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

OSESP APRESENTAM

CONCERTOS SINFÔNICOS
28, 29 e  30.11
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28.11 quinta 20H30 PAU-BRASIL

29.11 sexta 20H30 SAPUCAIA

30.11 sábado 16H30 JEQUITIBÁ

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
   DE SÃO PAULO – OSESP 
ISAAC KARABTCHEVSKY REGENTE

PAULO SZOT BARÍTONO /ARTISTA EM RESIDÊNCIA

ANNA CAROLINA MOURA SOPRANO

CLARISSA CABRAL MEZZO- SOPRANO

WOLFGANG AMADEUS MOZART [1756-91]
As Bodas de Fígaro, KV 492: Abertura [1786]
4 MIN

As Bodas de Fígaro, KV 492: Non più Andrai
   [ária de fígaro] [1786]
4 MIN

Don Giovanni, KV 527: Fin ch'han dal Vino
   [ária de don giovanni] [1787]
2 MIN

Don Giovanni, KV 527: Abertura [1787]
7 MIN

Don Giovanni, KV 527: Madamina, il Catalogo é Questo
   [ária de leporello] [1787]
6 MIN

Così fan Tutte, KV 588: Donne mie, la Fate a Tanti
   [ária de guglielmo] [1790]
3 MIN

Così fan Tutte, KV 588: Soave sia il Vento [ária de fior liggio,
   dorabella e alfonso] [1790]
3 MIN



/INTERVALO
20 MIN

BÉLA BARTÓK [1881-1945]
Concerto para Orquestra [1943]
 INTRODUZIONE: ANDANTE NON TROPPO. ALLEGRO VIVACE
 GIUOCO DELLE COPIE: ALLEGRETTO SCHERZANDO
 ELEGIA: ANDANTE NON TROPPO
 INTERMEZZO INTERROTTO: ALLEGRETTO
 FINALE: PESANTE. PRESTO
36 MIN



MOZART
Árias de As Bodas de Fígaro, Don Giovanni e Così fan Tutte

A Abertura d’As Bodas de Fígaro nos 
joga de chofre na ação. Na altiva e 
guerreira tonalidade de Ré Maior, 
anuncia, desde as primeiras notas, 
que teremos todos “um dia louco” 
(esse era o nome da comédia de 
Beaumarchais da qual Lorenzo da 
Ponte extraiu seu assunto): notas 
se perseguem em velocidade alu-
cinante, acentos deslocam nos-
sa expectativa rítmica, mesuras 
educadas são interrompidas por 
metais impertinentes, instrumen-
tos se atropelam e convenções são 
quebradas, ou seguidas, mas de 
maneira frenética. O resultado é ao 
mesmo tempo engraçado, tenso e 
absolutamente cativante. De fato, 
a Abertura é a introdução perfeita 
para uma comédia de costumes 
repleta de ação, suspense, romance 
e reviravoltas.

Apesar de ter os mesmos pendo-
res do Conde de Almaviva, ou tal-
vez justamente por isso, o pajem 
Cherubino não faz sucesso com o 
dono do castelo. O conde se sente 

ameaçado por esse adolescente que 
arrasta a asa para todas as mulhe-
res em que pousa o olhar, inclusive 
a condessa Rosina. Para afastar o 
jovem e coibir suas manobras de 
sedução, Almaviva lhe ordena que 
se aliste em seu regimento, em 
Sevilha. Na ária Non più Andrai, 
que imita uma marcha militar em 
estilo e orquestração, Fígaro, o 
fiel criado do conde, se diverte ao 
provocar Cherubino, descrevendo 
a árdua rotina de caserna que ele 
terá pela frente, em contraste com 
a vida de conforto e facilidades 
de que gozava no castelo. A ária 
transforma o caráter marcial em 
chacota sonora, num tour-de-force 
que até hoje mantém sua graça e 
seu frescor.  

Quando canta Fin ch´han dal Vino, 
Don Giovanni se encontra em uma 
situação difícil, graças ao seu en-
volvimento com múltiplas mulheres, 
que começa a se desvelar. No entan-
to, ele ignora o perigo e não teme 
as consequências de suas ações. 



Ao contrário, o protagonista brinda 
e faz sua profissão de fé: a vida é 
redemoinho. Na ária, com menos 
de dois minutos em andamento 
rapidíssimo, ele passa instruções 
ao seu criado Leporello para que 
organize uma festa magnífica, em 
que danças vivas devem se suceder 
sem qualquer ordem lógica, mistu-
rando ritmos nobres e populares, 
com vinho vertido em quantidade 
espantosa. A atmosfera de loucura, 
a joie-de-vivre, a bravura, a paixão, 
a ausência de pausas para respi-
ração: tudo isso reflete a própria 
personalidade desse anti-herói, 
um homem desprezível a quem é 
impossível desprezar, pela própria 
gana de viver e porque, afinal de 
contas, a arte de um sedutor é se-
duzir.  A música borbulha de energia 
e vivacidade, e Don Giovanni exulta 
com a certeza da expansão futura 
de sua lista de conquistas.

É justamente sobre esta lista que 
versa a ária de Leporello, Madamina, 
il Catalogo é Questo, uma contagem 

das mulheres que Don Giovanni 
seduziu nos mais variados países.  
E o criado explica: seu patrão gosta 
de jovens e velhas, altas e baixas, 
gordas e magras. Seus desejos não 
poupam as inexperientes, atraves-
sam as classes sociais, não escolhem 
entre louras ou morenas. Qualquer 
mulher é presa em potencial. A ária 
que elenca as mulheres que caíram 
na armadilha de Don Giovanni não 
é uma ideia inédita, mas foi Mozart 
quem lhe deu a forma definitiva, 
criando mágica a partir de uma 
reles listagem de conquistas.
   
É conhecida a história de que a 
Abertura de Don Giovanni foi escrita 
na madrugada do dia anterior à 
estreia da ópera.  A composição foi 
tão urgente que não houve tempo 
de completar a grade da partitura, 
apenas as partes. Diante de tais 
circunstâncias, poder-se-ia esperar 
uma abertura pouco criativa, ou 
pelo menos convencional. Não é o 
caso. Curiosamente, Mozart abriu 
mão do recurso habitual de adiantar 



os temas da ópera e compôs um 
verdadeiro movimento de sinfonia, 
com duas partes contrastantes que 
resumem muito bem as vertentes 
principais que dominam essa obra, 
anunciada à época como “dramma 
giocoso”. A introdução solene, trá-
gica e assustadora deixa evidente 
desde o início que o elemento dra-
mático será dominante na história. 
A música, eivada de premonições, 
desemboca em uma seção espiri-
tuosa, elegante, vibrante de vita-
lidade ainda que não totalmente 
desprovida de ameaça. É o perfeito 
retrato do homem sedutor e bon-
-vivant, atraente, porém frio, sem 
bússola moral, que encanta suas 
vítimas ao mesmo tempo em que 
prepara o bote. 

Um dos pontos de ligação entre 
as óperas de Mozart presentes 
no programa de hoje é a figura 
do homem conquistador, cínico e 
maduro. No caso de Don Giovanni, 
ele é um assassino e estuprador, 
que não experimenta piedade pelas 
vítimas ou arrependimento pelos 
crimes cometidos. Já em As Bodas de 
Fígaro, o Conde Almaviva tem muito 
mais traços simpáticos, e caminha 
sobre a fronteira tênue entre as 

boas intenções e a amoralidade. 
O Don Alfonso, de Così fan Tutte, 
é ao mesmo tempo observador 
e mola mestra da trama. É ele 
quem desencadeia os eventos ao 
apostar com os amigos Guglielmo 
e Ferrando que não se pode confiar 
na fidelidade das damas.

Na ária Donne mie, la Fate a Tanti, 
Guglielmo oferece apoio a Ferrando, 
que estava arrasado ao saber que 
sua doce Dorabella não resistira 
ao encanto do amigo, disfarçado 
de oficial albanês. Ao denunciar a 
volatilidade das mulheres, a músi-
ca, com appoggiaturas delicadas e 
passagens cromáticas sinuosas, é 
brincalhona e insinuante. 

No trio Soave sia il Vento, quase uma 
canção de ninar em que as cordas 
ondulantes criam uma cama que 
embala as vozes, Don Alfonso se 
junta às duas irmãs para rogarem 
aos céus que protejam a vida de 
Ferrando e Guglielmo, que preten-
samente partem para a guerra. 
A ária é permeada de doçura e 
beleza e parece já conter em si a 
resposta positiva para o desejo de 
que “suave seja o vento e tranquila 
seja a onda”.



L AURA RÓNAI
É doutora em Música, responsável pela cadeira de Flauta Transversal 
na UniRio e professora no programa de pós-graduação em Música. 
É também diretora da Orquestra Barroca da UniRio.

BARTÓK
Concerto para Orquestra 

O Concerto de Bartók começa em 
um clima pesado, de apreensão, 
com tímpanos ameaçadores e ênfa-
se nas cordas graves. A flauta que 
paira por cima dessa massa sonora 
tenta aliviar as cores escuras, que 
demoram a se dissipar. Os metais 
são convocados para anunciar o fim 
dos tempos. Mas, da música sombria, 
renasce o desejo de vida que ecoa 
nos trombones e é respondido delica-
damente pelos sopros. A habilidade 
de Bartók para manipular os naipes 
da orquestra, distribuindo os temas 
e os transformando de acordo com 
o caráter dos solistas, resplandece 
nessa obra e faz dela uma das mais 
populares de seu autor. É particular-
mente notável o uso poderoso dos 
metais com percussão, cuja força se 
contrapõe ao desenrolar de linhas 
líricas nas madeiras, que se entre-
laçam de maneiras sempre novas. 

O segundo movimento começa com 
percussão hesitante e emenda com 
madeiras “desajeitadas” em veia 
abertamente folclórica, fortemente 
rítmica, cheia de síncopes e de uma 
exuberância cômica irresistível. É 
organizado em cinco partes, cada 
qual dominada por uma dupla de 
solistas. Na Elegia o caráter da in-

trodução é evocado, mas com menos 
espaço para opiniões divergentes 
dos sopros, cordas ainda mais den-
sas e percussão ainda mais brutal. 
O piccolo canta como pássaro em 
busca de liberdade e é dele a última 
palavra da seção. No Intermezzo, 
os sopros e metais novamente co-
meçam a brincar com os temas, 
que são jogados para cá e para lá, 
enquanto as cordas tentam ofere-
cer de contraponto uma valsa leve, 
que logo se transmuta em sólida 
linha lírica e dolente. A valsa volta, 
e traz consigo um vento de festa e 
brincadeira, que se alterna com a 
melodia “romântica” das cordas. O 
Finale, com seus elementos de jazz 
incorporados à linguagem clássica e 
ao folclore húngaro, é uma explosão 
de cores, fogos de artifícios, brinca-
deira, excitação e energia.

Traçando um arco que ecoa o hor-
ror da guerra se dissolvendo aos 
poucos na exuberância da vida no 
novo mundo, o Concerto, escrito 
pelo compositor nos EUA – país que 
o acolheu quando fugiu da Hungria, 
então mergulhada na Segunda Guer-
ra Mundial – é daquelas peças que 
conseguem o feito raro de agradar os 
músicos e a plateia em igual medida. 



Entrevista a Arthur Nestrovski e Júlia Tygel.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

—

Fundada em 1954 e hoje reconhecida internacionalmente por 

sua excelência, desde 2005 é administrada pela Fundação 

Osesp. Em 2012, Marin Alsop tornou-se Regente Titular, tendo 

sido nomeada Diretora Musical em 2013 (até o fim de 2019). Em 

2020, Thierry Fischer assumirá o posto de Diretor Musical. Em 

2016, a Orquestra esteve nos principais festivais da Europa e, em 

2019, realizou turnê pela China e Hong Kong. No ano passado, 

a gravação das Sinfonias de Villa-Lobos, regidas por Isaac 

Karabtchevsky — projeto que se soma a seus mais de 80 álbuns 

lançados — recebeu o Grande Prêmio da Revista Concerto e o 

Prêmio da Música Brasileira.

ISAAC KARABTCHEVSKY regente

Última vez com a Osesp em setembro de 2019

—

Diretor Artístico e Regente Titular da Orquestra Petrobras 

Sinfônica, é também Diretor Artístico do Instituto Baccarelli e da

Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Com o projeto de gravação 

integral das Sinfonias de Villa-Lobos, com a Osesp, conquistou 

quatro vezes o Prêmio da Música Brasileira (2014-15-16-18). Foi 

Diretor Musical do Teatro La Fenice (Veneza), da Orchestre National 

des Pays de la Loire (França) e da Orquestra Tonkünstler (Viena). 

Desde 2000 é professor no Musica Riva Festival, na Itália. 



PAULO SZOT barítono

Artista em Residência

—

Paulistano, estreou no Metropolitan Opera (MET) em 2010 com O 

Nariz, de Shostakovich, completando em 2019 sua 7ª temporada 

com Madama Butterfly, de Puccini. Recebeu os prêmios Tony 

e Drama Desk de melhor ator na Broadway por South Pacific. 

Apresenta-se com frequência com orquestras como a Filarmônica 

de Nova York, a New York Pops e a Sinfônica de Chicago, em salas 

como o Lincoln Center e o Carnegie Hall, além do Festival de Ravinia 

(EUA). Cantou em teatros de ópera como La Scala, Ópera de Paris, 

Liceu de Barcelona, Bayerische Staatsoper e Real de Madri.

ANNA CAROLINA MOURA soprano

—

Integrante do Coro da Osesp desde 2003, a soprano é natural 

de São Paulo e é bacharel em Canto pela UNESP. Iniciou seus 

estudos de música aos 19 anos na Escola de Música da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), concluindo cursos 

profissionalizantes de Canto e Violão. Foi solista frente à Orquestra 

e Madrigal da UFRN e à Osesp. Vem realizando trabalho com 

conjuntos vocais como o Grupo Acorde, o Americantiga Ensemble 

e, atualmente, o trio feminino Bendita Folia.

CLARISSA CABRAL mezzo-soprano

—

Natural de Santos, integra o naipe de contraltos do Coro da Osesp 

desde 2007. Mestre em Música pela USP, estudou Piano, Flauta e 

Cravo na Escola Municipal de Música de São Paulo e aperfeiçoou-

se com o tenor Marcos Thadeu, regente do Coro Acadêmico da 

Osesp. Desde 2017 é professora de Teoria Musical da Escola 

Municipal de Música de São Paulo, tendo trabalhado como 

preparadora vocal do Coro Juvenil da Osesp em 2016 e 2017. 



ORQUESTRA SINFÔNICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORA MUSICAL E REGENTE TITULAR
MARIN ALSOP 

VIOLINOS
EMMANUELE BALDINI SPALLA
DAVI GRATON SPALLA***
YURIY RAKEVICH
LEV VEKSLER*** EMÉRITO 
ADRIAN PETRUTIU
IGOR SARUDIANSKY
MATTHEW THORPE
ALEXEY CHASHNIKOV
AMANDA MARTINS
ANDERSON FARINELLI 
ANDREAS UHLEMANN
CAMILA YASUDA
CAROLINA KLIEMANN
CÉSAR A. MIRANDA
CRISTIAN SANDU
DÉBORAH WANDERLEY DOS SANTOS
ELENA KLEMENTIEVA
ELINA SURIS
FLORIAN CRISTEA
GHEORGHE VOICU
INNA MELTSER
IRINA KODIN
KATIA SPÁSSOVA
LEANDRO DIAS
MARCIO AUGUSTO KIM
PAULO PASCHOAL
RODOLFO LOTA
SORAYA LANDIM
SUNG-EUN CHO
SVETLANA TERESHKOVA
TATIANA VINOGRADOVA

VIOLAS
HORÁCIO SCHAEFER EMÉRITO
MARIA ANGÉLICA CAMERON
PETER PAS 
ANDRÉS LEPAGE
DAVID MARQUES SILVA
ÉDERSON FERNANDES
GALINA RAKHIMOVA
OLGA VASSILEVICH
SARAH PIRES
SIMEON GRINBERG
VLADIMIR KLEMENTIEV
ALEN BISCEVIC*

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

CONTRABAIXOS
ANA VALÉRIA POLES
PEDRO GADELHA 
MARCO DELESTRE 
MAX EBERT FILHO
ALEXANDRE ROSA
ALMIR AMARANTE
CLÁUDIO TOREZAN
JEFFERSON COLLACICO
LUCAS AMORIM ESPOSITO
NEY VASCONCELOS

HARPA
LIUBA KLEVTSOVA

FLAUTAS
CLAUDIA NASCIMENTO
FABÍOLA ALVES PICCOLO
JOSÉ ANANIAS 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
LUIZ GARCIA
ANDRÉ GONÇALVES
JOSÉ COSTA FILHO
NIKOLAY GENOV
LUCIANO PEREIRA DO AMARAL
EDUARDO MINCZUK

TROMPETES
FERNANDO DISSENHA 
GILBERTO SIQUEIRA EMÉRITO
ANTONIO CARLOS LOPES JR. ***
MARCELO MATOS

TROMBONES
DARCIO GIANELLI 
WAGNER POLISTCHUK 
ALEX TARTAGLIA
FERNANDO CHIPOLETTI

TROMBONE BAIXO
DARRIN COLEMAN MILLING

TUBA
FILIPE QUEIRÓS

TÍMPANOS
ELIZABETH DEL GRANDE EMÉRITO
RICARDO BOLOGNA 

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

TECLADOS
OLGA KOPYLOVA

MÚSICOS CONVIDADOS DO PROGRAMA
BRUNO LOURENSETTO TROMPETE
RENAN MENDES FLAUTA
SOLEDAD YAYA HARPA

(*) MÚSICO CONVIDADO
(***) CARGO INTERINO

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



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNADOR
JOÃO DORIA

SECRETARIA DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETÁRIO
SERGIO SÁ LEITÃO

SECRETÁRIA EXECUTIVA
CLÁUDIA PEDROZO

FUNDAÇÃO OSESP

PRESIDENTE DE HONRA
FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE
PEDRO PULLEN PARENTE

VICE-PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS QUINTELLA

CONSELHEIROS
ENEIDA MONACO
HELIO MATTAR
LUIZ LARA
MARCELO KAYATH
MÔNICA WALDVOGEL
PAULO CEZAR ARAGÃO
STEFANO BRIDELLI

DIRETOR EXECUTIVO
MARCELO LOPES

DIRETOR ARTÍSTICO
ARTHUR NESTROVSKI

SUPERINTENDENTE
FAUSTO A. MARCUCCI ARRUDA
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salasaopaulo.art.br
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Serviços Sala São Paulo

Secretaria de
Cultura e Economia Criativa

Renina Katz

São Paulo, SP, 1925

Detalhe da obra Ébano, 1999

litografia em cores sobre papel

35 x 50,3 cm

Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Doação da artista, 2010.

Crédito fotográfico: Isabella Matheus 


