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5.3 quinta 20H30 CEDRO [TRANSMISSÃO AO VIVO PELA INTERNET]

6.3 sexta 20H30 ARAUCÁRIA

7.3 sábado 16H30 MOGNO

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
   DE SÃO PAULO – OSESP 
THIERRY FISCHER REGENTE

CORO DA OSESP
CORO ACADÊMICO DA OSESP
SUSANNE BERNHARD SOPRANO 

KISMARA PEZZATI MEZZO SOPRANO 

ATALLA AYAN TENOR 

MICHAEL NAGY BARÍTONO 

LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827]
Missa Solemnis em Ré Maior, Op. 123 [1819-23]
 KYRIE
 GLORIA
 CREDO
 SANCTUS
 BENEDICTUS
 AGNUS DEI
1H20 MIN

[Concertos inaugurais do maestro THIERRY FISCHER como 
   Regente Titular e Diretor Musical da Osesp.]



Ao comemorarmos os 250 anos de seu nasci-
mento, não podemos deixar de refletir sobre o 
modo como cada geração atribui novos signi-
ficados ao legado de Ludwig van Beethoven. 
Louvado como “herói” após sua morte em 1827, 
ao longo das décadas sua imagem se desdobra 
em diferentes faces: o homem, o compositor, o 
revolucionário, o mito. Não conseguimos ouvir 
Beethoven sem que esses momentos se entre-
lacem em um contraponto por vezes estranho 
e dissonante, como frequentemente ocorre em 
suas obras tardias. Cada uma de suas faces 
mantém um momento de verdade, e cada ge-
ração reconstrói, em busca de harmonia, um 
novo retrato do compositor.

Sucessivas biografias, muitas delas ro-
manceadas, ressaltaram os aspectos trágicos 
de sua vida. A criança talentosa oprimida pelo 
pai violento; o jovem pianista duelando impro-
visos nos bares de Viena; os amores misterio-
sos; a relação problemática com o irmão e a 
luta pelo afeto do sobrinho; o sofrimento das 
doenças frequentes e da surdez progressiva; o 
testamento precoce, os problemas financeiros, 
a morte lenta e dolorosa. Tudo isso vem à men-
te quando falamos em Beethoven.

A vida é interpretada e o homem se trans-
figura em revolucionário. Como músico, rejeita 
ser tratado como mero criado (como ainda fo-
ram Haydn e Mozart), exigindo entrar pela por-
ta da frente nas cortes e nos teatros. A busca 
por autonomia leva aos primeiros concertos 
públicos, pagos pela classe média burguesa 
emergente, e também a um difícil relaciona-
mento com os diversos editores de suas obras, 

E A MÚSICA SE FEZ HOMEM:
A Missa Solene de Beethoven



vendidas com grande lucro por toda a Europa. 
O dinheiro que resta, no entanto, é sempre in-
suficiente, como indicam as inúmeras dedica-
tórias à aristocracia austríaca. Mesmo assim, 
o herói não se curva, repreendendo (segundo 
um relato talvez não muito confiável de Bettina 
von Arnim) as mesuras exageradas de Goethe 
a um nobre que os saúda durante um passeio. 
Entusiasmado com as ideias vindas da Fran-
ça, o Beethoven sem posses se assume como o 
“proprietário de um cérebro”, compõe obras su-
tilmente políticas e apoia os radicais do Império 
Austro-Húngaro. O rasgo na capa do manus-
crito da Eroica atesta ao mesmo tempo o apoio 
aos ideais revolucionários e a decepção com os 
rumos de Napoleão, que se coroa também im-
perador. Anos depois, a derrota em Waterloo 
se transforma em elogio à vitória de Welling-
ton, sem que se cale o lamento sobre a esperan-
ça sufocada. No poema de Schiller que encerra 
sua Nona Sinfonia ecoam ainda as vozes da re-
volução: um abraço de milhões de irmãos unidos 
fraternalmente para reunir “o que os costumes 
rigidamente dividiram”.

Após sua morte, o homem e o revolucionário 
reencarnam no mito. Os românticos idolatram 
em prosa e verso aquele que soube insuflar “tem-
pestade e ímpeto” [Sturm und Drang] em uma 
comovente alma amorosa. Os retratos descabe-
lados de Beethoven espalham a imagem do “ver-
dadeiro artista”, que não faz concessões e vive 
intensamente suas dores e alegrias. A imagem 
de Prometeu (motivo de algumas de suas obras) 
se sobrepõe à do compositor, herói orgulhoso que 
enfrentou seu destino trágico “por amor à hu-
manidade”. Sua inconcebível surdez é entendida 
como vingança dos deuses e nela ecoa o lema de 
um de seus quartetos: “Tem de ser assim?”. Ce-
lebrado em romances e filmes, o mito assume 
novas formas e se incorpora à política (o último 
movimento da Nona é o hino da Comunidade Eu-
ropeia, enquanto Beethoven é cultuado na China 
como ideal ético-revolucionário), ao mercado (ca-



misetas de Beethoven vendidas ao lado das de 
Che Guevara, enquanto Andy Warhol reproduz 
sua imagem em gravuras coloridas), e à “cultu-
ra” (Chuck Berry e os Beatles querem esquecê-lo, 
enquanto no Google ele se confunde com um cão 
São Bernardo).

Resta o compositor… O contraditório amál-
gama que recobre a imagem de Beethoven ao 
mesmo tempo nos aproxima e nos afasta de 
suas obras. É nelas, e talvez somente nelas, que 
encontramos a expressão do homem, do revo-
lucionário, do mito. No entanto, ouvir Beetho-
ven hoje em dia é uma tarefa, como diz Adorno, 
cada vez mais difícil, senão impossível. Exige 
uma atenção concentrada, um ouvido capaz 
de acompanhar os desenvolvimentos orgânicos 
dos motivos e o arco das tensões dramáticas 
que articulam o todo. Além disso, cada uma de 
suas obras desenvolve e dá um novo significa-
do às peças anteriores, dialogando com a his-
tória de seu tempo, com a história da música e 
com seus contemporâneos. Quem ouve o final 
enigmático da última sonata para piano, Op. 
111, talvez já não consiga perceber o escândalo 
causado pelas novidades das primeiras três so-
natas Op. 2. Quem cantarola a melodia do final 
da Nona talvez se assuste com os contrastes e 
dissonâncias dos últimos quartetos, compostos 
logo depois. De toda forma, é em suas obras 
que o enigma de Beethoven deve ser interpre-
tado, mesmo que não possa ser resolvido.

Se, como vimos, a imagem de Beethoven 
já é suficientemente complexa e contraditória, 
o que dizer da participação da religião em sua 
vida e sua obra? A intenção sacra está presente 
em apenas três de suas composições: o oratório 
Cristo no Monte das Oliveiras, Op. 85 (1803); a 
Missa em Dó, Op. 86 (1807); e a grandiosa Missa 
Solene em Ré, Op. 123. Sabemos muito sobre a 
relação de Beethoven com o pensamento ilu-
minista de sua época, mas sua relação com a 
religião (lembrando que Viena era a capital de 



um Império Católico) é muito controversa. De 
qualquer modo, não encontramos em sua obra 
a religiosidade espontânea que emana das 
obras de Bach, Haendel ou Haydn. Beethoven 
é frequentemente visto como um deísta, aque-
le que acredita racionalmente na existência de 
um Deus, mas desconfia das tradições religio-
sas que supostamente o representam. Sabe-
mos que ele frequentava a maçonaria e que 
expressou, em um de seus cadernos, sua admi-
ração por Sócrates e Jesus como exemplos de 
coerência moral e de capacidade de suportar o 
sofrimento com dignidade.

O sofrimento, sem dúvida, faz parte da 
gênese dessa obra. Em 1818, Beethoven perde 
definitivamente a audição, que vinha piorando 
desde a juventude. Nos anos seguintes, quan-
do compõe a Missa, sofre frequentemente de 
doenças pulmonares e intestinais, e atravessa 
um período de graves dificuldades financeiras. 
Nesse contexto, não é de espantar que tenha 
buscado o auxílio de seu antigo patrono, o ar-
quiduque Rodolfo, irmão mais novo do impera-
dor. Fascinado por música, Rodolfo tinha sido 
seu aluno de piano e se tornou um dos princi-
pais patronos do antigo professor (Beethoven 
dedicou a ele obras importantes, como o Trio 
Arquiduque, o Quinto Concerto para Piano e as 
sonatas Les Adieux e Hammerklavier). O arqui-
duque tomaria posse como arcebispo de Ol-
mütz em 1820, e Beethoven se ofereceu para 
compor uma Missa Solene para celebrar a oca-
sião. O período de composição, no entanto, foi 
conturbado; Beethoven batia o ritmo no chão 
de sua casa, incomodando os vizinhos tarde da 
noite: “todos pensavam que ele estava louco, e 
de fato ele parecia um possuído”, diz seu amigo 
e primeiro biógrafo, Anton Schindler.

A Missa, finalmente dedicada ao arquidu-
que, foi completada apenas em 1822, estrean-
do em São Petersburgo dois anos depois. Nas 
cartas trocadas entre Beethoven e Rodolfo per-



cebemos as agruras do compositor: “Deus es-
cutará minha prece […] Porque eu o servi desde 
minha infância, confiei nele, fiz todo o bem que 
podia. […] espero que o Todo-Poderoso não me 
abandone em meio a tantas tribulações”. Para 
compor a missa, Beethoven visita a biblioteca 
imperial e lá estuda as obras de Palestrina, a 
Missa em Si de Bach e O Messias de Haendel 
(também em Ré Maior, e citado em algumas 
passagens da obra); pede ao sobrinho que faça 
a escanção dos versos latinos, e estuda a litur-
gia da missa católica para, como escreve em 
seus cadernos, “escrever a verdadeira música 
sacra”. Em uma carta marcada por interesses 
comerciais, portanto não muito confiável, chega 
a dizer a um de seus editores que considerava a 
Missa Solene “sua obra mais bem realizada”. A 
partitura foi editada em 1827, após a morte do 
compositor, e ouvida em Viena apenas em 1845, 
em um concerto privado, como um mero Hino, 
pois a censura impediu que o termo “Missa” fos-
se usado em um contexto profano.

A obra segue o esquema tradicional da 
liturgia católica, composta por cinco partes: 
“Kyrie”, “Gloria”, “Credo”, “Sanctus-Benedictus”, 
“Agnus Dei”. Apesar da forma tradicional, a 
obra é eminentemente moderna, uma vez que 
o sentido musical da Missa enfatiza o destino 
do Homem diante de seu Criador, em vez de 
retratar uma criatura humilde e submissa. Daí 
o caráter dramático, uma característica do 
estilo heroico de Beethoven, que percorre toda 
a obra. Musicalmente, o drama se expressa 
nos súbitos contrastes de intensidade, nas 
sequências de modulações inesperadas, 
nas contundentes alterações rítmicas, na 
orquestração com uso de metais e percussão. 
O humano se impõe ao litúrgico até mesmo no 
texto, como no lamento expressivo do “Ah…” 
que antecede, abandonando a convenção, o 
retorno do miserere nobis.



No romance Doutor Fausto, de Thomas Mann, 
o professor Kretzschmar dá uma célebre aula sobre 
“Beethoven e a fuga”, comentando o fato de que os inimigos 
do compositor o consideravam incapaz de escrever uma boa 
fuga. De fato, há uma tensão real entre a forma rígida da 
fuga e o impulso beethoveniano à modulação distante e 
à liberdade na variação dos temas e motivos. Berlioz, por 
exemplo, considerava os améns fugados do “Gloria” como 
“contrassensos bárbaros”. Kretzschmar defende o mestre, 
ensinando ao jovem Leverkühn a distinção entre “épocas de 
culto e de cultura”. As fugas no final do “Gloria” e do “Credo”, 
e no hosanna do “Sanctus”, expressam menos a devoção do 
que a esperança que sobrevive no desespero. O “Credo”, 
enfático ao extremo, é testemunha desse esforço, pois a 
fé precisa ser justificada para além do ideal da harmonia 
celeste, em uma época que abandona a comunidade 
tradicional e caminha para a secularização.

O texto inteiro da Missa é sublinhado por essas analo-
gias musicais, compartilhadas entre os solistas, a orquestra 
e o coro. O “Kyrie” é quase uma súplica; movimentos ascen-
dentes e descendentes miram o Céu e a Terra no “Kyrie” e no 
“Gloria”; o unum Deum é marcado pela repetição das mes-
mas notas; os metais ressoam em fortíssimo quando ouvi-
mos a palavra omnipotens e judicare do “Credo”; trêmulos 
percorrem o “Agnus Dei”; o ritmo se alarga no miserere nobis 
e a orquestra se perde em um organizado caos, antes do in-
cisivo Dona nobis pacem. Mas nada é comparável à atenção 
que Beethoven dá a uma frase decisiva do “Credo”: Et homo 
factus est.

O homem, não Deus, está no centro da obra. Isso gera 
uma tensão importante entre a expressão dos momentos 
individuais e a construção do todo. Essas contradições, se-
gundo Adorno, marcam todo o estilo tardio do compositor, 
no qual as obras se negam ao puro deleite, tornando-se 
rugosas, amargas e espinhosas. Lembremos que a Missa é 
contemporânea da criação das três últimas sonatas para 
piano, da Nona Sinfonia e do Quarteto Op. 127. Se a músi-
ca de Beethoven, argumenta Adorno, havia consumado a 
aliança entre “humanismo e desmitologização”, a música li-
berada do culto acaba tornando-se objeto de culto. No caso 
da Missa, a contradição se aprofunda: o “caleidoscópio” de 



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 (Editora 
Ateliê) e vários ensaios sobre Música, Literatura e Filosofia.

temas e a forma sacra arcaizante, com sua sobreposição de 
motivos, impede a “variação em desenvolvimento” tão típica 
do último Beethoven. Enredada nesse dilema, a Missa foge 
ao tom “cerimonial”, torna-se estranha ao seu objetivo e se 
aproxima do drama, revelando na música a alienação de 
uma humanidade que, abalada pela Revolução e pelas Guer-
ras Napoleônicas, tem dificuldades para crer em um destino 
que lhe ultrapasse. Quando a Missa termina, com o tradicio-
nal Dona nobis pacem, a música de Beethoven implora pela 
paz, mas se dirige aos homens. Talvez essa seja a mensagem 
contida em sua famosa dedicatória: “Von Herzen, möge es 
wieder zu Herzen gehen” (Vinda do coração, que possa retor-
nar ao coração).

Seria esse o sentido profundo de sua obra sacra mais 
importante, essa grandiosa e estranha Missa Solene? Sa-
bemos, por meio dos cadernos de conversação, que sua 
amiga Johanna von Weissenturn lhe fez justamente essa 
pergunta, quando Beethoven começou a esboçar a com-
posição, em 1819. Infelizmente, a resposta se perdeu. Dois 
séculos e meio depois, a obra soa ainda como um desa-
fio, exigindo dos intérpretes, dos críticos e dos ouvintes 
um esforço para conciliar as diversas faces de Beethoven 
que ali se expressam e configuram: o homem, o músico, o 
revolucionário, o mito. No famoso quadro pintado por Jo-
seph Karl Stieler, em 1820, o olhar firme de Beethoven nos 
encara, exigindo de nós alguma resposta, com a partitura 
da Missa em suas mãos.



ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

—

Fundada em 1954, desde 2005 é administrada pela Fundação 

Osesp. A partir deste ano, Thierry Fischer é Diretor Musical e 

Regente Titular, tendo sido precedido por Marin Alsop, que agora 

é Regente de Honra, de 2012 a 2019. Em 2016, a Orquestra esteve 

nos principais festivais da Europa e, em 2019, realizou turnê pela 

China e Hong Kong. No mesmo ano, estreou projeto em parceria 

com o Carnegie Hall, com a Nona Sinfonia de Beethoven cantada 

ineditamente em português. Em 2018, a gravação das Sinfonias 

de Villa-Lobos, regidas por Isaac Karabtchevsky, recebeu o Grande 

Prêmio da Revista Concerto e o Prêmio da Música Brasileira.

THIERRY FISCHER regente

—

Diretor Musical e Regente Titular da Osesp, é também Diretor 

Musical da Orquestra Sinfônica de Utah, Regente Convidado 

Principal da Filarmônica de Seul e Regente Convidado Honorário 

da Filarmônica de Nagoya. Tendo iniciado sua carreira como 

Primeira Flauta da Filarmônica de Hamburgo e da Ópera de 

Zurique, já regeu orquestras como a Royal Philharmonic, a 

Filarmônica de Londres, as Sinfônicas da BBC, de Boston e 

Cincinnatti e a Orchestre de la Suisse Romande. Também esteve 

à frente de grupos camerísticos como a Orquestra de Câmara da 

Europa, a London Sinfonietta e o Ensemble Intercontemporain.



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. De 2017 a 2019, a italiana Valentina 

Peleggi assumiu a regência do Coro, tendo William Coelho como 

Maestro Preparador - cargo no qual ele continua na Temporada 

2020. Em janeiro, o Coro se apresentou no Fórum Econômico 

Mundial, em Davos (Suíça), sob regência de Marin Alsop, Regente 

de Honra da Osesp.

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.



SUSANNE BERNHARD soprano

Última vez com a Osesp em dezembro de 2016

—

A cantora alemã estudou na Universidade de Música e Artes 

Cênicas de Munique. Já se apresentou com a Orquestra Nacional 

Russa, as Orquestras Filarmônicas de São Petersburgo, de 

Bremen, Dresden e Osaka, as Sinfônicas de Hamburgo e 

Munique, a Camerata Salzburg, a NHK de Tóquio, a Tonhalle de 

Zurique e a Orquestra e Coro Sinfônico da Rádio Bávara, além 

da Osesp e da Orquestra do Festival de Campos do Jordão. 

Foi membro da Ópera de Kiel e já cantou com as Óperas de 

Frankfurt e Estatal de Dresden.

KISMARA PEZZATI mezzo-soprano

Última vez com a Osesp em abril de 2016

—

Nascida em Curitiba, a mezzo-soprano estudou na Academia de 

Música Hans Eisler, em Berlim. Já trabalhou com maestros como 

Helmuth Rilling, Lorin Maazel, Franz Welser-Möst, Christoph von 

Dohnányi, Thomas Adès, Vladimir Jurowski, Nikolaus Harnoncourt 

e Sir Simon Rattle. Apresentou-se com a Filarmônica de Berlim 

e a Ópera de Colônia, e no Festival de Baden-Baden, sem falar 

na Osesp. Cantou também em teatros como o Gran Teatre del 

Liceu (Barcelona), o Concertgebouw (Amsterdã), a Philharmonie 

(Berlim) e o Royal Festival Hall (Londres).



ATALLA AYAN tenor

Última vez com a Osesp em setembro de 2009

—

Natural de Belém (Pará), o tenor estudou na Escola da Ópera 

Italiana, em Bolonha, e no Programa de Desenvolvimento de 

Jovens Artistas do Metropolitan Opera House (Nova York). 

Apresentou-se no Teatro Comunale de Bolonha, no Carnegie 

Hall e no Metropolitan Museum of Art (Nova York), além 

do festival Greek National Opera (Atenas) e da Staatsoper 

(Berlim). Venceu o XI Concurso Nacional Maracanto e o Premiu 

Ciudad de Trujillo (Peru), além de ter sido um dos vencedores do 

Concurso Internacional de Canto “Lícia Albanese” (EUA).

MICHAEL NAGY barítono

Última vez com a Osesp em outubro de 2008

—

O barítono alemão com raízes húngaras já se apresentou com 

orquestras como a Filarmônica de Berlim, a Orquestra do 

Concertgebouw, as Sinfônicas da Rádio da Bavária, de Chicago 

e NHK de Tóquio, a Orquestra de Paris, a Gewandhaus de 

Leipzig e a Konzerthaus de Berlim. Cantou em festivais como o 

Schleswig-Holstein (Alemanha) e os Festivais de Salzburgo e de 

Tanglewood (EUA). Apresenta-se regularmente com a Ópera do 

Estado da Baviera e a Ópera de Zurique.



ORQUESTRA SINFÔNICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETOR MUSICAL E REGENTE TITULAR
THIERRY FISCHER

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

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

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

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

HARPA
LIUBA KLEVTSOVA

FLAUTAS
CLAUDIA NASCIMENTO
FABÍOLA ALVES PICCOLO
JOSÉ ANANIAS SOUZA LOPES
SÁVIO ARAÚJO

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

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

FAGOTES
ALEXANDRE SILVÉRIO 
JOSÉ ARION LIÑAREZ 
ROMEU RABELO CONTRAFAGOTE
FRANCISCO FORMIGA

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

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

TROMBONES
DARCIO GIANELLI 
WAGNER POLISTCHUK 
ALEX TARTAGLIA
FERNANDO CHIPOLETTI

TROMBONE BAIXO
DARRIN COLEMAN MILLING

TUBA
FILIPE QUEIRÓS

TÍMPANOS
ELIZABETH DEL GRANDE EMÉRITO
RICARDO BOLOGNA 

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

TECLADOS
OLGA KOPYLOVA

( * ) MÚSICO LICENCIADO
( ** ) MÚSICO TEMPORÁRIO
( *** ) CARGO INTERINO

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

MÚSICO CONVIDADO DO PROGRAMA
ALESSANDRO SANTORO ÓRGÃO

CORO DA OSESP

MAESTRO PREPARADOR
WILLIAM COELHO

SOPRANOS
ANNA CAROLINA MOURA
ELIANE CHAGAS
ÉRIKA MUNIZ
FLÁVIA KELE DE SOUSA
JI SOOK CHANG
MARINA PEREIRA
MAYNARA ARANA CUIN
NATÁLIA ÁUREA 
REGIANE MARTINEZ MONITORA 
ROXANA KOSTKA
VALQUÍRIA GOMES
VIVIANA CASAGRANDI 

CONTRALTOS / MEZZOS
ANA GANZERT
CELY KOZUKI
CLARISSA CABRAL
CRISTIANE MINCZUK
FABIANA PORTAS
LÉA LACERDA* 
MARIA ANGÉLICA LEUTWILER
MARIANA VALENÇA
MÔNICA WEBER BRONZATI
PATRÍCIA NACLE
RAQUEL GABOARDI
SILVANA ROMANI
SOLANGE FERREIRA
VESNA BANKOVIC MONITORA

TENORES
ANDERSON LUIZ DE SOUSA
ERNANI MATHIAS ROSA
FÁBIO VIANNA PERES
FELIPE VIDAL**
JABEZ LIMA
JOCELYN MAROCCOLO
LUIZ EDUARDO GUIMARÃES
ODORICO RAMOS 
PAULO CERQUEIRA MONITOR
RÚBEN ARAÚJO

BAIXOS / BARÍTONOS
ALDO DUARTE
ERICK SOUZA
FERNANDO COUTINHO RAMOS
FLAVIO BORGES
FRANCISCO MEIRA
ISRAEL MASCARENHAS
JOÃO VITOR LADEIRA
LAERCIO RESENDE
MOISÉS TÉSSALO
PAULO FAVARO
SABAH TEIXEIRA MONITOR

PIANISTA CORREPETIDOR
FERNANDO TOMIMURA



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNADOR
JOÃO DORIA

SECRETARIA DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETÁRIO
SERGIO SÁ LEITÃO

SECRETÁRIA EXECUTIVA
CLÁUDIA PEDROZO

FUNDAÇÃO OSESP

PRESIDENTE DE HONRA
FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE
PEDRO PULLEN PARENTE

VICE-PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS QUINTELLA

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

DIRETOR EXECUTIVO
MARCELO LOPES

DIRETOR ARTÍSTICO
ARTHUR NESTROVSKI

SUPERINTENDENTE
FAUSTO A. MARCUCCI ARRUDA

CORO ACADÊMICO DA OSESP

REGENTE
MARCOS THADEU

PIANISTAS CORREPETIDORES
DANIEL GONÇALVES
EDSON PIZA

SOPRANOS
ADRIENE GREICE
ANDREZZA REIS
ELISA FERNANDES
FERNANDA RIBEIRO
FRANCIELLE DE BARROS
ÍSIS CUNHA
 
CONTRALTOS
AMANDA FERREIRA
BRUNO COSTA
CAMILA HONORATO
EMILY ALVES
JACQUELINE DOMINGOS
NATHY SOARES
 
TENORES
ÉDER AUGUSTO
FELIPE COSTA
FELIPE DA PAZ
GABRIEL BERGOC
IVANO FONSECA
RODRIGO ANDRADE
 
BAIXOS
ALBERT ANDRADE
GABRIEL ARSENE
GUILHERME ARAÚJO
GABRIEL ARSENE
ISAQUE OLIVEIRA
JERÔNIMO FEITOSA
LUIS FIDELIS



    /osesp
osesp.art.br
salasaopaulo.art.br
fundacao-osesp.art.br

Serviços Sala São Paulo


