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Sob o belo cenário do fim da tarde, a exibição da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, comandada por sua nova regente titular, a norte-americana Marin Alsop, proporcionou emoção pura próximo ao Canal 3

Sinfonia à beira-mar

Quase 20 mil pessoas se aglomeraram diante do palco, na Praia do Gonzaga. Foi o primeiro concerto sob a nova regente da Osesp
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Umpasseio - requintadoe charmoso - entre o erudito e o popular que mostra como esses dois
mundos dialogam e, por vezes,
se casam. Foi esse o tom da
apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo,
Osesp, no início da noite de
ontem, na Praia do Gonzaga.
De Chico Buarque a George
Gershwin, com um Leonard
Bernstein de bônus, o programa foi dedicado a compositores que flertaram com ambas
as vertentes e que, tal qual em
2011 (com Yan Pascal Tortelier), pertencem à nacionalidade do público ou da regente.
As quase 20 mil pessoas que
se aglomeraram em frente ao
palco, na altura do Canal 3, não
se arrependeram. Foi o mais
interessante concerto que a
Osesp apresentou por aqui nestes seis anos consecutivos em
que a programação da orquestra é encerrada em Santos, com
a ajuda do Coro da Osesp e de
solistas de qualidade como as
sopranos Indira Mahajan, Alison Buchanan, o tenor Larry
Hylton e o baixo-barítono Derrick Parker.
Talvez não por acaso, o evento foi o primeiro, em Santos,
sob o comando da nova regente titular da orquestra, a norteamericana Marin Alsop. Esse
mesmo programa, com dois

O jovem e premiado maestro Yuri Azevedo encerrou a programação
YURI

Mesclando músicas eruditas e populares, o concerto encerrou a 18a edição do projeto Tocando Santos

compositores norte-americanos e um brasileiro foi apresentado durante toda a primeira
quinzena do mês na Sala São
Paulo, o quartel-general da
Osesp, com casa relativamente
cheia e sucesso de crítica.
O espetáculo começou pontualmente às 19h30 com uma
das primeiras execuções públicas de Suíte Chico, encomendada pela própria Osesp ao arranjador Luiz Cláudio Ramos, par-
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Observação: A quantidade de ternos está sujeita a alterações de última hora.– Fonte: Ogmo

Movimentamos
sonhos.

ceiro de Chico Buarque há
mais de 20 anos. A obra é composta por quatro canções - Querido Diário, Paratodos, Nina e
Dura na Queda, divididas em
três movimentos.
PORGY AND BESS

A apresentação de Porgy and
Bess, de George Gershwin, provocou o público com melodias
que se tornaram imortais em
vozes conhecidas como as de

Nina Simone, Billie Holliday,
Louis Armstrong e até Janis
Joplin. Summertime, certamente a canção mais conhecida da suíte, é um clássico absoluto da música norte-americana. Porgy and Bess contou,
também, com um coro e uma
soprano de voz delicada que
levantaram o público do Gonzaga. Cada ato era saudado
com salvas de palmas e gritos
de “bravo”.

Entrevista
Marin Alsop, regente titular da Osesp.

“É um modo maravilhoso
de encerrar um trabalho”
Marin Alsop, a norte-americana que assumiu como regente
titular da Osesp neste e pelos
próximos quatro anos, recebeu
A Tribuna para um curto batepapo antes da apresentação.
Confira os principais trechos
da entrevista:
Este concerto em Santos encerra seu primeiro ano de trabalho no Brasil. Como foi a
experiência até aqui?
Foi maravilhosa, não poderia
ter sido mais positiva, a experiência. Tivemos muitos grandes momentos durante este primeiro ano de trabalho, tanto
em apresentações ao vivo quanto em gravações de álbuns, especialmente em relação à obra
deProkofiev. Epara coroar fizemos uma turnê grandiosa pela
Europa. Mas o melhor de tudo,

de toda essa experiência, foi o
público da Sala São Paulo.
A orquestra toca quatro músicas de Chico Buarque neste
concerto. Você já tinha contato com a música brasileira?
Ao contrário: sempre gostei demaisda música brasileirapopular. Ao mesmo tempo, este período por aqui me fez conhecer
compositores brasileiros dos
quais não tinha ouvido falar e
que são incríveis, como Camargo Guarnieri e Mignone.
O que acha de encerrar o ano
tocando na praia, ao ar livre?
É um modo maravilhoso de
encerrar um trabalho. Só não
consigo me convencer, ainda,
de que estamos próximos do
Natal. Procuro e não encontro
a neve (risos)...

Muito acertadamente, a programação foi invertida e o momento que abriria a noite na
verdade a encerrou: a Osesp foi
conduzida pelo jovem maestro
Yuri Azevedo, vencedor do prêmio Eleazar de Carvalho no
mais recente Festival de Inverno de Campos do Jordão.
Foiuma apresentação exaltada e apaixonada de Candide,
obra de Leonard Bernstein que
é, por si, vibrante e festiva.
A própria figura do regente,
de 20 anos, cativou o público.
De longos cabelos, cheios e revoltos, Yuri não cabia, obviamente, em si mas regeu com
determinação, autoridade e,

paradoxalmente, humildade.
Encerramento perfeito, com
olhos no futuro, para uma noite mais do que especial.
Realizada todo final de ano
na praia, a apresentação da
OsespemSantosjáfazpartedo
calendáriooficialdaCidade.
O concerto também encerrou a 18ª edição do projeto
Tocando Santos, uma parceria do Sesc com a Agência
Metropolitana da Baixada
Santista (Agem) e secretarias de Desenvolvimento
Metropolitano e de Cultura
do Estado, com parceria da
Prefeitura de Santos, Sabesp e Sistema A Tribuna
de Comunicação.

E assim termina mais um
ano do Tocando Santos
❚❚❚O concerto da Osesp na
praia do Gonzaga encerrou, pelo sexto ano consecutivo, a programação do projeto Tocando
Santos, cuja principal proposta é a formação de plateia e, na
medida do possível, popularizála. “É um grande presente de
Natal”, garanteEdmur Mesquita, secretário estadual de Desenvolvimento Metropolitano
eidealizador do projeto. “O concerto, realizado há seis anos
consecutivos, celebra nesta edição também datas emblemáticas, como a homenagem ao
compositor santista Almeida
Prado, falecido em 2010, uma
das maiores referências musicais do Brasil, e também os 20
anos da TV Tribuna”.
O diretor-executivo da Fundação Osesp, Marcelo Lopes,
ressalta o encerramento da
temporada em alto estilo. “Este
cenário de Santos é maravilhoso e os concertos têm sido cada
vez melhores. Achamos o jeito
certo de encerrarmos nosso
ano, em tom de celebração”.
O Prefeito eleito de Santos,
Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), também celebra a apre-

Celebração
“Este cenário é maravilhoso
e os concertos têm sido
cada vez melhores”
Marcelo Lopes,
diretor-executivo da Fundação Osesp

sentação da Osesp. “O santista já espera, ao fim do ano, o
concerto no Gonzaga, um
evento maravilhoso. Vamos
trabalhar, a partir de janeiro,
não apenas para mantê-lo,
mas também para ampliá-lo
e melhorá-lo sempre”.
Raul Christiano, futuro Secretário de Cultura de Santos,
lembra o fato de o evento estar no calendário oficial da
Cidade. “Tudo colabora para
que ele seja um sucesso. Sempre, nos dias que antecedem o
concerto, nós temos chuvas
que colocam a realização do
evento em xeque. No dia, sempre aparece um sol maravilhoso, e o cenário é de um fim de
tarde deslumbrante”.

