
Acreditar. Acreditar sempre. Acreditar no que é nosso. 
Apoiando o esporte. Incentivando as artes. Investindo em sensibilidade 

e inspiração. Há 95 anos, a Sul América trabalha 
para segurar os valores da nossa comunidade. Porque acredita 

que o talento de um povo é o seu maior patrimônio. 
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SILENCIO. 1, 

O uirapuru é um pássaro raro. 
Criativo por natureza, jamais repete a mesma frase musical. 
Quando ele canta, as outras aves se calain para ouvi-lo 
E abrem espaço para o artista. 
Sem alarde, o Bamerindus sempre ouviu os músicos brasileiros. 
Apoiando as mais diversas expressões do talento. 
Incentivando e preservando a arte da nossa terra. 
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B·~ BAMERINDUS 

O banco da nossa terra. 
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1 ºConcerto de Assinatura- Série Noturna 
Segunda-feira, 1 de abril de 1991, às 21 horas 

PROGRAMA 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 
A Flauta Mágica- abertura (1791) 

LUDWING VAN BEETHOVEN (1770-1827) 
Concerto nº 4, para piano e orquestra, 

em Sol Maior, Opus 58. (1805) 

I·· Allegro Moderato 
II - Andante com motto 

III - Rondá-Vivace 

INTERVALO 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 
Egmont, Opus 84 (1810) 

Sinfonia nº 8, em Fá Maior, Opus 93 (1812) 

1-- Allegro vivace e con brio 
II - Allegro scherzando 
III - Tempo di minuetto 

IV- Allegro vivace 

Solista: 

ARNALDO COHEN, piano 

Regente: 

ISAAC KARAJJTCHEVSKY 

PATROCÍNIO: 

SULAMERICA 
SEGUROS 
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É tudo o que você ouviria hoje da obra de Beethoven, Mozart, Bach, Haydn, Liszt, Cpopin, Tchaikowsky, Rachma
ninoff, Wagner e todos os outros gênios da música do passado, se não houvesse o papel para registrar e eternizar as suas , 
inspirações. Graças às cias. suzanos do mundo, as melhores obras da música universal não se perderam na memória. 

~~ 
Cia. Suzano de Papel e Celulose 
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1991 -UM ANO MOZART NA 
ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA 

É com orgulho que a Orquestra Sinfônica ~rasileira se 
associa às celebrações, no Brasil, do transcurso do 
segundo centenário da morte de W olfgang Amadeus 
Mozart, com ampla programação de obras do gênio 
de Salzburgo, distribuída em concertos vesperais, 
notumos e na série "Os Pianistas". 
Esses concertos foram programados segundo um 
critério polivalente, de modo que se oferecesse ao 
público do Rio de Janeiro imagem abrangente do que 
se conhece de mais significativo nos inúmeros gêneros 
que Mozart versou com a sua sublime inspiração e 
com sua insuperável arte de compôr, um inundo de 
extraordinária grandeza, de perfeição olímpica, que 
durará enquanto houver sobre a face da terra quem 
preze a cultura e admire a arte. 
A Orquestra Sinfônica Brasileira foi pioneira na 
execução permanente das obras sinfônicas e dos 
concertos de Mozart, desde as primeiras apresentações 
de sua trajetória hoje cinqüentenária. Disse, há pouco, 
o escritor Guilherme Figueiredo, à Orquestra se pode 
atribuir o interesse que gerou a expansão do apreço de 
quantos, nas escolas e nos núcleos de diletantes, se 
fizeram seus admiradores mais assíduos e seus devotos 

I 

mais fiéis. 
·Sem contar os tesouros que se encerram em suas 
belíssimas óperas sérias ôu bufas, sempre jovens e 
sempre refrescantes, o público vem conhecendo uma 
evolução · sensível da época em que os concertistas 
ofereciam apenas os solos de piano e violino, ardente
mente acompanhados pelos· alunos dos cursos de 
formação musical. Ao lado da Pequena Serenata 
Noturna (K. 525), música que se transformou na peça 
mais popular do gênio mozartiano, a Orquestra 
Sinfônica Brasileira sempre divulgou, e continuará 
divulgando, em 1991, certa de atender a um reclamo 
irresistível da cultura musical brasileira, a Sinfonia n2 

29, K 201; a Sinfonia n2 40, K. 5 50 e a de n2 32, K 318, 

além da Sinfonia Concertante, para oboé, clarinete, 
fagote e trompa, como também a Música para um 
Funeral Maçônico, K. 477. E mais os Concertos para 
piano e orqu~stra; n2 17, em Sol Maior, K. 453; n2 26, 
em Ré Maior, K. 537 (Coroação); n2 23, Lá Maior, K. 
488; n2 27, em Si Bemol Maior, K. 595, n2 9, em Mi 
Bemol Maior, K. 291, além do belíssimo Concerto 
Duplo para flauta, harpa e orquestra, K. 622. E do 
Rondó-ConcertoparapianoeorquestraemRéMaior, 
K. 382. 
Das óperas, as abertura!'\ de Idomene, O Rapto no 
Serralho, O Empresário, As Bodas de Fígaro, Don 
Giovanni, Cosi fan Tutte, La Clemenza de Tito e Flauta 
Mágica. Árias de óperas, a cargo da soprano Gundula 
Janowitz: "Porgi amor, 22 ato, de As Bodas de Fígaro, 
"Mi Tradi", Ária de Elvira do 22 ato de Don Giovanni. 
A regência dos concertos e sinfonias dberá àos Maes
tros Isaac Karabtchevsky, Emil Tabakov, Henrique 
Morelenbaum, Léon Halégua e David Machado. 
Comosolistasdosconcertos:ospianistasNelsonFreire, 
Arnaldo Cohen, Arthur Moreira Lima, Bruno Gelber, 
João Carlos Martins, Ingrid Haebler,o flautista Norton 
Morozovictz a harpista Maria Célia M~chado e 
primeiros músicos do conjunto sinfônico d~pSB, na 

I 

Sinfonia Concertante para oboé, clarinete, fagote e 
trompa. A Orquestra Sinfônica Brasileira está certa de 
que o público saberá corresponder aos esforços de 
organização de seus · programas: feita pelo seu 
Diretor-musical Isaac Karabtchevsky, neste momento 
em que essas iniciativas artísticas tontribuem mais 

· que nuncil para o alargamento dos horizontescul~urais 
de nossa gente, de todos os brasileiros que amam 
MozartcomoquenumaseitacujafundaçãoKikergaard 
quis promover, unindo-se, nos seus tributos de 
admiração e entusi~~os, a quantos pe~o ,m~ndo rm 
fora honram a memoria sagrada do gemaJ criador da 
A Flauta Mágica. 

Colecione a "Revista da Orquestra Sinfônica Brasileira" 

A "Revista da Orquestra Sinfônica Brasileira" é editada para circular nos concertos da OSB, realizados no 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 
Na "Revista", o leitor encontrará comentários cuidadosamente preparados, em linguagem fácil e de leitura 
rápida, que servem como roteiro para o público, esclarecendo e detalhando fatos sobre a vida dos autores 
e intérpretes e sobre as obras. Em 1991, publicaremos textos sobre Mozart, em homenagem ao bi-centenário 
do (alecimento do compositor, preparados pelo Embaixador Donatello Grieco. 
Colecionando a "Revista da OSB" os assinantes e o público em geral terão, em pouco tempo, uma farta 
bibliografia musical. . · · 

1 

As "Revistas" podem ser adquiridas no "foyer" do Teatro Municipal, durante os concertos, ou-na sede da 
OSB- Av. Rio Branco n2 135, 92 andar- salas 917/920- Telefones: 222-4592/222-5842, ou ainda, através de 
assinaturas anuais, com remessa via postal. 
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SOQUEM TEM OS INSTRUMENTOS CERTOS 
PODE EXECUTAR TODOS OS MOVIMENTOS. 
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CONTA DINÂMICA MONTREALBANK. 

Uma conta completa, especial, 
movimentada através do· 

_ Montrealcheck. Ágil. Suas 
decisões podem ser tomadas 
ponelefone, centralizando 
todas as operações. Competente. 

Dispõe de um gerente 
exclusivo e de uma equipe de 
especialistas em aplicações. 
Conta Dinâmica Montrealbank ... 
que lhe dá as melhores 
perfo,Jmances. 

~-~lt'fJ 
Banca de Montreal s.•. 

. ManrreaiBanll 

O Banco do Cliente Especial. 

Rio ' 271-0202 -S. Pauh 283-0300- B. Horizonte, 212-1188' Campinas' 8-2108/8-2109- ~Alegre, 26-580ó- Recife, 224-0871/22"4-0200. 
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ROTEIRO MOZARTIANO 
EM SALZBURGO, O DESABROCHAR DO GÊNIO 

(1756-1762) . 

A vetusta cidade austríaca de Salzburgo, que teve o 
extraordinário privilégio de ser o berço natal de 
Wolfgang Amadeus Mozart, conservou-se sempre 
muito medieval e muito barroca. O tempo não a 
deformou, antes, pelo contrário, sawnou-a. O burgo, 
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gria só absorveu Salzburgo em 1816. 
Nas diversas opiniões contraditórias sobre os senti
mentos de Mozart em relação a Salzburgo, há que dar
se importância especial às palavras de Hugo Von 
Hoffmansthal: Mozart nasceu e viveu em Salzburgo, 

Leopold Mozart e seus filhos: Wolfgang Amadeus e Mariana - Paris • 1763 

feudo monacal e arquiepiscopal desde o século VIII, 
só foi secularizado em 1802: uma teocracia em minia
tura, governada por um aristocrata a quem se conce
dia o título de Príncipe-Arcebispo. A Áustria-Hun-

torrão em que a velha Europa encontra a nova, encru
zilhada das culturas romana, germânica e eslava. Em 
Salzburgo originou-se a música de Mozart, a eterna 
música da nossa era, a realização plena, música tão 

• 
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Visconde de Mauá • V Rio Cine Festival • I Festivallntermu
nicipal da Canção de Rio Bonito-Fest Riba • Natureza, Razão 
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Katz - 40 Anos de Gravura • III Congresso da Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil • Rio Hoje • Sesquicente
nário de Machado de Assis • Som Banerj Paraty • VIII Bienal 
de Música Brasileira Contemporânea • XIV Encontro Estadual 
de Bandas de Músicas Civ1s • Recuperação do Museu da 
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Teatro Municipal do Rio de Janeiro • Reforma do Palácio 
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QUAL BANCO 
A I 

VOCE ACHA QUE ESTA , 

POR TRAS DE TUDO ISSO? 

BANERJ 
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natural quanto a ·natureza". 
Mozart nasce . no quarto andar da velha casa da 
Getreidgasse, de que era proprietário Lorenz Hague
nauer, senhorio bondoso, amigo e mesmo mecenas de 
seus locatários. Depois de um parto laborioso, Wolf
gang nasce às 8 horas da no i te de um frígido domingo 
de inverno, 27 de janeiro de 1756. É o sétimo filho do 
violinista da corte do Arcebispo de Salzburgo e pro
fessor de música Johann Georg Leopold Mozart, de 
uma família de artezãos encadernadores de Augsbur
go, e de Ana Maria Pertl, esta salzburguesa, boa 
esposa católica, submissa, de pouca instrução. Leo
pold, que nascera em 1719, viera estabelecer-se em 
Salzburgo em 1737 e se casara dez anos mais tarde 
com Ana Maria: já era ele compositor oficial e maes
tro-asisstente da orquestra da corte do Arcebispo e 
publicara um método para estudantes de violino. O 
casal teve sete filhos em sete anos: só dois sobrevive
ram, a menina Mariana e W olfgang. 
Muitos católicos, os Mozart fazem batisar Wolfgang 
no dia seguinte ao do nascimento, na catedral barroca 
da Domplatz. Nessa segunda-feira, neve, vento gela
do e cortante, ruas vazias. No templo, todos tiritam de 
frio . O vigário Lamprecht mergulha os dedos num 
vaso de água benta gelada, ao dar à criança o longo 
nome de JOHANNES CHRYSOSTOMUS WOLF
GANG THEOPHIL US. Dois dos nomes são gregos de 
origem, Chrysostomus é boca-de-ouro, Theophilus é 
o-que-ama-a-Deus. Em alemão, Theophilus passará a 

A obra 

Gottlibe, tradução exata. 
Depois de uma viagem à Itália, Gottlibe passará a 
Amadé e a Amadeus. Crismado, Wolfgang recebeu 
do pai o nome adicional de Sigismundus, em homena
gem ao Arcebispo de Salzburgo - mas esse acréscimo 
nunca foi úsado. O nome definitivo será mesmo 
W olfgang Amadeus Mozart. 
Leopold Mozart cedo descobre o pendor artístico de 
Mariana, quatro anos mais velha que Wolfgang, pas
sando a dar-lhe em 1758,liçõesdecravo. Um ano mais 
tarde, Wolfgang também começa a aprender música 
com o pai, no era v o da casa. A infância de Mozart é só 
de música, em casa, na igreja, em casa de amigos da 
farm1ia. Surpreendente: Wolfgang já conseguia tocar 
um minueto de cor em poucos minutos. 
Os cronistas nem sempre são justos em relação a 
Leopold. A verdade é que ele devotou toda a sua vida 
a um obje~ivo pelo qual o mundo deve ser-lhe eterna
mente reconhecido: fazer de Wolfgang um grande 
artista. Pouco importa, a esta altura, que durante 
algum tempo os meios de vida da família fossem 
limitados quase exclusivamente à exploração pública 
do gênio criador de Wolfgang. Abençoada explora-
ção! I 
Aos cinco anos, Wolfgang estréia no coro de 150 vozes 
do Ginásio de Salzburgo. Em 1762, já comporá um 
Minueto (Kl) e um Trio para piano (K.1E). Já domina 
os segredos do violino. E estuda incessantemente. O 
gênio já desabrochou. 

A Flauta Mágica 
abertura (1791) 

A deslumbrante féerie operística que é "A Flauta 
Mágica" tornou-se conhecida, universalmente, do 
grande público, na concepção do cineasta Berg
man. O empresário Schikaneder propôs a Mozart 
um texto de sua autoria para escrever uma ópera 
alemã, quando a situação do mestre era econo
micamente desesperadora, Mozart aceitou, não 
só por essa decisiva razão, mas também porque 
desde 1782 com "O rápto do serralho" não compu
sera ópera com texto em alemão. 
As outras grandes óperas de Mozart: "As Bodas 
do Fígaro", "Don Giovanni" e "Cosi Fan Tutte" 
foram escritas em italiano. A ópera que sugere um 

conto de fadas, é rica em implicações massônicas, 
porque Mozart pertencia à corporação dos 'pe
dreiros-livres. A abertura começa com úm Adá
gio quando os metais executam três acordes ma
jestosos, que se referem aos mistérios daquela 
Sociedade Secreta. O ágil tema do Allegro, desen
volvido em forma de fuga principia pelos segun
dos violinos, aos quais os primeiros violinos logo 
se unem. 
Esse é o tema principal, na construção da Abertu
ra. Por todos os aspectos, que inclui a alta ciência 
contrapontística essa introdução sinfônica é uma 
das maravilhas do gênero. 
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1770- LUDWIG VAN BEET.HOVEN- '1827 
Os biógrafos dividem a vida de 
Ludwig Van Beethoven em três 
períodos. O primeiro estende-se 
até 1802, época em que chegou à 
conclusão que sua surdez era 
irreversível e escreveu o famoso 
''Testirinento de Heilingenstadt". 
Até então o mestre de Bonn havia 
composto os três primeiros con
certos para piano, o n!!J, em Dó 
Maior, opus 15, o n2 2, em Si 
BemolMaioropus, 19,eon2 3,em 
ÔÓ Menor opus 37, publicados 
em vida do compositor e todos 
escritos no espaço de aproxima
damente cinco anos. Os três pri
meiros concertos foram concluí
dos por volta de 1800, o que os 
torna contemporâneos dos seis 
quartetos de cordas, publicados 
como opus 18, 1801, colocando
os firmemente dentro do primei
ro período de vida de Beethoven. 
São desse primeiro período, 
também, o Septeto em Mi Bemol 
opus 20, a Primeira Sinfonia em 
Dó Maior opus 21, os Três Trios 
em Mi Bemol, Sol e Dó Menor 
opus 1, a Sonata "Patética" opus 
13, os Três Trios em Sol, Ré e Dó 
Menor opus 9 e a Sonata para 
trompa e piano, opus 17. 
No início do Século XIX o proble
ma da surdez atordoava Beetho
ven, que enfrentava, ainda, séria 
crise financeira, em virtude da 
desvalorização da moeda. O 
mestre vivia. em Viena, para onde 
se transferira desde 1792. Em 
várias cartas dirigidas a amigos 
íntimos relatava, então, que esta
va quase totalmente surdo e obri
gado a se afastar daqueles de 
quem mais gostava. Esse defeito 
físico, entretanto, se atingiu vio
lentamente o homem Beethoven, 
foi mais generoso para com o 
compositor, que, demonstrava 
cada vez com mais intensidade, o 
seu gênio, produzindo obras ex
traordinárias, que iriam colocá
lo no cenário artístico como um 
dos maiores músicos que o mun-
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do gerou. Foi dentro desse clima 
de angústia, tristeza e crise finan
ceira que Beethoven escreveu 
algumas de suas maravilhosas 
obras como o Concerto para vio
lino e orquestra em Ré opus 16, a 
Terceira Sinfonia - Heróica - as 
Sonatas "Kreutzer", "Appassio
nata", a Quinta Sinfonia e os 
Concertos n2 4 para piano e or
questra em Sol Maior opus 58 e n2 

5 em Mi Bemol Maior opus 70. 
Essas duas obras de Beethoven
Os Concertos n2 4 e n2 5 - estão 
separadas dos três primeiros 
concertos, tanto no que diz res
peito ao tempo, quanto, mais 
ainda, do ponto de vista de matu
ridade artística, caindo da mes
ma maneira inequívoca no seu 
segundo período de vida. Diz 
Robin Golding, ·em seu trabalho 
sobre os concertos para piano e 
orquestra de Beethoven: "O Con
certo n2 4 foi escrito no decorrer 
de alguns dos anos de maior ati
vidade criadora de Beethoven, 
que testemunharam a composi
ção Sonata "Appassionata", da 
segunda versão da sua ópera 
"Leonora" (mais tarde rebatizada 
como "Fidelito"), os três Quarte
tos "Rasoumovsky", a Quarta 
Sinfonia e o Concerto para violi
no. Provavelmente, Beethoven 

começou a trabalhar nele em 1805 
e o terminou pelo final do ano 
seguinte (ofereceu-o a Bretikopf 
& Hartel) em 5 de junho de 1806, 
mas não podia não estar definiti
vamente acabado por essa oca
sião); foi estreado em março de 
1807 num concerto de assinatura 
no palácio do Príncipe Lobko
witz em Viena, no qual a Quarta 
Sinfonia e a Abertura "Coriola
no" foram também ouvidas pela 
primeira vez. O próprio Beetho
ven foi solista e afirma-se que ele 
tocou "muito impulsivamente e 
num andamento tremendo". O 
concerto foi publicado (de novo 
apenas em partes) em agosto. de 
1808, pelo Kunst und Industrie 
Comptoir em Viena como opus 
58 com uma dedicatória ao fiel 
amigo, patrão e aluno Arquidu
que Rudolph da Áustria. 
O quinto e último concerto para 
piano de Beethoven escrito em 
1809, o ano em que ele terminou 
a Fantasia Coral e fez a transcri
ção para piano do seu Concerto 
para violino. Viena estava longe 
de ser uma cidade pacífica na 
época e, Beethoven foi obrigado a 
procurar refúgio do tumulto que 
foi o assédio de Napoleão no 
porão da casa de seu irmão Karl. 
Dali escreveu a Breitkopf & Har
tel em 26 de julho, sobre a "vida 
destruidora e desordenada que 
vejo e ouço em tomo de mim e 
nada senão tambores, canhões e 
miséria humana sob todas as 
formas." O grande concerto que 
foi criado em tal atmosfera, não é 
senão um exemplo de sua habili
dade de triunfar sobre as circuns
tâncias adversas. Não sabemos 
quem deu à obra seu persistente 
apelido de "Imperador"; certa
mente não foi o próprio Beetho
ven, que por essa ocasião tinha 
pouca razão para considerar 
Napoleão um herói. Se a alcunha 
de fato se refere a Bonáparte, é 
claro que foi absurdamente ine-
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Carinho. 
A única coisa antiga no novo 
Boeing 747-400 by Lufthansa. 

Boeing 7ifl-400 by Lufthansa. 
Muito mais que um Jumbo. 
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Carinho by Lufthansa. Esta griffe 
significa amizade, simpatia, 
atenção. E ela está em cada . 
cantinho do novo Boeing 747-400 
by Lufthansa. Afinal, de nada 
adiantaria ter o máximo em 
tecnologia, se o mais importante 
não fosse preservado: o carinho 
por todos os seus passageiros. 

Lufthansa 
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pta; no entanto, num sentido geral 
não e imprópria, pois nenhum 
dos outrps concertos de Beetho
ven a ele se compara em grande
za ou tem uma concepçao tão 
verdadeiramente régia em esta
tura. Não há documento de uma 
execução pública por Beethoven; 
o concerto parece ter tido sua 
estréia em 28 de novembro de 
1811, na Gewandhaus de Leip
zig, com Friedrich Schneider 
como solista e Johann Philipp 
Cristian Schukz regente. As par
tes foram publicadas por Breit
kopf & Hartel, em fevereiro de 
1811 com Opus 73, de novo com 
dedicatória ao Arquiduque Ru
dolph. Freqüentemente se tem 

dito que os dois· primeiros con- Bemol, sendo o mais antigo dos 
dois, é mais obviamente mozar
tiano, mesmo em sua orquestra
ção modesta. Seu primeiro movi
mento é, alternativamente, vivaz 

certos públicos de Beethoven se · · 
ressentem pbrque, embora do
minado pela traqj_ção mozartia
na~ falta-lhe as melhores qualida
des da habilidade de Mozart e é 
verdade que, nos primeirbs 
movimentos, Beethoven não 
penetrou completamente na eco
nomia formal de Mozart. Não 
obstante, facilmente podemos nos 
abstrair na loquacidade juvenil 
de Beethoven e apreciar seu vigo
roso estilo pianístico e a orques
tração colorida, sem nos preocu
parmos muito com o fato delas 
serem tão originaisquantoalguns 
de seus primitivos trabalhos em 
outras formas. O concerto em Si 

e reflexivo; seu Adágio (em mi 
bemol) nobre e ornamentado, e 
seu rondó final cheio de humor e 
interesse rítmico. O concerto em 
dó é mais festivo e se impõe 
melhor, com um primeiro movi
mento que sugere mais de uma 
vez umc.ampo de parada. O Largo 
central (em lá bemol) é cálido e 
expansivo, com um memorável 
solo de clarineta na coda e o fi
nale quase haydniano em sua e- _ 
fervescência (e com um episódio 
"turco" em lá menor). 

As obras 

Concerto n º 4, em Sol Maior, para piano e orquestra, opus 58 (1805) 

Os três Concertos para piano e orquestra de Beethoven 
-o terceiro, o quarto e o quinto- são, na sua inteira 
diversificação, expressivas obras-primas sem exem
plo até então na literatura do gênero. Mozart dá ao 
concerto para piano e orquestra uma fisionomia 
específica que diferencia essa forma das demais (sin
fonia, quarteto, sonata), que se baseiam na sonata 
clássica. O concerto de Mozart segue a mesma estru
tura, porém nitidamente diferenciada. Os grandes 
concertos de Beethoven - embora o em Dó Menor 
provenha do em Dó Menor de Mozart - assumem 
envergadura dramática mais acusada e se aproximam 
do que se poderia chamar de sinfonias com piano. 
Os primeiros concertos são de filiação clássica e é só 
com o terceiro que a sua personalidade se revela em 
toda a sua pujança. Beethoven tinha trinta anos quando 
compôs o Concerto em Dó Menor e se encontrava no 
auge do sucesso pessoal em Viena. É verdade que já 
se prenunciava a sua surdez. Mas na época das suas 
primeiras grandes composições, que datam da 
mocidade, em Viena, seus biógrafos se referem á fas
cinação de sua música. 
Poucos anos separam o Concerto em Dó Menor do em 
Sol Maior, n11 4, que é na sua essência, de carácter in
teiramente diverso. 
É considerado, geralmente, o mais belo dos cinco 
concertos para piano de Beethvoen e é talvez o mais 
difícil. A dramaticidade da obra se insere em uma 
atmosfera de alta transcendência lírica. Ao compô-lo, 
alguns dias antes da estréia, Beethoven visitou o pian
ista Ferdinand Ries, propondo-lhe dar a primeira ex-
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ecução. Ries, examinando a partitura, deu-se conta da 
impossiblidade da tarefa e Beethoven, aborrecido, 
procurou o jovem pianista Stein, que aceitou a in
cumbência. Mas, chegado o dia do concerto, a obra, 
evidentemente não estava pronta, e foram obrigados 
a substituí-la pelo Concerto n11 3, em Dó Menor, que 
Stein tinha no repertório. 
Esta obra-prima será talvez o ponto culminante do 
repertório para piano e orquestra. Sem acompa
nhamento orquestral, no Allegro, o piano expõe o 
tema de cinco compassos, que o "tutti" retoma. 
Beethoven consegue uma mágica especial para a at
mosfera deste movimento que não teria sido con
seguido se a orquestra, ao invés de entrar somente 
com o acorde exótico de Si Maior, já tivesse tocado 
apenas com as madeiras aquela pequena frase reser
vada para o solista. O primeiro movimento contém 
inúmeras sutilezas de invenção musical. Nele 
Beethoven dá uma demonstração brilhante da difer
ença que existe entre as duas partes que contribuem 
para a composição do movimento ritomello e a 
exposição. A parte solista é preciosamente elaborada 
em escalas cromáticas, trinados, e se insere de 
preferência na parte aguda do piano, com dramáticas 
quedas para o grave. No Andante com motto chega
mos a um mo-mento sublime da música de todos os 
tempos, com o emocionante diálogo entre o piano e a 
orquestra. Aqui, a orquestra ataca primeiro seu tema 
incisivo, que o piano responde como se tivesse acal
mado feras. Esse movimento foi comparado á pacifi~ 
cação das fúrias pelo canto mágico de Orfeu. O climax 
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C fATOS PRODUTOS OA COCA-COlA 
NAO SAO fNCONTRAOOS EM BARfS, 
SUPfRMfRCAOOS f RfSTAURANTfS. 

ão livros de arte, ecologia 

e folclore. Discos que 

cultivam a memória da 

música nacional. 

Eventos musi

cais. Patrocínios 
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destaque para o 

Projeto Coca -Cola 

de Teatro Infantil, que 

apóia a produção de peças 

e premia os melhores 

profissionais do setor. 
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cultural brasileira. 
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senvolvido programas de 

permanente apmo 
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MAESTRO, 
ENCHA NOSSA ALMA 

DE MÚSICA. 

Dia a dia, a Texaco trabalha para 
transferir energia a milhares e milhares 

de pessoas espalhadas nos cinco 
continentes. Por isso, a Texaco afina 
com todos que sabem transformar 

música em impulsos de força e beleza. 
No fundo, esse é o verdadeiro 

combustível que move o mundo. 

TEXACO 

do segundo movimento, despretencioso e comov
ente, é atingido pelo trinado da mão direi ta do solista 
sobre a nota do (562 compasso) enquanto a esquerda 
executa múltiplas escalas cromáticas nas quais sedes
tacam as notas lá e ré sustenido. A originalidade ex
cepcional do Concerto não é menor no Rondó, de 
extraordinária força rítmica. Começa com quatro 
compassos de acordes de Dó Maior, e a subdominante 

de Sol Maior. O vigor atlético desse movimento não 
de ser entendido como "agressivo". Nada acontece 
que possa turvar a alegria ou a pureza da linha 
melódica. A alegria deste movimento tem um caráter 
tão particular, que o segundo tema deste Rondó parece 
já antecipar a grande melodia anunciada no coral da 
Nona Sinfonia . 

Egmont, Opus 84 (1810) 

Entre as Aberturas de Beethoven, a Egmont das mais 
belas. Composta a partitura em 1810- Abertura Ue
der e Entreados- sobre a ttragédia de Goethe, consti
tui Egmont- um espelho mágico que reflete todos os 
grandes traços da tragédia: o quente arrebatamento 
que distingüe toda a ação, a nobre grandeza do herói, 
a ternura do seu amor, os prantos de Clara, a glória e 
a apoteose do herói que cai sem se haver dobrado. 
A obra de Goethe retrata Egmont, conde flamengo 
que, apesar de católico, opõe-se ao governo que Filipe 
da Espanha quer implantar na Holanda e se torna um 
dos aliados de Guilherme de Orange, na luta pela 
liberdade holandesa. Há porém uma conspiração 
traiçoeira, encabeçada pelo Duque de Alba e Egmont 
capturado, é executado a 9 de setembro de 1567. Esse 
o nobre tema que inspira Goethe e, depois Beethoven. 
Seria Beethoven o grande músico indicado para 
compor uma ópera sobre o Fausto, de Goethe. Mas o 
poeta, cercado pelos seus áulicos, custou muito a 
reconhecer o valor excepcional de Beethoven. Na 
realidade, a música de Beethoven perturbava-lhe o 
equilíbrio olímpico, que Goethe se impunha e havia 
sido obtido á custa de uma grande energia espiritual. 

A Ouverture da Musikzu Goethe's Traverspiel 
"Egmont" está escrita em lá bemol maior, enquanto os 
Lieder e os Entreatos têm diferentes tons. 
A Abertura começa por um Sostenuto, ma non trop
po, que se articula com um Allegro. O Sostenuto se 
caracteriza por acordes, marca to e o Allegro principia 
pianíssimo, crescendo, em um agil desenho repetido 
e descendente das cordas, que leva a uma fase grave, 
de cinco compassos, nobremente declamada, quando 
os violoncelos atingem as profundézas do registro. 
Nesse Allegro, parte principal da Abertura, há dois 
temas e o desenvolvimento conduz a um formidável 
clímax. Há na Coda material completamente novo. E 
o final é uma poderosa e jubilosa fanfarra de todo o 
conjunto sinfônico. 
A Abertura e a música de cen.a do Egmont foram 
executadas pela primeira vez na estréia da tragédia de 
Goethe, no Burgtheater de Viena, a 24 de maio de 
1810. A essa altura, o reconhecimento, por parte de 
Goethe, do gênio de Beethoven, já se havia tomado 
bem maior e a música do mestre de Bonn era bastante 
ouvida no Teatro de Goethe, em Weimar, onde o 
poeta morava. 

Sinfonia n º8, em Fá Maior 
Opus 93 (1812) 

Movimentos: I. Allegro vivace e con brio, II. Allegro scherzando, 
III. Tempo di minuetto, IV. Allegro vivace. 

(Estreada no Rodoatensaal, Viena, em 
27 defevereirode1814.Foiapresentada, 
em audição particular, no Palácio do 
Arquiduque Rudolf, em abril de 1813. 
Composta no verão de 1812). A 
Sinfonia n2 8 em Fá Maior, opus 93, 
concluída na mesma época que a 
Sétima, constituiu para a crítica da 
época de sua estréia uma enorme 
surpresa na obra de Beethoven. 
Depois da apoteótica Sétima 
Sinfonia, que Wagner qualificou de 
"Apoteose da Dança", não era 

esperada uma partitura de 
expressão calma e alegre como a 
Oitava. Existe em todos os quatro 
movimentos, uma alegria 
contagiante e irrepreensível e ele
vado espírito que, ainda, segundo 
Wagner, são "jogos e caprichos de 
uma criança". O que mais comen
tou a crítica foi o fato de Beethoven, 
na Oitava, ter abandonado o "Scher
zo" que criara para retomar ao 
plácido "Minueto" dos períodos 
clássicos. Para o musicólogo Lenz 

"essa simplicidade da Oitava é mais 
aparente do que real". E acrescenta 
que o "Allegro" não participa das 
alegrias ingênuas, das emoções 
simples das duas primeiras sinfo
nias". O Allegretto, diz Lenz, "não 
se descreve. É a última linha doce 
da pena que iria traçar a Nona Sin
fonia". O Final- continua- "respira 
elans guerreiros e pode ser tomado 
nos 502 compassos, por uma sinfo
nia militar". Uma outra crítica assi
nala em 1852: "A Oitava fornece 
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uma prova notável do axioma de 
que os a tos do gênio artístico não se 
determinam previamente. Quem 
teria esperado, de um espírito que 
se desenvolvia, de sinfonia em sin
fonia, em formas sempre mais lar
gas, em imagens sempre mais gran
diosas e quentes, esse retorno subi
to do espírito a uma região inocen
temente alegre? Quem teria previs
to, depois dos Scherzos sempre mais 
longamente e mais ricamente de
senvolvidos, o Minuetto marchan
do com seu passo venerável? Em 
lugar dos Adagios das sinfonias 
precedentes, provindos das profun
dezas dos sentimentos mais subli-

mes, esse Alegretto cordial e doce, 
caminhando contente de si mesmo 
em forma abreviada, quase esboça
da. O efeito da sinfonia é inteira
mente alegre, sem perturbações. 
Desperta e entretém no ouvinte a 
situação mais recreativa .. Em nen
hum momento essa quietude se 
quebra". Na realidade, a Oitava 
Sinfonia é bem mais profunda e 
problemática, no que se refere à 
expressão dos sentimentos, do que 
essa crítica sugere. Alimenta-se, é 
claro, de uma ordem de idéias total
mente diversas das monumentais 
sinfonias entre as quais se intercala: 
a Sétima e a Nona. Mas não é 

PRÓXIMOS CONCERTOS 

menos por isso uma obra-prima 
genial, cuja revalorização só se tem 
operado com o passar dos tempos. 
A Sinfonia n2 8 começou a ser traba
lhada quando Beethoven tinha 40 
anos de idade, em 1811. Nesta 
mesma época compôs a Sétima 
Sinfonia, o Trio em Si Bemol - opus 
97 para piano, violino e violoncelo 
e a Sonata em Sol Maior - opus 96 
para piano e violino. Não há na 
história outro exemplosJa criação 
de tantas obras-primas, em apenas 
um ano, já que, no verão de 1812, 
Beethoven concluiu a Oitava Sinfo
nia, que é uma das mais favoritas 
do repertório sinfõnico. 

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA 

TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

Sábado, 6 de abril às 16:30 horas 

MOZART- Cosi Fan Tutte - abertura 
Sinfonia n2 29, em Lá Maior, K 201 
Pequena Serenata Noturna, K 525 

Sinfonia n2 40, em Sol Maior, K 550 

Regente: Isaac Karabtchevsky 

Sábado, 20 de abril- 16:30 horas 

MOZART- Sinfonia, nº 32, K 318 

BEETHOVEN - Sinfonia n2 9 (Coral) 

Solistas: Adelia Issa, soprano 
Regina Helena Mesquita, contralto 

Eduardo Alvares, tenor 
Francisco Campos Neto, baixo 

Coro do Teatro Municipal 

Regente: Isaac Karabtchevsky 
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O ESPÍRlm DE PARIS E O CHARME DO RIO ES

TÃO REUNIDOS NUM MESMO WGAR: LE MÉ

RIDIEN. SEUS 37 ANDARES ACOMODAM, 

COM EXTREMO GOSm, WXUOSAS SUÍTES, 

UMA VISTA DESWMBRANTE PARA A PRAIA 

. DE COPACABANA E RESTAURANTES CON

CEITUADÍSSIMOS: LE SAINTHONORÉ, SUPER

VISIONADO COM DESTREZA PEID CHEF PAUL 

BOCUSE, A AUTÊNTICA BRASSERIE FRAN

CESA CAFÉ DE LA PAIX E À BEIRA DA PISCI

NA, LE SAINT TROP.'LE MÉRIDIEN OFERECE 

AINDA UMA EXCELENTE INFRA-ESTRUTURA 

PARA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS QUE IN

CWI O BUSINESS CENTER COM SERVIÇO DE 

TRADUÇÃO E SECRETARIADO EM GERAL 

ASSIM COMO SALÕES DE CONVENÇÕES. 

LE MÉRIDIEN - A TRADUÇÃO CARIOCA DA 

FRANÇA. 
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MERIDIEN 
COPACABANA 

COMPANHEIRO DE VIAGEM DA A/R FRANCE 

AV. ATLÂNTICA, 1020 
TEL.: (021) 275-9922 

TELEX (021) 23183/23017 HOMC BR 
TELEFAX: 541-6447 

O Solista 

ARNALDO COHEN 

Definido pelo "Ti
mes" como "possui
dor de uma técnica 
deslumbrante, à ser
viço da música", 
Arnaldo Cohen teve 
em Jacques Klein 
um de seus princi
pais mestres. 
Foi o único aluno da 
Universidade Fede
ral do Rio de Janei
ro a diplomar-se 
com mérito em vio
lino e piano. Até 
decidir-se pelo piano, Arnaldo desenvol
veu atividades das mais diversas: cursou 
até o 2º ano da Escola de Engenharia da 
UFRJ, foi violinista da Orquestra Sinfônica 
do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, deu 
aulas de matemática e física, fez té'atro 
amador e escreveu "scripts" para televisão. 
Vencedor de inúmeros concursos nacio
nais, Cohen iniciou sua carreira internacio
nal ao obter o 1 ºPrêmio, por unanimidade, 
no Concurso Internacional Busoni, na Itá
lia, concorrendo com pianistas de 26 paí
ses. 
A partir daí foram mais de mil concertos 
em teatros como o Scala de Milão, Royal 
Festival Hall de Londres, Champs-Elysées 
de Paris, atuando como solista de orques
tras como Gewandhaus de Leipzig, Phi
lharmonia de Londres, Santa Cecilia de 
Roma. 
Cohen integra o Trio Amadeus, dando 

seguimento à tradi
ção do Quarteto 
Amadeus, o mais 
célebre do nosso sé
culo. Citado por 
Yehudi Menuhin 
como "um dos 
maiores pianistas 
que ouvi e sucessor 
de Horowi tz e 
Schnabel", Cohen 
estará se apresen
tando nesta tempo
rada em tournes 
com a Royal_Philar

monic na Bélgica e Suíça, no Teatro San 
Carl o do N ápolis, Orquestra de Câmara de 
Lausanne, concertos nas mais prestigiosas 
salas da Alemanha, Espanha, Holanda, 
Áustria, México, Inglaterra, etc. 
Em junho próximo fará um vídeo para a 
televisão holandesa executando~ -Rapsó
dia sobre um tema de Paganini, de Rach
maninoff o recente lançamento de um CD, 
com obras de Liszt, fez com que a crítica 
especializada o comparasse aos pianistas 
Arrau e Pollini. Arnaldo desenvolve para
lelamente aos seus concertos intensa ativi
dade na vida acadêmica européia. Estará 
no juri dos importantes concursos inter
nacionais Busoni e Liszt. Acaba de ser indi
cado como "Visiting Tutor" de uma das 
mais importantes instituições musicais da 
Europa, o Royal Northern College of Mus
ic, sendo o primeiro brasileiro a receber tal 
distinção. 
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O BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO 
·APÕJAÁ 

ORQUESTRA-SINFONICA BRASILEIRA 
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BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO 

A 
Tudo o que um banco tem que ser 
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O Regente 

ISAAC KARABTCHEVSKY 

O maestro brasileiro Isaac 
Karabtchevsky inicia a par
tir de julho e agosto deste 
ano, mais uma fase iinpor- r 

tante em sua carreira. 
Convidado para reger a Or
questra Sinfônica de Viena, 
no Festival de Bregenz, um 
dos mais importantes da 

· Europa, Isaac Karabtchevs
ky far~ oito récitas da ópera 
"Carmen" de Bizet,além de 
reger a Sinfônica no concer
to de abertura. 
Também a Ópera de Han
nover o convidou para 
"Aida", de Verdi e, em feve
reiro de 1992, a Ópera de 
Graz entregou-lhe a direção 
musical de "Fidélio", de 
Beethoven. 
Ainda em 1992, Isaac Kara
btchevsky realizará uma 
tournée de 1 O concertos pelo · 
Japão e fará suá estréia em 
março, regendo a Tonhalle 
deZürich. 
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QUE DESCOBRIU 
O BRASIL EM 1885. 

Tudo começou em 1885, quando Albino 

Souza· Cruz chegou ao Brasil. Em 1903 

ele montou no Rio de 

Janeiro a primeira 

indústria de cigarros 
~:_..,, 

do país, onde o fumo 

já vinha enrolado em 

papel. O sucesso foi 

imediato. Alguns 

anos depois, a British 

American Tobacco, da Inglaterra, asso

ciou-se ao empreendimento. Assim a 

Souza Cruz foi crescendo e se diversifi

cando. Hoje ela é um dos maiores grupos 

empresariais do país, gerando mais de 

100 mil empregos diretos e in9iretos e 
-- ---.--- ~-

arrecadando cerca de 

US$ 2 bilhões por 
I 

ano em impostos, I 

que possibilitam a 

construção de muitas 

obras de valor social. 

Este anúncio é uma 

homenagem ao imi-

grante português que deu origem a tudo 

isso, aos brasileiros que deram continui

dade ao seu trabalho, e a todos nós que 

sempre acreditamos na força do Brasil. 

Souza Cruz 1*t 
Companhia Souza Cruz Indústria e Comércio 
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Ouvir o som do petróleo 
que chega à superncie 
é sempre emoção ines
quecível para a Petrobrás. 
Fbrque este som é o coroa
mento de muito ensaiQ 
muita destreza nos instru
mentos e muita vontade 

de apresentar o melhor 
resultado. 

Isso torna a Petrobrás 
muito próxima dos nossos 
talentos musicais. 

E é por isso, por uma 
questão de afrnidade, que 
eles contam com 
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. o nosso apoiQ ó nosso 
incentivo. 
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PETROBR~S 




