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Pelo segundo ano consecutivo, a Chevrolet ganha o título de "Carro do Ano". Dessa vez foi com o 
Vectra . Ele impressionou os mais rigorosos jornalistas e ganhou o título com larga vantagem. 
Nos votos e na tecnologia. O seu coeficiente de penetração, Cx = 0,29 , está entre os mais baixos do 
mundo , e proporciona melhor desempenho e maior economia. O motor é 2.0 com injeção eletrônica 
M.P .F .I. nas versões GLS e CD. E motor 16 válvulas, DOHC com injeção eletrônica S.F.I., potência 
de 150 cavalos e velocidade máxima de 21 O ·km/h , na versão GSi. Além disso, o Vectra é o único 
nacional que tem as exclusivas barras de reforço lateral nas portas . Passe numa Concessionária 
Chevrolet e comprove por que ele foi votado o "Carro do Ano 94" . Afinal, Vectra é você . 
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ANDANDO NA FRENTE 

1894 - GUIOMAR NOVAES - 1994 

Nascida em São João da Boavista, 
Estado de São Paulo, a 28 de feve
reiro de 1894, Guiomar Novaes já 
aos 4 anos de idade, na cidade de 
Campinas, começou a tocar piano 
de ouvido, estimulada pela mãe e 
reproduzia o que suas irmãs exe
cutavam ao piano. Pouco depois, 
Guiomar fazia sucesso entre os co
legas do J ardirn de Infância, tocan
do em todas as festas . Com 7 anos 
passou a estudar música, ao mes
mo tempo em que aprendia a ler e 
escrever. Mais tarde, o professor 
Luigi Chiaffarelli, depois de ouvir 
Guiomar, começou a ensinar-lhe 
teoria musical, juntamente com a 
professora Antonieta Rudge. Em 
pouco tempo Guiomar se destacou 
nas audições que seus professores 
apresentavam na cidade de São 
Paulo e ainda estudava no primá
rio e era organista na Igreja de 
Santa Cecília. Em 1908 Guiomar 
Novaes fez sua primeira 
apresentação profissio~al no Rio 
de Janeiro, que já era urna capital 
que podia mostrar ao mundo 
melhoramentos de urna 
verdadeira metrópole, depois das 
reformas urbanísticas de Pereira 
Passos e das ofensivas de saúde 
pública de Oswaldo Cruz. É essa a 
cidade em que, na história das ar
tes, três nomes da música brasileira 
se destacam naquela época. 

Catulo da Paixão Cearense 
(nascido no Maranhão em 1863), é 
o realizador, em 1908, de urna au
têntica proeza revolucionária: urna 
audição de rnodinhas populares 
no Instituto Nacional de Música 
(hoje Escola Nacional de Música), 
apesar da resistência do corpo 
docente da Escola e da crítica feri na 
de Oscar Guanabarino, mas com o 
apoio de Francisco Braga. Alberto 
Nepornuceno, corno diretor da 
casa, concordou e apoio,u o recital. 

Villa-Lobos, que tem então 21 
anos (nascera no Rio de Janeiro em 
1887) oferece, em 1908, a um pú-

blico reduzido seu primeiro 
concerto: rege, em 16 de janeiro, a 
primeira audição de seu "Recouli" 
para orquestra. Em 1908, compõe 
~'Confidência", para canto e piano; 
"As Crianças", coro à capela com 
acompanhamento de piano; 
"Cânticos Sertanejos", para flauta, 
clarineta e cordas. Sua "Suite Po
pular Brasileira" alcança então real 
sucesso, constando de "Mazurca
Choro"; "Schottish-Choro", "Ga
vota-Choro" e "Chorinho". 

É em 1908 que chega ao Rio de 
Janeiro, aos 14 anos, provinda de 
cidade paulista da zona da Manti
queira, a jovem Guiomar Novaes, 
que se apresenta em púb}ico, pela 
primeira vez, com um recital de 
piano. É reconhecido esse virtuo
sismo precoce de quem, na opinião 
de Villa-Lobos, seria na maturida
de um dp s expoentes da técnica 
pianística. 

Catulo, depois de sua apre
sentação doespetáculo no Instituto 
Nacional de Música, que até só · 
então oferecera ao público música 
erudita, abriu novos caminhos à 
sua carreira de cantor, violi,nista e 
compositor e nessa evolução es
sencial abrir-se-lhe-iam as portas 
da casa do Conselheiro Ruy 
Barbosa e até do Palácio do Catete. 

Villa-Lobos iria de ano para 
ano cimentando seus fecundos 
recursos de compositor e, em 1922, 
em São Paulo, seria a figura positi-

varnente mais destacada da Sema
na de Arte Moderna. 

Guiomar Novaes obteria, ain
da em 1908, urna bolsa do Governo 
de São Paulo que lhe permitiria 
estagiar em Paris num curso de 
Isidore Philipp. Em suma, três 
grandes figuras, num momento 
inicial de suas carreiras, num Rio 
de Janeiro que se projeta por seu 
progresso econôrnico e social e abre 
a três artistas o caminho de um 
futuro feito de triunfos. 

É impossível dissociar o nome 
de Guiomar Novaes do nome de 
Louis Moreau Gottschalk, o corn
posi to r norte-americano que es
creveu, em 1869, para piano, sua 
Grande Fantasia Triunfal sobre o 
Hino Nacional Brasileiro, Opus 69, 
dedicada ao Imperador Pedro II. 
Gottschalk, nascido em Nova 
Orleans, em 1829, é apontado por 
mui tos musicólogos corno o 
primeiro grande compositor nor
te-americano. Ele iniciou sua car
reira artística corno pianista. Muito 
cedo começou a compor e a execu
tarsuasobrasernnurnerosas "tour
nés" nos Estados Unidos e pela 
Europa. No Velho Continente, se
gundo o pianista Eugene List, ele 
mostrou que os Estados Unidos 
podiam produzir ao mesmo tempo 
locomotivas e músicos. Gottschalk 
morreu no Rio de Janeiro, em 1869, 
e alguém, em seu funeral, afirmou 
que ele fora um traço de união 
entre os países do Novo Mundo. 
A Grande Fantasia Triunfal sobre 
o Hino Nacional Brasileiro, foi 
escrita para piano-solo e 
posteriormente adaptada para 
piano e orquestra por Samuel 
Adler. Guiomar Novaes executou
a no Brasil ainda muito jovem e 
sempre incluiu a obra em seus re
citais em nosso país, nos Estados 
Unidos e na Europa: era sua "piece 
de résistance". O disco em que a 
pianista gravou, há meio século, 
essa "Fantasia", é hoje um clássico. 

• 



Entre os mais im
portantes projetos 
culturais da Petrobrás, 
destaca-se o patrocínio 
à Orquestra Petrobrás · 
Pró-Música do Rio de 
Janeiro, uma das 
mais conceituadas do 
território nacional. 

Ela tem se apresen
tado por todo o Brasil, 
recebendo consagra
ção de crítica e público 
devido à qualidade do 
seu trabalho e pela di-

Uma iniciativa da maior competência 

vulgação da m~sica Beethoven e Magnificat, 
erudita em colégios, · de Villa-Lobos, entre 
praças públicas, festa~ outras~ tendo como so
populares, teatros e .. J listas artistas de reno
muitos outros lugares me internacional. 
que -permitam o aces- Os concertos contarão 
so gratuito às popula- com a participação, 
ções de baixa renda. em várias ocasiões, do 

Na programação pa- Coral dos Empregados 
ra 1994, a Orquestra da Petrobrás. . .• 
Petrobrás Pró-Música É imprescindível 
do Rio de Janeiro exe- para o futuro de um 
cutará obras como a país, que as empresas 
Missa de Coroação, de patrocinem a produ-
Mozart, Fantasia, de ção artística. 

Por isso, o incenti
vo à cultura é uma 
das maiores platafor
mas da 
Petrobrás. 

Esta orquestra 
está rodando pelo País com o 
combustível da Petrobrás. 
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GOVERNO DOESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

SÉRIE TEXACO 

OS PIANISTAS 
ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA 

Diretor Artístico: ISAAC KARABTCHEVSKY 

Tributo a Guiomar Novaes 
Sábado, 23 de julho de 1994, às 16:30 horas 

2º Concerto 

.PROGRAMA 

Piano Solo 
FRANZ LISZT 

Sonata em Si Menor para piano 
Movimentos: 

Lento Assai- Allegro Enérgico 
Grandioso Andante Sostenuto 

Allegro Enérgico. 

Piano e Orquestra 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 

Concertonº 17, em Sol Maior, K. 453 
Movimentos: 

I- Allegro 
II- Anáante 
III- Allegretto 

INTERVALO 

SERGUEI RACHMANINOFF 
Concerto nº 2, em Dó Menor, Opus 18 

Movimentos: 
I- Modera to 
II- Adagio Sostenuto 
III- Allegro Scherzando 

Solista: Arnaldo Cohen 
Regente: Alceo Bocchino 

APOIO 
PR~fEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

Lufthansa 
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A sofisticação 
se resume 
em quatro 
palavras. 

Plano VIP Golden Cross 
O que destaca você de outras pessoas não é apenas o seu brilho pessoal. É a sua 

predisposição em fazer sempre as melhores escolhas. 
O Plano Vip Golden Cross foi especialmente desenvolvido para você, que exige 

excelência em atendimento. 
Ele garante livre escolha de médicos e hospitais no Brasil e no exterior, com 

reembolso das despesas em atendimentos eletivos e urgências. Além de ampla Rede 
Credenciada e Preferencial para cuidar de sua saúde, com muita categoria. 

Conheça as outras qualidades do plano que tem a classe e o estilo que só a Golden 
Cross oferece. Afinal, o VIP é inigualável, como você. 

I Golden Cross 
/ PLANTÃO DE VENDAS: SÃO PAULO (011) 533-2001. RIO DE JANEIRO (021) 516-2001. SALVADOR (071) 358-2001. BRASÍLIA (061) 226-2001 

/ BELO HORIZONTE (031) 201-2001 . REOFE (081) 421-2001. PORTO ALEGRE (051) 224-2001 . DEMAIS LOCALIDADES 0800-78-2001 

""" .... -

Banco 
Pontual 

CRESCENDO E AJUDANDO A CRESCER 

TRAZENDO MAIS ARTE PARA VOCÊ. 
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A Economy·Ciass do novo A~340 
by Lufthansa cont~nua Eco~omy 
e com· muito mais Class. 

I 
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O novo A-340 by Lufthansa 
representa um grande avanço 
da tecnologia de ponta. Este 
primeiro quadrirreator da Airbus 
estabelece uma nova relação 
de classes, a partir de um 
projeto avançado e inteligente. 
Para a classe econômica 
existe uma nova relação de 
conforto. E não é exagero 
dizer: a impressão que se tem 
é que todas as classes são 
First. Em cada detalhe, uma 
nova visão. No conforto, com 
novo dimensionamento de 
espaços internos, perfeita 

8 

ergonometria das poltronas e 
melhor distribuição das três 
classes. Na tranqüilidade, 
com 4 reatares que diminuem 
a emissão de poluentes e 
ruídos internos, sistema 
computadorizado de 
climatização, que possibilita 
a divisão real entre fumantes 
e não-fumantes e graduação 
de umidade ideal. 
Venha conhecer o novo A-340 
by Lufthansa. Você vai voar 
na primeira classe econômica 
realmente Economy, e com 
muito mais Class. 

Lufthansa 
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PIANO-SOLO 

FRANZ LISZT- (1811 - 1886) 
Pianista prodigioso, Franz Liszt 
absorveu historicamente as aten
ções de sua época, mas aí não dis
pomos da melhor perspectiva para 
o avaliar em termos de grandeza 
duradoura. A;o piano, é hábito 
encará-lo dentro de um pressupos
to virtuosidade acrobática, que lhe 
desnatura as feições. Certo, desde a 
infância, maravilhou a Europa, 
como pianista. Menino prodígio, 
só encontraria paralelo em Anton 
Rubinstein, a juízo dos contempo
râneos. E, sem dúvida, o povo, a 
generalidade da crítica, eram prin
cipalmente sensíveis aos predica
dos exteriores da sua execução, ao 
brilho da técnica formidável, ao 
domínio do instrumento em um 
grau superlativo. O grande pianista 
Liszt, porém, foi acima de tudo o 
intérprete. Dispunha, para expri
mir o sentido e a beleza das obras 
dos mestres, de um estilo de sobri
edade e nobreza sublimes. Os músi-' 
cos do seu tempo são unânimes a 
esse respeito, equivalendo-se os 

testemunhos de Schumann, Berlioz 
eWagner.Oúltimo,entãomanifes
tou-se nestes termos: "Quem quer 
que tenha ouvido Liszt tocar as 
Sonatas de Beethoven pode 
reconhecer que não se tratava só de 
execução, mas de criação verdadei
ra. O caráter essencial da interpre
tação de Liszt era este: o que 
exprimia ao piano e o que o autor 
exprimira com papel e pena se 
identificavam intimamente". Vir-

tuose soberano, Liszt compôs 
música pianística que confere ple
no relevo aÓs recursos de virtuosi
dade dos intérpretes. Essa parte da 
sua obra serviu e serve de cavalo de 
batalha aos pianistas de caem sob o 
fascínio de seus efeitos de retórica. 
E surgem qualidades soberbas: a 
musicalidade profunda, correntia 
e a constante invenção, no plano 
pianístico. Liszt renovou a técnica 
do instrumento. Além disso, ele é 
autor de grandes obras para or
questra, poemas sinfónicos ou 
composições religiosas. Aqui che
gamos ao capítulo das influências 
diretas ,que exerceu sobre Wagner. 
Os poemas sinfónicos de Liszt in
fluenciaram, além de Wagner, inú
meros compositores franceses, 
germânicos, como Saint-Saens, 
Richard Strauss e russos. No· pe
ríodo que vai de 1845 a 1855 quando 
escreveu a maioria dos seus 
poemas, Liszt parece, de certa 
maneira, dominar a um tempo 
Berlioz e Wagner. 

Sonata em Si Menor para piano (1853) 
Movimentos: Lento Assai- Allegro Enérgico- Grandioso Andante Sostenuto- Allegro Enérgico 

A Sonata em Si Menorfoi composta 
pos Liszt em 1853, que a dedicou a 
Robert Schumann, em retribuição 
à dedicatória que este lhe fizera na 
sua Fantasia em Dó Maior. Consi
derada uma das mais importantes 
obras para piano do Século XIX, 
essa Sonata era uma proposta aos 
pianistas, cujo caráter profético 
não foi sentido por muito tempo. 
Desestabilizando a estrutura fun
cional do esquema das sonatas, o 
compositor renunciou pratica
mente às demonstrações heróicas 
de seu talento e definiu, com ajuda 
de alguns elementos temáticos, o 
que ele transformou num novo 
modo de pensar sobre a escrita 
musical e a técnica pianística. 
Sonata com característica húnga
ras, motivos gregorianos, coral 
luterano, fuga, toda história do 
Século XIX, enfim, se encontra 
resumida na Sonata em Si Menor, 
sobretudo uma intensa poesia e 
uma fuga verdadeiramente extra-

")rdinária. Com ela se completou, 
de Beethoven a Liszt, prodigioso 
percurso do piano germânico. 
Após Beethoven, nenhuma outra 
obra do gênero foi composta com 
tamanha exatidão do ponto de 
vista formal. Schumann declarou 
que a Sonata em Si Menor era a 
mais significativa obra para piano, 
depois das de Beethoven. Wagner 
considerou que ela estava "acima 
de todos conceitos de beleza, gran
de, profunda e nobre", e dizia que 
a Sonata era "a expressão magna 
da genialidade que apenas podia 
ser entendida como uma imensa 
manifestação de visão musical". E 
acrescentou: "Não conheço nada 
de mais requintado, de mais hábil 
união de elementos diversos: utn 
profundo exemplo de luta bem 
sucedida". Unanimente consagra
da como obra-prima, a Sonata em 
Si Menor tem um único movimen
to, com o emprego cíclico dos 
temas, técnica que César Franck 

tentara dez anos antes em seu Trio 
e consolidaria, em 1886, em sua 
Sonata para violino e piano: as 
idéias musicais desenvolvem-se 
nos diversos temas geradores ou 
condutores da obra. Os musicólo
gos indicam que esse tipo de arqui
tetura musical reúne e funde num 
único bloco os tempos variados 
da sonata clássica, criada por 
Haydn e cristalizada por Mo~rt e 
Beethoven. Já houve, contudo, 
quem negasse à peça, por se afastar 
dos cânones clássicos, o título de 
sonata. A obra oferece três idéias 
musicais. A introdução é lenta e a 
ela se unem dois temas sucessivos, 
um Allegro Enérgico, exposição 
que se desenvolve em etapas 
contrastantes e um tema gran
dioso . O Andante Sostenuto é, 
então, de certo modo, um movi
mento de sonata tradicional e a ele 
segue-se o retorno aos dois temas 
iniciais. A solene conclusão é uma 
reexposição serena e majestosa. 
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Tempos Modernos. 

Mais tecnologia pra 

você ter mais tempo . 

(' 1( ' pra rir, chorar, se 

divertir, virar o mundo de pernas 

pro ar. Mais tempo pra você se 

descobrir. E até pra bater papo 

com a gente. Porque, se depender 

da gente, você vai ter mais tempo. 

B·S BAMERINDUS 

Mais tempo pra você 



O Finasa Visa Gold é ao mesmo tempo: 
• Cartão de Crédito, 
• Cartão de Movimentação de Conta, 
• Cartão do Banco 24 Horas. 

""' .._ -

" 

E possibilita: 
• Obtenção de seguros. 
• Saques em mais de 500 mil pontos 
no mundo. 

• Finasa Assistance (assistência 24 horas 
no Brasil e no Exterior). 
• Seguro grátis . para carros alugados nos 
EUA e Canadá. 

• Visaphone. 
• Cash Emergencial. 
• 15 opções de datas de pagamento. 
• Anuidade em 4 parcelas. 

• Finasa Plus - quanto mais usar o cartão 
de crédito, menos anuidade você paga. 
Peça seu Finasa Visa. O cartão que faz 
sozinho o que 10 fazem juntos. 

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO 

~ 
Cartão Finasa Visa. 

Para quem quer mais do que crédito. 
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PIANO-E-ORQUESTRA 

WOLFGANG AMADEUS MOZART - (1756-1791) 

Na organização da Série 
"OS PIANISTAS", para 
1994,sobaégidedonome 
ilustre de Guiomar No
vaes, a ORQUESTRA 
SINFÓNICA BRASILEI
RA incluiu, em seis apre
sentações, seis do mais 
belos concertos para pia
no e orquestra de Mozart. 
Os ecos universais das 
celebrações do segundo 
centenário da morte do 
gênio de Salzburgo ainda 
repercutem em todo o 
mundo artístico. Em 1991, 
a OSB também homena
geou Mozart em toda a 
temporada. Neste ano de 
1994, auscultando o sen
timento generalizado do 
público,a OSB oferece, do 
soberbo conjunto mozar
tiano de 27 concertos para piano e 
orquestra, aqueles em que os musi
cólogos se unem, com entusiasmo 
e emoção, aos aplausos do público 
de todos os países cultos. São con
certos que surgiram sempre da mais 
pura inspiração do grande mestre, 
muitos dos quais ele próprio apre
sentou com a espontaneidade de 
seu virtuosismo. O concerto n2 18, 
K. 456, em si bemol maior, foi o 
primeiro desta Série, executado por 
José Carlos Cocarelli e orquestra 
soba regênciadoMaestroHenrique 
Morelembaum. A seguir: o Con
certo n2 17, K. 453, no dia 23 de 
julho, solista Arnaldo Cohen e 
regência do Maestro Alceo Bocchi
no; o Concerto n2 23, K. 488, em lá 
maior, na execução de Arthur 
Moreira Lima, regência do Maestro 
Roberto Tibiriçá; o Concerto n2 27, 
K. 595, em si bemol maior, solista 
Dang Thai Son, regência do Maestro 
Norton Morozovicz; o Concerto n2 

21, K. 467, solista José Feghali, 
regência do Maestro Alceo 
Bocchino; e, finalmente, em 15 de 
outubro, o Concerto n2 20, K. 466, 

em ré menor, solista Nelson Freire 
e regência do Maestro Roberto 
Tibiriçá. Destes, os concertos n2s 20 
e 23 (K. 466 e K. 488) faziam parte 
do repertório de Guiomar Novaes, 
que os executava de maneira 
virtuosística. O belo conjunto 
formado por essa programação 
revela, na opinião unânime dos 
musicólogos, que a atmosfera da 
composição e os achados melódi
cos são típicos da escola de Viena a 
época. Se a instrumentação é 
rigorista, o piano em geral domina 
a orquestra. É que Mozart escrevia 
para a sua própria execução, para o 
seu próprio inconfundível virtuo
sismo. Reconheça-se que nos con
certosda primeira fase há uma certa 
reminiscência tartiniana. O primei
ro concerto, de 1767, K. 175, foi 
composto em Salzburgo, depois de 
uma tournée européia que durou 
três anos e meio. Mas a fase mais 
brilhante dos concertos para piano 
e orquestra é a que se situa entre 
1784 e 1786, em Viena: nada menos 
de doze concertos, numa ascenção 
triunfal. Difícil destacar, no con-

junto, qual o mais belo, o 
mais perfeito desses con
certos. Para Alfred 
Einstein, o Concerto em 
mi bemol (K. 271) é o mais 
alto de todos, nunca 
sobrepujado pelos 
demais: trata-se do 
Concerto Jeunehomme, 
outro dos três prediletos 
de Guiomar Novaes, que 
guardou o nome da pia
nista que o executou pela 
primeira vez. De feverei
ro de 1785 é o Concerto n2 

20, K. 466, em ré menor. 
Mozart executou-o em 
Viena bem mais de cor 
que pela pauta, improvi
sando uma cadenza que 
levou a platéia ao delírio, 
merecendo inclusive um 
vibrante "Bravo, Mozart!" 

do Imperador José. Esse concerto 
era o preferido de Beethoven, que 
freqüentemente o executava. De 
1786 é o Concerto em dó menor, K. 
491, em cujo allegretto Hermann 
Abert identificou um certo "humor 
malicioso": seu manuscrito é pouco 
mais que um rascunho, tendo a 
execução dado a Mozart momentos 
de improvisação triunfalmente re
cebidos. Em 1788, Mozart toca, em 
Frankfurt, seu concerto em ré, K. 
537, "Coroação", ignorado pela 
Côrte, com péssimos resultados 
imerecidamente- de bilheteria: es
se Concerto, entretanto, lembraria 
para sempre o episódio da Coroa
ção real. O Concerto n2 27, K. 595, 
em si bemol, executou-o Mozart 
em 1791 em seu último recital 
público. É peça algo soturna, em 
que os biógrafos apontam como 
que uma transfigurada melancolia 
de despedida. No programa então 
distribuído ao público não se dá a 
Mozart qualquer referência espe
cial, ele aparece apenas como exe
cutando ao piano "um concerto". 
Sua última apresentração foi em 4 
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Talento 
faz parte do 

nosso , . 
negOCIO. 

Assim como o talento é 

fundamental para o artista, ele é 

capital para um grande banco. 

O CREFISUL, por exemplo, 

além de investir em cultura, arte e 

ecologia, também investe na arte de 

atender clientes e administrar 

dinheiro. Uma arte que exige 

técnica, sensibilidade e um talento 

todo especial para interpretar as 

verdadeiras tendências do mercado. 

Ligue 0800 12-2112 

para o CREFISUL atender você. 

Com muito talento . CREFISULC:BANCO 
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de março de 1791. Injustiça indesculpável, num meio 
de tanto aperfeiçoamento da arte musical. Não admira 
que, assim ignorado, assim trata do com pouca atenção, 

. o gênio insuperado de Wolfgang Amadeus Mozart 
fosse relegado por seus contemporâneos a um fim 

inqualificável, jogado à vala comum do cemitério 
vienense. Disse Balzac que· "a glória é o sol dos 
mortos". No caso de Mozart, a glória é de tão 
extraordinária luminosidade que ofusca a pratica
mente todos os gênios da música em todos os tempos. 

Concerto nº 17 para piano e orquestra, em Sol Maior, K. 453 (1784) 
·Movimentos: I-Allegro II-Andante III-Allegretto 

O Concerto nº 17 para piano e or
questra, em Sol Maior, K. 453, per
tence à série maturidade de Mo
zart. Foi composto nos primeiros 
meses de 1784, juntamente com 
outros três. Todos eles diferem 
muito um do outro. Em carta diri
gida a seu pai, Leopold Mozart, 
datada de 28 de ·maio de 1784, 
Mozart os compara: "Estou muito 
curioso para saber qual dos três, o 
em Si Bemol Maior, o em Ré Maior 
ouoemSolMaior,osenhoreminha 
irmã prefere. O em Mi Bemol 
Maior não pertence, de qualquer 
modo, à mesma categoria. E de uma 
espécie muito peculiar e foi com
posto mais para uma orquestra , 
pequena do que para uma grande". 

Mozart faz alusão à parte essencial 
que caracteriza os últimos três 
concertos do grupo, isto é, à instru
mentaçãoampliada.OConcertoem 
Sol Maior pede uma orquestra de 
cordas, flauta, dois oboés, duas 
trompas e dois fagotes. No manus
crito, Mozart o dedicou à Barbara 
Ployer, sua aluna, para quem ele já 
havia escrito, também, o concerto 
em Mi Bemol. A obra foi estreada 
na casa de Barbara Ployer e no dia 
10 de junho de 1784, em Dõbling, 
num recital onde o próprio Mozart 
tocou o quiteto K. 452 e, com Barba
ra, a Grande Sonata para dois pia
nos. O primeiro movimento- Alle
gro - é um dos mais imaginativos 
de Mozart e apresenta diversas 

modulações e certos acordes disso
nantes. Girdlestone descreveu-o 
como muito bom, afirmando que o 
Concerto em Sol Maior foi concebi
do em "forma de fantasia". O tema 
principal do Andante - segundo 
movimento - é exposto de saída, 
molto espessivo, pelas cordas e logo 
depois respondido pelas madeiras, 
ao que s~ junta o piano,que sussura 
o mesmo tema antes de uma nova, 
e envolvente melodia. Todo o 
movimento é intimista. O Allegret
to- terceiro movimento- vem a ser 
uma série de variações com pouca 
participação da orquestra. Mas, já 
presto final retomamos à verve e à 
vivacidade que são apanágios da 
arte mozartiana. 

SERGUEI RACHMANINOFF (1873 - 1943) 

O compositor Serguei Vassilievi
tch Rachmaninoff nasceu em One
ga, em 1873 e morreu em Beverly 
Hills, na California, em 1943. Alu
no do Conservatório de 
São Petersburgo, em 
1882, ao fim de três anos 
transferiu-se para Mos
cou, onde prossegiu seus 
estudos e passou a dar 
aulas de música. Em 1912, 
já consagrado, passou a 
exercer o posto de 
maestro - titular da or
questra da Ópera de São 
Petersburgo. Após aRe
voluçãodeoutubrode 17, 
expatriou-se e viveu al
ternadamente nos Esta
dos Unidos e na Suíça, 
sempre como executante'. 
com um virtuosismo pia
nístico que lhe garantiu 
intensa popularidade. 
Rachmaninoff deixou-

nos várias óperas, duas sobre dra
mas de Puchkine, "Aleko" (1893) e 
"O Cavaleiro ladrão" (1906) e mais 
"Francesa da Rimini" (1906). Mas 

a grande presença de Rachmani
noff na música contemporânea, ele 
a conquistou com seus Prelúdios e 
seus Concertos para piano e 

orquestra. Poucos com
positores contemporâ
neos se igualaram a Rach
maninoff no seu virtuo
sismo neo-romântico, 
principalmente na delica
deza de suas obras vocais. 
Seu poema sinfônico "A 
Ilha dos Mortos", a Canta
ta para coro e orquestra 
"Os Sinos", o Trio elegíaco 
para piano e cordas e a 
Rapsódia sobre um tema 

· de Paga nini, são peças que 
a musicologia estuda com 
interesse e que em seu 
conjunto asseguram aRa
chmaninoff um lugar de 
relevo na música européia 
do século XX. Dos Prelú
dios, em número de vinte 
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OBRAS PRIMAS H.STERN 
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' Inspirado nas cascatas da 
região serrana do Rio de 
Janeiro, o designer Helmut 
Odenbreit, de 82 anos, criou 
o broche em forma de rocha, 
combinando ouro branco, 
amarelo, vermelho e verde 
com 86 diamantes que 
formam a "queda d'água". 
Consolidando uma parceria 
de sucesso, a designer confiou 
a execução da jóia a H.Stern, 
que acabou patrocinando a 
peça vencedora do Diamond 
lnternational Awards 1994, 
considerado o Oscar da jóia. 
Mais uma obra prima H.Stern. 
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Porto Alegre Recife Ribeirão Prelo Sa lvador Santos New York Paris Lisboa 
Frankfurt Tokyo e mais 19 cidades no mundo todo. 

Que adianta ser o melhor se você 
não é bom para os seus vizinhos? 
Uma empresa bem-sucedida 
tem que participar ativamente 
da sociedade na qual ela 
contrata seus empregados, 
encontra seus clientes e 
conduz os seus negócios. 

Para a Xerox, o patrocínio 
de programas que colaborem 
para a melhoria da qualidade 
ae vida é tão importante 
quanto o investimento na 
qualidade dos seus produtos. 

Iniciativas como a construção 
do hospital de emergência de 
Resende e da Escola Municipal 
de Itatiaia, os projetas 
Olímpicos da Man~eira e l[SP, 
que mtegram as cnanças a 
sociedade através do esporte, 
convênios com universidades, 
e os constantes esforços 
dedicados à educação 
ambiental dentro e fora da 
emyresa são exemplos de 
açoes que a Xerox vem 
desenvolvendo. 

Exemplos que estão aqui 
não para receber aplausos. 
Mas adesões. Porque na 
área de apoio a programas 
comunitános a Xerox guer 
ser cada vez mais copmda. 

Xerox. 

~ 

The Document Company. 
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equatro,queRachmaninoffcome
çou a compor em1893 ele mesmo 
disse: "A música pura a que per
tence o Prelúdio pode sugerir ou 

' . 

criar nos ouvintes um certo estado 
de alma, mas seu papel fun
damental é de criar um prazer 
intelectual pela variedade e a 
beleza da forma." O primeiro Pre
lúdio, em dó menor, foi o que con
quistou maior voga universal. O 
autor inclui-o em um ciclo de cinco 
peças para piano. Em 1903, nova 
série de dez Prelúdios, dos quais o 
que mais entusiasmo despertou 
foi o de número 5, em sol menor. 
Os últimos treze Prelúdios são de 
191 O.Rachmaninoff compôs quatro 
concertos para piano e orquestra, 
dos quais os mais divulgados são 
os _çie números 2 e 3. O compositor 
não hesitou em declarar-se, desde 
o primeiro instante, pouco incli-

nado a seguir as normas peculiares 
do gruRo dos. Cinco, confessando
se um neo-romântico e adepto da 
fatura clássica',· COIDO que Uni.' 

c~didato á ~ucessão tchaikovski
ana. Pianista- da-mérito, estudou 
duranh~ longos anos a obra pianís
tica dos grandes mestres, Chopin, 
Liszt e Schumann, sem contar 
César Frank, a quem reconheceu 
sempre pioneirismo na forma e no 
tratamento dos temas pelo prin
cípio cíclico. Ao escrever seus 
concertos, teve o cuidado de evitar 
a concentração melódica no solista. 
Sua orquestração é d~ peculiar 
agilidade. O primeiro concerto é 
obra dos 18 anos, revista vinte e 
seis anos mais tarde (1917). O se
gundo concerto, de 1902, é o mais 
celebrado da série. O terceiro 
concerto, também na distribuição 
tradicional, é mais complexo e de 

mais interesse, de um lirismo tão 
acentuado quanto o anterior. Em 

' 1901 Rachmaninoff ' .co:q:1pôs a 
· Sónata para violoncelo,epianoque 

mostra muita influência de César 
Franck. A sonata para piano solo, 
escrita em Moscou em 1906 e 
depois reescrita pelo autor em sua 
primeira tournéeamericana, inclui 
um Lento que é seu trecho mais 
belo. A sonata é considerada 
extensa, além do normal. Também 
para piano solo é a sonata de 1913, 
de escrita mais condensada, com 
um ambiente de fantasia de grande 
dificuldade técnica. As sonatas de 
Rachmaninoff são de escrita eru
dita, ambiência romântica, sem
nada de folclórico, mas suas 
repercussões na pátria do com
positor foram muito fortes. 
Abriram caminho para seus com
patriotasProkofieff e Stravinsky. 

Concerto n º 2 para piano e orquestra em Dó Menor, opus 18 (1901) 
Movimentos: I- Modera to II- Adagio Sostenudo III- Allegro Scherzando 

Como Franz Liszt, Serguei Rach
maninoff foi um dos maiores vir
tuoses do piano, embora raramen
te ele se permitisse a exibicionis
mo musical puro e simples. Atra
vés de toda sua música corre uma 
veia de lirismo e melancolia ar
dente que se combinam com uma 
força expansiva que anuncia um 
estilo grandioso. O Concerto nº 2 
nasceu após um período crítico do 
mestre russo, devido ao fi~sco de 
sua Sinfonia nº 1 e do Concerto nº 
1. Rachmaninoff se sentiu tão 
deprimido que não conseguiu 
mais criar. Por fim, o compositor 
consultou um médico psiquiatra, 
o Dr. Dahl, cujos tratamentos eram 
exercidosatravésdaauto-sugestão, 
metódo que adquiriu ressonância 
universal por meio dos preconceitos 
de Coué. Durante meses, Rach
maninoff usando esse método, 
procurou convencer-se que poderia 
voltar a criar uma grande obra . É 
provável que a depressão do com-

I . 
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positor se dissipasse, por si mesma, 
desde que ele adquirisse uma 
atitude convenientemente rela
xada. O fato é que sentiu -se curado. 
Recobrou toda a espontaneidade 
da escrita, as idéias vieram-lhe 
naturalmente e foi nessa estado de 
espírito que dispôs a escrever o 
Concerto nº 2 para piano e 
orquestra, que dedicou ao Dr. Dahl. 
A estréia se deu a 14 de outubro de 
1901, pela Filarmônica de Moscou, 
com o autor ao piano. É uma das 
obras mais felizes de Rachmani
noff, pelo precioso vôo melódico, 
de expressividade envolvente e 
penetrante. A partir da empolgante 
abertura do primeiro movimento, 
naquela sériedeacordes percutidos 
pelo instrumento solista, que vai 
do pianístico ao fortíssimo, até, por 
exemplo, a irresistível trama 
melódica de violas e oboés, na 
último movimento, que constitui 
um dos mais populares trechos da 
literatura do gênero, toda a obra 

freme de momentos magníficos que 
fluem do começo ao fim. O tempo 
lento reveste-se de inconfundível 
cunho poético, que brota das pro
fundezas do ser, de acordo com as 
confissões do compositor, que quer 
exprimir na sua música a inteira 
gama das suas experiências vitais. 
A propósito do Concerto nº 2 deve
se esclarecer que a excessiva po
pularidade alcançada por certas 
obras, independe quase sempre do 
mérito musical intrínseco que se 
revestem. Sabe-se que Debussy 
proibiu, em vida, que se tocasse 
"Clairde Lune" destacada da Suite 
Bergamasque, o mesmo acontecen
do com Manuel de Falia com sua 
"Dança Ritual do Fogo". Os con
certos para piano de Tchaikovski, 
Grieg e particularmente, o em Dó 
Menor de Rachmaninoff, pagam 
de há logo tempo, pesado tributo a 
esse excesso de popularidade, que 
eles próprios seriam os primeiros 
a condenar. 

O PIANISTA 

ARNALDO COHEN 

Definido pelo "The Times" como "possuidor de uma 
técnica deslumbrante a serviço da música", Arnaldo 
Cohen teve o pianista Jacques Klein com seu principal 
mestre. Foi o único aluno da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro a diplomar-se, com grau máximo, em 
piano e violino. Vencedor de inúmeros concursos 
nacionais, Cohen 1iniciou carreira internacional ao 
obter, por unanimidade, o 1º Prêmio no Concurso 
Internacional "Busoni", na Itália, concorrendo com 85 
candidatos. A partir daí, foram mais de 1500 concertos 
em teatros como o Scala de Milão, Festival Hall e 
Albert Hall de Londres, Concertgebouw de Ani.ster
dan, Champs-Elysée de Paris, atuando com orques
tras como a Royal Philharmonie a Sinfônica de Ber
lim, a Philarmonia de Londres, Orchestra Sinfônica 
da Rádio da Bavária, a Santa Cecilia de Roma, a 
Tonhalle de Zurich e muitas outras. Tocou com 
regentes como Yehudi Menuhin, Kurt Masur, Kurt 
Sanderling e Klaus Tennstedt. 

Cohen desenvolve regular a ti vida de acadêmica junto 
ao Royal Northern College of Music, que o agr(lc~ou, 
em 1992, com o título de "Broad wood Fellow", conce-

dido pela primeira vez a um artista sul-americano. 
Participa como jurado de concursos internacionais 
do porte de um Busoni e do Liszt, bem como ministra 
"master classes" na Europa e Estador Unidos. Arnal
do Cohen gravou recentemente mais um CD para a 
etiqueta inglesa IMP Classics, com obras de Schumann 
e Brahms. Sua recente gravação com obras de Liszt 
mereceu os seguintes comentários da crítica 
internacional: 
"CD REVIEW" - "Como intérprete de Liszt, Cohen 
não deve nada a nenhum pianista rival dos nossos 
dias. Em seu toque encontramos um pouco de Arrau 
e Brendel com, talvez, gradações timbrísticas de 
Kempf". B.N. "GRAMOPHONE"- "A primeira frase 
musical já é suficiente para sugerir que este será um 
recital extraordinário, que é o que acontece. Esse 
jovem brasileiro possui uma rara combinação de 
talentos. A qualidade da gravação está perto do ideal". 
(D.J.F.). 
O jornal alemão "Die Welt" escreveu após seu concer
to: "Seu charme exuberante nos cegou. A atmosfera 
eletrizante, criada por Cohen, tomou conta do públi
co, que respondeu com uma delirante ovação." 
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ALCEO BOCCHINO 

Alceo Bocchino, natural de 
Curitiba, Paraná, é um dos 
nomes mais conceituados da 
vida musical brasileira . No 
piano recebeu orientação 
artística de Dinorah de 
Carvalho e de Tomas Teran e 
completou sua formação 
musical sob a orientação de 
Villa-Lobos, Francisco Migno
ne e Camargo Guarnieri. Nos 
anos 60 e 70 viajou pela Amé
rica do Sul, Estados Unidos e 
Europa regendo, entre outras, 
a Filarmônica de Sofia, a Filar
mônica da Bulgaria, a Sinfôni
ca de Bilbao, a Filarmônica e a 
Nacional de Lisboa e a Fort 
Worth Symphony- USA. Nes
ta cidade americana realizou, 

, 

ainda, conferênci!l sobre Villa
Lobos e música brasileira, na 
Texas Christian University. 
Representou o Brasil, oficial 
ou oficiosamente, em várias 
ocasiões, como regente ou com
ponente de juri de Concursos 
Internacionais. Assim foi em 
1981, quando dirigiu o 
Concerto da Abertura do IX 

•t 

Festival e Concurso Inter
nacional de Piano, de Mary
land - USA, e representou o 
Brasil no juri. É membro 
Compositor da Academia Bra
sileira de Música e é um dos 
fundadores da Orquestra 
Sinfônica do Paraná, da qual é 
maestro titulareeméritodesde 

"" • sua criação, em 1985. 

PROXIMOS CONCERTOS 

Orquestra Sinfônica Brasileira 
.&. 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro 

Sábado, 30 de julho, às 16:30hs. 

4º Concerto da Série Vesperal 
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BORODIN 
Abertura da Ópera 
"O Principe Igor" 

MOZART 
Concerto para Clarineta 

e Orquestra 

RACHMANINOFF 
Sinfonia nº 2 

Solista: JOSÉ BOTELHO, clarineta 

!egente: ROBERTO TIBIRIÇÁ 

i 
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Sábado, 6 de agosto, às 16:30hs. 

3º Concerto da Série Texaco 

OS PIANISTAS 
ARTHUR MOREIRA LIMA 

Piano-solo 
MUSSORGSLL Y 

Quadros de uma Exposição 

Piano-Orquestra 
MOZART 

Concerto nº 23, K. 488 

BRAHMS 
Concerto nº 2 

Regente: ROBERTO TIBIRIÇA 

Papai ensinou..-me a montar e a jogar golfe. 
Eu dei a ele uma gravata. 

Ele me incentivou a estudar em Paris. 
Eu dei a ele uma camisa. 

Comprou..-me um apartamento na ''Avenue Foch'' . 
E eu lhe dei um cinto. (Se bem que um belíssimo cinto.) 

Agora que publiquei meu primeiro livro, 
então eu dei a ele uma Waterman. 

Finalmente, eu retribuí todo o seu apoio. 

Canetas escrevem. Wáterman é uma forma de expressão. Por mais de um século esta distinção 
permanece .. Todo aquele que deseja um instrumento de expressão encontra em Wáterman 

uma verdadeira obra de arte exclusiva, combinando com seu estzlo. Por exemplo, 
estaLe Man 100, mostrada acima, criada em comemoração ao centenário Wáterman, 

possui pena em ou~o 18 quzl~:es e acabamento requintado. 
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