incrível. 

                Gramophone (Jammes Jolly)

Uma noite de música que eleva 
a alma e que se torna ainda mais 
atraente pela devoção de uma mulher. 
Marin Alsop: um nome para lembrar.

           Sunday Express (Jeffery taylor)

Não há dúvida do quão bem a 
orquestra brasileira já responde à 
energia e ao entusiasmo de Alsop.

       The Guardian

“A Osesp tem paixão, 
comprometimento e energia.”

                              marin alsop
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cELsO
        ANTUNEs

esse ano também marcou a estreia 
de Celso antunes como regente 
associado da osesp. antunes re-
geu sete diferentes programas ao 

longo da temporada, com destaque ao 
repertório coral, sua especialidade — 
atualmente ocupa o cargo de regente titu-
lar do prestigiado netherlands Radio Choir 
‘Groot omroepkoor’ e também é profes-
sor de regência coral da Haute École de 
musique de Genebra.

c
el

So
 a

n
Tu

n
eS

 r
eg

en
D

o
 a

 M
is

sa
 in

 T
eM

Po
ri

 B
el

li 
, D

e 
H

ay
D

n
; F

o
To

 p
o

r 
a

le
xa

n
D

re
 F

el
ix

REcONhEcIMENTO
 INTERNAcIONAL
a osesp vem despertando a 

atenção da exigente crítica in-
ternacional. sua excepcional 
atuação nos palcos brasileiros 

e internacionais recebeu espaço nos mais 
conceituados veículos de comunicação do 
mundo.a mais importante revista de mú-
sica clássica, a Gramophone, dedicou uma 
reportagem especial com quatro páginas à 
orquestra em sua edição de agosto. o jor-
nalista James Jolly, que assina a matéria, 
esteve no Brasil para o primeiro concerto 
de alsop como titular da osesp e comenta 
no texto “Viva a música!” suas impressões 

do trabalho desenvolvido pela orquestra 
— ressaltando o entusiasmo recíproco de 
alsop com a osesp —, menciona alguns 
dos projetos audaciosos em andamento, 
como as gravações das sinfonias de proko-
fiev, e destaca a importância de uma sede 
do porte da sala são paulo.

o Financial Times também publicou 
uma longa entrevista com alsop sobre os 
desafios e as conquistas da osesp. publi-
cações como a BBC Music Magazine, o The 
Times e o The Telegraph também dedicaram 
artigos significativos sobre o desempenho 
da osesp”.
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cONsAgRADORA
TURNê DA OsEsP  
NAs MELhOREs sALAs DA EUROPA
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o primeiro concerto da turnê acon-
teceu no maior festival de música clássi-
ca do mundo, os proms. o Royal albert 
Hall, teatro que recebe a maior parte das 
apresentações do festival londrino, ficou 
completamente lotado, com cerca de seis 
mil pessoas. a osesp, primeira orquestra 
brasileira a participar dos proms, foi ova-
cionada pelo público e recebeu elogiosas 
críticas da mídia internacional. esse con-
certo foi transmitido pela Rádio BBC 3, 
pela BBC tV, pela internet e, em são paulo, 
também ao vivo, pela Rádio Cultura Fm. 
esse momento marcou uma das mais im-
portantes páginas na história da orquestra.

na turnê, a osesp também se apresen-
tou no Festival aldeburgh music — cria-
do pelo compositor britânico Benjamin 
Britten —, no Rheingau musik Festival 
— outro festival,  na cidade de Wiesbaden 
(alemanha) — e, por fim, numa das mais 
importantes salas de concerto do mundo: 
o Concertgebouw,  em amsterdã

em 2012, a osesp fez a sua nona 
turnê internacional e a primei-
ra sob o comando da nova re-
gente titular marin alsop. em 

quatro inesquecíveis apresentações, a or-
questra recebeu dois dos mais destacados 
solistas brasileiros no cenário interna-
cional: Nelson Freire e Antonio Me-
neses. a osesp apresentou dois progra-
mas bem diversificados, que exploravam 
todas as qualidades e a versatilidade da or-
questra. em londres e Wiesbaden, obras 
que remetiam às américas: Sinfonia nº 9 
em Mi Menor, Op.95 - Do Novo Mundo, de 
antonín dvorák; Fanfarra Para um Homem 
Comum, de aaron Copland; Fanfarra Para 
Uma Mulher Incomum, de Joan tower (peça 
dedicada a marin alsop); Estância Op.8a: 
Quatro Danças, de alberto Ginastera; e Mo-
moprecoce – Fantasia Para Piano e Orquestra, 
de Villa-lobos, tendo como solista nelson 
Freire. e o segundo programa, apresenta-
do em aldeburgh e em amsterdã: Sinfonia 
nº 4 em Fá Menor, Op.36, de tchaikovsky; 
Abertura Concertante, de Camargo Guar-
nieri e Concerto Para Violoncelo em Si Menor, 
Op.104, de dvorák, com solos de antonio 
meneses.

a osesp demonstrou-se afiada (...) em um programa 
que exibiu espírito festivo, mas com credenciais musicais 

impressionantes.
The Telegraph

Você está planejando ir às olimpíadas em 2016? 
esqueça esportes por uma noite e vá ouvir a osesp.

      The Times

um belo começo para a osesp e marin alsop –
eu espero vê-los muitos vezes no futuro.

 Robert Beattie (See And Heard International)
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ARTIsTA EM 
    REsIDêNcIA

em 2012, iniciou-se o projeto  
artista em Residência, que teve 
a honra de receber o prestigia-
do violoncelista pernambucano 

antonio meneses.

a cada temporada, o artista escolhido 
participará de uma série de programas ao 
longo ao ano, tanto sinfônicos como de câ-
mara, e também irá ministrar aulas para os 
alunos da academia osesp.

neste ano, meneses foi solista de dois 
concertos, do Concerto Para Violoncelo de 
dvorák, e da peça escrita por marco padi-
lha [estreia mundial]. também se apresen-
tou em outros dois recitais, um ao lado do 
pianista José Feghali e outro com os inte-
grantes do Quarteto osesp.

REcITAIs

durante a sua temporada, a osesp 
recebe os mais destacados pia-
nistas do cenário nacional e 
internacional. nesse ano, apro-

veitando a vinda de nomes como andrás 
schiff, marc-andré Hamelin, alexandre 
tharaud, louis lortie e arnaldo Cohen, rea-
lizaram além de apresentações concertantes 
com orquestra, recitais solos na sala são 
paulo. desde 2010 a osesp tem organizado 
com regularidade esses recitais dentro da sua 
programação. nesse curto período, devido 
à alta qualidade dos intérpretes, se torna-
ram um dos destaques de sua temporada.

Teremos de esperar vários 
anos até assistirmos a outra noite 
pianística tão excepcional.

             João marcos Coelho, sobre o recital 
de andrás schiff (O Estado de S. Paulo)

O recital de Marc-André 
Hamelin transportou o público para 
a era dourada dos grandes virtuoses 
do teclado no século 19.

João marcos Coelho (O Estado de S. Paulo)

O recital de Marc-André 
Hamelin foi uma daquelas raras 
ocasiões em que a experiência estética 
proporcionada foi tão impressionante, 
e de tão alto nível, que fica difícil 
fazer qualquer tipo de análise e 
comentário.

leonardo martinelli (Revista Concerto)
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 IMPORTANTEs 
sOLIsTAs E REgENTEs

É possível perceber a 
evolução [da Osesp]: afinação 
das cordas, equilíbrio, 
dinâmica, padrão sonoro.

sidney molina, Folha de S. Paulo

Hilary HaH, que Tocou o ConCerTo nº 1 Para violino, De prokoFiev; 

FoTo por MaTHiaS BoTHor

uma das maiores responsabili-
dades da osesp é recuperar, 
divulgar e incentivar a mú-
sica brasileira de concerto. 

para concretizar essa proposta, a osesp 
fez cinco encomendas de obras inéditas 
a compositores de diferentes correntes. 
o primeiro concerto do ano teve em seu 
programa uma peça feita por encomenda. 
Terra Brasilis - Fantasia Sobre o Hino Nacional 
Brasileiro, da compositora Clarice assad, é 
uma peça orquestral construída a partir 
de temas do nosso hino. assad criou uma 
obra rica em cores e em trechos líricos.

o paulista aylton escobar escreveu 
para osesp uma obra coral, Tombeau: Na 
Tua Mão o Meu Grito, na qual presta uma 
homenagem ao compositor almeida 
prado (1943-2010) utilizando um poema 
de Hilda Hilst, “pequenos Funerais 
Cantantes”, musicado no final da década 
de 1960 por almeida prado. 

pela primeira vez a osesp fez uma en-
comenda internacional, em parceria com 
a los angeles philharmonic orchestra e 

Bem amarrada em sua 
forma livre, terra Brasilis 
merece ser tocada mais vezes.

nelson Kunze, Revista Concerto.

ENcOMENDAs E     EXEcUÇÕEs
a City of Birmingham symphony orches-
tra, para enrico Chapela, que escreveu 
Magnetar: Concerto Para Violoncelo Elétrico 
e Orquestra, que contou nessa estreia sul-
-americana com o solista alemão Johannes 
moser.

a riqueza da música popular, este-
ve presente nas encomendas da osesp, 
com a proposta de acolher as diferenças, 
cruzar fronteiras e romper preconceitos. 
paulo Bellinatti escreveu Concerto Para Dois 
Violões e Orquestra, interpretado pelo ex-
cepcional Brazil Guitar duo (João luiz e 
douglas loria). Já o acordeonista toninho 
Ferragutti compôs a Fantasia Para Acordeão 
e Cordas, apresentado pelo o próprio com-
positor como solista, e regência de Cláu-
dio Cruz. e para encerrar a temporada 
2012 em grande estilo, luiz Cláudio Ra-
mos compôs uma suíte  a partir de algu-
mas canções de Chico Buarque, e intitulou 
a peça de Suíte Chico. muito bem recebida 
pelo público, essa obra possibilitou uma 
escuta cuidadosa desse grande compositor 
popular brasileiro.

a osesp consolidou a pratica de 
trazer ao Brasil os melhores 
maestros e solistas do cenário 
internacional. neste ano, rece-

beu alguns artistas pela primeira vez como 
Carlo Rizzi, marc-andré Hamelin, andrás 
schiff e Hilary Hahn. dessa maneira, o 
público da osesp tem a oportunidade de 
ouvir os solistas que se apresentam nas 
melhores salas do mundo com as mais 
renomadas orquestras. a cada semana, a 
presença de músicos consagrados interna-
cionalmente colabora para o refinamento 
constante do trabalho da osesp e ainda 
possibilita ao público apreciar os mais re-
finados intérpretes da música clássica.
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ALfRED 
   schNITTkE

nesse projeto, diferentes for-
mações da osesp apresentam 
uma significativa parcela de 
obras de um determinado au-

tor, procurando ao longo do ano construir 
um painel coeso do compositor.

nesse ano, o russo alfred schnittke 
(1934-98) foi o escolhido como o compo-
sitor transversal.

em 2012, foram apresentadas, em seis 
programas para orquestra, coro e quarteto, 
sete peças de schnittke. também nesse 
ano foi feita uma publicação totalmente 
dedicada ao compositor, com textos 
de arthur nestrovski, Gidon Kremer, 
mstislav Rostropovich, marco aurélio 
scarpinella Bueno e do próprio alfred 
schnittke, e ainda sugestões de gravações e 
leituras sobre o compositor. para completar, 
scarpinella — referência em música russa 
do século XX — fez uma palestra dentro da 
série música na Cabeça.
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1 ABR DOM 17H Série coral

celSo anTuneS regenTe

coro SinFÔnico Da oSeSp

HEITOR VILLA-LOBOS
Prece Sem Palavras Para Coro Masculino
ALFRED SCHNITTKE
Concerto Para Coro: Excertos
HEITOR VILLA-LOBOS
Bendita Sabedoria
O Salutaris
Ave Maria
Padre Nosso
Cor Dulce, Cor Amabile
Tantum Ergo
ALFRED SCHNITTKE
Cantos de Penitência

10 MAI QUI 21H eleaZar 100 anoS 1

11 MAI SEX 21H eleaZar 100 anoS 2

12 MAI SáB 16H30 eleaZar 100 anoS 3

roBerTo TiBiriçÁ regenTe

DaviD aaron carpenTer viola

ALFRED SCHNITTKE
Concerto Para Viola
PYOTR I. TCHAIKOVSKY
Sinfonia nº 6 em Si Menor, Op.74 - Patética

13 MAI DOM 17H quarTeToS

quarTeTo oSeSp
DaviD aaron carpenTer viola

ALFRED SCHNITTKE
Quarteto de Cordas Nº 2: Agitato
STEVE REICH
Different Trains
JOHANNES BRAHMS
Quinteto Para Clarinete e Cordas, oP.115 
   [Versão Para Quinteto de Cordas]

18 OUT QUI 19H uM cerTo olHar noiTe

20 OUT SáB 14H45 uM cerTo olHar TarDe

aDrian peTruTiu violino

yuriy rakevicH violino

eDerSon FernanDeS viola

Maria angélica caMeron viola

DouglaS kier violoncelo

Maria luÍSa caMeron violoncelo

clÁuDio ToreZan conTraBaixo

ALFRED SCHNITTKE
Moz-Art [sobre KV 416d]
WOLFGANG A. MOZART
Quarteto de Cordas nº 11 
   em Mi Bemol Maior, KV 171
RICHARD STRAUSS
Metamorfoses

18 NOV DOM 17H Série De câMara

giancarlo guerrero regenTe

olga kopylova piano

SILVESTRE REVUELTAS
Homenagem a Federico García Lorca
DMITRI SHOSTAKOVICH
Sinfonia em Dó Menor, Op.110 BIS 
   [Versão de rudolf barChai do Quarteto de Cordas nº 8]
ALFRED SCHNITTKE 
Concerto Para Piano e Cordas
BÉLA BARTÓK
Danças Romenas [Versão Para soPros e Cordas]

25 OUT QUI 21H ceDro

26 OUT SEX 21H araucÁria

27 OUT SáB 16H30 Mogno

louiS langrée regenTe

Mari erikSMoen Soprano

luiSa FranceSconi MeZZo Soprano

colin BalZer Tenor

coro Da oSeSp

ALFRED SCHNITTKE
Moz-Art à la Haydn
JOSEPH HAYDN
Sinfonia nº 44 em Mi Menor - Fúnebre
WOLFGANG A. MOZART
Davidde Penitente, KV 469

COMPOSITOR TRANSVERSAL
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MAgNUs    
   LINDbERg

todos os anos, a osesp recebe 
em são paulo, durante uma se-
mana, um compositor de dife-
rente nacionalidade, orientando 

a orquestra na interpretação de algumas 
de suas obras sinfônicas e camerísticas. 
o projeto Compositor em Residência já 
recebeu nomes como sofia Gubaidulina, 
Krzystof penderecki, John Corigliano e 
peter maxwell davies.

em 2012, recebemos magnus lindberg, 
compositor finlandês que vem traçando 
uma importante carreira no cenário inter-
nacional. nas últimas décadas, a Finlân-
dia produziu incontáveis e excepcionais 
talentos musicais, e a trajetória do pró-
prio lindberg demonstra isso: estudou 
na academia sibelius com mestres como 
einojuhani Rautavaara e paavo Heininen. 
sua música é dramática e com prodigiosa 
habilidade na orquestração.

sua obra tem sido interpretada por 
conjuntos como o ensemble interContem-
porain, a london sinfonietta, a Filarmô-

COMPOSITOR EM RESIDêNCIA

nica de los angeles e, entre os anos de 
2009-11, foi compositor em residência da 
Filarmônica de nova York.

em são paulo, a osesp apresentou duas 
de suas peças orquestrais: Parada e Concerto 
Para Clarinete e Orquestra, com o solista — 
também finlandês — Kari Kriikku e re-
gência de marin alsop. Com o objetivo 
de traçar um panorama diverso de sua 
obra, foram interpretadas na série de câ-
mara três peças de sua autoria: Corrente, 
De Tartuffe, Je Crois e Souvenir. 

Como parte do projeto Compositor 
em Residência, foi publicada uma edição 
especial totalmente dedicada ao compo-
sitor, com textos de Regina porto, Risto 
nieminen, gravações recomendadas, suas 
principais obras e uma cronologia de sua 
vida e obra. e ainda foi realizado um en-
contro com o compositor na série músi-
ca na Cabeça - parceria com o jornal O 
Estado de S. Paulo. dessa forma, o público 
da osesp pôde conhecer a fundo a vida e a 
obra de lindberg.

OSESP.ART.BR 

MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESENTAM

MAGNUS LINDBERG
COMPOSITOR 
   EM RESIDÊNCIA

 
EXECUÇÃO

REALIZAÇÃO

APOIO

28 NOV QUA 19H30

enconTro coM MagnuS linDBerg

2 DEZ DOM 17H Série De câMara

MagnuS linDBerg regenTe e piano

MAGNUS LINDBERG
Corrente
De Tartuffe, je Crois
CLAUDE DEBUSSY
Prélude à L’Après-Midi D’un Faune 
   [arranjo de benno saChs]
GÉRARD GRISEY
Talea
MAGNUS LINDBERG
Souvenir

9 NOV QUI 21H pau-BraSil

30 NOV SEX 21H Sapucaia

1 DEZ SáB 16H30 jequiTiBÁ

Marin alSop regenTe

kari kriikku clarineTe

MAGNUS LINDBERG
Parada
Concerto Para Clarinete e Orquestra
SERGEI PROKOFIEV
Sinfonia nº 4 em Dó Maior, Op.112
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cIcLOs

eleaZar De carvalHo rege a oSeSp no TeaTro culTura arTÍSTica; FoTo FunDação eleaZar De carvalHo

outro ciclo realizado foi o de 
Concertos Para Piano e 
Orquestra, de Wolfgang 
amadeus mozart. Foram apre-

sentados seis de seus concertos, com intér-
pretes que abrilhantaram a nossa temporada, 
como david Fray, nelson Freire, sergio 
tiempo, marc-andré Hamelin, alexandre 
tharaud e maria João pires. 

as quatro sinfonias de Johannes 
Brahms, bem como parte das escritas por 
dmitri shostakovich e leonard Bernstein, 
também foram destaque na temporada 
2012 da osesp.

O milagre aconteceu. E foi feito por 
um santo de casa (Eleazar de Carvalho). 
A sonoridade da orquestra, bela e precisa, 
era surpreendente, inédita mesmo em 
concertos no país, digna de teatro no 
exterior.

diogo pacheco, Revista Veja, no primeiro 
concerto da nova osesp, em 1973
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.séRIE ELEAZAR   DE cARVALhO

em 2012, celebraram-se os 100 anos 
do maior maestro brasileiro da his-
tória: eleazar de Carvalho. Figura 
central na história da osesp, eleazar 

foi fundamental desde a fundação da orques-
tra até a sua reestruturação em 1997 — foi 
regente-titular e diretor artístico da orques-
tra por 24 anos, sendo assim responsável pela 
criação de um dos principais corpos sinfôni-
cos do país. desde o início, o maestro se en-
gajou continuamente por melhores condições 
de trabalho para os músicos, por qualidade 
técnica e artística e por uma sede adequada 
para a orquestra — uma realidade, desde 

1999, com a inauguração da sala são paulo. 
eleazar de Carvalho foi um marco na histó-
ria da música de concerto, maestro brasileiro 
insuperável, foi o único regente do país que 
esteve à frente das mais importantes orques-
tras do mundo, com as filarmônicas de Viena, 
israel, sinfônicas de Boston e de saint louis, 
da qual foi regente titular durante anos. Reco-
nhecido internacionalmente, eleazar foi tam-
bém professor dos mais importantes maestros 
da atualidade como Claudio abbado, Zubin 
mehta e seiji ozawa. na temporada 2012, 
três concertos foram dedicados à sua memó-
ria, o de abertura — um dos momentos mais 
importantes que marcou a estreia de marin 
alsop como regente titular —, em maio, uma 
apresentação muito especial, na qual um dos 
alunos de eleazar de Carvalho, o maestro Ro-
berto tibiriçá regeu a orquestra; e para encer-
rar o ciclo, a osesp interpretou uma de suas 
obras preferidas, Missa Solemnis em Ré Maior, 
Op.123, de Beethoven — o concerto também 
foi apresentado na abertura do 43° Festival de 
inverno de Campos do Jordão, outro projeto 
no qual a figura de eleazar foi fundamental.
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EXPANSÃO    DE PÚBLICO

uma série de projetos educacio-
nais, de expansão de público e 
de democratização de acesso à 
música clássica é desenvolvida 

por uma equipe especializada da Funda-
ção osesp. dessa forma, as atividades da 
orquestra não se restringem à temporada 
regular de concertos e atingem e formam 
um público cada vez maior no país. 

os exemplos são muitos, os Con-
certos Matinais, que acontecem aos 
domingos com entrada franca na sala 
são paulo, os Concertos a Preço Po-
pular, com ingressos a R$ 15,00, e os 

Ensaios Abertos, nos quais a osesp 
abre as portas de seu último ensaio com 
ingressos a R$10,00.

diferentes plataformas de mídia tam-
bém colaboram nesse processo de acesso 
à música clássica, com transmissões se-
manais pela Rádio e tV Cultura e, e em 
2012, também pela Rádio meC (RJ). de-
ve-se destacar também o site da osesp, que 
não pára de crescer e disponibiliza cada 
vez mais conteúdo, como áudio das nossas 
apresentações, entrevistas exclusivas em 
vídeo e textos publicados na Revista Osesp.
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fEsTIVAL DE INVERNO DE
cAMPOs DO JORDãO

em 2012, a Fundação osesp foi in-
cubida de organizar o Festival in-
ternacional de Campos do Jordão 
— o maior evento de música clás-

sica do país. Foram quase 80 concertos, em 
diferentes locais, a maioria no auditório 
Claudio santoro, mas também em outros 
espaços, como igrejas, praças, centros cul-
turais, além de uma série de concertos na 
própria sala são paulo.

nessa 43a edição, o aspecto pedagógico 
foi mais relevante, com a criação inédita de 
parcerias com centros de estudos musicais 
de outros países, como a Royal academy 
of music, o peabody institute, o Cincinna-
ti College of music e os Conservatórios de 
amsterdã e Real de Haia. 

outra iniciativa que a Fundação osesp 
implantou em sua gestão do 43º Festival de 
inverno de Campos do Jordão foi o maior 
espaço a compositores brasileiros, com 
uma programação que destacou obras de 
Villa-lobos, Camargo Guarnieri, Carlos 
Gomes, almeida prado, João Guilherme 
Ripper, andré mehmari, entre outros. 

essa edição do festival também contou 
com importantes grupos orquestrais 
brasileiros, como as sinfônicas municipal, 
Brasileira, da usp, de santo andré, 
Filarmônica de minas Gerais, e grupos de 
câmara como o Quinteto Villa-lobos, a 
Camerata Fukuda, o Quarteto de Cordas da 
Cidade de são paulo, além de excelentes 
músicos e regentes, como marin alsop, 
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84 concertos, destes, 6 foram didáticos

66,447 pessoas assistiram aos concertos

mais de 2,5 mil alunos, e 75 educadores participaram dos concertos

136 bolsistas (26 deles estrangeiros)

Giancarlo Guerrero, Richard armstrong, 
nelson Freire, Johannes moser, susanne 
Bernhard, antonio meneses, Jacques 
Zoon, ewa Kupiec, Fabio Zanon, isaac 
Karabtschevsky, entre muitos outros.

Diferentes formações da osesp tam-
bém marcaram presença no Festival, como o 
Quarteto de Cordas, o Coro e a academia. 

o programa descubra a orquestra, 
pela primeira vez, aconteceu durante o 

Festival de inverno de Campos do Jordão, 
atendendo alunos e professores das cidades 
de taubaté, Guaratinguetá, são José dos 
Campos,  pindamonhangaba e Campos do 
Jordão. Foram realizados seis Concertos 
Didáticos com a orquestra sinfônica de 
são José dos Campos, tendo 75 professo-
res inscritos e público de quase três mil 
pessoas.
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em 2012, a osesp fez três con-
certos gratuitos ao ar livre em 
momentos muito especiais para a 
orquestra. na abertura de sua 

temporada, data que marcava a estreia de 
marin alsop como regente titular, a osesp 
fez uma apresentação no Parque da In-
dependência para um público de cerca 
de 4 mil pessoas. 

no segundo semestre, marcando o 
início da osesp itinerante e também a ida 
da orquestra para a turnê pela europa, 
aconteceu no Parque do Ibirapuera um 
concerto com obras de dvorák, Ginastera e 
Villa-lobos, com solos do mais prestigiado 
pianista brasileiro, nelson Freire. nesse 

ENsAIOs 
   AbERTOs

o número de assinantes e o pú-
blico avulso da osesp é cada 
ano maior. Buscando atender 
a essa demanda, desde o ano 

passado a osesp passou a abrir as portas 
do ensaio geral com ingressos a R$ 10. 

cONcERTOs  
   AO AR LIVRE

concerto, também gratuito, cerca de 8 mil 
pessoas puderam ver de perto a orquestra,  
que iria encantar as plateias europeias. mais 
de 20 mil pessoas marcaram presença na 
Praia do Gonzaga, na cidade de santos, 
no concerto de encerramento da temporada 
2012 da osesp. Com regência de marin 
alsop, a apresentação teve participação 
especial do jovem maestro Yuri azevedo, 
que recebeu o prêmio eleazar de Carvalho 
do 43º Festival de inverno de Campos do 
Jordão. no repertório, estavam obras de 
leonard Bernstein, George Gershwin e a 
encomenda da osesp, Suíte Chico, feita por 
luiz Cláudio Ramos a partir de canções de 
Chico Buarque.

dessa forma, um número maior de pessoas 
pode conhecer mais de perto o trabalho da 
nossa orquestra. ensaios abertos, projeto 
que busca ampliar cada vez mais o públi-
co osesp, contou ao longo do ano com 30 
apresentações.
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cONcERTOs DIgITAIs

o uso de novas tecnologias visan-
do ampliar o público da música 
clássica é uma tendência mun-
dial e as principais orquestras 

tem implantado cada vez mais esse sistema, 
como Digital Concert Hall, da orquestra Filar-
mônica de Berlim. nos últimos anos, o pú-
blico da osesp vem se ampliando e não raro 
tem seus concertos esgotados. dessa forma, o 
desenvolvimento de novas plataformas de mí-
dia torna-se fundamental para atender a um 
número cada vez maior de pessoas. as trans-
missões ao vivo pela internet, através do site 
www.concertodigital.osesp.art.br permite a 

um público ilimitado acompanhar gratuita-
mente a melhor orquestra da américa latina. 
esse tipo de ferramenta ainda possibilita 
atingir uma audiência mais jovem do que as 
tradicionais salas de concertos. neste ano, 
tivemos três concertos transmitidos ao vivo 
pela internet, iniciativa que possibilita a um 
público fora de são paulo ou do Brasil acom-
panhar o trabalho que vem sendo desenvol-
vido pela osesp. a abertura da temporada 
2012, que marcou a estreia de marin alsop 
como regente titular, pôde ser acompanha-
da por cerca de 20 mil pessoas em 34 países 
— para atingir esse público num só con-
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desde 2008, o projeto osesp 
itinerante percorre cidades 
do interior do estado de são 
paulo levando gratuitamente 

concertos ao ar livre com instrumentistas 
da orquestra e uma série de atividades 
educativo-musicais, como oficinas de 
cordas, sopros e metais e cursos de apreciação 
musical, cujos temas são organizados por 
períodos, da antiguidade até o expressio-
nismo. em muitas cidades, a infraestrutura 
para a música de concerto é muito restrita, 
e projetos como o osesp itinerante pro-
porcionam o contato com a música sinfônica 

de qualidade e despertam em muitos jovens o 
interesse pela música clássica. 

esse ano, o projeto passou por 13 
cidades do estado de são paulo, promo-
veu mais de 90 atividades, com quase 40 
concertos gratuitos com diferentes for-
mações, como metais, cordas, coro e so-
pros da osesp, para um público recorde de 
quase 11 mil pessoas.

desde o início, o projeto de itine-
rância conta com a parceria do sesC-sp 
que abriga a maior parte das atividades 
—, e a realização do Governo do estado 
de são paulo.

ITINERâNcIA 
   DA ORqUEsTRA
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13 cidades

27 concertos de câmara

9 aulas de apreciação musical (3 módulos cada)

3 concertos ao ar livre

79 atividades

42.053 pessoas

10 MAR SáB 16H30 

Marin alSop regenTe

DaviD Fray piano

CLARICE ASSAD
Terra Brasilis – Fantasia Sobre o Hino Nacional 
Brasileiro [enComenda osesP. estreia mundial]
WOLFGANG A. MOZART
Concerto nº 22 Para Piano em Mi Bemol Maior, KV 482
DMITRI SHOSTAKOVICH
Sinfonia nº 5 em Ré Menor, Op.47

3 NOV SáB 16H30 

yan paScal TorTelier regenTe

louiS lorTie piano

GEORGE GERSHWIN
Girl Crazy: Abertura [arranjo de dyan mCbride]
Rhapsody in Blue
MAURICE RAVEL
Gaspard de la Nuit
Gaspard de la Nuit [arranjo de marius Constant]
GEORGE GERSHWIN
Girl Crazy: I Got Rhythm [Variações Para Piano e orQuestra] 
   [arranjo de William sChoenfeld]

8 DEZ SáB 16H30 

Marin alSop regenTe

JOHANN SEBASTIAN BACH
Chacona [transCrição de nathan raChlin]
DMITRI SHOSTAKOVICH
Sinfonia nº 7 em Dó Maior, Op.60 - Leningrado

certo, seriam necessárias 16 salas são paulo. 
essa apresentação contou ainda com a par-
ticipação do pianista francês david Fray. 
no segundo semestre, com regência Yan 
pascal tortelier, nosso regente convidado 
de honra, e solos do pianista louis lortie, 
fizemos outra transmissão digital, num 
programa dedicado a George Gershwin e 
maurice Ravel. em dezembro, transmitimos 

outro programa, com a Sinfonia nº 7, de 
shostakovich, regida por marin alsop. os 
três concertos ficaram disponíveis no site 
(www.concertodigital.osesp.art.br) durante 
um mês, período em que o internauta pôde 
assistir a comentários do diretor artístico 
da osesp, arthur nestrovski, e entrevistas 
com marin alsop e Yan pascal tortelier.

Maravilha o concerto digital na 
Sala São Paulo! Isto sim é cidadania e 
democratizar cultura!

alberico m.F. @berico

Moro em Ilhéus, Bahia (...) ouvi 
emocionado o primeiro concerto da 
Osesp via internet.

Ricardo sant’anna Cabral.

The images were great and the 
concert was fantastic. A great job and 
very glad that you are web-casting 
these concerts […]!

andrew smith / são Francisco (eua).

As imagens estavam ótimas e 
o concerto foi fantástico. Ótimo 
trabalho e estou muito feliz por vocês 
transmitirem os concertos […]!
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Embu das artEs

Jandira

Valinhos

itu

são roquE

sorocaba

tatuí

itapEtininga

ribEirão prEto

araçatuba

bauru

matão

osasco

itapEcErica da sErra

campos do Jordão

guaratinguEtá

taubaté

são José dos campos

mogi das cruzEs

suzano

guarulhos

mauá

são caEtano do sul

santos

santo andré

diadEma

mongaguá

JaÚ

são José do rio prEto

catanduVa

barrEtos

Jaboticabal

campinas

VinhEdo

atibaia

Jundiaí

ourinhos

assis

aVaré

araraquara

limEira

são carlos

indaiatuba

Franca

rEgistro

piracicaba

araras

birigui

marília

prEsidEntE prudEntE

cIDADEs POR ONDE A OsEsP ITINERANTE  
      Já PAssOU, DEsDE 2008.
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sITE E PODcAsT
o crescimento das possibilidades digi-

tais vem ao encontro do compromisso da 
osesp de levar música clássica para além 
das salas de concerto. o nosso site e os apli-
cativos, que procuramos aprimorar cada 
vez mais, possibilitam — e facilitam — o 
acesso a diversas formas de conteúdo, com 
textos, áudios, vídeos e novidades sobre a 
orquestra. 

nosso site disponibiliza gravações de 
apresentações da osesp, entrevistas com 
músicos da orquestra e convidados e en-
saios publicados na Revista Osesp. em 2012, 
foi disponibilizada, por exemplo, a gravação 
integral do Cd comemorativo dos 30 anos 

com a osesp do oboísta arcádio minczuk, 
distribuída também para os assinantes. o 
áudio das palestras da série música na 
Cabeça e uma série de vídeos feitos nos en-
saios abertos também estão acessíveis aos 
internautas. 

o aplicativo da osesp, disponível des-
de o ano passado para qualquer tipo de 
smartphone, oferece, para quem fizer gra-
tuitamente o download, a programação 
semanal da orquestra, a discografia e os 
podcasts. Com essa ferramenta, é até possí-
vel comprar, pelo telefone, os ingressos para 
os concertos da osesp.

cONcERTOs
   MATINAIs

promovida pela Fundação osesp, a 
série Concertos matinais na sala 
são paulo (sempre nas manhãs de 
domingo) traz apresentações 

gratuitas da própria osesp e das orquestras 
parceiras. Com o intuito de democratizar o 

acesso à música clássica, neste ano,  foram 
mais de 30 concertos gratuitos com, além da 
osesp, orquestras como a sinfônica Heliópolis, 
a Jazz sinfônica, o Coral Jovem do estado, a 
orquestra do theatro são pedro, a Fundação 
Bachiana Filarmônica, entre outras.

Para o Instituto Baccarelli 
é um motivo de muita felicidade 
poder contar com essa parceria, que 
contribui para a inclusão cultural e 
fomenta o incentivo à música.

edilson Ventureli - diretor de Relações 
institucionais

Esta parceria vem ao encontro da 
nossa proposta pedagógica e musical, 
pois permite aproximar os alunos e seus 
familiares quando, juntos, apreciam  um 
concerto. Desta forma, o aluno do Guri 
satisfaz seu desejo de compartilhar o 
aprendizado musical! 

Valeria Zeidan - Coordenadora pedagógica 
do Guri/santa marcelina Cultura institucionais

A parceria com a Osesp trouxe o 
desafio de mostrar a nossa equipe e à 
comunidade que vale a pena deixar-se 
contagiar por esses espetáculos. A sala, 
a orquestra, as apresentações, tudo é tão 
especial que nos sentimos especiais.

sóstenes Brasileiro de oliveira - diretor 
Geral da Fundação Gol de letra

11 Mar orquestra Jovem do estado de são paulo - oJesp
18 Mar
25 Mar
08 Abr
15 Abr
22 Abr
29 Abr
13 Maio
20 Maio
27 Maio
03 Jun
10 Jun
17 Jun
24 Jun
08 Jul
22 Jul
05 Ago
26 Ago
02 Set
09 Set
16 Set
23 Set
30 Set
14 Out
28 Out

11 Nov
04 Nov

18 Nov
25 Nov

16 Dez
09 Dez

Fundação Bachiana Filarmônica
programa pré-estréia (tV Cultura)
Coros infantil e Juvenil da osesp
orquestra Jovem do estado de são paulo - oJesp
Jazz sinfônica
orquestra sinfônica municipal de santos
Coro da osesp
Banda sinfônica
Camerata Brasil e marcelo Bratke - “tom Jobim plural”
orquestra sinfônica de santo andré - ossa
osesp
orquestra do theatro são pedro
são paulo Companhia de dança
orquestra Jovem do estado de são paulo - oJesp
osesp
orquestra do theatro são paulo
orquestra do Festival de Campos do Jordão
Coros infantil e Juvenil da osesp
osesp
Banda sinfônica
Coro da osesp
Coral Jovem do estado
orquestra Jovem tom Jobim
Jazz sinfônica
orquestra sinfônica de santo andré - ossa
sinfônica Heliópolis
osesp
Jazz sinfônica
Banda sinfônica Jovem do estado
osesp
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LEITURA PúbLIcA
nessa temporada,  a leitura pública contemplou O Messias, de Händel. no proje-

to, o público pode se juntar aos coralistas da osesp no palco da sala são paulo 
e cantar em conjunto com um coro profissional. Com regência de naomi 
munakata, a leitura pública aconteceu como parte dos Concertos matinais, 

com entrada franca.

RelatóRio anual
de CompRomisso soCial

TRANsMIssÕEs 
      RáDIO E TV cULTURA 
  E RáDIO MEc E bbc
desde maio, além das transmis-

sões regulares dos concertos 
sinfônicos da osesp feitas sema-
nalmente pela Rádio Cultura 

FM de são paulo, os ouvintes do Rio de Ja-
neiro, também podem acompanhar os mes-
mos programas pela Rádio MEC FM. em 
registros feitos por uma equipe especializada, 

os programas trazem comentários do dire-
tor-artístico arthur nestrovski.

o concerto da osesp nos proms  foi 
transmitido pela BBC 3 e BBC tV, ao vivo, 
pela internet.

dez dos concertos da temporada 2012 
também foram veiculados na TV Cultura, 
dentro do programa Clássicos.

  cONcERTOs A PREÇO POPULAR
em 2012, aconteceram nove 

apresentações dentro da série 
de Concertos a preço popular. 
Com regência de maestros reno-

mados, como Frank shipway e alondra de 
la parra, o público pôde assistir à osesp 
com ingressos a R$15,00. 

dentro desse projeto, também se apre-
sentaram na semana do dia da Criança a dupla 
formada por sandra peres e paulo tatit —  Pa-
lavra Cantada —  sucesso entre o público 
infantil. Foram  quatro concertos — com in-
gressos esgotados dias antes —,  com arranjos 
feitos especialmente por nailor proveta. wagner poliSTcHuk rege o palavra canTaDa, no concerTo a preço 

popular eM coMeMoração ao Dia Da criança; FoTo por alexanDre Felix

OsEsP NA VIRADA 
 MUNIcIPAL E EsTADUAL

apreSenTação Da oSeSp na viraDa culTural eM juDiaÍ; 
FoTo por DeSirée Furoni

desde o início da Virada Cultural, 
em 2005, a osesp marca pre-
sença nesse evento, que já se 
tornou tradicional na agenda 

da capital paulista e em algumas cidades do 
interior do estado. a proposta do evento de 
levar gratuitamente música, teatro, cinema, 
dança de qualidade a um grande público 
está totalmente de acordo com a missão de 
osesp: tornar acessível a música clássica. 
nessa oitava edição da capital, o maestro 
eduardo portal e a mezzo soprano lucia-
na Bueno se apresentaram com a osesp no 
palco do Vale do anhangabaú para mais de 
12 mil pessoas. e na sexta edição da Virada 
Cultural no interior paulista, a regente ti-
tular, marin alsop, comandou a orquestra 
numa das mais belas obras do romantis-
mo, a Sinfonia nº 2 em Ré Maior, Op.73, de 
Brahms.
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atualmente, a discografia da osesp con-
ta com mais de 60 títulos, lançados por 
diferentes selos, que abrangem o repertó-
rio tradicional com sinfonias de Brahms, 
Beethoven, tchaikovsky, e também re-
gistros de alto nível da música brasileira 
de concerto, muitas delas inéditas. uma 

DIscOgRAfIA 
    OsEsP 2012

cONcERTOs TRANsMITIDOs  
     PELA TV cULTURA

Sinfonia nº 5  |  O Ano de 1941

Sergei Prokofiev   Sinfonia nº 5  |  O Ano de 1941

PROKOFIEV
Sergei

Marin alsop
Regente

7896410623891

Produzido e Distribuído no Pólo Industrial de Manaus por Sonopress Rimo Indústria e Comércio Fonográfica S. A. • Rua 
Iça, 100-A • Distrito Industrial • Manaus • AM • CNPJ 67.562.884/0004-91 • Indústria Brasileira • Sob licença de Movieplay 
do Brasil Indústria e Comércio Ltda. • CNPJ 59.386.748/0001-17 • SCDP/DPF/089/SP • DISCO É CULTURA.

(P) 2012 MOVIEPLAY DO BRASIL
Made in Brazil

www.movieplay.com.br
e-mail: movieplay@movieplay.com.br

(P) & (C) 2012 Movieplay do Brasil
Sob licença de Naxos Rights International Ltd.

Sergei

PROKOFIEV (1891-1953)

O Ano de 1941, Op. 90 (Suíte Sinfônica)  .............. 15:00

1.  Na Luta ...................................................................................................................................... 4:37 
2.  Na Noite ................................................................................................................................... 4:19
3.  Pela Irmandade do Homem ..................................................................... 6:04

Sinfonia nº 5 em Si Bemol Maior, Op. 100  ...... 44:48

4.  Andante ................................................................................................................................... 13:39
5.  Allegro marcato........................................................................................................... 9:10
6.  Adagio ........................................................................................................................................ 12:15
7.  Allegro giocoso ............................................................................................................ 9:43

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - OSESP
Marin Alsop Regente 

Gravado na Sala São Paulo, de 26 a 31 de Agosto de 2011.
Foto capa: Alessandra Fratus

DDD

TEMPO
TOTAL
59’48’’

AF-Luva-CD1-ProkofievOSESP.indd   1 04/02/12   12:10

ferramenta fundamental para a realização 
dessas gravações é a Editora Criadores 
do Brasil, mantida pela Fundação osesp, 
que pesquisa e revisa as partituras, dis-
ponibilizadas posteriormente para músicos 
do mundo todo, para consulta, aluguel e 
compra. 

em março, a orquestra lançou o pri-
meiro Cd da importante parceria entre a 
osesp e a gravadora Naxos. o primeiro 
registro com Marin Alsop à frente da 
osesp trouxe duas obras do compositor 
russo sergei Prokofiev, Sinfonia nº 5 em 
Si Bemol Maior, Op.100 e O Ano de 1941, 
Op.90. esse disco faz parte do projeto da 
osesp de gravar e lançar o ciclo completo 
das sinfonias de prokofiev regidas por 
marin alsop.

A versão de Marin Alsop dá 
bem a medida (5° sinfonia de 
prokofiev), especialmente no épico 
1° movimento, com suas 1001 
flutuações de tempo bem organizadas 
em um conjunto que causa grande 
impressão.

Gramophone

Uma realização extraordinária.
BBC Music Magazine

Mesmo se você já tiver diversas 
gravações da Quinta sinfonia de 
Prokofiev, precisa abrir espaço para 
essa.

International Record Review

8 MAR QUI 21H 
Marin alSop regenTe

DaviD Fray piano

CLARICE ASSAD
WOLFGANG A. MOZART
DMITRI SHOSTAKOVICH

12 JUL QUI 21H 
Marin alSop regenTe

nelSon Freire piano

ALBERTO GINASTERA
HEITOR VILLA-LOBOS
ANTONÍN DVORáK

15 MAR QUI 21H
iSaac karaBTcHevSky regenTe

MarcoS paulo Tenor

leonarDo neiva BarÍTono

Saulo javan Baixo

coro Da oSeSp

ARMANDO ALBUQUERQUE
HEITOR VILLA-LOBOS

2 AGO QUI 21H
Sir ricHarD arMSTrong regenTe

Marc-anDré HaMelin piano

BÉLA BARTÓK
WOLFGANG A. MOZART
LEOS JANáCEK

10 MAI QUI 21H 
roBerTo TiBiriçÁ regenTe

DaviD aaron carpenTer viola

ALFRED SCHNITTKE
PYOTR I. TCHAIKOVSKY

30 AGO QUI 21H
carlo riZZi regenTe

anDrÁS ScHiFF piano

LUIGI BOCCHERINI
LUDWIG VAN BEETHOVEN
ROBERT SCHUMANN

7 JUN QUI 21H 

Frank SHipway regenTe

ANTON BRUCKNER

4 OUT QUI 21H 
lawrence reneS regenTe

Maria joão pireS piano

WOLFGANG A. MOZART
DMITRI SHOSTAKOVICH

14 JUN QUI 21H
giancarlo guerrero regenTe

BraSil guiTar Duo
    joão luiZ violão

    DouglaS lora violão

GIOACCHINO ROSSINI
PAULO BELLINATI
OTTORINO RESPIGHI

22 NOV QUI 21H 
giancarlo guerrero regenTe

anTonio MeneSeS violoncelo

MIGUEL DEL AGUILA
MARCO PADILHA
ANTONIO ESTÉVEZ
ASTOR PIAZZOLLA
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em 2012, foram feitos outros 
importantes registros; o Coro da osesp 
gravou, de Aylton Escobar,  Tombeau – Na 
Tua Mão o Meu Grito, Orbis Factor – Missa Breve 
em Memória de Mário de Andrade, Puñal, Dois 
Contornos Sonoros, Canto/Ciranda – Moteto78, 
Agnus Dei e Ave Maria, sob regência de 
naomi munakata – a ser lançado a partir 
de 2013. 

outra importante parceria foi selada 
em 2012 com o instituto moreira salles, 
que passou a fornecer algumas das fotos 
do seu acervo para ilustrarem as capas dos 
discos da osesp.

Eine Alpensinfonie
RICHARD STRAUSS SÃO PAULO SYMPHONY ORCHESTRA
 FRANK SHIPWAY

FRANK SHIPWAY
m Desirée Furoni

BIS-1950

BIS-1950_f-b.indd   1 2012-07-17   10.24

pelo selo sueco BIS Records, a or-
questra lançou também a Sinfonia Alpi-
na, de Richard strauss, com o excepcional 
maestro britânico Frank Shipway.

nesse ano também foi lançado o dis-
co Concerto Antropofágico, registro de 
2008 do encerramento da temporada, com 
a peça homônima de Rodolfo stroeter, Ruriá 
duprat, paulo Bellinati, nelson ayres, Ricardo 
mosca e Gilberto Gil. nesse disco, da gravado-
ra Biscoito Fino, a osesp recebeu o grupo 
Pau Brasil e a cantora Mônica Salmaso, 
todos sob regência de John Neschling.

Heitor

VILLA-LOBOS
Symphony No. 6
‘On the Outline of the 
Mountains of Brazil’

Symphony No. 7

São Paulo Symphony Orchestra

Isaac Karabtchevsky

573043 bk V-L EU_573043 bk V-L EU  22/06/2012  20:48  Page 1

além disso, foi lançado em 2012 o 
primeiro disco de outro grande projeto 
da osesp, que irá registrar as 11 sinfonias 
de Villa-lobos com regência de isaac 
Karabtchevsky, também pelo selo naxos. o 
disco é o primeiro dos seis que serão lançados 
até 2016 — todos sob regência do maestro 
Karabtchevsky, que também supervisiona a 
revisão minuciosa das partituras feitas pela 
editora Criadores do Brasil. 

esse e outros Cds de Villa-lobos 
lançados pela osesp foram destaque na 
edição de fevereiro de 2013 da Gramophone. 
a revista inglesa dedicou uma matéria ao 
compositor e indicou como referência as 
gravações realizadas pela osesp.

Um projeto louvável e 
importantíssimo  e que tem tudo para 
virar um marco em nossa discografia e 
musicologia.

Camila Fresca, Revista Concerto, out/2012

Esse projeto da Osesp    
com a Naxos promete.

nick Barnard, MusicWeb International

Um teste pelo qual a Osesp passa 
com distinção.

João marcos Coelho, o Estado de S. Paulo

O CD pode ser um dos melhores 
lançamentos da Osesp.

sidney molina, Folha de S. Paulo
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a Fundação osesp mantém uma série 
de programas educacionais para formação 
de público, como o descubra a orquestra, 
Visitas monitoradas, a academia, o Falando 
de música e o música na Cabeça. ao lon-
go do ano, foram promovidos mais de 90 
Concertos Didáticos com um público 
recorde de mais de cem mil alunos ins-
critos. seguimos com projetos sólidos de 
formação pedagógica, como a academia 
osesp, as Masterclasses, as oficinas e aulas 
de apreciação musical pelo estado de são 
paulo (no osesp itinerante), entre outros. 
todos esses projetos são gratuitos para o 
público. 
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DEscUbRA A 
   ORqUEsTRA

o programa descubra a orquestra 
abrange alguns projetos. um deles é a 
Formação de Professores, que forne-
ce material pedagógico — duas publica-
ções ilustrativas — e também subsídios 
teóricos com aulas para os professo-
res que tenham ou não conhecimento 
musical, para desenvolverem atividades 
musicais em suas escolas. em 2012, acon-
teceram 17 cursos, com mais de mil 
professores inscritos. também como par-
te desse projeto, as turmas desses profes-

sores podem acompanhar o ensaio ge-
ral da Osesp ou algum dos concertos 
didáticos que acontecem ao longo da 
temporada. 

são oferecidas aos alunos das esco-
las públicas as Gincanas Musicais e o 
Fazendo Música na Osesp, atividades 
que apresentam de forma lúdica às crian-
ças aspectos musicais de composição, 
apreciação e execução da música clássica. 
o programa descubra a orquestra é pa-
trocinado pelo instituto Votorantim.

aTiviDaDeS

curSoS - Descubra a 
orquestra

púBlico

ForMação De
proFeSSoreS

ForMação De
púBlico

17 1.081 

curSoS - Descubra a 
orquestra no Festival 1 75

total de professores inscritos em 2012 1.154

eventos Didáticos 90 110.457

atividades na osesp* 32 1.600

total de público inscrito no descubra a orquestra 
2012 112.057

eventos Didáticos - 
Descubra a orquestra 

no Festival
6 2.702

total geral de público inscrito em 2012 114.759

* dentre as 32 atividades na osesp realizadas no ano, duas foram destinadas à parceria com o Cine-
materna. participaram dessa atividade mães e bebês de até 18 meses, que fizeram uma visita monitorada e a 
assistiram à apresentação de alunos da academia de música da osesp.

Descubra a Orquestra no Festival: 
o programa descubra a orquestra 
foi estendido a escolas da diretoria de 
pindamonhangaba durante o 43º Festival de 
inverno de Campos do Jordão, atendendo a 
alunos e professores das cidades de taubaté, 
Guaratinguetá, são José dos Campos,  
pindamonhangaba e Campos do Jordão.

para professores da região, foi realizado, 
em pindamonhangaba e Campos do Jordão, 
um curso de educação musical de 62 horas/
aula, em três módulos presenciais.

Foram também realizados seis Concertos 
didáticos da orquestra sinfônica de são José 
dos Campos no auditório Claudio santoro, em 
Campos do Jordão.

quanTiDaDe De evenToS por orqueSTra:

Ensaio geral aberto da osesp

concerto didático da Jazz sinfônica

concerto didático da orquestra Filarmônica bachiana

Ensaio geral aberto da tucca

concerto didático da orquestra Jovem do Estado de são paulo

concerto didático da orquestra sinfônica da usp

concerto didático da orquestra sinfônica de santo andré

concerto didático da sinfônica heliópolis

17

12

10

7

10

10

6

18

ToTal De evenToS - Descubra a orquestra 90

alunoS parTicipaM Do “FaZenDo MúSica na oSeSp” na Sala São paulo;  FoTo por carolina Hanke
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VIsITA MONITORADA 
À sALA sãO PAULO

diariamente, são realizadas visitas mo-
nitoradas em um dos patrimônios da capital 
paulista e sede da osesp. nesse passeio pela 
sala são paulo, é possível conhecer a his-
tória do local, que foi durante um longo 
período a estação da estrada de Ferro soro-

cabana, descobrir como se deu o processo 
de restauro no final dos anos 1990 e como 
surgiu a ideia e o projeto da construção da 
principal sala de concertos do país. neste 
ano, 9.689 pessoas participaram das 389 
visitas monitoradas.
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fALANDO DE 
      MúsIcA

desde 2009, o público dos concertos 
pode participar gratuitamente do Fa-
lando de música: uma palestra com o 
maestro Leandro Oliveira sobre as pe-
ças a serem apresentadas no programa do 
dia. dessa maneira, o público da osesp 
pode aprender um pouco mais sobre o 

compositor, o contexto histórico da 
composição e os aspectos musicais 
mais relevantes daquela obra.

esse é um dos projetos que contribui 
para a formação de ouvintes cada vez 
mais preparados e críticos. 
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AcADEMIA DA OsEsP
desde 2006, ano de sua criação, a acade-

mia osesp vem possibilitando uma educação 
teórica, instrumental e artística a jovens e ta-
lentosos músicos. nesse projeto, integrantes 
e chefes de naipe da osesp acompanham de 
perto o trabalho pedagógico. são oferecidas 
masterclasses com os principais convidados da 
temporada, e os alunos podem acompanhar 
a todos os ensaios, vivenciando dessa for-
ma a rotina de uma orquestra profissional. 
alguns dos jovens músicos integram a or-
questra em determinados concertos. 

durante dois anos, tempo de duração do 
curso, os alunos da academia recebem uma 
formação sólida e podem se inserir no 
mercado de trabalho.

nesse ano, a academia osesp fez 16 
apresentações, sendo quatro na sala são 
paulo e cinco concertos dentro da progra-
mação do Festival de inverno de Campos 
do Jordão, entre outros.

Conquistas dos alunos em 2012

Adib Corrêa Vera, trombone baixo, admiti-
do no curso de Bacharelado em música no 
Conservatório de amsterdã (Holanda), além 
de premiado com uma bolsa de estudos no 
Festival internacional de Campos do Jordão;
André Teruo Rosalem, contrabaixo, indi-
cado para participar do Festival de Verão de 
Cartagena, na Colômbia, com a osesp;
Djavan dos Santos, violino, admitido no 
Conservatório de Viena;
Fábio Ogata, trompa, selecionado para par-
ticipar na orquestra Filarmônica de minas 
Gerais;
Guilherme Moreira, violino, indicado 
para participar da turnê europa da osesp;
Jader da Cruz, viola, participou do Festival 
de Verão em attergau, na Áustria, com a or-
questra internacional do instituto attergau;
Leonardo Caire, percussão, indicado para 
participar do Festival de Verão de Cartagena, 
na Colômbia, com a osesp, admitido no cur-
so de Bacharelado em música no Conserva-
tório de amsterdã (Holanda) e indicado para 
participar da turnê europa da osesp;
Natanael dos Santos, viola, premiado 
com uma bolsa de estudos na academia de 
música da osesp no Festival de Campos do 
Jordão;
Renan Dias, flauta, admitido no Conser-
vatoire national supérieur de musique et de 
danse de paris (Cnsmdp).
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cORO INfANTIL 
         E JUVENIL

outros dois grupos estáveis também 
mantidos pela osesp, criados no ano 2000 
são o Coro infantil e o Coro Juvenil.

o Coro Infantil tem orientação e 
regência do maestro Teruo Yoshida. For-
mado por crianças entre 8 e 13 anos, os 
pequenos alunos têm aulas de solfejo, 
percepção musical e técnica vocal. 
Já o Coro Juvenil foi criado para orien-
tar jovens entre 14 e 18 anos, com foco em 
alunos que desejam seguir com os seus 
estudos de música e canto. sob regência de 
Naomi Munakata — que também diri-

ge os coros profissionais da osesp —  os 
jovens têm aqui uma oportunidade única 
de aperfeiçoar sua técnica, seu conheci-
mento e seu talento. 

o Coro infantil, com 49 crianças, e o 
Juvenil, com 38 integrantes, apresentaram-
-se em importantes concertos ao longo da 
temporada 2012 da osesp, além de con-
certos na Virada Cultural e no Festival 
de Inverno de Campos do Jordão.

coro inFanTil e juvenil eM apreSenTação na Sala São paulo. Divulgação

FoTo por DeSirée Furoni
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MAsTERcLAssEs

a osesp promoveu dez masterclasses 
com os solistas que se apresentaram ao 
longo de sua temporada, com o objetivo 
de aprimorar a técnica musical dos alunos 
da academia osesp — aberto também a 
outras instituições. os interessados puderam 
acompanhar como ouvintes ou participar 

MasTerClass coM o violonceliSTa anTonio MeneSeS; FoTo por Daniela coTriM

ativamente (interpretando uma obra) aulas 
com o violoncelista Antonio Meneses, a 
violinista Jennifer Koh, o pianista marc-
andré Hamelim, a mezzo soprano lucia 
duchonová e o pianista Jean-louis steuerman, 
além dos integrantes da própria osesp. todas as 
masterclasses tiveram entrada franca.
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MúsIcA NA
 cAbEÇA

em mais um ano da bem sucedida 
parceria com o jornal O Estado de S. Paulo, 
o projeto música na Cabeça promoveu 
seis eventos com entrada franca, entre 
os quais três encontros — com a regente 
titular, marin alsop, o regente associado da 
osesp, Celso antunes, e o compositor em 
residência deste ano, magnus lindberg — e 
três palestras — com Leopoldo Waizbort 
sobre Villa-Lobos, Jorge de Almeida 
sobre o tema da temporada 2012 da osesp, 
“Música em Tempos de Guerra e 
Paz” e Marco Aurélio Scarpinella 
Bueno sobre o compositor transversal de 
2012, Alfred Schnittke.

paleSTra De jorge De alMeiDa SoBre o TeMa Da TeMporaDa: “MúSica eM TeMpoS De guerra e paS”; FoTo por alexanDre Felix

11 Abr antonio meneses VIOLONCELO

25 Mai
01 Ago
23 Ago
24 Set
05 Nov
06 Nov
06 Nov
07 Nov
08 Nov

Joel GisiGeR OBOÉ

JenniFeR KoH VIOLINO

maRC-andRÉ Hamelin PIANO

luCia duCHonoVÁ MEZZO SOPRANO

Jean-louis steueRman PIANO

JoHannes GRamsCH VIOLONCELO

daRCio Gianelli TROMBONE TENOR

HoRÁCio sHaeFeR VIOLA

aleXandRe silVÉRio FAGOTE
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REVIsTA OsEsP
EDIÇÕEs EsPEcIAIspara aprimorar a leitura e o manuseio 

dos programas regulares da osesp, desde o 
ano passado eles passaram a ser impressos 
no formato de revista . 

a Revista Osesp recebeu o registro 
ISSN, um selo de reconhecimento inte-
lectual e acadêmico que confere aos textos 
publicados uma qualificação de referência, 
permitindo que sejam indexados nos siste-
mas nacionais e internacionais de pesquisa.

em 2012, as oito edições da revista 
trouxeram na capa uma obra de um ar-
tista brasileiro contemporâneo do Acer-
vo da Pinacoteca. a curadoria, feita por 
arthur nestrovski e pelo então diretor da 
pinacoteca, marcelo araujo (atualmente 
secretário da Cultura), foi calcada no tema 
da temporada desse ano da osesp “música 
em tempos de Guerra e de paz”. Foram 
selecionados artistas como nuno Ramos, 
paulo pasta, sérgio sister, entre outros.

OSESP.ART.BR

REVIS
TA
OS

ESP
2012
MAR

A CANÇÃO DA TERRA, 

DE GUSTAV MAHLER

COM REGÊNCIA 

DE CELSO ANTUNES

E AS VOZES DE 

CATHERINE 

WYN-ROGERS E 

TORSTEN KERL

VILLA-LOBOS: 

A INVENÇÃO 

DA IDENTIDADE 

NACIONAL

POR LEOPOLDO WAIZBORT

MARIN ALSOP

REGE A SINFONIA Nº 5 DE 

SHOSTAKOVICH

DAVID FRAY

INTERPRETA O CONCERTO 

Nº 22 PARA PIANO 

DE MOZART

SINFONIA Nº 10 — 

AMERÍNDIA, DE VILLA-LOBOS

COM REGÊNCIA DE 

ISAAC 

KARABTCHEVSKY

ROSSEN MILANOV 

REGE AS QUATRO ÚLTIMAS 

CANÇÕES, DE RICHARD 

STRAUSS, NA VOZ DE  

ANNE 

SCHWANEWILMS

O MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESENTAM

EDIÇÃO 

Nº 1, 2012

ISSN 2238-0299
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SÉRIE DE CÂMARA:

PEÇAS DE IGOR STRAVINSKY, DMITRI 

SHOSTAKOVICH E HEITOR VILLA-LOBOS, 

COM O QUARTETO OSESP CARLO RIZZI REGE A 

SINFONIA Nº 4, DE SCHUMANN, 

E O CONCERTO Nº 1 PARA PIANO, 

DE BEETHOVEN, COM O SOLISTA 

ANDRÁS SCHIFF

ANTONI WIT REGE 

PEÇAS DE HENRYK GÓRECKI, 

KAROL SZYMANOWSKI E O 

CONCERTO Nº 1 PARA PIANO, 

DE CHOPIN, COM O SOLISTA 

JAN LISIECKI

RECITAIS OSESP:

O PIANISTA ANDRÁS SCHIFF 

INTERPRETA PEÇAS DE HAYDN, 

BEETHOVEN E SCHUBERT

A MISSA IN TEMPORE BELLI, D
E 

HAYDN, COM AS VOZES DE 

JUANITA LASCARRO, 

       
       

       
  ˇ

LUCIA DUCHONOVÁ, 

MARCOS THADEU 

E CHRISTOPHER 

PURVES, MAIS O CORO 

DA OSESP, REGIDOS POR 

CELSO ANTUNESMARC-ANDRÉ HAMELIN 

INTERPRETA O CONCERTO Nº 19 

PARA PIANO, DE MOZART, SOB 

REGÊNCIA DE SIR RICHARD 

ARMSTRONG

ISSN 2238-0299
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MÚSICA NA CABEÇA:

ENCONTRO COM 

CELSO ANTUNES

EDIÇÃO 

Nº 5, 2012

REVIS
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WAGNER POLISTCHUK 

REGE OBRAS DE JOHN ADAMS, 

ANDREW CADIMA 

E EGBERTO GISMONTI, 

NA SÉRIE DE CÂMARA

SÉRIE CORAL: 

CELSO ANTUNES 

REGE OBRAS DE VILLA-LOBOS 

E SCHNITTKE

ANTONIO MENESES 

INTERPRETA A SONATA PARA 

VIOLONCELO E PIANO OP.40, 

DE SHOSTAKOVICH, E A 

SONATA EM LÁ MAIOR, DE 

CÉSAR FRANCK

A SINFONIA Nº3, KADDISH, 

DE BERNSTEIN, COM 

NARRAÇÃO DE 

DAN STULBACH 

E PARTICIPAÇÃO DA SOPRANO 

KELLEY NASSIEF,

 CORO INFANTIL E CORO 

DA OSESP, COM REGÊNCIA 

DE MARIN ALSOP

SÉRGIO BURGANI 

INTERPRETA O CONCERTINO 

PARA CLARINETE E PEQUENA 

ORQUESTRA, DE FRANCISCO 

MIGNONE

A SINFONIA Nº 1, JEREMIAS, 

DE BERNSTEIN, E A SINFONIA 

Nº 1, DE BRAHMS, REGIDAS 

POR EIJI OUE

MÚSICA NA CABEÇA: 

ENCONTRO COM 

MARIN ALSOP

EDIÇÃO 

Nº 2, 2012

ISSN 2238-0299
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OSESP.ART.BR SÉRIE DE CÂMARA:

O QUARTETO OSESP 

INTERPRETA PEÇAS DE PROKOFIEV, 

VASKS E BEETHOVEN

SÉRIE DE CÂMARA:

EMMANUELE BALDINI 

REGE E TOCA PEÇAS DE BEETHOVEN, 

CAMARGO GUARNIERI 

E MARLOS NOBRE

MINICICLO DOS CONCERTOS PARA 

PIANO DE MOZART:

CONCERTO Nº 9, COM 

ALEXANDRE THARAUD, 

E CONCERTO Nº 17, COM 

MARIA JOÃO PIRES

SINFONIA EROICA, DE BEETHOVEN, 

SOB REGÊNCIA DE YAN 

PASCAL TORTELIER

CONCERTO Nº 3 PARA PIANO, 

DE BARTÓK, E A SINFONIA 

FANTÁSTICA, DE BERLIOZ, COM 

O PIANISTA JEAN-EFFLAM 

BAVOUZET E REGÊNCIA DE 

LOUIS LANGRÉE

LOUIS LANGRÉE REGE A 

SINFONIA Nº 44, DE HAYDN, 

E A MISSA DAVIDDE PENITENTE, 

DE MOZART, COM AS VOZES 

DE MARI ERIKSMOEN, 

LUISA FRANCESCONI, 

COLIN BALZER E O 

CORO DA OSESP

SÉRIE CORAL:

NAOMI MUNAKATA REGE 

PEÇAS DE RAMEAU E CHARPENTIER

RECITAIS OSESP:

ALEXANDRE THARAUD 

PIANOSONG

LAWRENCE RENES REGE 

HARMONIELEHRE, DE JOHN ADAMS, 

E A SINFONIA Nº 2 – A ERA DA 

ANSIEDADE, DE LEONARD 

BERNSTEIN, COM O PIANISTA 

JEAN-LOUIS STEUERMANMARIN ALSOP REGE A 

SINFONIA Nº 2, DE RACHMANINOV, 

E O CONCERTO Nº 1 PARA VIOLINO, DE 

PROKOFIEV, COM HILARY HAHN

ISSN 2238-0299
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SINFONIA Nº 8, DE SHOSTAKOVICH, 

SOB REGÊNCIA DE JAAP VAN 

ZWEDEN

MÚSICA NA CABEÇA:

PALESTRA SOBRE ALFRED SCHNITTKE, 

COM MARCO AURÉLIO 

SCARPINELLA BUENO

EDIÇÃO 

Nº 6, 2012REVIS
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OS
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 SET
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EXECUÇÃO
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MARIN ALSOP  REGE A 

SINFONIA Nº 2, DE JOHANNES 

BRAHMS, E O CONCERTO PARA 

ORQUESTRA, DE BARTÓK 

LUCIANA BUENO E 

JAVIER PERIANES 

INTERPRETAM OBRAS DE 

MANUEL DE FALLA, 

SOB REGÊNCIA DE 

EDUARDO PORTAL

SÉRIE CORAL: 

NAOMI MUNAKATA 

REGE ESTREIA MUNDIAL DE 

TOMBEAU, DE AYLTON ESCOBAR

ROBERTO TIBIRIÇÁ 
REGE A SINFONIA Nº6,

PATÉTICA, DE TCHAIKOVSKY

DAVID AARON 

CARPENTER É O SOLISTA 

NO CONCERTO PARA VIOLA, 

DE SCHNITTKE

SÉRIE DE CÂMARA: 

QUARTETO OSESP 

INTERPRETA OBRAS DE 

SCHNITTKE, REICH E BRAHMS

CÉDRIC TIBERGHIEN 

INTERPRETA O CONCERTO 

Nº 20 PARA PIANO, 

DE MOZART 

CONCERTO PARA VIOLINO 

EM RÉ MAIOR, DE SIBELIUS, 

COM A SOLISTA 

JENNIFER KOH  
E REGÊNCIA 

DE MARIN ALSOP

CHRISTIAN POLTÉRA  

INTERPRETA O CONCERTO 

PARA VIOLONCELO, 

DE HINDEMITH, REGIDO POR 

FRANK SHIPWAY

MÚSICA NA CABEÇA: 

JORGE DE ALMEIDA 

FALA SOBRE “MÚSICA EM 

TEMPOS DE GUERRA E DE PAZ”, 

TEMA DA TEMPORADA 2012

EDIÇÃO 
Nº 3, 2012
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MAIO
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MARIN ALSOP REGE A 

SINFONIA Nº 4, DE PROKOFIEV

O PIANISTA LOUIS LORTIE 

INTERPRETA GASPARD DE LA NUIT, 

DE RAVEL, COM REGÊNCIA DE 

YAN PASCAL TORTELIER

SÉRIE DE CÂMARA:

OBRAS DE REVUELTAS, SCHNITTKE, 

SHOSTAKOVICH E BARTÓK, COM A 

PIANISTA OLGA KOPYLOVA 

E REGÊNCIA DE GIANCARLO 

GUERRERO

RECITAIS OSESP:

ESTUDOS, DE CHOPIN, COM 

LOUIS LORTIE AO PIANO

O QUARTETO OSESP 

INTERPRETA PEÇAS DE BRITTEN E 

SCHUBERT, COM O VIOLONCELISTA 

ANTONIO MENESES

YAN PASCAL TORTELIER 

REGE RHAPSODY IN BLUE, 

DE GEORGE GERSHWIN

MÚSICA NA CABEÇA: 

ENCONTRO COM 

MAGNUS LINDBERG

BURLESKE EM RÉ MENOR, 

DE RICHARD STRAUSS, COM 

ARNALDO COHEN 
AO PIANO E REGÊNCIA DE 

GIANCARLO GUERRERO

ANTONIO MENESES 

INTERPRETA A ESTREIA MUNDIAL DO 

CONCERTO PARA VIOLONCELO, DE 

MARCO PADILHA

RECITAIS OSESP:

O PIANISTA ARNALDO COHEN

COMEMORA 40 ANOS DE CARREIRA

KARI KRIIKKU INTERPRETA 

O CONCERTO PARA CLARINETE, 

DE MAGNUS LINDBERG, COM 

REGÊNCIA DE MARIN ALSOP
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OBRAS DE CHARLES IVES, 
JOHN ADAMS, BENJAMIN 
BRITTEN E DMITRI SHOSTAKOVICH, 
REGIDAS POR 
CARLOS KALMAR

BRASIL GUITAR DUO 
INTERPRETA O CONCERTO PARA 
DOIS VIOLÕES E ORQUESTRA, 
DE PAULO BELLINATI, 
COM REGÊNCIA 
DE GIANCARLO 
GUERRERO

MARC-ANDRÉ 
HAMELIN APRESENTA  
RECITAL COM PEÇAS DE 
ALBAN BERG, GABRIEL FAURÉ, 
HEITOR VILLA-LOBOS 
E SERGEI RACHMANINOV

TONINHO
FERRAGUTTI APRESENTA 
SUA FANTASIA PARA ACORDEÃO 
E CORDAS, REGIDA POR 
CLÁUDIO CRUZ

JOHANNES MOSER 
É O SOLISTA EM MAGNETAR: 
CONCERTO PARA VIOLONCELO 
ELÉTRICO E ORQUESTRA, 
DE ENRICO CHAPELA, 
SOB REGÊNCIA DE 
MARIN ALSOP

THOMAS 
DAUSGAARD REGE AS 
SINFONIAS Nº 3 E Nº 4, 
DE BRAHMS

MISSA SOLEMNIS, DE BEETHOVEN,  
SOB REGÊNCIA DE 
THOMAS DAUSGAARD 
COM O CORO DA OSESP 
E AS VOZES DE SUSANNE 
BERNHARD, INGEBORG 
DANZ, DONALD LITAKER 
E KLEMENS SANDER

MARIN ALSOP REGE 
MOMOPRECOCE - FANTASIA 
PARA PIANO E ORQUESTRA, 
DE VILLA-LOBOS, 
COM O PIANISTA
NELSON FREIRE

EDIÇÃO 
Nº 4, 2012

ISSN 2238-0299
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DE BRUCKNER

capa_revista_JUN_JUL_.indd   1

25/05/12   18:24

OSESP.ART.BR

O COMPOSITOR EM RESIDÊNCIA 
MAGNUS LINDBERG 
REGE E INTERPRETA AO PIANO 
OBRAS SUAS, DE CLAUDE DEBUSSY 
E GÉRARD GRISEY

SÉRIE CORAL:
PEÇAS DE SAMUEL BARBER, CHARLES IVES, 
RANDALL THOMPSON, ERIC WHITACRE E 
LEONARD BERNSTEIN, COM REGÊNCIA 
DE NAOMI MUNAKATA 

MARIN ALSOP REGE 
A SINFONIA Nº 7 – LENINGRADO, 
DE SHOSTAKOVICH

HOMENAGEM A 
LEV VEKSLER, 
VIOLINISTA DA OSESP, 
EM CONCERTO NO QUAL 
SERÁ SPALLA, INTERPRETANDO 
A CHACONA, DE BACH

CANÇÕES DE CHICO BUARQUE, 
ARRANJADAS PARA ORQUESTRA, 
E TRECHOS DE PORGY AND BESS, 
DE GERSHWIN, COM O 
CORO DA OSESP 
E AS VOZES DE 
INDIRA MAHAJAN,
ALISON BUCHANAN, 
LARRY D. HYLTON E 
DERRICK PARKER, 
SOB REGÊNCIA DE 
MARIN ALSOP
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além das edições regulares, foram pu-
blicadas três edições especiais:  uma dedicada 
ao centenário do maestro Eleazar de 
Carvalho; outra ao compositor trans-
versal alfred Schnittke, e uma terceira 
ao compositor em residência, magnus 
Lindberg. além dessas, foi  publicada 
uma edição especial, a Lev Veksler, 

nosso músico homenageado, símbo-
lo de todos os músicos que deixaram seu 
país natal para participar da vida cultu-
ral em são paulo.

Grande parte do conteúdo da Revista 
Osesp é disponibilizado no site, como as en-
trevistas e os ensaios, podendo, dessa for-
ma, serem lidos gratuitamente.

OSESP.ART.BR 

MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESENTAM

       
ELEAZAR 

 DE CARVALHO

      

CENTENÁRIO 

2012
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 ALFRED 
SCHNITTKE
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MAGNUS LINDBERGCOMPOSITOR    EM RESIDÊNCIA
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LEV VEKSLER 

MÚSICO HOMENAGEADO

 

EXECUÇÃO

REALIZAÇÃO

APOIO
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MEDIATEcA PARA 
TODOs

durantes todos os dias da semana, a 
mediateca do Centro de documentação 
musical maestro eleazar de Carvalho fica 
aberta ao público para consulta de livros, 
partituras, revistas e jornais nacionais e in-
ternacionais, programas da osesp (desde 

1973), registros fonográficos de música 
clássica em diferentes plataformas, como 
Cd, dVd, VHs, lp, fita cassete e laser disc. 

esse acervo tem sido progressiva-
mente digitalizado para facilitar e ampliar 
os interessados nesse raro conteúdo.
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EDITORA cRIADOREs 
DO bRAsIL

a Criadores do Brasil, editora de par-
tituras mantida pela Fundação osesp, vem 
acumulando ao longo dos anos um acer-
vo significativo, com revisões detalhadas 
feitas por uma equipe especializada, que 
disponibiliza com altíssima qualidade no 
mercado nacional e internacional obras 
raras e inéditas, principalmente da músi-
ca brasileira de concerto. as partitu-
ras podem ser facilmente adquiridas pelo 

site, para compra ou mesmo aluguel. 
em 2012, foram editadas, entre outras,  as 
partituras de todas as encomendas feitas a 
compositores nacionais pela osesp, como 
Terra Brasilis, de Clarice assad; Fantasia 
Para Acordeão e Orquestra, de toninho  
Ferragutti; Concerto Para Dois Violões, de  
paulo Bellinatti; Suíte Chico, de luiz  
Cláudio Ramos e Chico Buarque.

oBraS encoMenDaDaS eM 2012

ANDRÉ MEHMARI
Fantasia Para Piano, Coro e Orquestra

EDSON ZAMPRONHA 
O Canto de Phoebus

JOÃO GUILHERME RIPPER
Cinco Poemas de Vinicius de Moraes

MARLOS NOBRE 
Sacre du Sacre

VAGNER CUNHA
Concerto Para Viola e Cordas

oBraS eDiTaDaS eM 2012

ALMEIDA PRADO
Étude Sur Paris: Suíte I
Sinfonia Dos Orixás: Suíte
Balada Para Cordas

CLARICE ASSAD
Terra Brasilis

GILBERTO MENDES
Ponteio
O Sol Que Instiga

JOHANN SEBASTIAN BACH
Chacona [arranjo de raKhlin]

KRISTOFF SILVA
Três ou Mais Canções

LUIZ CLáUDIO RAMOS E CHICO BUARQUE
Suíte Chico

M. CAMARGO GUARNIERI
Improviso nº 6

PAULO BELLINATI
Concerto Para Dois Violões

TONINHO FERRAGUTTI
Fantasia Para Acordeão e Orquestra
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o bem-sucedido modelo tripartite 
adotado pela osesp desde 2010 é dividido 
em um diretor artístico, arthur nestrovski; 
um diretor executivo, marcelo lopes, 
e uma regente titular, marin alsop. tal 
modelo segue os padrões internacionais 
adotados por diversas orquestras e permite 
a estabilidade nas relações institucionais, 
bem como a especialização em cada uma das 
atividades, dando continuidade aos projetos 

gEsTãO
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REfORMAs E 
MANUTENÇãO DA
sALA sãO PAULO

nesse ano de 2012, foi realizada uma 
série de reformas e obras de manuten-
ção na sala são paulo. os vitrais do teto 
foram retirados para limpeza e restauração 
pela Casa Conrado — tradicional ateliê 
que instalou originalmente esses painéis. o 
piso de granilite, que apresentava fissuras 
e perda de coloração foi reformado, bem 
como o da sala de concerto, que foi lixa-
do. além disso, as poltronas passaram por 
manutenção para evitar ruídos durante as 
apresentações. o módulo do coro também 
passou por reformas, como reparos no re-
vestimento de madeira e substituição 
das partes danificadas.

os pisos e paredes dos sanitários foram 
inteiramente reformados, e os banheiros 
para portadores de necessidades especiais 
receberam adequações, atendendo  às exi-
gências de acessibilidade da aBnt. as des-
cargas e torneiras agora tem controle de 
fluxo de água e evitam desperdício. os 
novos bebedouros das antessalas dos sanitá-
rios agora também têm água gelada e dis-
pensam o uso de copos descartáveis. além 
disso, houve manutenções no boulevard, 
desde a parte elétrica até a pintura das pa-
redes. todas essas reformas e manutenções 
foram realizadas para oferecer conforto e 
segurança para os funcionários e o público, 
baseados em princípios e valores como sus-
tentabilidade e responsabilidade social.
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de ampliação da Fundação osesp. os três 
diretores se reportam diretamente ao Conselho 
de administração da Fundação, que é presidido 
por Fernando Henrique Cardoso, tem pedro 
moreira salles na vice-presidência e conta 
com os conselheiros alberto Goldman, darrin 
Coleman milling, Fábio Colletti Barbosa, 
Horacio lafer piva, José Carlos dias, lilia 
moritz schwarcz, manoel Corrêa do lago e 
Rubens antonio Barbosa. 
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sEMANA sIPAT
dentro da semana sipat, a Funda-

ção ofereceu uma série de palestras so-
bre saúde, voltadas ao bem-estar de seus 
funcionários, além de uma apresentação 
especial com o professor mario sergio 
Cortella no dia 6 de agosto, com o tema 
“Vida e Carreira: um equilibrio possível”.

OsEsP sOsTENUTO
a Fundação osesp, em parceria com 

o banco itaú, implementou em 2012 o 
programa sostenuto. 

o projeto pioneiro oferece excelentes 
planos de previdência social a todos os seus 
funcionários, que podem, dessa forma, 
planejar com segurança e tranquilidade o 
futuro.

inúmeras possibilidades foram estuda-
das até se chegar num consenso que abran-
gesse a diversidade de todos os colaborado-
res da Fundação osesp. 

o nome do programa faz alusão ao ter-
mo musical, que indica quando uma nota 
precisa ser tocada de forma prolongada e 
sustentada em todo o seu tempo, até que 
atinja a próxima. 

fINANcIAMENTO
   DAs ATIVIDADEs

a principal fonte de recursos da 
Fundação osesp continua sendo 
o Governo do Estado de São 
Paulo, com cerca de 57% do 

orçamento total, por meio da Secretaria 
de Cultura. os investimentos são feitos 
com base em um contrato de gestão que 
determina metas culturais e educacionais 
a serem atingidas a cada temporada. nes-
te ano, cresceu a participação de recursos 
obtidos com a iniciativa privada, de em-
presas como itaú personnalité, Camargo 
Corrêa, Banco do Brasil estilo, mercedes- 

-Benz, atlas schindler, Credit suisse, Ban-
co e instituto Votorantin e os Grupos se-
guradores mapfre - Banco do Brasil.ou-
tras duas fontes de verba na composição 
do orçamento da Fundação osesp são a 
venda de ingressos das suas apresentações 
e a locação de espaços da sala são paulo. 
o programa sua orquestra visa captar re-
cursos de pessoas físicas através da lei de 
incentivo fiscal (lei Rouanet).  o site da 
osesp disponibiliza um simulador de Cál-
culos e informações detalhadas para os no-
vos contribuintes.

Mario Sergio corTella. Divulgação
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apoio

patrocínio

veículos

série de concertos série de concertossérie de concertos série de concertos série de concertos

internet performance solutions

série de concertos série de concertos projeto educacionalconcertos matinais

GRUPO SEGURADOR

PATROcÍNIO, APOIO E
 VEÍcULOs EM 2012

  DEMONsTRAÇãO
EcONôMIcO-fINANcEIRAs

ASSINATURAS 1.650 INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPARAM 
DO PROJETO EDUCACIONAL EM 2012

NÚMERO DE EFETIVOS Área FiM 
Orquestra  120
Coro   57
Educacionais  11
Operações  55
CDM   14
Artístico  5
Eventos   1

Área Meio 
Administrativo  46
Marketing  13
Manutenção  8
Diretoria Executiva 5
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0

3

6

 9

12

15

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8,8

10,3

11,6 11,6
10,9

11,3

12,3

escolas públicas estaduais76%

escolas públicas Municipais13%

escolas privadas 8%

outras instituições 3%
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TOTAL ORÇAMENTO - 2012

ABERTURA DAS RECEITAS PRÓPRIAS

paTrocinaDoreS e apoiaDoreS

A Fundação Osesp prima pela diversifi-
cação de suas fontes de receitas.

capTação 2012 - r$ 10,1 MM

paTrocinaDoreS  - valores acima de r$ 400 mil
Atlas Schindler
Banco do Brasil
Banco Votorantim
Camargo Corrêa
Credit Suisse
Instituto Votorantim
Itaú Personnalité
Mercedes Benz

apoiaDoreS - valores acima de r$ 100 mil
IBM
Mapfre
Sabesp

ouTroS apoiaDoreS
Ace Schmersal
Arymax
Azevedo Travassos
Bain
Banco WestlB
BER Capital 
Bloomberg
Itautec
Lupo
Melhoramentos
Tejofran
Vedacit

Maiores projetos patrocinados: 
Temporada 2012, educacionais, 
academia de Música, itinerante e 
Festival de inverno em campos do jordão

perMuTaS
em milhares de reais

Mídia bruta 18.438.560

perMuTaS veÍculoS
Editora Alvinegra (Piauí)
Fundação Victor Civita (Nova Escola)
Editora Todas As Culturas (Top Magazine)
Excelsior (CBN)
Editora Abril (Veja(s)/Você SA/Exame/Bravo/Claudia/Vip)
Fundação Padre Anchieta (TV Cultura/Rádio Cultura)
Editora Confiança (Carta Capital)
O Vale
Grupo Estado
Grupo Estado Festival
CBN Festival
Editora Abril Festival
Folha de São Paulo
Jornal da Cidade (Bauru)
FNAC
Editora Brasileiros
Sistema Tribuna (Santos)

prograMa Sua orqueSTra – pSo

toda a verba captada através do 
programa sua orquestra (pso) é 
destinada para os programas educa-
cionais da Fundação osesp.

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS AUDITADAS SERÃO PUBLICADAS NO 
DIáRIO OFICIAL E DISPONIBILIZADOS NO SITE DA FUNDAÇÃO OSESP A PARTIR DE 
ABRIL DE 2013.

RECEITAS DESPESAS
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PEsqUIsA DE
  sATIsfAÇãO

9,2 9,3EXCELÊNCIA ARTÍSTICA DOS INSTRUMENTISTAS DA OSESP

9,1 9,1 EXCELÊNCIA ARTÍSTICA DOS CORALISTAS

DO CORO SINFÔNICO

8,5 9,3 EXCELÊNCIA ARTÍSTICA DO REGENTE TITULAR DA OSESP

8,9 8,8VALOR ARTÍSTICO DAS OBRAS

8,9 9,1SATISFAÇÃO GERAL COM A OSESP

MÉDIA

2 0 1 1 2 0 1 2

SATISFAÇÃO COM A 
QUALIDADE ARTÍSTICA

10   1 TOTALMENTE

INSATISFEITO

TOTALMENTE

SATISFEITO

2 0 1 2

PROJETOS/SERVIÇOS APONTADOS COMO UM DOS 5 MAIS 
IMPORTANTES, CONSIDERANDO A MISSÃO DA OSESP.

69ACADEMIA DE MÚSICA DA OSESP

59PROGRAMA DESCUBRA A ORQUESTRA

41

EDITORA CRIADORES DO BRASIL

55CONCERTOS MATINAIS

49TURNÊS NO BRASIL E EXTERIOR

23

CDS GRAVADOS PELA OSESP

14

VISITAS MONITORADAS À SALA SÃO PAULO

34

PROGRAMA SUA ORQUESTRA

21

FALANDO DE MÚSICA NA OSESP

7PODCAST

24

MEDIATECA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO MUSICAL
MAESTRO ELEAZAR DE CARVALHO

58OSESP ITINERANTE

16

MÚSICA NA CABEÇA

31ENSAIOS GERAIS ABERTOS DA OSESP

CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS MAIS
IMPORTANTES DA FUNDAÇÃO OSESP (%)

MÉDIA

2 0 1 1 2 0 1 2

4,1 4,1“A OSESP É UMA ORQUESTRA QUE CONTRIBUI EFETIVAMENTE PARA 
A DEMOCRATIZAÇÃO DA MÚSICA ERUDITA.”

4,1 4,1“A OSESP É UMA ORQUESTRA QUE GOZA DE

PRESTÍGIO INTERNACIONAL.”

4,5 4,5“A OSESP É A PRINCIPAL REFERÊNCIA DA

MÚSICA SINFÔNICA NO BRASIL.”

AVALIAÇÃO DA IMAGEM DA OSESP

15
CONCORDO

TOTALMENTE

DISCORDO

TOTALMENTE

9,4 9,4ACÚSTICA

MÉDIA

2 0 1 1 2 0 1 2
SATISFAÇÃO COM A 
SALA SÃO PAULO

9,2 9,3INTERFERÊNCIA DE RUÍDOS EXTERNOS

ILUMINAÇÃO DO PALCO 9,4 9,5

ILUMINAÇÃO DA SALA ANTES, DEPOIS
E NOS INTERVALOS DO CONCERTO 9,3 9,3

ILUMINAÇÃO DA FACHADA DA SALA SÃO PAULO 9,1 9,2

CORDIALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS 9,1 9,2

ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO 9,1 9,1

LIMPEZA DO PRÉDIO EM GERAL 9,1 9,2

TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 8,9 8,9

ESTACIONAMENTO 8,3 8,4

FACILIDADE DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS 8,2 8,6

LIMPEZA DOS SANITÁRIOS 8,6 8,9

PROJEÇÃO DE LEGENDAS DAS OBRAS CANTADAS 7,7 7,8

RUÍDO DAS POLTRONAS 8,6 8,6

SATISFAÇÃO GERAL COM A SALA SÃO PAULO 9,2 9,2

10   1 TOTALMENTE

INSATISFEITO

TOTALMENTE

SATISFEITO
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FuNDAçãO OSeSp
conselho de administração
presidente
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
vice-presidente
peDrO MOreirA SAlleS
conselheiros
alberto Goldman
darrin coleman millinG
Fábio colletti barbosa
horacio laFer piva
josé carlos dias
lilia moritz schwarcz
manoel corrêa do laGo
rubens antonio barbosa
conselho Fiscal
jânio Gomes
marcelo vaz bonini
miGuel sampol pou
conselho consultivo
bolívar lamounier 
carlos voGt
daniel FeFFer
eliana cardoso
luiz roberto ortiz nascimento
luiz schwarcz
marcos mendonça
maria bonomi
ricardo tacuchian
steFano bridelli

diretoria executiva
MARCELO LOPES diretor executivo
FAuStO AuguStO MArcucci ArruDA superintendente
assistentes
carolina cristiani 
juliana dias França
assessora
atilla de oliveira

diretoria artística
ARTHUR NESTROVSKI diretor artístico
lucrecia colominas assessora
dannyelle ueda assistente
planejamento artístico
eNeiDA MONAcO coordenadora
Flávio moreira
assinaturas
NelSON FrANcO De OliveirA
eliane ribeiro toldo de oliveira
maria luiza da silva

centro de documentação musical  
e editora criadores do brasil
ANTONIO CARLOS NEVES coordenador
MiltON tADAShi NAkAMOtO
herON MArtiNS SilvA
césar auGusto petená
Guilherme da silva triGinelli
rodriGo alessandro moury yabiku
luciano ramos rossa
roberto doriGatti
denis martins zopelaro
tamiko shimizu
marina tarateta Franco de oliveira
venito de oliveira
edimilla silva Ferreira
vinicius antonio dos santos
 
atividades educacionais
ROgéRIO ZAgHI coordenador
academia
camila alessandra rodriGues da silva
juliana martins vassoler
DANA MihAelA rADu pianista correpetidora

educação musical
heleNA criStiNA hOFFMANN
simone belotti
daniela de camarGo silva
denilson cardoso araújo 
coro inFantil
teruO YOShiDA reGente
brena Ferreira bueno
educação patrimonial
reNAtA lipiA liMA
Gabriela m. coleti*
Grazieli chirosse*
paulo humberto anhaia neGrelli*
departamento jurídico
DANiellA AlbiNO bezerrA
marina baraças FiGueiredo

marketinG
CARLOS HARASAWA diretor
eventos
MAureN StieveN 
Giovanna campelo*
captação pessoa Física
cArOliNA biANchi
rita pimentel
relacionamento
MArcOS heNriqueS librANtz
alana Ferreira thomé*
helena cristina c. rabethGe*

comunicação
MARCELE LUCON gHELARDI Gerente
desirée Furoni
thalita zaFFallon silveira
artes GráFicas
berNArD WilliAM cArvAlhO bAtiStA
denise akemi ikehara
tais dos santos silva*
imprensa
AlexANDre AuguStO rOxO Felix
natália kikuchi de Francisco*
mídias diGitais
FAbiANA ghANtOuS
daniela cotrim
carolina aparecida varGas hanke*
publicações e impressos
FerNANDA SAlvetti MOSANer
publicidade
ANA pAulA SilvA MONteirO
thais paes*

controladoria
CRISTINA M. P. DE MATOS controller
alline FormiGoni rossi
ana Flávia caciola 
raFael henrique de souza aleixo
mario Ferrari Fernandes dos santos

contabilidade
IMACULADA C. S. OLIVEIRA Gerente
leonardo queiroz
luimari rodriGues
marcos vinicius souza trevisan*
victor silva de aquino

Financeiro
FABIANO CASSANELLI DA SILVA Gerente
aGnis valéria de azevedo souza*
jeFerson rocha de lima*
jeronymo r. romão
vania maria alencar
vera lucia dos santos souza

divisão administrativa
gIACOMO CHIARELLA Gerente
ailton Gabriel de lima jr **
carolina benko sGai
raFael lourenco patricio
sandra aparecida dias
serviço de voluntários
ana claudia marques da silva
serviços terceirizados
MAriA tereSA OrtONA FerreirA
manutenção e obras
DANIELA VIEgAS MARCONDES Gerente
MurilO SObrAl cOelhO
Felipe de castro leite lapa
eduardo cardoso de araújo
marciel batista santos
osvaldo de souza brito
raimundo hermínio dos santos
priscila marchini comodaro
heitor Ferreira da silva*
kauê tariFa Gavilan*
maycon roberto silva*
departamento pessoal
leONArDO DutrA Di piAzzA
dinahir de oliveira tomkewitz 
edina marcia ribeiro da silva
elaine santana
inFormática
MArcelO leONArDO De bArrOS
éder auGusto marcos da silva**
Felipe aparecido cardoso nunes*
Geovanni silva Ferreira
Gustavo tadeu canoa morGado
compras e suprimentos
deise pereira pinto 
erika mendes dos santos
maria de Fátima ribeiro de sousa
roseli Fernandes 
almoxariFado
WilSON rODrigueS De bArrOS
Guilherme silva monteiro
arquivo
EDUARDO DE CARVALHO
isabel de cássia crema Gonçalves
recepção
eunice de Falco assis
Francine murakami
julia soares da silva
naGela Gardene silva noGueira
roberta alonso david
copeira
eunice alves da silva
lucileia novais jardim

divisão operacional
ANALIA VERÔNICA BELLI Gerente 
departamento produção — osesp 
alessandra cimino
jennyFer da silva jackimov moraes**
lucas Gomes marinho martins
marildo lopes de sousa junior
nirley soares tiGre*
steFano cachiello
departamento de operações
MÔNICA CÁSSIA FERREIRA Gerente
anGela da silva sardinha
cristiano Gesualdo
Fabiane de oliveira araujo
Guilherme vieira
reGiane sampaio bezerra 
vinicius Goy de aro
departamento técnico
RONALD gOES Gerente
alexandre siqueira lima**
ednilson de campos pinto
melissa limnios
sérGio cattini
willian auGusto a. Gonçalves**

iluminação
carlos eduardo soares da silva
pedro barreto de souza
acústica
cássio mendes antas
reinaldo marques de oliveira
som
Fabio tsuneo sena santos miyahara
Fernando dionisio vieira da silva
yGor eduardo silva pinto
montaGem
JOãO ANDre blASiO
JOSé NeveS DA SilvA
alessandro das neves Gonçalves
erik klaus lima Gomides
Gerson da silva
josé carlos Ferreira
júlio cesar barreto de souza
paulo alberto correa paixão
rodriGo batista Ferreira
controladores de acesso
SANDrO MArcellO SAMpAiO MirANDA
adailson de andrade
antonio ricardo Germano da silva
edGar paulo da conceição
emilio do prado rodriGues
Francisco baum vieira coelho
julio cesar rosa
leandro vicente svet
marcos noGueira dias de lima
nizinho deivid zopelaro
sandro silvestre da silva
indicadores
SAbriNe FerreirA
huMbertO AlveS cArOliNO
aline brito monteiro de área leão 
ana paula do nascimento Gomes*
anderson beni
bruno Guilhermino de França silva
camila ribeiro Francisco*
clarissa alvares silva*
daniela dos santos da conceição
débora reGina arruda pardo*
Fábio Gonçalves Fornari*
Fernando rodriGues da silva
israel dias de lima*
jéssica valério Firmino*
joão antonio rodriGues praia junior*
joão lucas bressan*
josé henrique bonaFé de oliveira*
juliane duarte machado*
larissa baleeiro da silva*
leticia neves viana dos santos*
luis Gustavo sabbaG mendes
maria jocelma a. r. nishiuchi
patricia santos da silva*
reGiane de almeida silvério*
samir naGim Filho*
thaís do valle costa
thalita juliana da cruz Ferraz*
viviani dos santos rodriGues*

camareiras
ivone das pontes
maria do socorro da silva

(*) estaGiários
(**) aprendizes
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OrqueStrA SiNFôNicA  
DO eStADO De SãO pAulO
reGente titular
MARIN ALSOP 
reGente associado
CELSO ANTUNES
reGente convidado de honra
YAN PASCAL TORTELIER 

diretor artístico
ARTHUR NESTROVSKI
diretor executivo
MARCELO LOPES
consultores artísticos
heNrY FOgel
tiMOthY WAlker

violinos
CLÁUDIO CRUZ  spalla
EMMANUELE BALDINI spalla
DAVI gRATON
YURIY RAKEVICH
ADRIAN PETRUTIU***
LEV VEKSLER***
igOr SAruDiANSkY
MAttheW thOrpe
alexey chashnikov
anca Gavris**
andreas uhlemann
camila yasuda
carolina kliemann
césar a. miranda
cristian sandu
elena klementieva
elina suris
Florian cristea**
GheorGhe voicu
inna meltser
irina kodin**
katia spássova
lea kalil sadi
leandro dias
paulo paschoal
simona cavuoto
soraya landim
sunG-eun cho
svetlana tereshkova
tatiana vinoGradova
irem bozkurt*
marcelo soares*

violas
HORÁCIO SCHAEFER
MAriA ANgélicA cAMerON
peter pAS 
andrés lepaGe
david marques silva
éderson Fernandes
Galina rakhimova
olGa vassilevich**
simeon GrinberG
vladimir klementiev

violoncelos
JOHANNES gRAMSCH
WILSON SAMPAIO***
helOiSA MeirelleS
adriana holtz
bráulio marques lima
douGlas kier
jin joo doh
maria luísa cameron
marialbi trisolio
reGina vasconcellos
rodriGo andrade silveira

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
paola baron

Flautas
JESSICA DALSANT
cArOliNe lOhMANN*
FAbíOlA AlveS piccolo
josé ananias souza lopes
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
DANTE YENQUE  
OZéAS ARANTES  
andré Gonçalves
josé costa Filho
nikolay alipiev
luciano pereira do amaral
samuel hamzem
eduardo minczuk

trompetes
FERNANDO DISSENHA  
gILBERTO SIQUEIRA
antonio carlos lopes jr.
marcelo matos
Flávio Gabriel*

(*) músico convidado
(**) músico licenciado
(***) carGo interino
(****) estaGiário

os nomes estão relacionados  
em ordem alFabética, por cateGoria.
inFormações sujeitas a alterações

(*) inteGrante do coro de câmara da osesp
(**) músico licenciado
(***) em experiência no coro da osesp

cOrO DA OSeSp
coordenadora Geral e reGente
NAOMI MUNAKATA

sopranos
anna carolina moura**
eliane chaGas*
érika muniz*
Flávia kele de souza*
ji sook chanG**
maynara arana cuin*
natália áurea*
REgIANE MARTINEZ monitora*
reGina ayres
roxana kostka*
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 monitora*
silvana romani*
solanGe Ferreira
vesna bankovic*

tenores
anderson luiz de sousa*
carlos eduardo do nascimento
clayber Guimarães*
ernani mathias*
Fábio vianna peres*
jocelyn maroccolo*
luiz eduardo Guimarães
MÁRCIO SOARES BASSOUS monitor*
marco antonio jordão**
odorico ramos*
paulo cerqueira*
rúben araújo*

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*
silas de oliveira*

preparador vocal
MARCOS THADEU

pianista correpetidor
FERNANDO TOMIMURA

Gerência 
clAuDiA DOS ANJOS Gerente
sezinando Gabriel de o. neto  inspetor
ana claudia marques da silva  assistente

os nomes estão relacionados  
em ordem alFabética, por cateGoria.

Relação de funcionáRios em 31 de 
dezembRo de 2012.

trombones
DARCIO gIANELLI  
WAgNER POLISTCHUK  
alex tartaGlia
Fernando chipoletti

trombone baixo
DARRIN COLEMAN MILLINg 

tuba
MARCOS DOS ANJOS JR.**
luiz ricardo serralheiro*

tímpanos
ELIZABETH DEL gRANDE  
RICARDO BOLOgNA  

percussão
ricArDO righiNi 1ª percussão
alFredo lima
armando yamada
eduardo Gianesella
ruben zúÑiGa

teclados
OLgA KOPYLOVA  

Gerência
JOel gAlMAcci  Gerente
xiStO AlveS piNtO  inspetor
laura padovan passos****
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edição Finalizada em 
31 de março de 2013

coordenação Geral
FerNANDA SAlvetti MOSANer
beAtriz AOki 

edição, pesquisa e texto
iSAbelA pulFer
MANuel DA cOStA piNtO

diaGramação e capa
berNArD W cArvAlhO bAtiStA
izAbel MeNezeS


