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MENDELSSOHN . . . ... . . . . SINFONIA N. 4, OP. 90, EM LÁ MAIOR (ITALIANA) 
Allegro Vivace 
Andante con moto 
Con moto moderato 
Pres:o (Saltarello) 
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LEVY .................... SAMBA (DA SUITE BRASILEIRA) 
BORTKIEWICZ .. , ......... CONCÊRTO PARA PIANO E ORQUESTRA. EM 

SI BEMOL. OP. 16 (1.• audição) 
Lento - Allegro Deciso - · Allegro Maestoso 
Andante sostenuto 
Molto vivace e con brio (Tema russo) 
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REGENTE: CAMARGO GUARNIERI 
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NOTAS SOBRE O PROGRA:M.A 

A Sinfonia em la maior, ou ita
liana, é por ordem de publicação, 
a 4.a das seis sinfonias escritas por 
Mendelssohn; por ordem de compo
sição precede de 12 anos a "sinfonia 
escocesa". A sinfonia italiana foi 
esboçada quando da estadia de Men
delssohn na Italia, durante o inver
no de 1830-31. Compõe-se de 4 mo
vimentos: '' Allegro vivace", "An
dante con Moto", "Con moto mo
derato" e "Saltarello". A respeito 
dessa sinfonia, escreveu ela á sua 
irmã: "a sinfonia italiana é a 
obra mais alegre que já compuz, 
notadamente o ultimo tempo. Quan
to ao adagio, nada de definitivo ain
da , esperarei até quando tiver visto 
Napoles, isso me i'nspirará". Essa 
obra não foi, porem, terminada na 
Italia, mas, em Berlim, onde o ada
gio foi substituído por um "andan
te con moto", de carater grave, im
pregnado de melancolia, no qual di
ficilmente encontrar-se-á algum re
flexo elo céu azul. Moscheles acha
va que este movimento par·ecia um 
velho canto ]:>Opular bohemio que 
Menclelssohn intercalou na sua obra 
sem preocupação de côr local. Os 
1: e ultimo movimentos, este prin
cinalmente. em forma de tarantela, 
têm o brilho e a vitalidade que cor
respondem ao titulo da sinfonia, 
cujos desenvolvimentos se proces
sam com admiravel fluencia justifi
cando as palavras de Schumann: 
"Nenhum di'a se passa sem que Men
delssohn emita, ao menos, dois pen
samentos dignos de_ serem gravados 
sobre o ouro". 

A primeira audição dessa obra, se 
deu em Londres, a 13 de maio de 
1833, sob a direção do autor. 

O samba, de Alexandre Levy, 3.0 

numero da "Suíte Brésilienne" já é 
peça de posição firmada na nos
sa literatura musical, constituindo 
um dos trabalhos mais representati
vos e carateristicos de uma época. 
Em toda a obra do saudoso musico 
paulista, são notorios a naturalida
de melódica, a originalidade harmô
nica e a orquestração sóbria. A La 
audição deste "Samba" teve lugar 
no Rio de Janeiro á 2 de Julho ·de 
1890. 

* Sergio Bortkiewicz, musico con
temporaneo, nasceu na Polonia em 

' região dominada pela Russia. Es-
creveu este concerto em 1914 datan
do sua l.a execução de 1923. Os 
movimentos desta obra de estilo ro
mantico são: "Lento-Allegro deciso
allegro maestoso" - que apresenta 
forma de sonata, com um tema, es
pecie de "leitmotiv", que assume 
carater cíclico em toda obra. De
pois de bela e expressiva linha me
lodi'ca, uma longa cadencia do ins
trumento solista precede o final da 
l.a parte. Segue-se um "andante 
sostenuto", em forma de "lied", sen 
timental, melodico, hepassado de re 
ligiosa melancolia. O "allegro moi
to vivace" é de aspecto genuinamen
te russo, de dansa: popular, termi
nando com admiravel grandiosida
de. 

O solista: Aloisio Alencar Pinto é 
mais um interesantissimo artista que 
o Rio nos envi'a tendo aperfeiçoado 
seu curso de piano ·no Conservato
rio Americano de Fontainebleau, e 
sendo, mais tarde, _p.luno prediléto 
do grande pianista Orloff. 


