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Ainda hoje me recordo com emoção da inaugura-
ção da Sala São Paulo. Então eu era presidente da 
República e Mário Covas governador do Estado. 
Minha emoção foi grande ao ver a antiga estação 
transformada em sala de concertos.

Mal imaginava eu, na ocasião, que anos depois, 
quando se estabeleceu a Fundação Osesp, a gene-
rosidade dos que formaram o primeiro Conselho 
da nova instituição levou-os a me indicarem para 
presidi-lo. Função que exerci com prazer até re-
centemente, quando passei a ser seu presidente 
de honra.

Poucas funções me deram tanta satisfação na 
vida como a de servir à Osesp. Explico-me: meus 
colegas de Conselho, a administração da orques-
tra, seus maestros e, especialmente, os músicos e 
funcionários, cada qual a seu modo, ajudaram a 
termos hoje não só uma excelente sala de música 
como uma das melhores, senão a melhor orques-
tra da América Latina e, consequentemente, de 
contar entre as principais do mundo.

Tive a satisfação de acompanhar a orquestra em 
uma de suas viagens internacionais, no caso em 
Salzburg, e vi o entusiasmo dos aplausos. Assim 
como assisto, sempre que posso, a seus concertos 
em São Paulo e vejo a vibração do público ovacio-
nando maestros e músicos.

Tão importante quanto os concertos é o papel 
da Osesp na formação de bons profissionais, na 
difusão musical na cidade e no interior, na preser-
vação e publicação de partituras e na motivação 
de autores.

Por todas estas razões São Paulo tem do que se 
orgulhar de sua orquestra e de sua Sala, e eu devo 
agradecer a oportunidade que tive de colaborar, 
nos limites do que posso, na organização e fun-
cionamento de tão marcante instituição.

Fernando Henrique Cardoso
Presidente de honra da Fundação Osesp 

A Sala São Paulo está indissociavelmente ligada 
à Osesp. É a casa da orquestra há exatos 20 anos 
e foi ela que permitiu a consolidação de todo o 
projeto, bem como o reconhecimento da orquestra 
como o mais importante conjunto sinfônico da 
América Latina.

Hoje, o complexo cultural abrange, além da or-
questra sinfônica, vários corais, grupos de câmara, 
projetos educacionais, academia e editora de 
partituras. A Sala São Paulo se tornou o centro da 
vida musical paulistana e brasileira, e um ponto de 
referência para artistas clássicos de todo o mundo.

Com uma série de atividades gratuitas, possibili-
tamos que os paulistas se apropriem desse equi-
pamento, preservando sua identidade cultural e 
exercendo efetivamente seus direitos de cidadania.

Através de uma parceria público-privada com o 
Governo do Estado de São Paulo, a Fundação 
Osesp foi o passo institucional que, desde 2005, 
vem aprimorando a gestão do equipamento e 
buscando sua estabilidade jurídica e financeira.

Muito me orgulha, junto com meus colegas do 
Conselho de Administração, ter dado continui-
dade à missão de manter a Sala São Paulo viva 
e vibrante, para que ela seja a cada dia mais, e 
indistintamente, a casa da música para todos 
os públicos.
 

Fábio Colletti Barbosa
Presidente do Conselho de Administração
Fundação Osesp
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A história da Sala São Paulo se inicia em 9 
de julho de 1999, dia de sua inauguração oficial. 
Essa data de nascimento, no entanto, é prece-
dida de uma série de acontecimentos históricos, 
fatos fortuitos e mesmo sorte, e seria possível 
iniciar a narrativa em diversos pontos: a partir 
de 1973, quando o maestro Eleazar de Carvalho 
assume a Orquestra Sinfônica do Estado de 
São Paulo e promove sua primeira reformula-
ção; em 1938, data de inauguração do prédio, 
após anos de problemática construção; ou ain-
da, em algum momento da segunda metade 
do século XIX, quando a necessidade de linhas 
férreas para o escoamento de algodão e café 
até o Porto de Santos motivou o surgimento da 
Sorocabana, empresa responsável pela instala-
ção do edifício.

O dia 9 de julho não havia sido escolhido por 
acaso, e era apenas mais um dos elementos a 
acentuar a simbologia daquela inauguração. No 
feriado que comemorava o início da Revolução 
Constitucionalista de 1932, quando São Paulo 
liderou um levante armado contra o governo de 
Getúlio Vargas, a comunidade musical paulista-
na estava às voltas com a abertura da primeira 
sala dedicada a concertos sinfônicos do país. 
E, ao que tudo indicava, com parâmetros de 
qualidade até então inéditos por aqui. O acon-
tecimento não despertou interesse apenas na 
categoria musical ou artística em geral, mas 
mobilizou a classe política e a mídia, que cobriu 
largamente o evento. 

Na Folha de S.Paulo, Cassiano Elek Machado in-
formava que a inauguração “atrai do presidente 
ao pipoqueiro”. A matéria, publicada no dia 11, 
descrevia um pouco do que ele vira dois dias an-
tes, como um pipoqueiro que, da Praça da Sé, viu 
no céu alguns feixes de luz e, seguindo a ilumina-
ção, “tomou um susto” quando chegou diante do 
Complexo Cultural Júlio Prestes, que era inaugu-
rado oficialmente naquele momento. “Esse prédio 
antes era coisa morta. Agora ficou lindão”, disse o 
pipoqueiro ao repórter, que continuava: 

Uma data e muita
   história pregressa

Enquanto o pipoqueiro falava na recupera-
ção de uma “coisa morta”, no interior do pré-
dio estava sendo tocada a Sinfonia n. 2, de 
Gustav Mahler, que é chamada de “Sinfonia 
Ressurreição”. Celebrando o mesmo renas-
cimento sobre o qual falava o pipoqueiro, só 
que do lado de dentro do Complexo Cultural 
Júlio Prestes, estavam o presidente, Fernan-
do Henrique Cardoso, e o governador de SP, 
Mário Covas.

Eles ocupavam duas das 1.509 cadeiras ne-
gras da Sala São Paulo, epicentro do prédio 
da velha estação Júlio Prestes. Aclamado 
como o primeiro teatro sinfônico do Brasil, 
o espaço funciona agora como sede da Or-
questra Sinfônica do Estado de São Paulo, 
conhecida tanto em público quanto na intimi-
dade apenas por Osesp.
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De fato, o programa da noite de inaugura-
ção teve o Hino nacional brasileiro seguido da 
Sinfonia n.2, “Ressurreição”, de Mahler. Composta 
entre 1888 e 1894, a obra ganhou sua versão final 
em 1910, após revisão do compositor. Grandiosa, 
com cerca de 80 minutos de duração e cinco mo-
vimentos, explora o tema da morte e da ressur-
reição e, como as demais sinfonias do compositor, 
é um elo entre a tradição romântica e as novas 
linguagens do século XX. É na “Ressurreição” que 
Mahler pela primeira vez utiliza a voz humana 
numa sinfonia – na última parte (quarto e quinto 
movimentos), que é também o clímax da peça, tal 
como acontece na Sinfonia n.9 de Beethoven.

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo 
estreava sua nova sede sob a batuta de seu 
então diretor artístico e regente titular, John 
Neschling, acompanhados pelo Coral Sinfônico 
do Estado de São Paulo, regido por Naomi Mu-
nakata (e que mais tarde seria transformado 
no Coro da Osesp) e pelo Coral Lírico do Teatro 
Municipal, dirigido por Mário Záccaro. Houve 
ainda a participação das solistas Cláudia Ricci-
telli (soprano) e Mariana Pentcheva (mezzo).

A escolha da obra não foi aleatória e a metáfo-
ra da ressurreição seria retomada muitas vezes 
por aqueles que trataram da inauguração. Esta 
se referia em primeiro lugar à renovação da Or-
questra, mas poderia perfeitamente ser aplicada 
ao prédio, que ressurgia com uma nova função 
60 anos após sua abertura. Em ambos os casos, 
uma longa fase de aflição precedeu a glória.

****
Em estilo Luís XVI e inspirado em grandes es-
tações norte-americanas, sobretudo a Central 
Station de Nova York, o imponente edifício da 
Estação Sorocabana, no qual se destaca a tor-
re de 75 metros, foi inaugurado em 1938. O pro-
jeto foi encomendado ao arquiteto Christiano 
Stockler das Neves em 1925 e acabou premiado 
no 3º Congresso Pan-Americano de Arquite-
tos, em 1927, contribuindo para o sucesso da 
carreira de Stockler. Além de vários projetos de 
fôlego para prédios públicos e privados, ele fun-
daria a Faculdade de Arquitetura do Mackenzie 
e, entre março e agosto de 1947, chegou a ser 
prefeito da cidade de São Paulo, nomeado por 
Adhemar de Barros. 

1 Ricardo Teperman, Concerto e desconcerto: um estudo antropoló-
gico sobre a Osesp na inauguração da Sala São Paulo, p. 236. Todas 
as citações que se referem à pesquisa que Teperman têm como 
fonte esse mesmo estudo, cuja referência completa está no final 
deste livro. Nas citações seguintes, será indicada apenas o número 
da página.

Tratava-se da terceira e mais imponente esta-
ção da Companhia Sorocabana de Estradas 
de Ferro na cidade de São Paulo. A empresa 
foi criada em 1875, atendendo a uma demanda 
de produtores e comerciantes de algodão do 
interior do Estado. No entanto, logo passou a 
transportar principalmente café. A Sorocabana 
se contrapunha a The São Paulo Railway Com-
pany, cujos principais acionistas eram capita-
listas ingleses e que monopolizou por décadas 
o acesso ao Porto de Santos, sendo durante 
muito tempo uma das ferrovias mais lucrativas 
do mundo. Os 146 quilômetros da São Paulo 
Railway (a “Inglesa”, como era conhecida) de-
ram início à história ferroviária de São Paulo a 
partir de 1860.

Iniciadas em 1926, as obras da Estação Soroca-
bana se arrastaram por 12 anos, tumultuadas 
pela crise de 1929, por mudanças políticas e por 
brigas do arquiteto com a administração da 
ferrovia. Já em 1928, no entanto, foi inaugurada 
de maneira parcial a ala das plataformas. Dois 
anos depois, era a vez do concourse (pátio), o 
grande salão que dava acesso a elas. Conforme 
explica o pesquisador Ricardo Teperman em 
estudo sobre a Osesp, Stockler das Neves havia 
previsto entradas separadas para passageiros 
de primeira e segunda classes. “Aos primeiros 
seria reservada a menina dos olhos do projeto, 
o Grande Hall, com 48 metros de comprimen-
to, vinte de largura e 24 de altura, e anunciado 
como ‘o maior salão do Brasil’”, explica1. O enor-
me pé-direito seria sustentado por 32 colunas 
coríntias e coroado por uma majestosa abóba-
da com vitrais.
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Finalmente, em 15 de outubro de 1938, Adhe-
mar de Barros, interventor federal em São 
Paulo, inaugurou oficialmente a estação da 
Estrada de Ferro Sorocabana. No entanto, o 
ciclo econômico que motivara sua construção 
já estava em franca decadência. “Como sinto-
ma de que os tempos gloriosos do café e das 
ferrovias havia passado, as mansardas e a 
imensa abóbada com vitrais, que cobririam o 
Grande Hall, ‘o maior salão do Brasil’, jamais 
saíram do papel”, esclarece Teperman (p.236). 
O espaço acabou transformado num jardim 
interno ladeado por palmeiras, permanecendo 
descoberto por mais de cinquenta anos.

Assim, a inauguração da Estação Sorocabana 
pode ser considerada o último símbolo da era 
ferroviária paulista. Ela só receberia o nome 
atual — Estação Júlio Prestes – em 1951, em 
homenagem ao ex-presidente do Estado de São 
Paulo, falecido pouco tempo antes e que havia 
tido um papel decisivo no prolongamento da 
Sorocabana, quebrando o monopólio da com-
panhia inglesa. Júlio Prestes estava no poder 
quando o prédio da Sorocabana foi parcialmen-
te inaugurado, em 1928. Ao lado do processo de 
decadência do sistema ferroviário, o histórico 
imóvel acompanhou a deterioração dos bairros 
dos Campos Elíseos e da Luz.

Os graves problemas financeiros das empresas 
ferroviárias paulistas tiveram como solução 
parcial, nos anos 1960, a passagem de seu con-
trole para o governo do Estado de São Paulo. 
Em 1971, foi criada a Fepasa — Ferrovia Paulis-
ta S/A. E, em 1998, procurando sanar as finan-
ças do Estado, a Fepasa e seus bens são incor-
porados pela rede ferroviária federal e depois 
privatizados. A Estação Júlio Prestes, no en-
tanto, não fez parte do “pacote” e permaneceu 
sob propriedade do governo do Estado de São 
Paulo, recebendo parcialmente diversas ações 
de restauro e preservação. Nesse período, seu 
Grande Hall era utilizado para eventos cultu-
rais e sociais.

A última “ressurreição” da Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo acontecera cerca de 
dois anos antes da inauguração da Sala São 
Paulo e relacionava-se ao fim de uma era. O 
maestro Eleazar de Carvalho, que havia retorna-
do ao Brasil em 1973 para assumir o Festival de 
Campos do Jordão e que desde então era o titu-
lar da orquestra, falecera em setembro de 1996. 

Considerado o mais importante maestro brasi-
leiro, Eleazar foi diretor musical de orquestras 
no Brasil e nos Estados Unidos, tendo conduzido 
consagrados conjuntos como as filarmônicas 
de Berlim, Viena, Londres, Israel, Nova York e 
Los Angeles e as sinfônicas de Londres, Bos-
ton, Cleveland, Washington, Detroit e Dallas. 
Além disso, havia sido professor de regência 
em diferentes escolas norte-americanas, como 
Berkshire Music Center, em Massachusetts, Juil-
liard School e Universidade de Yale, tendo como 
alunos Claudio Abbado, Charles Dutoit, Zubin 
Mehta e Seiji Ozawa, entre outros.
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A mão forte de Eleazar, conduzindo a Osesp com 
paixão e empenho por mais de duas décadas, 
foi a principal responsável pela sobrevivência do 
grupo e pela motivação de seus músicos. Além 
de reerguer a orquestra, fazendo dela um dos 
principais corpos sinfônicos do país, o maestro 
lutou continuamente por melhores condições de 
trabalho e por uma sede adequada ao conjunto. 

No dia 13 de setembro de 1996, Eleazar era ve-
lado no Teatro Municipal de São Paulo. Durante 
todo o tempo, músicos se revezaram em torno 
do esquife, tocando em homenagem ao maes-
tro. Num desses momentos, Gilberto Siqueira, 
trompetista da Osesp, improvisou um discurso 
emocionado. Dizia que ali estava um homem que 
tinha devotado sua vida à música, e que apesar 
de ter conseguido tantas coisas, não teve êxito 
em dar uma sede à orquestra – ele próprio, ao 
ser velado, precisava de uma “casa emprestada”. 
Dizia esperar, ainda, que os políticos realizas-
sem o sonho de Eleazar. Segundo relatos, nesse 
momento o então governador do Estado, Mário 
Covas, chegava ao velório. Siqueira não tinha 
essa informação, mas os presentes entenderam 
que o recado era dado a Covas, que foi vaiado e 
retirou-se rapidamente. 

É provável que o governador soubesse que, a essa 
altura, já estava no radar uma nova reformulação 
da Osesp que incluía a aquisição de uma sede. 
Já em 1995, o então secretário de Cultura, Mar-
cos Mendonça, e assessores sondavam espaços 
possíveis. Mário Garcia, amigo do governador, 
melômano e que havia sido durante alguns meses 
assessor especial do governo, acabou assumindo 
informalmente o papel de consultor do projeto de 
reestruturação da Osesp nesse início. Após assis-
tir a uma apresentação da orquestra na antiga 
Estação Júlio Prestes, Garcia começou a estudar 
a viabilidade de se construir ali uma sede, chegan-
do a pedir ao arquiteto Emilio Guedes Pinto que 
esboçasse um projeto de reforma.

Data de março de 1996 um primeiro projeto, 
intitulado “Casa da Orquestra Sinfônica de São 
Paulo”, prevendo uma sala de mais ou menos 
oitocentos lugares. De autoria de Guedes Pinto, 
o projeto propunha uma adaptação da antiga 
Estação Júlio Prestes totalmente diferente do 
que ela viria a ter alguns anos depois. Com a 
doença e a morte de Eleazar de Carvalho, no 
entanto, esses primeiros esboços foram enga-
vetados e esquecidos. 

Ao mesmo tempo, o maestro John Neschling era 
sondado por Mendonça durante suas férias no 
Brasil, em julho do mesmo ano. Quando Eleazar 
morreu, em setembro, Neschling topou assumir 
o projeto da “nova Osesp” desde que fossem 
observadas uma série de condições, como o 
número de músicos, o salário, o repertório e a 
quantidade de concertos. A “condição primei-
ra”, segundo Neschling, era a existência de uma 
sede. Ainda em 1996, ele veio ao Brasil acompa-
nhado de Russel Johnson, engenheiro da Artec, 
uma das principais empresas de engenharia 
acústica à época, responsável por diversas novas 
salas de concerto dos Estados Unidos. Juntos, 
procuraram possíveis locais para o empreen-
dimento — em princípio, levantar um prédio do 
zero não era uma opção.
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Entre os edifícios visitados estavam o Cine Mar-
rocos, o Memorial da América Latina, o Theatro 
São Pedro e o Teatro Sérgio Cardoso. “Fomos a 
todos os espaços possíveis”, conta Neschling. “Eu 
já estava completamente desesperado, quando 
no último dia antes de embarcar de volta para a 
Europa, Russel Johnson foi com o Mário Garcia 
até a antiga estação Júlio Prestes e voltou di-
zendo que tinha achado o lugar ideal para a sede 
da Osesp”2, relembra. Coincidentemente (uma 
vez que o pré-projeto de Emilio Guedes Pinto 
não era conhecido por eles), era o mesmo prédio 
da antiga Sorocabana, cujo pátio descoberto 
tinha proporções idênticas a de casas célebres, 
como o Boston Symphony Hall, o Musikverein de 
Viena e o Concertgebouw de Amsterdã.

Segundo os especialistas, essas casas possuíam 
medidas ideais do ponto de vista da acústica, 
num formato retangular apelidado de “caixa de 
sapato” por suas proporções — 1:1:2. De fato, o 
jardim descoberto possuía 20 metros de largura, 
24 metros de altura (paredes) e 48 metros – por-
tanto o dobro, de comprimento.

“Naquela noite desmarquei minha viagem e 
conversei com o Marcos Mendonça, que sempre 
foi um sujeito sonhador – não acho que outro 
secretário de cultura teria ido tão longe. Ele 
sabia da importância de se criar uma grande 
orquestra em São Paulo”, relembra Neschling. 
Estimou-se o custo da obra em 30 milhões de 
dólares, valor muito superior ao orçamento 
anual da Secretaria de Cultura à época. Foi ne-
cessário levar a proposta diretamente ao go-
vernador. “Apesar de mal-humorado, Covas era 
muito inteligente e sabia do significado político 
daquilo; construir uma sala como essa ficaria 
na memória do paulistano como um grande 
feito do governo. Após muitas discussões, final-
mente decidiu-se que o Estado bancaria a cons-
trução”, completa o maestro. 

2 Todas as aspas presentes no texto, quando não indicadas as fon-
tes, provêm de entrevistas feitas exclusivamente para este livro.
A lista de entrevistados consta nos créditos finais. 

A construção

Já em dezembro daquele ano, Mário Covas 
anunciava a construção da nova sala de con-
certos em coletiva de imprensa. Neschling se 
lembra da incredulidade e quase “oposição” dos 
jornalistas presentes. A obra teve início em ou-
tubro de 1997 e foi concluída em vinte meses, um 
prazo recorde para o tamanho da empreitada. O 
engenheiro Ismail Solé foi figura central na coor-
denação dos vários agentes envolvidos. 

Basicamente, tratava-se de equalizar duas 
questões cruciais: a preservação do patrimônio 
arquitetônico, de um lado, e a obtenção de alta 
qualidade acústica, de outro. Um terceiro desa-
fio era isolar o espaço das vibrações advindas 
dos trilhos dos trens situados ao lado, e que 
continuariam a funcionar. Além da consultoria 
acústica da Artec, ocuparam-se da obra o arqui-
teto Nelson Dupré e José Augusto Nepomuceno, 
responsável pelo projeto acústico.
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A Artec apresentou as ideias preliminares da 
reforma, baseada nas características das sa-
las de concerto que serviram de modelo para a 
Sala São Paulo. Foi dada ênfase a uma solução 
de isolamento para impedir a transmissão das 
vibrações advindas da ferrovia, tanto na plateia 
quanto no palco e nos balcões. A empresa tam-
bém esboçou um plano para o adequado isola-
mento acústico de portas e janelas, colaborando 
na definição das dimensões básicas do palco, 
coro e elevadores, além do sistema de som e do 
planejamento básico de ocupação do edifício 
pelas diversas atividades da Osesp. 

Muitas dessas ideias seriam revistas nos estudos 
seguintes, já sob responsabilidade de Nelson Du-
pré. “Os desafios me pareciam muito grandes: 
isolamento e tratamento acústico, restauração e 
nova arquitetura”, afirmou o arquiteto em depoi-
mento. Uma de suas primeiras ideias, algo até o 
momento inédito no mundo, era um forro total-
mente móvel, que serviria tanto para solucionar 
questões acústicas, permitindo regular o volume 
total de ar na sala (o que resultaria em dife-
rentes tempos de reverberação do som), como 
também preservaria a integridade arquitetônica 
das fachadas originais do antigo pátio, ao não 
encobrir seus vitrais. Ainda segundo Dupré:

Não foi sem conflitos que o projeto chegou 
a ser definido. A consultoria acústica nor-
te-americana, a cargo da Artec, havia de-
finido alguns padrões para a ocupação do 
antigo Grande Hall da Estação como sala de 
concertos. A sugestão do forro móvel, que 
permitia dar flexibilidade acústica à sala, 
parecia-nos também garantir uma completa 
visibilidade do espaço arquitetônico. Entre-
tanto, havia conceitos questionáveis, como o 
total recobrimento da parte inferior da sala 
por um balcão corrido e painéis acústicos, 
que em absoluto garantiam a valorização 
daquele patrimônio. [...]

Todos os detalhes foram exaustivamente 
pensados. Parecia-me importante chegar a 
um desenho simples e coordenado para os 
novos componentes do espaço, evitando in-
terferências com a arquitetura existente. Na 
madrugada do último dia de uma semana de 
discussão com a Artec, em Nova York, sen-
tado na cama do hotel, insone, me ocorreu a 
ideia que seria adotada para revestir os bal-
cões e os módulos do forro da sala. O concei-
to é simples: se o ponto de emissão do som 
no palco for fixo, para se ter uma reflexão 
sonora multidirecional sempre diferenciada, 
basta se ter um mesmo elemento multifa-
cetado que se repita em todas as faces de 
todas as novas superfícies

E como esse, nasceram milhares de outros 
detalhes, dessa que foi, sem dúvida, a obra 
mais significativa de minha vida, ao sintetizar 
a experiência e conhecimentos de arquitetura 
e engenharia acumulados ao longo da minha 
experiência profissional.

Já sobre as questões acústicas, o consultor 
José Augusto Nepomuceno afirma que “a qua-
lidade acústica da Sala São Paulo pousa e re-
pousa em um universo grande, delicado, quase 
intangível de detalhes raramente comentados, 
mas dos quais dependem as nuances da música 
que ali é ouvida”. Ele afirma que o forro móvel, 
sozinho, não garante a qualidade acústica da 
Sala São Paulo — e nem de qualquer outra sala 
de concertos. “Ele é um aspecto importantíssi-
mo da Sala e ficará como uma marca registra-
da; mas, tenho certeza, não faz a missa toda”. 

Natália Kikuchi Natália Kikuchi
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E completa: 

A geometria da Sala, a disposição e o de-
senho das frentes dos balcões, o posiciona-
mento do palco, a inexistência de carpetes ou 
cortinas, a espessura da madeira do palco, 
o desenho das poltronas, paredes pesadas, 
as irregularidades da arquitetura eclética do 
edifício existente compõem na Sala São Paulo 
um importante elenco de pequenas contri-
buições absolutamente fundamentais para a 
qualidade do seu clima acústico. [...]

Quando se ouve um concerto sinfônico numa 
sala com acústica de qualidade superior fica-
-se imerso em um campo sonoro. Uma expe-
riência delicada das relações espaço-tempo. 
Todo o volume de ar da sala canta ou soa a 
partir de múltiplas reflexões do som nas suas 
superfícies. As melhores salas de concerto 
cantam ou soam como instrumento.

Em seu formato final, a sala de concertos ficou com 
1.484 lugares, ocupando uma área total de 950 me-
tros quadrados, com pé direito de 24 metros e um 
palco de 320 metros quadrados (20,50m de boca 
de cena x 12,80m de profundidade) — o que significa 
uma capacidade de até 140 músicos.

A grande noite

Hoje, São Paulo ganha a mais moderna sala 
de concertos da América Latina. Um espaço 
nobre onde a Orquestra Sinfônica do Estado 
de São Paulo terá, finalmente, a sua casa 
e por onde passarão os mais importantes 
nomes mundiais da música erudita que, sem a 
menor dúvida, saberão avaliar a sua perfeição 
acústica, sua qualidade técnica, o brilho de 
sua arquitetura majestosa. 

Com essas palavras o então secretário da 
cultura Marcos Mendonça abria seu texto no 
livro de programa distribuído aos espectadores 
da Osesp em 9 de julho de 1999. Se estas eram 
grandiloquentes, nada tinham de exageradas, 
conforme o tempo viria a confirmar. 

O extraordinário da situação justificava 
toda a movimentação em torno da noite de 
inauguração, bem como a emoção que tomou 

conta de todos os que estiveram diretamente 
envolvidos na empreitada. “No dia da 
Ressurreição nós não conseguíamos respirar. Foi 
como ganhar na Mega-Sena. Era um sonho”, 
relembra o então spalla da Osesp, Cláudio Cruz. 
A soprano Cláudia Riccitelli, uma das solistas, 
guarda lembrança parecida: “Lembro-me de 
estar sentada esperando minha entrada na 
Segunda de Mahler, e sentindo meu coração 
bater tão forte que a cadeira se mexia. Era 
uma choradeira, um negócio indescritível”. 
Ela revela que participar desse momento lhe 
rendeu muitos frutos profissionais, incluindo 
integrar a primeira turnê sul-americana da 
Filarmônica de Berlim, com o maestro Claudio 
Abbado, interpretando as Bachianas brasileiras 
n. 5. “Quando terminamos de tocar, lembro que 
fiz um gesto de vitória igual ao do Pelé. Foi o 
concerto mais emocionante da minha carreira”, 
conta por sua vez John Neschling.

Atual diretor executivo da Fundação Osesp, 
que administra a Sala São Paulo e a própria 
orquestra, Marcelo Lopes era trompetista da 
orquestra e presidente da Aposesp (Associação 
de Profissionais da Orquestra Sinfônica do 
Estado de São Paulo). Ele acredita que não 
foram apenas cálculos políticos, mas também 
afetos, que moveram Mário Covas a levar a 
empreitada adiante. “Quando Covas assumiu 
o governo, São Paulo estava em dificuldades 
financeiras e foi necessário cortar orçamentos e 
renegociar dívidas. No entanto, no fim de 1996, 
quando chegou o projeto da Sala São Paulo, ele 
concordou na hora”,diz Marcelo. 

Mário Covas se engajou, fez coletiva de 
imprensa, visitou a obra, veio à inauguração. E 
quando voltou à Sala, meses depois, foi para 
inaugurar a estátua do Eleazar de Carvalho, 
que hoje está no boulevard mas que ele 
mandou instalar na praça, de frente para a 
Sala. Foi uma encomenda dele, como quem 
diz: “aqui está a Sala, maestro”. Tenho certeza 
que o episódio do velório o impactou muito.

Foi portanto da soma de vários talentos, da 
boa vontade do poder público e de muita 
determinação que resultou um dos mais notáveis 
feitos da política cultural brasileira das últimas 
décadas: a construção da Sala São Paulo.
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Uma sede para a Osesp,
   um centro musical
   para cidade

A ideia de que a Sala São Paulo, além de 
sede da Orquestra Sinfônica do Estado, se-
ria peça-chave na revitalização do centro 
da cidade era corrente no momento de sua 
abertura. No caprichado livro de programa 
distribuído no dia da inauguração, as autori-
dades faziam questão de notar este aspecto 
em seus textos. Para o secretário Marcos 
Mendonça, a Sala São Paulo significava “a 
transformação de toda uma região, que, pelo 
uso cultural de um de seus mais importantes 
espaços, começa a renascer”. 

No mesmo livro o governador Mário Covas, 
lembrando de outros equipamentos culturais 
recentemente restaurados, afirmava que “o 
governo do Estado de São Paulo estaria dando 
o mais importante passo para a implantação, 
em definitivo, de uma política de requalifica-
ção de espaços urbanos através da cultura. 
Um conceito novo, iniciado, com sucesso, pela 
reforma e restauro da Pinacoteca e do Theatro 
São Pedro”.  Ele reconhecia, no entanto, que 
o caso da Sala São Paulo, “pela grandeza da 
proposta, exigiria técnicas as mais especializa-
das e investimentos de grande monta”.
 
Esta foi uma ideia comum a acompanhar mui-
tos projetos culturais de restauro na década 
de 1990, e que o tempo mostrou não ser tão 
simples assim. A criação de uma sede para a 
Osesp por meio de uma grande reforma na 
Estação Júlio Prestes e em seu entorno integra-
va-se a uma proposta maior de “recuperação” 
do centro da cidade. No entanto, “as grandes 
intervenções culturais no bairro não levaram ao 
aquecimento do mercado imobiliário na região 
nem à instalação de famílias de alta renda ou 
de comércio de prestígio”, conforme nota Ricar-
do Teperman (p.269). 

Ao mesmo tempo, os problemas do bairro da 
Luz, notadamente o drama da venda e consu-
mo de crack, escapam à alçada da orquestra. 

“A questão urbana tem que ser tratada sis-
temicamente; a vida é múltipla, não é apenas 
cultural”, afirma Marcelo Lopes. “A Sala São 
Paulo é um ativo importante para a música e 
para a cultura, mas ela não pode ter o papel 
de resolver as questões sociais que o Brasil 
tem”, completa. 

A ideia de que a instalação de bens culturais 
em áreas consideradas degradadas resolve-
ria automaticamente problemas variados (de 
violência à saúde pública) já foi revista nos 
dias atuais, tanto por urbanistas quanto pe-
los governantes. De qualquer forma, este foi 
um argumento forte e adicional que permitiu 
investimento no patrimônio histórico voltado 
às artes na cidade de São Paulo. Além da Sala 
São Paulo, são do mesmo período as restau-
rações da Pinacoteca do Estado e do Theatro 
São Pedro, conforme fez questão de destacar 
Mário Covas em seu texto. Alguns anos depois, 
a segunda sede da Sorocabana, um projeto de 
Ramos de Azevedo situado ao lado da Estação 
Júlio Prestes, seria transformada na Estação 
Pinacoteca (2004), enquanto o prédio histórico 
da Estação da Luz daria lugar ao Museu da Lín-
gua Portuguesa (2006).
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Primeiras Atrações

Além dos concertos da Osesp, que passava a 
se apresentar às quintas e sábados, a Sala São 
Paulo desde o começo recebeu programação 
extra. Também desde o início, suas qualidades 
foram amplamente reconhecidas. As matérias 
de jornal da época enfatizam suas característi-
cas únicas, o sucesso de público, os problemas 
iniciais na compra de ingressos ou os ajustes 
que ainda precisavam ser feitos. No dia 20 de 
junho, a Folha de S.Paulo informava:
 

A sala foi então adaptada para ganhar condi-
ções de ser comparada ao Boston Symphonic 
Hall, à Musikvereinssaal, de Viena, e ao Con-
certgebouw, de Amsterdã, considerados os 
melhores espaços para concertos do mundo. 
Seus 1.509 lugares [à época da inauguração] 
foram planejados – na quantidade e na dis-
posição – para tornar a acústica perfeita em 
todos os pontos. O forro do teto é progra-
mado por computador e pode subir ou descer 
para tornar a sala mais adequada a cada tipo 
de apresentação. Todo o local é revestido com 
pastilhas de neoprene para isolar barulho de 
carros, trens e metrô. 

No dia 15 de julho de 1999, portanto menos de 
uma semana após a inauguração, Irineu Franco 
Perpétuo afirmava na mesma Folha que a Sala 
São Paulo era “o melhor espaço do país para 
sinfônicas”. Ele avisava, no entanto, que “o pú-
blico que for ao Complexo Cultural Júlio Prestes 
neste primeiro mês de funcionamento vai en-
contrar um processo de adaptação”. Segundo o 
jornalista, “itens importantes do projeto, como 
salas de ensaio, restaurantes e estúdio de gra-
vação, estão ainda em fase de finalização. A 
acústica da Sala São Paulo também vem pas-
sando por ajustes”. E seguia:

Com relação ao que vinha sendo demons-
trado nos ensaios, a nova sede da Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo mostrou 
ganhos evidentes de sonoridade em seu con-
certo inaugural, sexta-feira passada; houve 
sensível diminuição na reverberação, e os me-
tais se fizeram escutar. 

Pelo resultado ouvido e pela infraestrutura 
(palco grande, elevador de piano, lugar especial 
para coro), já é possível dizer, sem grandes ris-
cos de errar, que a Sala São Paulo é o melhor 
espaço do país para concertos sinfônicos. Resta 
testar as possibilidades do forro móvel, que, se-
gundo anunciado, pode modificar as condições 
acústicas de acordo com o programa.

No mesmo jornal, a repórter Juliana Monachesi 
informava, no dia 1º de agosto, que a Sala São 
Paulo já era uma atração no centro da cidade, 
e registrava o contentamento dos dirigentes da 
Osesp à época – a diretora executiva Claudia 
Toni e o maestro John Neschling:

Ela virou o "must" da cidade em apenas três 
semanas de funcionamento. A inauguração da 
Sala São Paulo, no início de julho, significou um 
salto qualitativo tanto nas opções de lazer da 
cidade como na própria região em que se loca-
liza, uma das áreas mais degradadas do centro 
de São Paulo. O primeiro teatro sinfônico do 
Brasil está também democratizando o acesso 
à música erudita. "Parte do público que fre-
quenta a sala é o mesmo que já acompanhava 
o trabalho da Osesp no Teatro São Pedro, mas 
há um público novo surgindo", diz a diretora 
executiva da Orquestra Sinfônica do Estado, 
Claudia Toni.  […] O maestro e diretor artístico 
da Osesp, John Neschling, foi surpreendido por 
todo o sucesso da sala. "Ela virou uma coque-
luche em São Paulo. Às quintas, o concerto da 
orquestra tornou-se o grande evento da cida-
de. Isso é uma coisa inédita no país."

A repórter ainda recuperava a história de José 
Rosa, funcionário aposentado da Fepasa de 73 
anos. Sentado no banco da praça, admirava o 
prédio que era “como uma casa” para ele. “Rosa 
nunca foi a um concerto, mas desde que inau-
guraram um teatro sinfônico no seu antigo local 
de trabalho ele decidiu que quer ver uma apre-
sentação”, contava ela. “Na semana passada 
não conseguiu ingressos, mas garante que esta 
semana irá à Sala São Paulo. ‘Acho que vai ser 
emocionante’.”

****
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O primeiro concerto de câmara da Sala São 
Paulo aconteceu no dia 12 de julho com Nelson 
Freire. O já consagrado pianista fazia um recital 
solo com obras de Schumann e Chopin. O futu-
ro diretor artístico da Osesp Arthur Nestrovski, 
então crítico da Folha de S.Paulo, acompanhava 
de perto todo o processo de reestruturação da 
Osesp e inauguração da Sala. Nestrovski pu-
blicou um artigo no dia 15, no qual destacava a 
maestria e sensibilidade de Freire na interpre-
tação das obras, ao mesmo tempo em que no-
tava: “foi um concerto e tanto para inaugurar a 
Sala São Paulo”.

O recital tinha, na primeira parte, a Arabesque 
op.18 e a Fantasia em dó maior op.17, ambas de 
Schumann, enquanto a segunda parte era de-
dicada a Chopin. Recital idêntico ao que Freire 
faz 20 anos depois, no dia 8 de julho de 2019, 
justamente comemorando as duas décadas de 
funcionamento da Sala São Paulo. Na crítica de 
1999, Nestrovski notou que:

Não poderia haver um concerto melhor para 
inaugurar a música de câmara na nova sala. 
[...] A presença da música não se explica, mas 
se faz sentir de imediato quando acontece. 

 [...] Não existe um compositor mais íntimo do 
que Schumann; e não existe um íntimo mais 
compositor do que Chopin. Nelson Freire só 
fez ressaltar o que há demais num e noutro. 
Seu Schumann é um expansivo para dentro; e 
o Chopin, um estilista da intimidade. É quase 
o contrário do habitual; o habitual é menos 
justo e menos interessante.

 [...] Foi um concerto e tanto para inaugurar a 
Sala São Paulo. Fica, agora, a presença dessa 
música e desse pianista, não só na nossa me-
mória, mas na da Sala, que começa a viver de 
presença, memória e música.

No dia 27 de setembro, era a vez de João Batista 
Natali contar aos leitores da Folha que a Filarmôni-
ca de Viena estaria no Brasil no mês seguinte, pela 
Sociedade de Cultura Artística. “As duas récitas 
paulistanas serão na Sala São Paulo, da Estação 
Júlio Prestes, com ingressos já esgotados”, infor-
mava. Tratava-se de uma apresentação cercada 
de expectativas, uma vez que, além de ser uma das 
grandes orquestras do mundo, a Filarmônica havia 
estado pela última vez no Brasil no início dos anos 
1920. “Chegará agora com 123 músicos, sob a re-
gência de Lorin Maazel”, completava Natali.

As concorridas apresentações da Filarmônica de 
Viena aconteceram nos dias 6 e 7 de outubro e 
marcariam o primeiro dos muitos reconhecimentos 
internacionais que o edifício conquistaria. No dia 
12, a colunista Joyce Pascowitch publicava:

Em tempos de ecos e muita discussão sobre a 
qualidade da acústica, a bela Sala São Paulo 
está mesmo podendo. Seus diretores receberam 
chuva de elogios da direção da Filarmônica de 
Viena, que se apresentou lá no encerramento da 
temporada deste ano do Cultura Artística. 
O regente Lorin Maazel disse que a sala está en-
tre as melhores do mundo. 
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A casa da orquestra 

Se, de um lado, a Sala São Paulo ia se tor-
nando conhecida do público e também de 
grupos nacionais e internacionais que nela se 
apresentavam, ela passava a desempenhar o 
papel fundamental de “casa da Osesp”, com 
tudo o que isso trazia de benefícios para a 
estabilidade e aprimoramento do grupo. Um 
lugar fixo de ensaios resolvia questões práti-
cas elementares como o remanejamento cons-
tante de instrumentos e partituras, bem como 
permitia um trabalho de ajuste fino da sonori-
dade do grupo.

É perfeitamente compreensível o espanto e 
mesmo incredulidade de alguns músicos da 
orquestra diante da novidade. Afinal, em me-
nos de três anos, a Sinfônica do Estado de São 
Paulo saía de uma situação de total penúria 
para condições de trabalho comparáveis às dos 
melhores conjuntos sinfônicos do mundo. 

A Osesp foi fundada oficialmente em 1954, em-
bora já estivesse em funcionamento desde o 
ano anterior. Sob a batuta do pianista, maestro 
e compositor João de Souza Lima, seu primeiro 
regente titular, o conjunto funcionou por pouco 
tempo. Novos registros de atividade aparecem 
só em 1964, quando o maestro Bruno Roccella 
tornou-se seu novo regente e diretor artístico. 
Finalmente, em 1973, após um recesso de mais de 
cinco anos, a Osesp passa por nova reestrutura-
ção, conduzida por Eleazar de Carvalho. Depois 
de quase dez anos de residência no Teatro Cultu-
ra Artística, entre 1979 e 1986, com temporadas 
memoráveis, a orquestra viu-se novamente em 
situação precária, sem sede e sem recursos. 

Nos últimos anos de vida de Eleazar, a Osesp 
apresentava-se no Memorial da América Lati-
na, que não possuía condições acústicas ade-
quadas para a música sinfônica. Além disso, a 
orquestra não era titular do espaço e quando o 
teatro estava ocupado com outras atividades, 
via-se obrigada a ensaiar no restaurante do 
Memorial. Os salários dos músicos eram baixos 
e às vezes atrasavam. Os quadros da orquestra 
estavam defasados e muitas vezes era neces-
sário alterar a programação, com peças que 
não exigissem grande orquestração.

“Sabe qual era nosso maior sonho nessa época? 
Ter um lugar onde pudéssemos convidar nossos 
amigos para assistir aos concertos”, relembra 
Marcelo Lopes. Dada a precariedade da situa-
ção em que viviam, ele afirma que “pelo menos 
a geração mais nova” não teve dúvidas em 
apoiar o projeto de reestruturação. “Não tínha-
mos nada a perder e escolhemos ser otimistas”. 
Isso porque “existia um ceticismo da classe mu-
sical, bem como da imprensa”.

Durante esse período, vários momentos mar-
caram o processo de renovação: um concerto 
em 11 de março de 1997, anunciando as obras na 
Estação Júlio Prestes; outro em 12 de setembro 
de 1997, já com o corpo de músicos renovado 
após audições de seleção; ou ainda em 25 de 
março de 1998, quando outro concerto come-
morativo marcou a conclusão das obras do 
Theatro São Pedro, que serviria de sede provi-
sória à orquestra. 

Marcelo Lopes se lembra ainda da grande emo-
ção que tomou conta dos músicos da orquestra 
quando, no dia 21 de abril de 1999, viram pela 
primeira vez a Sala São Paulo “montada”: 

Foi um momento muito bonito: entramos pelo 
corredor, e todos nós choramos – um ano e 
meio de tantos ataques da classe musical, 
que não acreditava que ia dar certo... Ver 
aquilo pronto nos tirou um peso. Foi o alívio 
do sujeito que pegou a chave da casa própria. 
Esse foi um sentimento coletivo muito forte. 

Já antes da inauguração da Sala São Paulo os 
avanços da orquestra, com uma nova formação 
e uma temporada regular no São Pedro, eram 
notáveis. No dia 18 de junho, Arthur Nestrovski 
afirmava na Folha que a Osesp era “a melhor 
orquestra do Brasil”:

Há tanto tempo tanta gente falava tanto da 
nova Osesp, que qualquer crítico iria para o 
concerto com um pé atrás. Mas o crítico, mais 
uma vez, estava errado: não há como não se 
render à evidência de que a Osesp é hoje, pro-
vavelmente, a melhor orquestra do país.
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No dia 8 de julho, véspera da inauguração da 
Sala, ele reafirmava a ideia e não escondia o 
entusiasmo frente às novas perspectivas que se 
abriam para o grupo:

Verdades repetidas viram clichê; convém 
adiantar e dizer novamente que a nova Osesp 
é hoje a melhor orquestra sinfônica do país. 
Que ela se mude, então, para a melhor casa 
de concertos parece apenas justo, embora se 
trate praticamente de um milagre, lembrando 
que estamos nos Brasil. […] Pode ser otimismo 
exagerado acreditar que a nova Osesp em 
nova sala marque o início de uma nova era 
musical para a cidade. Mas seria puro pessi-
mismo, ou ceticismo, não perceber que as coi-
sas mudaram – para melhor.

Relembrando aquele momento, Nestrovski diz 
que “ninguém tinha ideia de que a construção 
da Sala São Paulo pudesse se tornar o que se 
tornou, foi uma coisa espantosa”. Mas, ao mes-
mo tempo, ele crê que “já na inauguração, não 
havia ninguém que não soubesse que ali havia 
um divisor de águas. As coisas tinham mudado 
de forma contundente”. 

Uma ilustração de que as coisas pareciam ter 
mudado com rapidez impressionante está na 
nota publicada na Folha de S.Paulo dia 29 de 
julho de 1999: “Brahms e Haydn esgotam bilhe-
teria”. Passados 20 dias da abertura da Sala, o 
jornal informava: “De casa nova, a Orquestra 
Sinfônica do Estado anda mais prestigiada do 
que nunca. Os ingressos para o concerto de 
hoje à noite estão esgotados desde terça-feira”. 

****

No livro da temporada de julho distribuído na 
inauguração da Sala, John Neschling procurava 
explicar didaticamente a importância da or-
questra possuir sua própria sala:

Um clube de futebol campeão, sem estádio. 
Um grande cirurgião, sem hospital, numa sala 
de operações desequipada. Durante todos 
esses meses, tentei descrever, com estas com-
parações, o que seria uma grande orquestra 
sinfônica sem uma sala de concertos apro-
priada: com o preparo acústico e a infraes-
trutura necessária para seu funcionamento 
musical e administrativo.

Segundo ele, “desde o aparecimento das míti-
cas ‘grandes orquestras’, seu funcionamento 
esteve intimamente ligado às sedes; e a sede 
era a sua sala”. Sem medo de parecer exagera-
do, ele terminava afirmando: 

A Sala São Paulo será para São Paulo como a 
Gewandhaus para Leipzig, como a Musikverein 
para Viena. Agora, São Paulo está equipada 
com o que há de melhor em termos de sala 
sinfônica no mundo. Teremos orgulho de tocar 
na nova sede. Teremos a enorme responsabili-
dade de provar que estamos à altura da exce-
lência dela, e daqueles que nos concederam tal 
privilégio. 

Olhando em retrospectiva (e guardadas as 
devidas proporções), o vaticínio do maestro 
estava correto. Parece claro que a existência 
da Sala São Paulo foi determinante para o de-
senvolvimento da orquestra e para que ela se 
tornasse o que é hoje. Com a Sala São Paulo, 
a Osesp pôde consolidar um público, trabalhar 
questões técnicas de forma sistemática e apro-
fundada, estabelecer metas a médio e longo 
prazo e ainda realizar grandes projetos, como 
gravações e turnês. 
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“A construção da Sala não só representava uma 
sede para a Osesp, com a possibilidade de orga-
nizar temporadas com antecedência, mas tam-
bém a transformação dos modos de administrar 
a música clássica”, reflete Nestrovski. De fato, 
no dia 11 de novembro de 1999, João Batista Na-
tali anunciava na Folha que a “Osesp divulga seu 
programa de 2000” . Como diferencial, haveria, 
pela primeira vez, um sistema de assinaturas:

A Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de 
São Paulo) anunciou para o ano que vem 34 
programas de câmara ou sinfônicos, de que 
participarão 48 solistas, 21 deles estrangeiros. 
Entre os 13 regentes convidados estará Kurt 
Masur, 72, atual diretor da Filarmônica de 
Nova York. Masur apresenta-se em agosto, 
dirigindo duas sinfonias, ambas com o núme-
ro 4 – a de Felix Mendelssohn ("Italiana") e a 
de Anton Bruckner ("Romântica"). 

O secretário da Cultura do Estado, Marcos 
Mendonça, e o diretor artístico da orquestra, 
John Neschling, também anunciaram a cria-
ção de assinaturas para a comercialização 
dos ingressos. 

A então diretora executiva da Osesp, Claudia 
Toni, acredita que a venda de assinaturas (coor-
denada por Eneida Monaco) foi um ponto de vi-
rada na história da Osesp e, consequentemen-
te, da Sala São Paulo. Ela afirma que, apesar 
da curiosidade inicial, e à parte os melômanos, 
“havia um certo desprezo” pela Sala São Paulo, 
sobretudo devido à sua localização, num bairro 
bastante deteriorado da cidade. 

Quando lançamos as assinaturas para a tem-
porada de 2000, ficamos morrendo de medo 
de que fosse um fiasco. Mas, para nossa sur-
presa, quando abrimos havia uma multidão 
na porta. Todo o pessoal da administração 
teve que descer para ajudar no atendimento. 
Havíamos planejado tudo, mas mesmo assim 
a demanda foi muito maior do que imagináva-
mos. Tivemos que entreter as pessoas na fila, 
de tão grande que era. Vendemos naquele ano 
cerca de 1.800 assinaturas. Foi a primeira vez 
que uma orquestra pública vendeu assinatu-
ras. A partir daí, viramos uma coqueluche. 

Mais do que uma boa surpresa, a resposta do 
público de forma tão entusiástica, menos de seis 
meses após o início das atividades da Osesp na 
Sala São Paulo, era um sinal de que coisas muito 
maiores estavam por vir. E de que a vida musical 
da cidade nunca mais seria a mesma.
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Um passo imprescindível:
   a Fundação Osesp

Um capítulo dos mais importantes para a 
consolidação do projeto da nova Osesp e da 
própria Sala São Paulo foi o estabelecimento da 
Fundação Osesp. A mudança na forma de admi-
nistração da orquestra era um dos pontos que 
constavam do plano original da reestruturação, 
mas que levou alguns anos para se concretizar. 

Pensada a partir da década de 1990 no Brasil, a 
Organização Social (OS) é um tipo de associa-
ção privada, com personalidade jurídica e sem 
fins lucrativos, que recebe subvenção do Estado 
para prestar serviços de interesse público. No 
Estado de São Paulo, as OSs firmaram os pri-
meiros contratos com o governo na área de saú-
de, chegando em seguida à área cultural. 

A organização social Fundação Osesp foi instituí-
da em 22 de junho de 2005 e, em 1º de novembro 
do mesmo ano, firmou contrato de gestão com o 
governo do Estado de São Paulo. Segundo seus 
estatutos, a Fundação tem por objetivos apoiar, 
incentivar, assistir, desenvolver e promover a cul-
tura, a educação e a assistência social, com ênfa-
se na música de concerto, instrumental e vocal. 

Até a sua criação, a administração do Complexo 
Júlio Prestes (incluindo todas as questões de 
restauro e manutenção, bem como a locação do 
espaço) era feita diretamente pela Secretaria de 
Cultura. A partir de 2005, o contrato de gestão 
da Fundação com o governo do Estado passou a 
incluir, além da Osesp, a administração da Sala 
e, a partir de 2012, também o Festival de Inverno 
de Campos do Jordão. 

À época da criação da Fundação, a orquestra e a 
Sala São Paulo, juntas, empregavam 296 profis-
sionais, sendo mais da metade desses, músicos – 
instrumentistas e coralistas. Embora tenha sido 
construída para ser a sede da orquestra, antes 
da Fundação existia certa indefinição sobre o 
funcionamento da Sala São Paulo e sobre quem 
deveria organizar as atividades que lá aconte-
ciam. “Para recuperar parte do dinheiro investi-

do, achavam que a Sala deveria ser alugada a 
qualquer custo”, lembra Claudia Toni. “O que 
era muito arriscado, porque as empresas lo-
catárias faziam o que queriam: colocavam luz 
vermelha, enchiam de tecido, atrapalhavam os 
ensaios”. Assim, a criação da OS possibilitou 
que a orquestra finalmente fosse “dona” da 
Sala. Hoje, respeitando a sua vocação, a loca-
ção se dá sobretudo para outros grupos sinfô-
nicos, sendo a renda obtida parte importante 
do orçamento da Fundação Osesp.

Outro trunfo da Fundação foi a constituição 
de um Conselho de Administração formado 
por personalidades dentre as mais repre-
sentativas da sociedade. O ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro a 
presidir o Conselho, tendo como vice-presi-
dente Pedro Moreira Salles. Ainda integra-
vam o Conselho, à época de sua fundação, 
Celso Lafer, Horácio Lafer Piva, José Ermírio 
de Moraes Neto, Pedro Malan, Alberto Dines, 
Rubens Barbosa, Pérsio Arida, Luiz Schwarcz 
e Marcelo Lopes. Atualmente, Fernando Hen-
rique é o presidente de honra da Fundação 
Osesp; Fábio Colletti Barbosa e Antônio Car-
los Quintella são, respectivamente, seu presi-
dente e vice-presidente.

Stefan Schmeling
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Conforme nota Ricardo Teperman, depois da 
inauguração da Sala São Paulo, a criação da 
Fundação Osesp foi a principal conquista do pro-
jeto de estabilidade da orquestra. “A começar 
pelo fato de oferecer pela primeira vez uma si-
tuação jurídica adequada e estável à orquestra, 
o que permitiu não só a contratação dos músicos 
em regime celetista como o estabelecimento de 
práticas de gestão mais ágeis e eficientes”, des-
taca o pesquisador (p.299). Também a partir da 
Fundação, foi possível ampliar significativamen-
te a verba da orquestra, tanto pela elevação da 
dotação pública anual como pela arrecadação 
junto à iniciativa privada.

Olhando em retrospectiva, parece claro que foi 
essa mudança estrutural que permitiu a sobrevi-
vência, sem sobressaltos, do projeto Osesp como 
um todo. John Neschling, que esteve à frente da 
empreitada até 2009, afirma que “um de seus 
grandes orgulhos” é que o projeto continuou a 
despeito de sua saída. “A estrutura física e ad-
ministrativa sobreviveu a mim porque foi bem 
pensada, os músicos eram bons e continuaram 
trabalhando bem”. Ele afirma que guarda ape-
nas “boas lembranças” de seu período na Osesp 
e, sobre os desentendimentos e sua tumultuosa 
saída, diz “não ter mágoa alguma”. “Acho que a 
Sala São Paulo foi um milagre da política cultu-
ral brasileira que dificilmente se repetirá.”

****

A Sala São Paulo encontra-se tão arraigada 
no cotidiano da vida musical paulistana que às 
vezes parece difícil recordar quais eram as op-
ções para a música erudita na cidade antes de 
sua existência. As apresentações aconteciam 
no Theatro Municipal e no Theatro São Pedro 
(reformado a partir de 1998), casas pensadas 
para a ópera; bem como no Teatro Cultura Ar-
tística (até 2008) e no Memorial da América 
Latina, ambos auditórios multifuncionais, sen-
do o Memorial especialmente inadequado para 
espetáculos musicais acústicos em geral. Ne-
nhuma das salas, portanto, fora pensada para 
a música sinfônica.

Desde o início de suas atividades, com sua in-
fraestrutura inédita para música sinfônica no 
país, a Sala São Paulo passou a receber grandes 
espetáculos nacionais e internacionais. Com a 
Fundação Osesp sua vocação se consolidou e 
a Sala se tornou, muito mais do que a sede da 
Osesp, o centro da vida musical paulistana. “A 
Sala São Paulo representou, para diversas ou-
tras instituições, a possibilidade de fazer suas 
próprias temporadas aqui. Isso a transformou 
num ponto focal desta nova capital da música 
clássica – não só do Brasil, mas da América Lati-
na”, afirma Arthur Nestrovski. 

De fato, as principais entidades promotoras 
de concerto da cidade foram paulatinamente 
transferindo suas temporadas para a Sala São 
Paulo. Superintendente da Sociedade de Cultura 
Artística (SCA), Frederico Lohmann ressalta em 
depoimento que existe uma “parceria histórica” 
entre a instituição e a Osesp. Ele lembra que a 
centenária entidade passou por momentos difí-
ceis, chegando a arrendar seu teatro para a ex-
tinta TV Excelsior na década de 1960. Ao final do 
período, a sala foi reformada com ajuda do go-
verno estadual e, como contrapartida, a Osesp 
utilizou o Teatro Cultura Artística como sede 
até meados da década de 1980. “Desde então, 
há uma sinergia entre as duas instituições”, afir-
ma. “Nossos caminhos então se reencontraram 
em 1999, com a inauguração da Sala São Paulo. 
Para nós foi uma notícia excelente, porque o 
Teatro Cultura Artística não foi concebido para 
música – era um teatro que realizava todo tipo 
de espetáculo”, esclarece. 
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Outro parceiro estratégico da Sala São Paulo é 
o Mozarteum Brasileiro, entidade criada em 1981 
e dedicada à organização e promoção de espe-
táculos de música e dança. Fundadora e presi-
dente do Mozarteum, Sabine Lovatelli afirma 
que “a Sala São Paulo possui as qualidades das 
melhores salas de concertos do mundo e, mere-
cidamente, é uma referência internacional”. 

MOZARTEUM

A Sala São Paulo possui as qualidades das melhores 
salas de concertos do mundo e, merecidamente, é 
uma referência internacional. Sua excelente acústica e 
seu ambiente totalmente apropriado para concertos 
de música clássica criam o esperado envolvimento 
entre músicos e plateia, favorecendo a sensação de 
encantamento da apresentação ao vivo.

A existência e o pleno funcionamento da Sala São 
Paulo, além de importantes para a cultura e a edu-
cação no Brasil, permitem ao Mozarteum Brasileiro 
cultivar o padrão de excelência de sua programação, 
que há quase quatro décadas conecta o público 
com as melhores orquestras e solistas da cena 
internacional.

Em uma cidade cosmopolita como a capital paulista, 
é fundamental contar com um teatro de concertos 
como a Sala São Paulo, para todos poderem usufruir 
de uma vida cultural plena e intensa, sabendo que 
a cultura é uma força indispensável e motriz para 
o desenvolvimento de um país.

Sabine Lovatelli
Presidente do Mozarteum Brasileiro

CULTURA ARTÍSTICA

A Sala São Paulo foi o primeiro lugar desenhado 
especificamente como uma sala de concertos para 
a cidade. Isso chegou tarde, mas chegou com todo o 
peso: a Sala se tornou uma referência mundial. Desde 
o início, a Cultura Artística passou a fazer apresenta-
ções das grandes orquestras na Sala São Paulo, até 
que 10 anos mais tarde [devido ao incêndio no Teatro 
Cultura Artística] levamos toda a temporada para 
lá. Foi uma decisão muito acertada pois a reputação 
da Sala acaba atraindo os grupos: se há um lugar 
com acústica e condições ideais como a dela, há um 
aumento do interesse em se tocar por aqui. 

Os artistas que vêm pela nossa temporada ficam 
muito admirados pelas proporções, pelo casamento 
entre a arquitetura clássica e as intervenções para 
a construção da Sala – o lado plástico também é 
importante. Já pelo lado técnico, a acústica im-
pressiona bastante. Eles dizem que é uma sala que 
dá prazer em tocar, que soam melhor nela. Muitas 
características colaboram para isso, como as possi-
bilidades de ajuste acústico do teto – o fato de poder 
regular a altura a depender do tipo de formação. 
A estrutura de backstage também é de excelência: 
camarins, estacionamento. Uma vez no saguão da 
Sala encontrei a Joyce DiDonato deitada no chão 
tirando foto do teto. Foi a primeira vez que a trou-
xemos e ela estava muito empolgada, achando o 
espaço incrível.
 
A Sala São Paulo está à altura das maiores sa-
las de concertos e não sou eu quem diz: grandes 
maestros que a visitam concordam com isso. É a 
opinião frequente também dos pianistas que fazem 
recitais solo. Sem falsa modéstia, temos, sim, uma 
das melhores salas de concerto do mundo. Como 
partimos de um prédio existente, conseguimos aliar 
a dimensão histórica a uma tecnologia de excelência.
 
A Cultura Artística tem uma parceria muito baca-
na com a Sala São Paulo. Nos sentimos acolhidos 
lá, enquanto nosso teatro não fica pronto. É a 
nossa casa. 

Frederico Lohmann
Superintendente da Sociedade de Cultura Artística 
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A Tucca (Associação para Crianças e Adoles-
centes com Câncer), por sua vez, foi fundada 
em 1998 e, dois anos depois, criou o projeto 
“Tucca Música pela Cura”. Anualmente, o pro-
jeto realiza duas séries musicais: Aprendiz de 
Maestro, dedicada a crianças e adolescentes, e 
Concertos Internacionais, com  música clássica 
e jazz. Presidente da entidade, o médico Sidney 
Epelman participa da vida musical paulistana 
há tempos e acompanhou com entusiasmo 
todo o processo de construção da Sala São 
Paulo. “O que mais me chamou a atenção, na 
época, foi o cuidadoso trabalho acústico que 
estava sendo feito”, relembra. Criadas em 2001 
e 2002, as séries da Tucca aos poucos foram 
se concentrando na Sala São Paulo. Epelman 
afirma que desde 2004 todos os concertos são 
realizados nela. “Não vejo mais a Tucca fazendo 
os concertos em outro espaço”. 

TUCCA

Acompanhei a construção da Sala São Paulo como 
um fã de música clássica. Lembro de todo o deta-
lhamento, do cuidado acústico, da arquitetura res-
taurada e planejada para o lugar. Em maio de 2000 
fizemos o primeiro concerto do projeto Música pela 
Cura. E, em 2001, estreamos a série internacional 
com um memorável recital do Nelson Freire, na 
Sala São Paulo. Foi uma experiência maravilhosa, 
especialmente por juntar cultura com a causa do 
câncer. Em seguida tivemos a oportunidade de 
fazer um concerto infantil – se não me engano, o 
Carnaval dos animais, de Saint-Saëns. Foi o maior 
sucesso. A partir daí demos também início à série 
infantil. Iniciamos uma parceria regular com a Sala 
São Paulo por volta de 2004 e há mais de 10 anos 
fazemos todos os nossos concertos lá. Não vejo 
mais a Tucca fazendo os concertos fora da Sala São 
Paulo, em especial os espetáculos infantis.

Não se trata, aliás, de qualquer espetáculo beneficen-
te: temos preocupação de fazer uma programação 
que esteja à altura da Sala São Paulo. O retorno que 
nos dão os artistas internacionais é sempre muito 
positivo. Os músicos de jazz, que poucas vezes têm a 
chance de tocar numa sala como essa, assustam-se 
quando pisam no palco. O feedback é maravilhoso: 
falam da acústica, da dimensão, da beleza. 

Nossa parceria com a Sala São Paulo vai além da 
própria música, afinal toda a nossa arrecadação 
vai para as crianças, é a música pela cura, com 
vários desdobramentos. Há, por exemplo, todo um 
envolvimento, um comprometimento de famílias 
e funcionários, que contamina muita gente e que 
forma novos públicos. 

Sidney Epelman
Presidente da Tucca
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Uma parceira mais recente da Sala, mas que 
possui laços históricos com a Osesp, é a Or-
questra Jovem do Estado de São Paulo. Paulo 
Zuben, diretor artístico-pedagógico da San-
ta Marcelina Cultura (organização social que 
administra a Orquestra Jovem), explica que 
sempre achou importante para os alunos a 
experiência de tocar na Sala São Paulo, sobre-
tudo pelo espaço acústico. Em 2013, após a 
reestruturação da orquestra, alguns concertos 
da temporada aconteceram na Sala. No final 
do ano, os jovens músicos manifestaram o de-
sejo de que toda temporada fosse na Sala São 
Paulo. “Tentei explicar que era complicado, mas 
eles insistiram. Perguntei o por quê. ‘É lá onde 
as melhores orquestras tocam’, disseram eles”. 
Zuben convenceu-se que, também do ponto de 
vista pedagógico, era a melhor experiência que 
os estudantes poderiam ter: “É como ter um 
bom instrumento. A produção de som na Sala 
São Paulo oferece matizes sonoros que outras 
casas não têm”.

Para Cláudio Cruz, atual diretor musical da 
Orquestra Jovem do Estado e ex-spalla da 
própria Osesp, “a Sala São Paulo é muito mais 
do que a casa da Osesp”: “A Sala São Paulo foi 
a realização de um sonho e, para mim, repre-
senta a possibilidade de sonhar e brigar pelos 
nossos projetos”.

SANTA MARCELINA

Na época da reformulação da Osesp eu já frequentava 
os concertos da orquestra no Theatro São Pedro. 
Foi uma transformação muito grande para a música 
erudita em São Paulo e a Sala consagrava o projeto 
todo, porque era o espaço físico desse projeto – 
uma maravilha tanto para os olhos quanto para os 
ouvidos. Era um projeto artístico que se iniciava e 
que para mim foi marcante. Foi realmente incrível: 
a Sala simboliza o renascimento da música clássica 
em São Paulo. E se tornou um centro de referência 
para o país, servindo de modelo para várias outras 
iniciativas. 

Como gestor de um projeto pedagógico, eu sempre 
achei importante para os alunos a experiência de 
tocar na Sala São Paulo, pela qualidade do espaço 
acústico. Além disso há o glamour e a facilidade de 
localização para o público. Em 2013 fizemos qua-
tro concertos da Orquestra Jovem do Estado lá e 
outros quatro no Masp. No final do ano a comissão 
de músicos da orquestra veio falar comigo: “olha, 
a gente adora o Masp, mas não queremos tocar 
lá. Queremos que o próximo concerto seja na Sala 
São Paulo”. Tentei explicar que era complicado, mas 
eles insistiram. Perguntei o por quê. “É lá onde as 
melhores orquestras tocam. Queremos que nossas 
famílias nos vejam lá”. Então esse é um palco que 
já se sacralizou. Os meninos e meninas queriam ser 
vistos como músicos lá em cima. Não tive como 
não aceitar.

Parte desse fascínio que a Sala São Paulo desperta 
nos jovens músicos tem a ver com uma qualidade 
acústica maravilhosa. É como ter um bom instru-
mento. A produção de som oferece matizes sono-
ros que outras salas não têm. Isso é ótimo para o 
aprendizado da orquestra – ter a capacidade de, 
por exemplo, executar um pianíssimo encorpado, 
coisa que a Sala São Paulo permite. 

Paulo Zuben 
Diretor artístico-pedagógico da
Santa Marcelina Cultura



46 47

****
Parece claro que o surgimento da Sala São 
Paulo reorganizou a vida musical da cidade, 
levando os promotores a pensar suas séries a 
partir da Sala, ou seja: levando em considera-
ção que a cidade de São Paulo dispõe de um 
equipamento musical de excelência que pode 
abrigar as melhores orquestras e artistas inter-
nacionais; que um evento musical na Sala pode 
chamar a atenção para causas beneficentes 
importantes; ou ainda que ela tem condições de 
ser um espaço de treino de alta performance 
para os jovens músicos.

Mais do que isso, no entanto: a Sala São Paulo 
acabou por remodelar fisicamente a vida mu-
sical da cidade. Desde agosto de 2008, quando 
um incêndio destruiu parcialmente o Teatro 
Cultura Artística e forçou a desativação de suas 
atividades, a temporada da entidade transferiu-
-se completamente para a Sala São Paulo. Ao 
mesmo tempo, a Cultura Artística começou a 
planejar a reconstrução de seu teatro. Contudo, 
o projeto inicial, que previa um grande teatro, 
acabou modificado levando-se em consideração 
a existência da Sala São Paulo. “É um desafio 
grande fazer cultura na América Latina, com 
todas as dificuldades existentes. Então faz todo 
o sentido pensar os equipamentos de maneira 
integrada”, reflete Frederico Lohmann. Afinal,

São Paulo já tem uma sala de concertos ex-
celente, então pensamos em complementar 
isso: estamos fazendo uma sala de música 
de câmara, menor do que a Sala São Paulo. 
A ideia é continuar levando as grandes or-
questras para a Sala São Paulo, deixando as 
apresentações de grupos menores para novo 
Cultura Artística. 

Para Lohmann, não há como não estabelecer 
uma correlação entre grupos de excelência e o 
espaço onde se apresentam, no mundo inteiro: 
“a Sala São Paulo foi um marco no processo de 
reestruturação da Osesp. Hoje, ter uma orques-
tra de excelência tocando nesse espaço passa a 
ser uma nova referência, e isso nos faz repensar 
nosso papel”, afirma. “Temos que levar em consi-
deração o que está acontecendo na cena cultural 
da cidade, e a Osesp é uma referência importan-
tíssima. A Sala São Paulo, por sua vez, passou a 
ser o centro da vida musical na cidade.”  
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Consagração internacional

No dia 5 de março de 2015, o tradicional 
jornal inglês The Guardian trazia uma matéria 
com as “10 das melhores salas de concertos 
do mundo”. No texto, de autoria do professor 
de engenharia acústica Trevor Cox, a escolha 
se orientava pela pergunta: “Onde os aman-
tes da música podem encontrar uma acústica 
verdadeiramente notável?” Cox elegeu 10 salas 
de concerto “referência em todo o mundo, nas 
quais o design brilhante também significa um 
belo som”. 

Além da Sala São Paulo, foram escolhidos o 
Culture and Congress Centre Concert Hall 
de Lucerna, Suíça; o Boston Sympony Hall; o 
Bridgewater Hall em Manchester, Inglaterra; 
a Grosser Musikvereinssaal, em Viena; a Berlin 
Philharmonie; o Christchurch Town Hall Audi-
torium, na Nova Zelândia; a Philharmonie de 
Paris; o Sibelius Hall, em Lahti, Finlândia; e o 
Tokio Opera City Concert Hall, no Japão. Sobre 
a Sala São Paulo, Cox afirmou que:

Quando um novo local para a Orquestra Sin-
fônica de São Paulo foi necessário, na década 
de 1990, foi escolhido o que poderia, a princí-
pio, parecer um espaço bastante improvável: 
uma área de espera ao ar livre de uma esta-
ção de trem. A praça tinha exatamente as 
proporções corretas, a largura era a mesma 
do Boston Symphony Hall e o comprimento 
e altura combinavam com a Grosser Musik-
vereinssaal em Viena. Os frequentadores de 
concerto ainda podem admirar as colunas 
gigantes da praça original, bem como o teto 
móvel, que ajuda a mudar a acústica, se a 
orquestra está interpretando música barroca 
ou romântica.

A matéria teve bastante repercussão no Brasil 
e no exterior. Tratava-se, no entanto, apenas de 
uma espécie de formalização de um reconheci-
mento bastante difundido “boca-a-boca” entre 
melômanos e artistas de todas as partes do 
mundo que já haviam estado no local. Solistas 
e regentes convidados, há tempos, passaram a 
contribuir para a boa reputação internacional 

da orquestra e da Sala, ao levarem relatos en-
tusiasmados sobre a nova sede. 

Bem antes, aliás, o projeto da Sala São Paulo 
recebeu reconhecimento internacional de pro-
fissionais especializados. No ano 2000, o pro-
jeto foi vencedor do Architecture Honor Award 
nos quesitos arquitetura, restauração e tecno-
logia. O prêmio foi conferido pelo Usitt (sigla 
em inglês para Instituto do Teatro dos EUA). 
E, em 2001, o arquiteto Nelson Dupré conquis-
tou o Prix d’Excellence concedido pela Fiabci 
(Fédération Internationale des Professions Im-
mobiliéres) em Oslo, na Noruega, pelo “melhor 
projeto de uso público do mundo”.

Já em agosto de 2017, o blog da rádio norte-
-americana WQXR (especializada em música 
clássica e pertencente à New York Public Ra-
dio) indicava “Sete magníficas salas de concer-
to para encher os olhos”, dentre as quais cons-
tava, novamente, a Sala São Paulo. “Você vai 
à sala de concertos para (espera-se) ouvir boa 
música. Mas mesmo que os sons da orquestra 
e da voz humana sejam a atração principal, sa-
bemos que um ambiente bonito é mais do que 
só um bônus”, dizia a matéria, antes de elencar 
algumas das “mais belas salas e casas de ópe-
ra do mundo”.
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Reconhecimento artístico 

Desde a inauguração da Sala São Paulo, cinco 
volumes de “Livro dos Artistas” registram cen-
tenas de mensagens de músicos que passaram 
por seu palco colaborando com a Osesp. A lista 
de nomes é estelar e inclui, entre muitos outros, 
Heinz Holliger, Thomas Adès, Rafael Frühbeck 
de Burgos, Nelson Freire, Osmo Vänska, Bru-
no Leonardo Gelber, Vadim Gluzman, Helène 
Grimaud, Barbara Hendricks, Neeme Järvi, 
Leonidas Kavakos, Krzysztof Penderecki, Vasily 
Petrenko, Helmuth Rilling, Gennady Rozhdest-
vensky, Louis Langrée, Giancarlo Guerrero, Sté-
phane Dénève e Thierry Fischer.

A estes, somam-se ainda os participantes do 
projeto “Artista em residência”, criado pela 
Osesp em 2012. Cada um deles, ao longo de 
uma temporada, colabora com a orquestra em 
diferentes programas. O violoncelista Antonio 
Meneses estreou a série, seguido pela contralto 
Nathalie Stutzmann (2013), os pianistas Jean-
-Efflam Bavouzet (2014), Arnaldo Cohen (2015) 
e Paul Lewis (2016), a violinista Isabelle Faust 
(2017), o flautista Emmanuel Pahued (2018) e o 
barítono Paulo Szot (2019).

Em geral, todos mostram-se felizes com o 
resultado do trabalho com a Osesp, e muitos 
não conseguem esconder sua surpresa pela 
descoberta da Sala São Paulo. Em julho de 
2001, por exemplo, o Livro traz mensagens 
elogiosas de dois importantes artistas. O 
maestro alemão Kurt Masur destaca a “sala 
de concertos de grande beleza”, enquanto o 
pianista francês Pascal Rogé não tem dúvi-
das em afirmar que se apresentou “numa das 
mais belas salas do mundo”. 

A exímia violinista Isabelle Faust esteve com a 
Osesp algumas vezes. Sua primeira visita, em 
março de 2005, ficou registrada no Livro dos 
Artistas com uma simpática mensagem que 
destacava, entre outras coisas, a “fantástica 
sala”. Por sua vez, em agosto de 2009, após sua 
semana de trabalho com a orquestra, o violista 
Roberto Diaz escreveu: “Que grande prazer – 
orquestra, sala e organização maravilhosos”. O 
regente Kristjan Järvi foi outro que se entusias-
mou com sua semana de trabalho na Sala São 

Paulo, em junho 2010: “Pessoas fantásticas, 
grande sala... e uma grande orquestra”.

Já em maio de 2013 a pianista francesa Helè-
ne Grimaud, em sua primeira passagem pelo 
Brasil, após elogiar a Osesp por seu trabalho, 
afirmava: “obrigada por compartilhar sua lin-
da Sala São Paulo comigo – desejo o melhor a 
todos vocês”. Em outubro de 2014, o pianista 
Makoto Ozone, também depois de elogiar a 
orquestra, a “ótima equipe” e a “experiência 
inesquecível” dos concertos, encerra exclaman-
do: “adoro essa sala!!”.

****

Stefan Schmeling
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Além do impacto visual, que sempre vem pri-
meiro, é certo que as qualidades acústicas da 
Sala São Paulo são o principal motivo para as 
centenas de elogios. Quanto a essa questão, 
Arthur Nestrovski lembra que o edifício da 
Sala já existia, e que portanto “a combinação 
de detalhes entre a matéria prima da sala (a 
pedra, as colunas esculpidas) e tudo o que foi 
feito de moderno pelos arquitetos (a madeira, 
a tecnologia usada) é algo quase impossível de 
calcular”: “é a dose imponderável de mistério 
acústico, reconhecido por todos que tocam e 
que ouvem música aqui”.

Além das qualidades acústicas, uma opinião 
comum entre os artistas que já se apresen-
taram na Sala São Paulo é a qualidade do 
som: “Acho a acústica boa, sim, mas gosto 
principalmente da qualidade do som. A ver-
dade é que a Sala é uma mãe: a pessoa que 
não tem um som lindo passa a ter”, explica 
Cláudio Cruz. 

Para a diretora musical da Osesp, Marin Alsop, 
o revestimento de madeira “provoca uma re-
verberação muito prazerosa”. “Traz também 
um ambiente íntimo com o público. A possi-
blidade de mudar a altura do pé direito com 
os módulos, ou usar as cortinas; tudo isso são 
trunfos da Sala”. A regente ainda destaca ou-
tras qualidades do edifício:

É importante ter grandes salas de concerto 
para o público experimentar a música da me-
lhor forma possível. A Sala São Paulo tam-
bém é um lugar de convivência. Além disso, 
ter uma sala de concertos como essa pro-
porciona o crescimento da orquestra. Acho 
o som da Sala São Paulo muito acolhedor. 
E também gosto da experiência estética: é 
muito gostoso estar dentro da Sala, olhar ao 
redor e ver como é bonita. 

De fato, é quase impossível passar incólume 
à beleza da arquitetura e à harmonia entre 
os elementos originais e as intervenções do 
restauro. A italiana Valentina Peleggi, regente 
titular do Coro da Osesp, esteve na Sala São 
Paulo pela primeira vez para acompanhar um 
concerto de encerramento do Festival de Cam-
pos do Jordão. Ela descreve seu espanto: 

Nunca esperava ver uma sala assim. Tudo 
me chamava a atenção: primeiro a beleza 
arquitetônica, a mistura do antigo com o 
moderno. Colunas, elementos clássicos junto 
de elementos contemporâneos que ajudam a 
acústica e criam novos espaços. Gosto muito 
de experimentar todas as posições do teto 
móvel. Ela não só é linda de se ver como tem 
qualidades acústicas e grande flexibilidade. 
Para se tocar tanto um quarteto de cordas 
como a Oitava de Mahler com uma acústica 
ideal, basta fazer ajustes. A voz também soa 
muito bem. Muitas salas de concerto na Euro-
pa não têm essa flexibilidade que a Sala São 
Paulo tem. Aliás, não só a sala de concertos, 
mas todo o edifício. Há vários outros espaços 
onde se pode fazer música. Já fiz concerto no 
hall; é possível utilizar a Sala de forma criativa 
e não só com música, mas com lançamentos, 
palestras. Mais do que uma sala de concertos, 
é um centro cultural voltado para a música. 

Arthur Nestrovski destaca ainda outras carac-
terísticas que chamam a atenção dos artistas 
que ali se apresentam: a plateia “entusiasmada 
e atenta” e a qualidade da equipe de produção. 
De fato, esse foi outro ponto em comum na 
fala de vários artistas que deram seu depoi-
mento para este livro. “Nossa equipe de produ-
ção é cordial e educada, mas ao mesmo tempo 
calorosa, preocupada em atender as necessi-
dades do artista”, afirma ele. “Os artistas que 
vêm tocar com a Osesp geralmente chegam na 
segunda-feira, ensaiam a partir de terça e se 
apresentam de quinta à sábado. É uma semana 
inteira de experiência na Sala, e procuramos 
tratá-los com todo o cuidado”. 

O violonista Fábio Zanon, coordenador artís-
tico-pedagógico do Festival de Campos do 
Jordão desde 2013, além de ser mais um dos 
que fazem coro sobre a “união e a proativida-
de” da equipe, resume suas impressões gerais 
sobre o espaço:
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Eu me apresentei já na primeira temporada 
da Sala São Paulo. Já toquei com e sem mi-
crofone, já toquei com orquestra. Acho que a 
coisa mais legal é o fluxo suave que existe: as 
distâncias entre estacionamento, camarim 
e palco são fáceis, tudo flui com tranquilida-
de. Para o músico isso faz muita diferença, 
porque quando estamos inseguros, nervosos, 
nossa tendência é achar que sempre tem al-
guma coisa atrapalhando. Lá não existe isso. 
Sempre há toda a assistência para ensaiar, 
tocar, está tudo sempre no lugar.

Nestes 20 anos de existência, passaram pelo 
palco da Sala São Paulo boa parte dos gran-
des artistas clássicos da atualidade. Seria 
impossível fazer uma lista completa mas, para 
ficar apenas nas orquestras, podemos citar 
as filarmônicas de Viena, Israel e Nova York, a 
Sinfônica de Chicago, a West-Eastern Divan 
Orchestra e a Staatskapelle de Berlim. E, entre 
regentes e solistas podem-se mencionar Da-
niel Barenboim, Lorin Maazel, Mariss Jansons, 
Riccardo Muti, Zubin Mehta, Martha Argerich 
(piano), Itzhak Perlman (violino), Pinchas Zu-
kerman (violino), Yo-Yo Ma (violoncelo) e Tho-
mas Hampson (barítono).

Uma usina musical

O fato da Orquestra Sinfônica do Estado de 
São Paulo ter uma sede com a estrutura da Sala 
São Paulo permitiu à orquestra uma ampliação 
inédita de suas atividades. Falamos “Osesp” 
sem nos dar conta de que, na realidade, a sigla 
engloba muito mais do que a orquestra sinfô-
nica – sem dúvida sua face mais reluzente. Mas 
entorno a ela existem outros corpos artísticos: 
os coros Sinfônico (Coro da Osesp), Infantil, Ju-
venil e Acadêmico, além do Quarteto Osesp. Há 
ainda, sediados na Sala, o Centro de Documen-
tação Musical Eleazar de Carvalho; a Editora da 
Osesp, que promove a recuperação e a publica-
ção de partituras do repertório musical brasi-
leiro – do Hino nacional brasileiro às sinfonias de 
Villa-Lobos, passando pelas dezenas de obras 
encomendadas anualmente pela própria Osesp; 
e o Selo Digital Osesp, que lança regularmente 
gravações realizadas ao vivo no local. 

A Sala São Paulo ainda sedia diversos progra-
mas educacionais que, juntos, atingem cente-
nas de milhares de crianças, adolescentes e de 
professores, majoritariamente da rede pública 
de ensino. Ainda dentro do escopo pedagógico, 
vale citar as atividades do Festival de Inverno 
de Campos do Jordão, que desde 2015 concen-
tram-se na Sala, onde os alunos dispõem de 
toda a infraestrutura necessária para aulas, 
ensaios e masterclasses.
 
Por último, mas não menos importante, uma 
parte expressiva dos programas de música 
clássica veiculados pela TV Cultura são grava-
dos na Sala São Paulo – não apenas concertos 
da Osesp, mas também de conjuntos das tem-
poradas internacionais sediadas ali. Já a Cul-
tura FM veicula um programa semanal com os 
concertos da temporada da Osesp.
 
Poderíamos definir a Sala São Paulo como 
uma usina musical, ou um grande centro cultu-
ral dedicado à música. Se levarmos em conta 
apenas as atividades que ocorrem no palco – 
desconsiderando todas as atividades descritas 
acima, que ocorrem em outros espaços de suas 
dependências – é raro o dia em que ao menos 
uma apresentação não ocorra. Nos finais de 
semana, é frequente que a sala receba até três 
espetáculos – manhã, tarde e noite – realiza-
dos por diferentes promotores e voltados para 
públicos distintos. A Sala São Paulo, portanto, 
nunca está vazia.

Pensando em termos de investimento do po-
der público, parece claro que o valor gasto 
com a construção e manutenção do espaço 
é ínfimo frente ao resultado que um equipa-
mento cultural desse porte traz para a cidade. 
A título de curiosidade, vale a pena pensar no 
custo benefício de uma sala de concertos. Em 
termos meramente financeiros – descontan-
do todo valor agregado e imaterial – é seguro 
dizer que o valor investido na Sala São Paulo 
“já se pagou” muitas vezes nesses 20 anos de 
intensa programação.

****
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A criação da Sala São Paulo foi fundamental 
para a consolidação do projeto da Osesp. Para 
além disso, no entanto, a iniciativa serviu de 
modelo para outras instituições musicais brasi-
leiras, que perceberam que a concretização de 
um projeto musical, bem como a garantia de 
suas atividades a médio e longo prazo, está vin-
culada à existência de uma boa sede. Isso sem 
falar, é claro, no desenvolvimento intrínseco do 
grupo – as características técnico-musicais pro-
priamente ditas.

O exemplo mais bem acabado da “ressonância” 
da Sala São Paulo pelo Brasil é a Sala Minas 
Gerais. Inaugurada em 2015 em Belo Horizonte, 
ela foi construída especialmente para servir 
como sede da Orquestra Filarmônica de Minas 
Gerais, criada em 2008. Com 32.464m² e ca-
pacidade para 1.477 espectadores, orquestra 
e coro, a sala dispõe de recursos de acústica 
variável (como paredes difusoras em forma de 
vela e difusores de teto) e foi projetada pelo 
arquiteto José Augusto Nepomuceno, respon-
sável pelo projeto acústico da Sala São Paulo.

Da mesma forma, em outros estados observa-
-se o esforço de maestros e gestores de orques-
tras e instituições musicais em batalhar por um 
espaço adequado para suas atividades. O Neo-
jiba – Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis 
e Infantis da Bahia, programa do governo do 
Estado que promove a inserção social de crian-
ças, adolescentes e jovens por meio da música, 
está em fase de conclusão de sua sede, locali-
zada em casarões históricos do centro antigo 
de Salvador que passam por reforma e restau-
ração. Quando estiver pronta, ela contará com 
sala de espetáculos para música de câmara, 
salas de ensaio e toda a infraestrutura de apoio 
necessária para a viabilização das atividades. 

O sucesso da Osesp e da Sala São Paulo as 
tornaram modelo não só para os demais gru-
pos sinfônicos no Brasil, como para instituições 
de cultura em geral, impactando de maneira 
significativa o mundo da música no país. Con-
forme nota Ricardo Teperman em seu já citado 
estudo, várias das iniciativas da Osesp se tor-
naram referência para as demais orquestras 
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brasileiras, como as temporadas de assinatura, 
programadas com antecedência; o modelo de 
gestão empresarial por meio de organizações 
sociais, com estabelecimento de metas claras 
e prestação de contas transparente; a contra-
tação dos músicos em regime CLT; o estímulo à 
produção composicional por meio de encomen-
das e edição de obras; a programação desafia-
dora (com muitas primeiras audições no Brasil 
de obras nacionais e estrangeiras); a produção 
esmerada de notas de programa (e de uma re-
vista de referência na área); as turnês nacionais 
e internacionais; os programas educacionais e 
de formação profissional; as gravações; e a im-
portância de uma sede própria, entre outras.

Todo esse “ecossistema musical” virtuoso – no 
qual colaboram também projetos de educação 
musical, como a Emesp e o Festival de Cam-
pos do Jordão – refletiu-se num aumento sem 
precedentes do nível técnico dos músicos bra-
sileiros dentre a geração que hoje tem menos 
de 30 anos de idade. Para Arthur Nestrovski, o 
estímulo que a Sala São Paulo e sua forma de 
organização propiciou está diretamente ligado 
ao resultado que se vê hoje em diferentes es-
feras de nossa vida musical: “a Sala São Paulo 
representou a criação de uma cultura musical 
própria e regular de alto nível, que nunca tinha 
existido nesse patamar no Brasil”. E conclui:
  

O resultado mais contundente desse processo 
é a qualidade dos músicos que têm a idade da 
Sala São Paulo – 20 anos. Cresceram ouvin-
do música em outros padrões. Isso também 
é resultado de diversos projetos educativos 
e sociais ligados à música clássica nesses 20 
anos. Basta ver um concerto da orquestra do 
Festival de Campos do Jordão para entender 
o que acontece com 20 anos de investimento 
regular em cultura. Isso nos anima, a despeito 
de todas as dificuldades. 

Já para Marcelo Lopes, “a ideia de se criar um 
centro de desenvolvimento de performance que 
faça jus à pujança da cidade de São Paulo foi 
uma ideia feliz”: 

A coragem de assumir que São Paulo preci-
sava de um lugar importante para a música 
clássica foi fundamental, e a Sala foi a ma-
terialização de tudo isso. Manter a Sala viva 
nas condições que fazemos também alimenta 
a credibilidade dela. Os músicos do exterior 
sempre querem tocar na Sala São Paulo, 
porque aqui existe o respeito à música e aos 
artistas, isto é: as condições necessárias para 
um trabalho bem feito.

****

Ao completar 20 anos de intensa atividade, a 
Sala São Paulo tem muito o que comemorar. 
Ela não apenas foi um elemento fundamental 
para a consolidação do projeto da Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo, como repre-
sentou de forma modelar (sendo ao mesmo 
tempo propulsora) o salto qualitativo que a mú-
sica clássica teve no Brasil. Seu exemplo inspi-
rou iniciativas por todo o país e foi reconhecido 
internacionalmente. Seu espaço recebe os me-
lhores artistas do mundo e forma os músicos 
de ponta das próximas gerações. Se São Paulo 
hoje é a capital da música clássica na América 
Latina, isto deve-se fundamentalmente à exis-
tência da Sala São Paulo. 

Camila Fresca
É jornalista, colaboradora da Revista Concerto e 
pesquisadora musical.



60 61

semana especial: 
20 anos da sala são paulo

programas
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4.7 quinta 20H30 CEDRO
5.7 sexta 20H30 ARAUCÁRIA
6.7 sábado 16H30 MOGNO
—
ORQUESTRA SINFÔNICA DO
   ESTADO DE SÃO PAULO – OSESP
CORO DA OSESP
CORO ACADÊMICO DA OSESP
CORO INFANTIL DA OSESP
ORQUESTRA SINFÔNICA DA USP – OSUSP 
CORAL PAULISTANO   
CORO LÍRICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
MARIN ALSOP REGENTE 
GABRIELLA PACE SOPRANO 
LINA MENDES SOPRANO 
LUDMILLA BAUERFELDT SOPRANO 
LUISA FRANCESCONI MEZZO-SOPRANO 
DENISE DE FREITAS CONTRALTO 
PAULO MANDARINO TENOR 
PAULO SZOT BARÍTONO [ARTISTA EM RESIDÊNCIA]
SAVIO SPERANDIO BAIXO 

GUSTAV MAHLER [1860-1911]
Sinfonia nº 8 em Mi Bemol Maior —
   Sinfonia dos Mil [1906-07]
 HINO "VENI, CREATOR SPIRITUS"
 CENA FINAL DO "FAUSTO" DE GOETHE
79MIN

A Oitava Sinfonia de Mahler:
   uma Apoteose Paradoxal

A grandiosidade da Oitava Sinfonia nos deslum-
bra e constrange. Quando o órgão sustenta o 
primeiro acorde e o enorme coro invoca o espíri-
to criador, uma espiral de vozes, arcos, sopros e 
golpes parece querer alcançar os céus, exaltando 
a salvação prometida nos textos. Mesmo assim 
permanecemos todos sentados, ouvindo a prece 
com suspeita e com os pés bem firmes no chão. 
Afinal, nossa época desconfia de tudo isso, e o 
apelo a uma “redenção pelo amor” soa descabido 
como os exageros do romantismo tardio [...].

Diante da imensidão dessa Oitava Sinfonia, empa-
lidece até mesmo a imagem que Mahler utilizava 
para justificar a superação dos limites tradicionais 
do gênero sinfônico. Se a composição de uma sin-
fonia significava “construir um mundo com todos 
os meios disponíveis”, agora ele chega a mencionar 
“planetas e sóis girando uns sobre os outros”. De 
fato, o universo musical passa a ser explorado 
com meios ainda mais ousados: “Até agora, em-
preguei palavras e vozes humanas apenas para 
sugerir, adicionar, estabelecer certos estados de 
espírito. [...] Na Oitava, porém, a voz é pensada 
ao mesmo tempo como um instrumento e como 
portadora de ideias poéticas, configurando uma 
verdadeira sinfonia”.1

Para Mahler, o ideal dessa “verdadeira sinfonia” 
continuava sendo a Nona de Beethoven, onde a 
elaboração sinfônica da reconciliação musical de 
temas contrastantes sublinhava o apelo de Schil-
ler para que a humanidade, agora irmanada sob 
as “doces asas da alegria”, procurasse o criador 
“acima do céu estrelado, pois sobre as estrelas 
ele deve morar”. 2

1 Conversa de Mahler com richard Specht, citada em Constantin 
Floros, Gustav Mahler, the Symphonies. portland: amadeus, 1997, 
p. 214.

2 Friedrich Schiller, “ode à alegria”, poema utilizado no movimento 
final da nona Sinfonia de Beethoven.
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O mesmo ímpeto redentor orienta os dois únicos 
movimentos da Oitava, abraçando o hino pentecos-
tal Veni Creator Spiritus, escrito em latim no século 
IX pelo monge Hrabanus Maurus, e a cena final 
do segundo Fausto de Goethe, elaborado durante 
toda a vida do poeta e publicado um mês após 
a sua morte, em 1832. A aproximação de textos 
aparentemente tão distantes (em idade, língua, 
gênero, forma e intenção) tem sido objeto de um 
longo debate, nos quais a concepção “sinfônica” 
de Mahler, ou seja, a criação de “mundos sonoros” 
capazes de justapor, desenvolver e reconciliar te-
mas contrastantes, frequentemente foi esquecida. 
É justamente isso, no entanto, o que transforma 
essa obra, que alguns críticos prefeririam classificar 
como “cantata” ou “oratório”, em uma “verdadeira 
sinfonia”: ao apresentar poeticamente os caminhos 
da salvação humana pelo amor divino, os temas 
e motivos musicais das duas partes da Oitava li-
teralmente “convergem”. Enquanto as súplicas do 
primeiro texto invocam o espírito santo, pedindo 
que ele desça dos céus e preencha com sua graça 
divina o coração de todas as criaturas, a segunda 
parte acompanha a progressiva ascensão da alma 
de Fausto às esferas mais elevadas do paraíso, onde 
o doutor caído em tentação será enfim perdoado 
e salvo pela Mater Gloriosa, a Virgem Maria. [...]

A unidade da sinfonia é construída, portanto, atra-
vés de um complexo jogo musical e literário entre 
esses dois sentidos opostos, mas paradoxalmente 
convergentes [...] [e] é garantida por uma série de 
Leitmotive (motivos condutores), que se apresentam 
desde a primeira parte e conjugam quatro ideias 
poéticas principais: o amor eterno, a graça divina, 
a miséria terrena e a redenção espiritual. Mesmo 
sem contar com os quatro movimentos habituais, a 
obra pode ser considerada uma sinfonia justamente 
porque leva ao extremo a ideia da forma-sonata, 
reconciliando em suas duas partes tanto a humana 
“natureza dual unificada”, citada na peça pelos 
anjos mais perfeitos, quanto a possibilidade de 
acesso terreno ao espírito criador, proposta pelo 
hino pentecostal. 

A expressão mais consagrada dessa ideia literária 
e “sinfônica” está contida no “Coro Místico” que 
conclui não apenas a Oitava, mas também o pró-
prio Segundo Fausto e toda a obra de Goethe. O 
saber universal e enciclopédico do poeta alemão 
se condensa, após dezenas de volumes, nesses 
oito versos, que desafiam tradutores e poetas 
das mais diversas línguas. Em português há boas 
traduções de Jenny Klabin Segall,3 Haroldo de 
Campos,4 Agostinho Dornellas,5 João Barrento,6 
e vários outros, mas aproveito a oportunidade 
para deixar aqui minha modesta contribuição a 
esse esforço secular:

Tudo o que se passa 
É mera semelhança; 
O inalcançável 
Aqui se alcança;
O indescritível 
Aqui se completa; 
O Eterno-Feminino 
Enfim nos enleva.

[...] No mundo onde tudo “é mera semelhança”, 
não é demais afirmar que Mahler também estava 
buscando uma certa forma de “redenção”, como 
podemos ler em duas cartas à sua esposa Alma. 
[...] A capa da primeira edição da Oitava Sinfonia 
trazia, em letras grandes, a dedicatória da obra: 
“à minha querida Alma Maria”.

3 “o perecível / é apenas símile. / o imperfectível / perfaz-se en-
fim./ o não-dizível / Culmina aqui. / o Eterno-Feminino / acena, 
céu-acima.”
4 “o perecível / é apenas símile. / o imperfectível / perfaz-se en-
fim./ o não-dizível / Culmina aqui. / o Eterno-Feminino / acena, 
céu-acima.
5 “Tudo que morre e passa / é símbolo somente; / o que não se 
atinge, / aqui temos presente; / o mesmo indescritível / Se realiza 
aqui; / o feminino eterno / atrai-nos para si.”
6 “Tudo o que passa / é símbolo só; / o que não se alcança / Em cor-
po aqui está; / o indescritível / realiza-se aqui; /o Eterno-Feminino / 
atrai-nos para si.”
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[...] a Oitava estreou em Munique, em setembro 
de 1910, sob regência de Mahler. Foi o seu maior 
(alguns dizem único) sucesso em vida. Anunciada 
como a “Sinfonia dos Mil” (título que Mahler sem-
pre rejeitou), os concertos atraíram um enorme 
público, além de boa parte da inteligência europeia 
da época, entre eles os escritores Gerhart Haupt-
mann, Arthur Schnitzler, Tho- mas Mann e Stefan 
Zweig; e os músicos Richard Strauss, Max Reger, 
Anton Webern e Camille Saint-Saens. A imprensa 
cobriu o evento como um grande acontecimento 
mundial, e pela primeira vez, segundo relatos de 
seu assistente Bruno Walter, o exigente maestro 
teria se emocionado às lágrimas, ainda no ensaio, 
quando uma das crianças do coro exclamou: “Mas 
é bonita mesmo essa canção, Senhor Mahler!”.

[...]

Aqui e agora, nossa relação com a grandiosidade 
afirmativa dessa sinfonia é paradoxal, porque esse 
universo tão elevado soa fora do lugar em nosso 
mundo. Com toda a sua presença, essa música 
ressoa como se tocada ao longe, testemunho dis-
tante e quase ingênuo do Romantismo do século 
XIX, onde o monumental ainda era possível, antes 
da desmesura dos horrores que marcaram o último 
século. Nesse sentido, talvez valha para a Oitava 
o mesmo que Adorno dizia sobre a cena final do 
Fausto: “a esperança não é a memória conservada, 
e sim o retorno do esquecido”.7

[Ensaio originalmente publicado na Revista Osesp de setembro 
de 2011. Leia o texto na íntegra no site da Osesp].

Jorge de Almeida 
É doutor em Filosofia e professor de Teoria Literária e 
Literatura Comparada na USP, autor de Crítica Dialética em 
Theodor Adorno: Música e Verdade nos Anos Vinte (Ateliê, 
2007) e vários ensaios sobre música, literatura e filosofia.

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.

CORO DA OSESP
—
Criado em 1994 e reconhecido hoje como referência em música 
vocal no Brasil, o grupo aborda diferentes períodos e estilos, 
com ênfase nos séculos xx e xxi e na obra de compositores 
brasileiros. Gravou CDs pelo Selo Osesp Digital, Biscoito 
Fino e Naxos. Entre 1995 e 2015, teve Naomi Munakata como 
Coordenadora e Regente. Em 2017 e 2018, foi Valentina Peleggi 
a Regente Titular. Na temporada 2019, ela continua como 
Regente, tendo William Coelho como Maestro Preparador.

CORO ACADÊMICO DA OSESP
—
Criado em 2013 com o objetivo de formar profissionalmente 
jovens cantores, tem direção de Marcos Thadeu e oferece 
experiência de prática coral, conhecimento de repertório 
sinfônico para coro e orientação em técnica vocal, prosódia e 
dicção, além da vivência no cotidiano de um coro profissional, 
fazendo apresentações junto ao Coro da Osesp.

CORO INFANTIL DA OSESP
—
Sob orientação e regência do maestro Teruo Yoshida, o grupo 
reúne meninos e meninas com idade entre 8 e 15 anos, em sua 
maioria sem formação musical anterior, para aulas de solfejo, 
percepção musical, técnica vocal, além de contato com outros 
idiomas e oportunidade de se apresentar ao lado da Osesp na 
Sala São Paulo, em grandes obras do repertório coral-sinfônico.

7 Theodor adorno, “Zur Schlusszene des Faust”. Em: Gesammelte 
Schriften 11. Frankfurt: Suhrkamp, 1984, p.138.
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ORQUESTRA SINFÔNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
—
Fundada em 1975, a OSUSP realizou turnês nacionais e 
internacionais, lançou 8 álbuns, organizou concursos de 
composição, participou de óperas e se apresentou com 
celebrados regentes e solistas do Brasil e do mundo. O 
prestígio da OSUSP foi coroado em 2006 com o Prêmio 
Carlos Gomes de “Melhor Orquestra do Ano”. É um órgão da 
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária e tem como 
objetivos: divulgar a música sinfônica e de câmara, inovar em 
propostas educacionais e artísticas, estimular a formação 
de público e promover a interação entre o saber produzido na 
USP e a sociedade.

CORAL PAULISTANO
—
Com a proposta de levar a música brasileira ao Theatro 
Municipal de São Paulo, o Coral Paulistano foi criado, em 
1936, por iniciativa de Mário de Andrade, como um dos 
desdobramentos da Semana de Arte Moderna de 1922. Hoje, 
desenvolve intensa programação própria e atua em concertos 
com a Orquestra Sinfônica Municipal. Tem como Regente 
Titular Naomi Munakata e Maíra Ferreira como assistente.

CORO LÍRICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
—
O Coro Lírico Municipal de São Paulo atua nas montagens de 
óperas do Theatro Municipal, em concertos com a Orquestra 
Sinfônica Municipal, com o Balé da Cidade e em apresentações 
próprias. Recebeu os prêmios: Melhor Conjunto Coral 
(1996), pela APCA, e Carlos Gomes (1997), categoria Ópera. 
Mário Zaccaro é o atual Regente Titular e Sergio Wernec o 
assistente. Em 2019, o coro completa 80 anos. 

MARIN ALSOP
Regente e Diretora Musical da Osesp
—
Regente titular da Osesp desde 2012, a nova-iorquina Marin 
Alsop é também a diretora musical da Sinfônica de Baltimore, 
desde 2007. Apresenta-se regularmente com orquestras como 
as sinfônicas de Londres e de Chicago. À frente da Osesp 
apresentou-se nos principais centros musicais da Europa, 
como Berlim, Salzburg, e Amsterdam, além dos festivais de 
Lucerne e BBC Proms. A partir de 2020, quando termina seu 
mandato, ela será Regente de Honra da Osesp e Regente 
Titular da Orquestra Sinfônica da Rádio de Viena.

GABRIELLA PACE Soprano
—
Colaborando com maestros como Lorin Maazel, Pier Giorgio 
Morandi, Rodolfo Fischer, Luiz Fernando Malheiro, Fábio 
Mechetti e Ira Levin, é uma das sopranos de maior destaque 
de sua geração. Compromissos futuros incluem Faust, de 
Gounod, e A Floresta do Amazonas, de Villa-Lobos, no Rio 
Janeiro e EUA, além de recital com Ricardo Ballestero no 
Festival de Campos do Jordão.

LINA MENDES Soprano
—
Prêmio Jovem Talento da Revista Concerto 2014, Lina 
integrou a Accademia Teatro Alla Scala (Itália) e o Centre de 
Perfeccionament Plácido Domingo (Espanha). Atua regularmente 
nos principais palcos brasileiros e europeus. Cantou no BRICS 
Cultural Festival Xiamen, na China. Atualmente interpreta 
Christine Daaé no musical O Fantasma da Ópera, em São Paulo.
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PAULO MANDARINO Tenor
—
O marco dos 30 anos de carreira de Mandarino traz consigo as 
estreias de A Criação, de Haydn; A Canção da Terra, de Mahler; 
Maria Stuarda, de Donizetti e, agora, novamente com Mahler, 
sua Sinfonia no 8. Retorna à OSESP em dezembro para as 
comemorações dos 250 anos de nascimento de Beethoven.

PAULO SZOT  Barítono
—
Paulistano, foi a primeira voz masculina brasileira a apresentar-
se no Metropolitan Opera (MET) em 2010, protagonizando O 
Nariz de Shostakovich. Neste ano, em sua 8ª temporada no 
MET, fará Madame Butterfly. Em 2008 recebeu o prêmio Tony 
de melhor ator na Broadway. Estreou na ópera em 1997 e há 
17 anos apresenta-se em grandes teatros de ópera e salas de 
concerto pelo mundo.

SAVIO SPERANDIO Baixo
—
Dono de voz e presença cênica marcantes, tem se apresentado 
nos principais teatros do Brasil e também no Teatro Colón de 
Buenos Aires, Teatro Real de Madrid, Palau de les Arts Reina 
Sofía em Valencia, Festival Rossini Wildbad, Rossini Opera 
Festival de Pesaro, Teatro Arriaga de Bilbao/Espanha, Ópera 
Nacional Eslovena, Teatro Argentino de La Plata, Teatro del 
SODRE, entre outros. 

LUDMILLA BAUERFELDT Soprano
—
Detentora de vários prêmios nacionais e internacionais 
de canto, formou-se na prestigiosa Academia do Teatro 
Alla Scala, onde protagonizou as produções Don Pasquale 
(Donizetti) e La Scala di Seta (Rossini). Vem desenvolvendo 
carreira como solista em concertos e festivais na Itália 
(Teatro Filarmonico), Suíça (OperaViva), Rússia (Svetlanov 
Hall, Musical Olympus) e Alemanha (Bad Kissingen, Dresdner 
Musikfestspiele, Stars and Rising Stars).

LUISA FRANCESCONI  Mezzo-Soprano
—
Nasceu em Brasília e estudou canto lírico em Milão. Colaborou 
com teatros como os de Palermo, Torino, Lisboa, México, 
Buenos Aires, Montevideo e os principais brasileiros. Atua tanto 
no repertório de ópera (45 títulos), quanto no repertório de 
concerto. Já se apresentou junto à Osesp em diversas ocasiões.

DENISE DE FREITAS  Contralto
—
Ganhadora do Prêmio APCA 2017, iniciou 2019 interpretando 
o papel-título da ópera Alma, de Cláudio Santoro, e o Réquiem 
de Verdi. Em 2018 destacam-se suas apresentações no Festival 
Internacional de Música Felicja Blumental (Tel Aviv), e em 
Budapeste, Berlim e Copenhagen, com um programa dedicado 
às canções de Villa-Lobos, além da gravação da 8ª Sinfonia de 
Santoro pelo selo Naxos.
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7.7 domingo 18H
—
ORQUESTRA DO FESTIVAL
ALEXANDER LIEBREICH REGENTE 

CLAUDIO SANTORO [1919-89]
Impressões de Uma Usina de Aço [1943]
 [CLAUDIO SANTORO 100]
5 MIN

JOHANNES BRAHMS [1833-97]
Sinfonia nº 1 em Dó Menor, Op.68 [1855-76]
 UN POCO SOSTENUTO. ALLEGRO
 ANDANTE SOSTENUTO
 UN POCO ALLEGRETTO E GRAZIOSO
 ADAGIO. PIÙ ANDANTE. ALLEGRO NON TROPPO,
    MA CON BRIO
45 MIN

Impressões de Uma Usina de Aço

“A obra musical, como a mais elevada organi-
zação do pensamento e sentimentos humanos, 
como a mais grandiosa encarnação da vida...” Foi 
com este espírito que Claudio Santoro assinou, em 
1º de maio de 1944, o Manifesto do “Música Viva”, 
grupo de vanguarda, constituído de compositores 
e músicos que já executavam na rádio e em con-
certos suas composições dodecafônicas. Claudio 
Santoro compôs obras dodecafônicas desde o início 
dos anos 1940, e esta linguagem o acompanhou 
durante praticamente toda década até sua volta 
de Paris, onde estudou entre 1947 e 1950 com 
Nadia Boulanger [1887-1979]. Neste período de 
intensa atividade criativa, Santoro escreveu três 
sinfonias e inúmeras obras de música de câmara. 
O primeiro quarteto de cordas foi premiado no 
Concurso Interamericano, realizado em Washin-
gton pela Chamber Music Guild em parceria com 
a gravadora norte-americana RCA Victor, e a 
canção “Menina Boba” obteve o primeiro prêmio 
do Concurso da Canção Brasileira, organizado 
pela Associação Rio Grandense de Música. 

Entretanto, uma obra em particular se diferencia 
totalmente em linguagem e estilo de todas as 
outras obras daquele período: trata-se de Im-
pressões de Uma Usina de Aço. Na sua primeira 
versão de 1943, a obra ainda se chamava Numa 
Fundição de Aço (“...da emoção causada pela visão 
do aço em estado de ebulição”, como se encontra 
no manuscrito). Em 1946, Santoro reorquestrou 
a obra, que foi reestreada sob a regência de 
José Siqueira.
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Em depoimento gravado, o compositor comenta 
a obra:
 

A única obra para orquestra que foi tocada foi 
a Impressões de uma Usina de Aço. Essa peça 
eu fiz primeiro para a Rádio Tupi... me pediram 
para fazer um programa em homenagem à Si-
derúrgica Nacional em seus 40 anos. Escrevi essa 
peça, impressionista pelo aspecto do barulho de 
uma usina – chamei de usina mas era uma fun-
dição de aço. A peça foi tocada [em sua versão 
reorquestrada] – acho que foi o [maestro José] 
Siqueira [1907-85] quem tocou – e foi bisada 
no concerto, de manhã, no [Cine] Rex [no Rio 
de Janeiro], com a casa superlotada de jovens, 
agradou realmente o público.

Consta no programa do concerto de 4 de maio 
de 1946: 

Embora se filie à escola atonalista, Claudio 
Santoro escreveu especialmente para concorrer 
ao Concurso instituído pela OSB [Orquestra 
Sinfônica Brasileira] em combinação com o DIP 
[Departamento de Imprensa e Propaganda], em 
1943, Impressões de Uma Usina de Aço, obra po-
litonal, a única que produziu no gênero e que foi 
distinguida com a segunda colocação do mesmo 
concurso. Impressões de Uma Usina de Aço foi 
executada em primeira audição a sete de abril 
do corrente ano e embora a crítica admitisse 
certas restrições, muito explicáveis pelo caráter 
avançado da composição, não deixou contudo 
de ressaltar o vigoroso talento do jovem autor e 
sua extraordinária habilidade de orquestrador. É 
uma peça de caráter nitidamente impressionista, 
o que vale dizer, contém as impressões musicais 
sugeridas ao autor pelo tema em epígrafe.

Alessandro Santoro
Mestre em piano pelo Conservatório Tchaikovsky 
(Moscou) e em cravo pelo Koninklijk Conservatorium 
(Haia), onde foi também professor, o filho de 
Claudio Santoro responde pelo acervo material 
e virtual do compositor e leciona na EMESP.

BRAHMS
Sinfonia nº 1 em Dó Menor, Op.68

Schumann caracterizou as primeiras sonatas 
para piano de Brahms como “sinfonias veladas” e 
incentivou o amigo a escrever para grupos maio-
res. Mas passaram-se 23 anos até que Brahms 
brindasse o mundo com sua Sinfonia nº 1. Já em 
1854, o compositor havia reagido à sugestão de 
Schumann orquestrando o primeiro movimento 
de uma sonata para dois pianos, que logo se tor-
nou o movimento de abertura de seu Concerto 
n° 1 Para Piano. 

Uma nova tentativa veio logo a seguir, quando 
Brahms experimentou transformar sua Sere-
nata nº 1 numa sinfonia — mas avaliou que era 
uma resposta inadequada à tradição sinfônica 
beethoveniana que tanto valorizava. No verão 
de 1862, o primeiro movimento de uma sinfonia 
em Dó Menor estava pronto para ser mostrado 
aos amigos, ainda sem a introdução lenta que 
seria acrescida à versão final da obra, concluída 
14 anos depois. 

No início dos anos 1870, Brahms disse ao re-
gente Hermann Levi [1839-1900]: “Nunca vou 
escrever uma sinfonia! Você não tem ideia de 
como é ouvir sempre os passos daquele gigante 
Beethoven marchando atrás”. O impulso final 
veio de Wagner, que, tendo afirmado que os ver-
dadeiros sucessores da sinfonia beethoveniana 
eram seus próprios dramas musicais, abriu seu 
teatro em Bayreuth em agosto de 1876. Talvez 
Brahms tenha se sentido no dever de mostrar 
que a tradição beethoveniana ainda era capaz de 
suportar originalidade e profundidade no gênero 
sinfônico. Finalmente, em 4 de novembro de 1876, 
a Sinfonia nº 1 teve sua estreia, em Karlsruhe, 
com regência de Otto Dessoff [1835-92].

Brahms aproveitou a ideia do início pré-temático 
que Beethoven usou na Nona e a adaptou nas 
linhas cromáticas divergentes que soam sobre 
os terríveis toques de tímpano que abrem sua 
Sinfonia nº 1. Também usou esse material pré-
-temático em todos os movimentos como força 
de ligação, com uma evocação especialmente 
forte no início do finale. 
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A peça também renova as formas beethovenianas 
dos movimentos, especificamente a forma-sonata 
do primeiro e do último movimentos, e a forma 
ternária para os movimentos internos. Isso se 
dá de uma maneira que levaria seus primeiros 
críticos a sugerir que a obra tinha um “programa 
secreto”. Embora não fosse o caso, a observação 
aponta para a natureza evocativa dos temas e 
dos tratamentos de Brahms.

O último movimento, por exemplo, começa com 
contrastes extremos: uma sombria evocação 
do material pré-temático combinada com uma 
amostra do tema principal do Allegro, levando ao 
tema da trompa e ao coral solene que se segue. O 
tema principal do Allegro indubitavelmente ecoa 
a melodia da Ode à Alegria, de Beethoven, com 
Brahms novamente evocando e reinterpretando o 
predecessor. A costura de todos esses elementos 
díspares é notável: a volta do tema da trompa 
é o clímax de recapitulação, e a volta do coral 
garante a euforia do final. Foi o regente Hans 
von Bülow [1830-94] quem chamou essa sinfonia 
de “Décima”, o que foi muitas vezes visto como 
um aval a Brahms como herdeiro de Beethoven.

[2015]

ORQUESTRA DO FESTIVAL
—
Formada exclusivamente por bolsistas, a Orquestra prepara, 
durante as semanas do evento, repertórios técnica e 
artisticamente desafiadores. Pelas suas estantes já passaram 
muitos dos músicos que hoje atuam profissionalmente nas 
principais orquestras do país e em outras mundo afora. 
A Orquestra representa um dos mais fortes elos entre a 
programação artística e a programação pedagógica do 
Festival. Em 2019, a Orquestra apresenta três programas:  
Sinfonia no1, de Brahms, e Impressões de Uma Usina de Aço, de 
Santoro, sob regência de Alexander Liebreich; obras de Enescu, 
Schumann, Ripper e K|odály, com o pianista Jean-Louis 
Steuerman, sob a batuta de Neil Thomson; e obras de Marlos 
Nobre, Ravel e Villa-Lobos, com o maestro Giancarlo Guerrero.

ALEXANDER LIEBREICH Regente
—
Nascido em Regensburg, na Alemanha, foi aluno de Michael 
Gielen no Mozarteum de Salzburgo. De 2006 a 2016 foi regente 
titular da Orquestra de Câmara de Munique e, atualmente, é 
regente titular e diretor artístico das Orquestras Sinfônicas 
da Rádio Nacional Polonesa e da Rádio de Praga. Em 2018 
foi premiado junto à Orquestra de Câmara de Munique 
no International Classical Music Awards (ICMA). Regeu a 
Orquestra do Festival de Inverno de Campos do Jordão, em 
2017, atividade que repete, neste ano, em sua 50ª edição.

ROBERT PASCALL
Autor de Brahms: Biographical, Documentary And 
Analytical Studies (Cambridge University Press, 2008), 
foi professor honorário de filologia da música na 
Universidade de Cambridge, Tradução de Rogério Galindo.
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8.7 segunda 20h30
—
NELSON FREIRE PIANO

ROBERT SCHUMANN [1810-56]
Arabesque em Dó Maior, Op.18 [1839]
6 MIN

Fantasia em Dó Maior, Op.17 [1836-rev.1839]
 DURCHAUS PHANTASTISCH UND
    LEIDENSCHAFTLICH VORZUTRAGEN
 MÄSSIG
 LANGSAM GETRAGEN
30 MIN

FRÉDÉRIC CHOPIN [1810-49]
Improviso nº 2 em Fá Sustenido Maior, Op.36 [1839]
6 MIN

Mazurka nº 13 em Lá Menor, Op.17 nº 4 [1833]
5 MIN

Mazurka nº 25 em Si Menor, Op.33 nº 4 [1838]
5 MIN

Noturno nº 18 em Mi Maior, Op.62 nº 2 [1846]
6 MIN

Polonaise nº 1 em Dó Sustenido Menor,
   Op.26 nº 1 [1834-35]
7 MIN

Barcarola em Fá Sustenido Maior, Op.60 [1845-46]
8 MIN

O concerto de hoje rememora o recital de Nelson 
Freire ocorrido em julho de 1999, que fez parte das 
comemorações de inauguração da Sala São Paulo. 
Vinte anos depois, no mesmo lugar e prestes a 
ouvir o mesmo pianista tocando quase o mesmo 
repertório, somos levados a interligar os dois 
momentos, como se pudéssemos (e, na verdade, 
podemos) abrir por alguns instantes a janela de 
tempo que os separa.

Em forma “rondó”, com o retorno sempre dife-
rente a uma ideia que já se ouviu, a Arabeske de 
Schumann nos convida a esse devaneio. De caráter 
“delicado e feminino”, nas palavras do compositor, 
seu título emprega o termo cunhado pelo poeta 
Friedrich Schlegel (1772-1829) para aludir à “di-
gressão” – uma abordagem literária romântica 
para dissolver o racionalismo formal clássico. Ela 
termina de maneira rarefeita, inconclusiva, assim 
como começou – sugerindo, talvez, uma maneira 
cíclica de perceber o tempo.

Vinte anos de distância também vinculam a 
Fantasia em Dó Maior de Schumann (composta 
em 1836) a uma peça que ela rememora: o ciclo 
de canções À Amada Distante, de Beethoven (de 
1816). À época, Schumann estava separado de sua 
amada Clara, por intervenção do pai da moça. 
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A Fantasia foi dedicada a Liszt, que transcreve-
ra a canção de Beethoven para o piano, e seus 
dividendos foram destinados à construção do 
monumento a Beethoven em Bonn, para o qual 
colaboraram também, dentre outros artistas, 
Schlegel, o próprio Liszt e Chopin.

Polonês radicado na França, Chopin é considerado 
o compositor de escrita mais idiomática para o 
piano, instrumento ao qual dedicou quase toda 
sua obra. De caráter intimista e profundidade 
emocional (engendrada por refinadas estrutu-
ras harmônicas e formais), parece ser também 
idiomática da música de Chopin a capacidade de 
provocar, em seus ouvintes, estados de devaneio 
e reflexão.

Afeito às apresentações em salões privados, Cho-
pin costumava improvisar ao piano, comovendo 
amigos e outros artistas. Seus Improvisos são 
como fotografias sonoras desses momentos, que 
tornam a ganhar vida e movimento quando viram, 
novamente, som. O Improviso no 2 em Fá Sustenido 
Maior foi composto em 1839, tendo como pano de 
fundo o romance de Chopin com a poeta George 
Sand (1804-76), com quem ele passaria a morar 
dois anos depois.

Nas Mazurkas o compositor revisita, de forma livre 
e alusiva, padrões de danças tradicionais de seu 
país natal, com suas harmonias modais e ritmo 
ternário sincopado. Mais que citar referências 
diretas desses repertórios, contudo, Chopin criou 
nesse gênero uma espécie de imaginário idílico 
sobre essas sonoridades. A coleção das quatro 
Mazurcas, Op. 17, foi composta entre 1831-32, pou-
co depois de o compositor ter se estabelecido em 
Paris, e ter visto seus planos de retornar à Polônia 
serem minados em função da situação política 
de seu país. Chopin jamais retornaria – em 1838, 
quando compôs as quatro Mazurkas, Op. 33, ele 
já era uma personalidade de Paris.

O romance, contudo, logo se materializaria em 
noivado e casamento, tornando-se uma das mais 
belas histórias de amor da música ocidental. A 
peça traz uma mensagem, indicada na epígrafe 
à primeira edição pelos versos de Schlegel (outra 
vez), aqui livremente traduzidos:

Durch alle Tone tonet
    [Dentre todos os sons que soam]
Im bunten Erdentraum
   [No colorido sonho da Terra]
Ein leiser Ton gezogen
   [Um suave som se delineia]
Für den der heimlich lauschet.
   [Àquele que ouve em segredo.]

O som secreto inspira todo o primeiro movimento 
da Fantasia, como reminiscências de uma memória 
que só vem à tona no fim da seção, na citação da 
canção de Beethoven – cujos respectivos versos, 
de Jeitteles (1794-1858), em tradução livre, dizem: 
“Toma estas canções / Que eu a ti, amada, cantei”.8 

É também apenas aqui que a harmonia, até en-
tão suspensa e errante, finalmente se define e se 
apazigua. Em carta a Clara, Schumann escreveu: 
“Não será você o som secreto que percorre a obra? 
Eu quase creio que sim”. Na primeira versão da 
peça, que ele então intitulara Ruínas, Schumann 
retomava a citação de Beethoven no final do úl-
timo movimento – na versão definitiva, ele omitiu 
o título e optou por deixar a música soar, enfim, 
apenas em nossos pensamentos.

8 Trata-se da melodia vocal da última canção do ciclo. A citação na 
Fantasia pode ser ouvida a partir dos 10´57 minutos na faixa número 11 
do CD Modest Mussorgsky: Pictures at an Exibition / Robert Schumann: 
Fantasie Op. 17, de Paul Lewis (Harmonia Mundi, 2015), disponível nas 
plataformas digitais. Uma gravação de Nelson Freire da Fantasia 
encontra-se no CD a ele dedicado da coleção Great Pianists of the 20th 
Century (Philips Classics, 1999).
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O Noturno no 18 em Mi Maior foi a última peça do 
gênero que Chopin compôs, em 1846. De caráter 
mais complexo que os demais, ele mantém, con-
tudo, suas principais características: qualidade 
introspectiva e a textura de melodia cantabile 
acompanhada por arpejos.

Como as Mazurkas, as Polonaises inspiram-se em 
repertórios tradicionais do país que as nomeia. 
Essas são, porém, músicas de caráter patriótico 
e rítmica marcial. Novamente, tais referências 
são livremente estilizadas pelo compositor – que, 
exilado, não deixa de inferir nessas obras uma 
qualidade melancólica, como no dramático con-
traste de temperamentos evocados no início da 
Polonaise nº 1 em Dó Sustenido Menor.

Composta entre 1845-46, a Barcarolle foi a última 
grande obra de Chopin – talvez uma resposta 
de fôlego à sua fragilizada condição de saúde 
(ele faleceria três anos depois) e à relação com 
Sand, que se desfazia. Seu título alude às canções 
tradicionais entoadas por gondoleiros de Veneza, 
no ritmo binário composto que teriam originado 
o gênero. 

JÚLIA TYGEL
Doutora em Musicologia (USP), pianista,
é Assessora Artística da Osesp.

Sua estrutura, contudo, possui a complexa forma 
encontrada nas suas quatro Baladas, que derivam 
de um gênero vocal narrativo. É uma peça que 
conta uma história, em fluxo contínuo, e seu final 
nos recapitula tudo que passou, reinterpretando 
o que se foi à luz de alguns novos elementos.

À época do concerto de inauguração da Sala São 
Paulo, em 1999, um crítico musical escreveu uma 
resenha sobre o recital que presenciara – sem 
imaginar que, na ocasião de celebrar sua memória, 
ele seria o Diretor Artístico da Osesp. Parafra-
seando Arthur Nestrovski, tomo a liberdade de 
reinterpretar o tempo verbal de suas palavras 
de então, fazendo-as ressoar no futuro: “[Será] 
um concerto e tanto para [comemorar os vinte 
anos da] Sala São Paulo. Fica[rá], [novamente], a 
presença dessa música e desse pianista, não só na 
nossa memória, mas na da Sala, que [continua] a 
viver de presença, memória e música.”
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NELSON FREIRE PIANO
—
Nascido em Boa Esperança (MG), iniciou seus estudos de piano 
aos três anos, recebendo, aos doze, uma bolsa do governo 
brasileiro para estudar em Viena. Já trabalhou com maestros 
como Pierre Boulez, Kurt Masur, Charles Dutoit e Lorin Maazel, 
entre muitos outros. Apresenta-se regularmente como solista 
junto a orquestras como a Filarmônica de Berlim, a Sinfônica 
de Chicago e a Orquestra Nacional da França, além da Osesp – 
com quem tocou, com sua Regente Titular Marin Alsop, no BBC 
Proms (Londres), na Salle Pleyel (Paris) e na sala da Filarmônica 
de Berlim. Entre suas gravações, destacam-se os Estudos de 
Chopin, premiados com o Diapason d’Or, e os Concertos Para 
Piano de Brahms junto à Gewandhaus de Leipzig e Riccardo 
Chailly – CD que recebeu o prêmio de Melhor Disco do Ano pela 
revista Gramophone em 2007.

a lírica de Schumann para uma esfera própria, 
que não é mais do canto, é do piano. A música 
como linguagem concreta da saudade era uma 
aspiração realizada dos românticos; nunca melhor 
do que aqui, nem mais bem tocada.

[...] Não existe um compositor mais íntimo do que 
Schumann; e não existe um íntimo mais composi-
tor do que Chopin. Nelson Freire só fez ressaltar 
o que há demais num e noutro. Seu Schumann é 
um expansivo para dentro; e o Chopin, um estilista 
da intimidade. É quase o contrário do habitual; 
o habitual é menos justo e menos interessante.

 [...] Foi um concerto e tanto para inaugurar a 
Sala São Paulo. Fica, agora, a presença dessa 
música e desse pianista, não só na nossa memória, 
mas na da Sala, que começa a viver de presença, 
memória e música.

ARTHUR NESTROVSKI
Folha de S.Paulo, 15.7.1999

E se existisse uma música livre de formas 
estabelecidas, livre da regularidade de te-
mas, uma música onde a transição fosse 

a lei e o movimento fosse mais importante do 
que a resolução? E se fosse possível escrever 
uma música com a geometria da memória, 
acelerando e desacelerando os afetos segundo 
uma história própria? Mas essa música existe: 
chama-se Fantasia em dó maior, foi escrita por 
Robert Schumann em 1836 e recebeu uma inter-
pretação inesquecível do pianista Nelson Freire, 
segunda-feira na Sala São Paulo.

Não poderia haver um concerto melhor para 
inaugurar a música de câmara na nova sala. [...] 
A presença da música não se explica, mas se faz 
sentir de imediato quando acontece. [Foi bem o 
caso;] e “presença” é uma palavra adequada para 
falar da Fantasia de Schumann (1810-56). O pri-
meiro movimento é composto a partir do tema de 
uma canção de Beethoven, "À Amada Distante". 
Mas esse tema e essa amada, presentes subter-
raneamente ao longo de tanta turbulência, tanta 
incerteza, tanto descaminho, só aparecem nos 
últimos compassos, resolvendo tudo o que passou.

Depois da controlada Arabeske, que Nelson 
Freire tocou como antecâmara da Fantasia, esse 
primeiro movimento soou só comoção e nervos. 
Seu Schumann é um compositor de planos sobre-
postos, melodias deslocadas sobre texturas no 
fundo; e da forma se desencadeando em ondas, 
como gestos que explodem e depois vão se dei-
xando prolongar, mudar, passar.

É impressionante ver o que um músico assim é 
capaz de fazer com uma obra tão conhecida. E 
desconhecida: porque a Fantasia agora passa a 
ser uma obra de Nelson Freire também - de modo 
análogo ao que o próprio Schumann faz com Bee-
thoven. Nem Pollini nem Kissin (entre outros que 
a têm tocado) são capazes como ele de nos fazer 
entender, de dentro, a ligação musical e afetiva 
entre os três movimentos.

O segundo movimento perdeu certo tom marcial 
e ganhou em  virtuosismo e ironia; e o terceiro, 
tocado mais rápido do que de costume, traduziu 
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9.7 terça 11H
9.7 terça 16H30
—
ORQUESTRA SINFÔNICA DO
   ESTADO DE SÃO PAULO – OSESP
THIERRY FISCHER REGENTE  

Programa surpresa!

THIERRY FISCHER REGENTE
—
Recentemente anunciado como Diretor Musical da Osesp a 
partir de 2020, é Diretor Musical da Orquestra Sinfônica de 
Utah desde 2009 – cargo que deixará em 2022.Foi Regente 
Titular das Orquestras de Ulster (Irlanda) e da Filarmônica 
de Nagoya (Japão), e já se apresentou com o Mozarteum de 
Salzburgo e a Sinfônica de Boston. Em 2012, sua gravação 
de Der Sturm de Frank Martin venceu o prêmio ICMA 
(International Classical Music Awards) na categoria Ópera.
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Fontes de pesquisa
Acervo de jornais e revistas

“Sinfônica encerra concertos no São Pedro”
“’Para Brasil, Osesp é um milagre’, diz um amigo”
“Osesp dá adeus ao Theatro São Pedro”
“’Alma’ da Osesp chorou ao ver sala”
Coluna de Joyce Pascowith 
“Neschling atinge seu 2º norte”
“Sinfônica é a melhor do país hoje”
“SP ganha sua Prima-dona”
“Protesto anti-FHC reúne 300 pessoas”
“Fora, samba pediu passagem”
“Inauguração atrai do presidente ao pipoqueiro”
“Obra custou R$44 milhões”
“Polícia ‘limpou’ área para inauguração”
“Primeira regência foi enérgica”
“Freire recria ‘Fantasia’ na Sala São Paulo”
“Jovem Rússia toca com Osesp”
“Melhor espaço do país para sinfônicas”
Coluna de Joyce Pascowith 
“Steuerman toca com a Osesp e faz recital solo”
“Brahms e Haydn esgotam bilheteria”
“Sala São Paulo vira atração no centro”
“Venda de ingressos desafina”
Coluna Painel
“Sanfonas invadem hoje Sala São Paulo” 
“Osesp negocia contrato inédito com BMG”
“Sinfônica chega ao NY Times”
“Filarmônica de Viena em ao Brasil em outubro”
“Nova Sala São Paulo normaliza ingressos” 
“Viena foi para ouvidos, alma, coração”
Coluna de Joyce Pascowith 
“Secretário faz balanço e pede apoio
para loteria da cultura” 
“Osesp divulga seu programa de 2000” 
“Sala São Paulo tem programação especial”
“Tons e subtons de seis décadas de Osesp”

07.05.1999
18.06.1999
19.06.1999
08.07.1999
08.07.1999
08.07.1999
08.07.1999
08.07.1999
10.07.1999
11.07.1999 
11.07.1999 
11.07.1999
11.07.1999
11.07.1999
15.07.1999 
15.07.1999
15.07.1999 
19.07.1999
19.07.1999
29.07.1999
01.08.1999
01.08.1999
02.08.1999
04.08.1999
04.09.1999
04.09.1999
27.09.1999
30.09.1999
08.10.1999
12.10.1999 
23.10.1999

11.11.1999
08.12.1999
27.10.2013

05.03.2015

18.09.2009

Folha de S.Paulo

The Guardian

Veja

“10 of the world’s best concert halls”

“Sala São Paulo faz comemoração com espetáculo de gala”

Arthur Nestrovski
Claudia Ricitelli
Claudia Toni
Claudio Cruz
Cristian Budu
Fabio Zanon
Frederico Lohmann
John Neschling
José Augusto Nepomuceno
   (depoimento disponível em:
   http://www.salasaopaulo.art.br/
   paginadinamica.aspx?pagina=acustica )
Luis Otávio Santos
Marcelo Lopes
Marin Alsop
Nelson Dupré
   (depoimento disponível em:
   http://www.salasaopaulo.art.br/
   paginadinamica.aspx?pagina=restauro )
Paulo Zuben
Sabine Lovatelli
   (depoimento enviado por email)
Sidney Epelman 
Valentina Peleggi
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BRAZ José; WALKER, José Roberto. Sala 
São Paulo: café, ferrovia e a metrópole. São 
Paulo: Retrato Imaginário, 2001.

INAUGURAÇÃO DA SALA SÃO PAULO. 
Livro de programa com a temporada 1999 
e destaque para o mês de julho/99 com os 
concertos de inauguração da Sala. Depoi-
mentos de Mário Covas, Marcos Mendonça, 
John Neschling e Claudia Toni. Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo, 1999.

MARCO, Anita Regina Di. Sala São Paulo: 
a arquitetura da música. São Paulo: Alter 
Market, 2007.

NEVES NETO, Christiano Stockler das. 
Christiano Stockler das Neves: o arquiteto 
concreto. São Paulo: Dialeto Latin Ameri-
can Documentary, 2008.

TEPERMAN, Ricardo Indig. Concerto e des-
concerto: um estudo antropológico sobre a 
Osesp na inauguração da Sala São Paulo. 
Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universida-
de de São Paulo. Departamento de Antro-
pologia. São Paulo, 2016. Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponi-
veis/8/8134/tde-10032017-141132/pt-br.php 

ZEIN, Ruth Verde. Sala São Paulo de con-
certos. Revitalização da Estação Júlio 
Prestes; o projeto arquitetônico. São Paulo: 
Alter Market, 2001.
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RENATA PRÔA

TENORES
FELIPE COSTA
FELIPE DA PAZ
GABRIEL BERGOC
RODRIGO ANDRADE

BAIXOS
CALEBE FARIA
GUILHERME ARAÚJO
GABRIEL ARSENE
JERÔNIMO FEITOSA

CORO INFANTIL DA 
ORQUESTRA SINFÔNICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

REGENTE
TERUO YOSHIDA 

ALICE SERRA MICHELOTTO 
FRACCAROLLI

BÁRBARA DE LIMA BOANERGES
BEATRIZ PEREIRA NASCIMENTO
BELAH FALCÃO CASTAÑO
BIANCA SANDU
CLOE PERRUT DE GODOI
EMILLY FERREIRA NASCIMENTO
GABRIELA KAZAKEVICIUS
GIOVANNA VITHÓRIA DIAS TEIXEIRA
HELENA OLIVEIRA E OLIVEIRA
IRENE CHAPUIS FONSECA
IRINA ALFONSO FREDERICO
ISABELLA ZANELLATTO LACERDA
JULIA CORRÊA OLIVEIRA
LAURA CALDERON PASCHOAL
LETÍCIA SAITO KOJIMA
LUCAS CESAR DE MECÊ PRANDO
MARCELLA YURI HONMOTO 

TAKABATAKE
MARIA EDUARDA ARAÚJO DA ROSA
MARIANA PICCIN FERMINO
MATHEUS OLIVEIRA VIANA
MELISSA DE MACEDO SARAIVA 

FELICIO FERRAGONIO
MIGUEL DE AZEVEDO MARQUES
NATHALIA DA SILVA SANTANA
SOFIA AYUMI TAKABATAKE HONMOTO
SOPHIA CAIRES NAGATOMY
SURI FRANCO SARAIVA FUNES
TIAGO HENRIQUE TAKITANI LEMOS
VICTÓRIA SAYEGH BURUNSIZIAN
VITORIA SAYURI DE GODOI 

NISHIMOTO

ORQUESTRA SINFÔNICA DA 
USP – OSUSP 

DIRETOR
PROF. DR. FÁBIO CURY

VICE-DIRETORA
MAYRA MORAES

VIOLINOS
CLÁUDIO MICHELETTI
SIMPLÍCIO SOARES
NELSON RIOS
ALEXANDRE CUNHA
ANA LÚCIA DANILOVIC 
DANIEL MOREIRA
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA 
KAREN HANAI 
MADOKA IKEYA
PEDRO DELAROLE
RICARDO TAKAHASHI

VIOLAS
ESTELA ORTIZ
GABRIEL MARIN
DANIEL PIRES
DENISE FUKUDA
EVERTON DE SOUZA
NEWTON CARNEIRO

VIOLONCELOS
JÚLIO ORTIZ
SERGIO SCHREIBER
EDUARDO BELLO
IBERÊ SIQUEIRA
VANA BOCK

CONTRABAIXOS
ALEXANDRE MIRANDA
CLÓVIS CAMARGO

FLAUTAS
RENATO KIMACHI
PAULA MANSO

OBOÉS
MATHEUS MINCZUK
GIZELE SALES

CLARINETES
TIAGO JOSÉ GARCIA
EDUARDO NAPOLITANO

FAGOTES
JOSÉ EDUARDO FLORES
MARIANA BERGSTEN

TROMPETE
LUCIANO MELO

TROMBONE
EMERSON TEIXEIRA

CORAL LÍRICO MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO 

REGENTE TITULAR
MÁRIO ZACCARO

REGENTE ASSISTENTE
SERGIO WERNEC

SOPRANOS
ADRIANA MAGALHÃES
ANGÉLICA FEITAL
ANTONIETA BASTOS
BERENICE BARREIRA
CLÁUDIA NEVES
ELAINE MORAIS
ELAYNE CASER
ELIZABETH RATZERSDORF
GRAZIELA SANCHEZ
JACY GUARANY
JULIANA STARLING
LARYSSA ALVARAZI
LUDMILA DE CARVALHO
MÁRCIA COSTA
MARIVONE CAETANO
MARTA MAULER
MILENA TARASIUK
MONIQUE RODRIGUES
RITA MARQUES
ROSANA BARAKAT
SANDRA FÉLIX
SARAH CHEN
VIVIANE ROCHA

MEZZO-SOPRANOS
CAROLINE JADACH
JULIANA VALADARES
MARILU FIGUEIREDO
MÔNICA MARTINS
ROBERTHA FAURY
ZUZU BELMONTE

CONTRALTOS
CELESTE MORAES
CLARICE RODRIGUES
ELAINE MARTORANO
LÍDIA SCHÄFFER
MARA ALVARENGA
MARGARETE LOUREIRO
MARIA FAVOINNI
VERA RITTER

TENORES
ALEX FLORES
ALEXANDRE BIALECKI
EDUARDO GÓES
EDUARDO PINHO
FERNANDO DE CASTRO
LUCIANO SILVEIRA
MAR OLIVEIRA
MIGUEL GERALDI
RENATO TENREIRO
SÉRGIO SAGICA
WALTER FAWCETT

BARÍTONOS
DIÓGENES GOMES
JESSÉ VIEIRA
SANDRO BODILON

BAIXOS
ORLANDO MARCOS
RAFAEL LEONI
ROGÉRIO NUNES

PIANISTAS
MARCOS ARAGONI
MARIZILDA HEIN RIBEIRO

CORAL PAULISTANO

REGENTE TITULAR
NAOMI MUNAKATA

REGENTE ASSISTENTE
MAÍRA FERREIRA

SOPRANOS
AYMÉE WENTZ
DÊNIA CAMPOS
ELIANE AQUINO
HYE KIM
INDHYRA GONFIO
LARISSA LACERDA
LUCIANA CREPALDI
MARLY JAQUIEL
NARILANE CAMACHO 
RAQUEL MANOEL
ROSEMEIRE MOREIRA 
SAMIRA HASSAN
SIRA MILANI
VANESSA MELLO

CONTRALTOS 
ADRIANA CLIS 
ANDREIA ABREU 
GILZANE CASTELLAN 
KATIA NOVAES 
LUCIA PETERLEVITZ 
REGINA LUCATTO
SAMIRA RAHAL 
SILVANA FERREIRA 
TAIANE FERREIRA 
TÂNIA VIANA 
VERA PLATT

TENORES
FÁBIO DINIZ 
FERNANDO GRECCO 
FERNANDO MATTOS 
JOSÉ PALOMARES 
MARCIO BASSOUS 
MARCUS LOUREIRO 
PEDRO VACCARI 
RICARDO IOZI 
THIAGO MONTENEGRO

BAIXOS
ADEMIR COSTA 
JAN SZOT
JONAS MENDES 
JOSÉ MARIA CARDOSO 
JOSUÉ GOMES 
MARCELO SANTOS
PAULO VAZ 
VICENTE SAMPAIO 
XAVIER SILVA 
YURI SOUZA

PIANISTAS
RENATO FIGUEIREDO
ROSANA CIVILE
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VIOLINOS
MARIA JÚLIA SEGURA DE AZEVEDO 
THIAGO JESUS DA COSTA 
GABRIEL MOREIRA MIRA 
CAMILA ZANETTI 
ANA SEEN PENG URIBE LAW
CARLOS ARTURO ESPINAL PINEDA
CARLOS MAGNO RABELO RODRIGUES
CESAR AUGUSTO BONFIM DOS 

SANTOS PINTO
CLEONE GOULART DOS SANTOS JUNIOR
DANIELLE CRISTINA BARBOSA
ERICK ALEJANDRO RAMOS MAESTRE
FELIPE BUENO RODRIGUES BALDO
GUILHERME PERES SILVA OLIVEIRA
GUILHERME PRADO PEREZ
GUSTAVO LENNERTZ
   GONÇALVES PENHA
GUSTAVO PRATES DOS SANTOS
IVAN DE MATTOS QUINTANA
LUCAS RAULINO SILVA
MARCELA ANGÉLICA
   CERNA ALCÁNTARA
MATHEUS ANTONIO FERNANDES
MERILINE MILAGROS RIVERO MEZA
NADIA FONSECA DA SILVA
RENAN LOPES DE OLIVEIRA
RODRIGO ESTEBAN AROS RODRÍGUEZ
RUTH DE ALMEIDA OLIVEIRA
SOL NIKOLE OCHOA CASTRO
SYLLAS HANAN MOURA
   GOMES SANTOS
TIAGO FIGUEIREDO DIAS
UILER MOREIRA DE SOUZA

VIOLA
ANDERSON VARGAS SANTOS
ANDREZA BATISTELLA
   FONSECA GUIMARÃES
BRUNO ROCHA PRADO DA SILVA
CARLOS ALBERTO PARRA URBINA
CHRISTIAN GABRIEL SANTOS
GUILHERME APARECIDO SANTANA
JOÃO VICENTE TEIXEIRA SENNA
JULIÁN CAMILO LERMA BEJARANO
LUCÍA LIZANO ÁLVAREZ
RÔMULO DE OLIVEIRA
  RAMOS MOREIRA
VANESSA GATICA VALENZUELA
WASHINGTON NERES COUTO
YIXON MARIN
YOHANNA ALVES PEREIRA

VIOLONCELO
ANDRE CASTILLO DOURADO FREIRE
ELIZIEL LOURENÇO DOS SANTOS
ISRAEL DE OLIVEIRA MARINHO
JUAN ROGERS SOARES RODRIGUES
LAURA CATALINA MENDOZA NEIRA
LAURO LIRA LOPES
LUCAS RYOJI MURAMOTO
MARÍA JOSÉ BELLORIN MONTAÑO
NATHALIA BARBOSA
   GONÇALVES SUDARIO
RAPHAEL LEAL GONÇALVES
TÁCIO CÉSAR VIEIRA

CONTRABAIXO
ANA CLAUDIA MACHICADO TORRES
CARLOS GUILHERME
   TORRECILHAS DA SILVA
FELIPE ALBERTO RIVERA ORTIZ
GUSTAVO MOLINA MOSCA
MARÍA FERNANDA FARÍAS ALVAREZ
PIERRE-ANTOINE DESPATURES
RENATA RODRIGUES ANDRADE
TONY MARCIEL MAGALHAES
VINCENT ALVES DE PALMA DELIA

FLAUTA
CRISTÓBAL SEBASTIÁN
   ALARCÓN BUSTOS
JÚLIO WARKEN ZABALETA
LINCOLN SENA PINHEIRO
LUCAS MARTINS PEDRO
LUCIANA CAMPANHÃ POZATTO
TAYNÁ TACYANE APARECIDA TRIGO

OBOÉ
GIOVANNI LUIS DOS SANTOS MARTINS
MARCELO VILARTA CAMPOS
NESTOR JOSE SOLORZANO MEJIAS
PAULO ROBERTO PINTO JUNIOR
PEDRO HENRIQUE BAYER VALENTE

CLARINETE
DANILO SOARES DO CARMO OLIVEIRA
EDUARDO FILIPPE DE LIMA
LUIS GUSTAVO DE BARROS ANANIAS
NATALIA ANDREA CASTRO PULGARIN
THIAGO SANDOVAL DE SOUZA

FAGOTE
ALEX SANCHES DA SILVA
GUSTAVO HENRIQUE SENA PRISCO
MARCOS WESLLEY DA SILVA MOURA
VIVIAN MEIRA DAVID
WESLEY ALEXANDRE MARTINS
   DE OLIVEIRA

TROMPAS
ALYSSON VINICYOS ALVES
FELIPE SANTOS FREITAS DA SILVA
GUILHERME MERIQUE SOARES
HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA
ISAQUE ELIAS HENRIQUE LOPES
JUAN MANUEL QUINTEROS ESTRADA
MIGUEL GREGORY LEON ALTAMIRANO
RONALD ENRIQUE PEÑA ZAIRA

TROMPETES
ALLAN MARQUES MOREIRA
BIANCA AP. SILVA SANTOS
CRISTIANO DE SOUZA MIRANDA
ERICK VENDITTE DOS SANTOS
HENRIQUE WEEGE
LUCAS DE OLIVEIRA ESPINDOLA

TROMBONES
ANDERSON RODRIGUES FERREIRA
   DA SILVA
ANDRÉ LUIZ MARTINS DA SILVA
ANDRÉ LUIZ MARTINS DA SILVA
LUANA MAELE DA SILVA
MARCOS ALEX COSTA DE SOUSA
MICAEL JOSE AUGUSTO
WELLINGTON CARLOS
   SANTOS MIRANDA

TUBA
FÁBIO MARTINS BORGES

HARPA
ALICE EMERY PEREIRA
   FRANCO FELICIANO

TÍMPANO
ANDRÉS ENRIQUE REYES GUTIÉRREZ
PIETRO GUTIÉRREZ ARNOLDI

PERCUSSÃO
GABRIEL DOS SANTOS MORAES
LUCAS FARIAS SANTOS

PIANO
PEDRO AUGUSTO HEYLMANN

CELESTA
MATEUS RESTANI FURTADO

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
FÁBIO COLLETTI BARBOSA

VICE-PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS QUINTELLA

CONSELHEIROS
ALBERTO GOLDMAN
ENEIDA MONACO
HELIO MATTAR
JOSÉ CARLOS DIAS
LUIZ LARA
MARCELO KAYATH
MÔNICA WALDVOGEL
PAULO CEZAR ARAGÃO
STEFANO BRIDELLI

DIRETOR EXECUTIVO
MARCELO LOPES

DIRETOR ARTÍSTICO
ARTHUR NESTROVSKI

SUPERINTENDENTE
FAUSTO A. MARCUCCI ARRUDA


