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ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA 
Diretor Musical-Regente: ISAAC KARABTCHEVSKY 

Sábado,24deJulhode 1993,às 16 horas 

TEXACO 0 e CITIBAN<O 
apresentam. 

OS PIANISTAS 
2º Concerto 

PROGRAMA 

Piano Solo 

Frédéric Chopin 
Scherzon2 1 em Si Menor, Opus20 

Scherzon2 2 em Si Bemo1Maior,Opus31 

Piano e Orquestra 

Felix Mendelssohn 
Concerto n2 1 em Sol Maior, Opus 25 

Movimentos: I- Molto allegro con fuoco 
II-Andante 

III- Moltoallegro vivace 
(Sem Interrupção) 

INTERVALO 

Pietr Ilytch Tchaikowscky 
Concerto n2 1 em Si Menor, Opus 23 

Movimentos: I- Allegro non troppo e molto maestoso 
Allegro con spirito 

II- Andante semplice-prestíssimo- tempo I 
III- Rondá- Allegro con fuoco 

Solista: Arnaldo Cohen 

Regente: Isaac Karabtchevsky 

APOIO: 

LUFTHANSA 



Piano Solo 
FRÉDÉRIC CHOPIN - (1810-1849) 

Um dos gênios mais originais 
da história da música, é Frédéric 
Chopin, figura central do Roman
tismo. Ele domina musicalmente, 
pela importancia intrínseca da sua 
obra, seus irmãos de grandeza 
daquele período histórico, que o 
admitiram com maior fervor. Embora 
perdidamente romântico, tem Chopin 
uma formação clássica. Dizia ele 
que Bach "é o pão nosso de cada 
dia", referindo-se aos 48 Prelúdios 
Fugas do "Cravo Bem Temperado" 
que tocava de cor ao piano. Há 
exemplos diretos da influência de 
Bach sobre Chopin, como no estudo 
op. 10 nº 4. Mas há toda uma 
aprendizagem bachiana feita por 
Chopin, que se revela na 
indepêndencia das partes, na 
polifonia da sua linguagem harmô
nica. O dom prodigioso do canto 
chopiniano provém de Bellini, cujas 
óperas, como de outros autores ita
lianos, Chopin ouvia na infância, 
em Varsóvia. Outro traço genial mar
cante é a precocidade. Os dois Con
certos para piano e orquestra de 
Chopin foram compostos na juven
tude, com pouco mais de vinte anos. 
Em setembro de 1831 Chopin che
gava a Paris para uma permanência 
temporária que durou o resto da 
vida. No percurso de Varsóvia até a 
capital francesa Chopin dera uma 
série de triunfais audições, em vá
rias cidades, afirmando-se como pia
nista de extraordinária sensibilida
de, com uma maneira de tocar sua
ve, aveludada, etérea que sua debi
lidade física não permitia ir além 
de matizes moderadas. Já nessa época 
Chopin havia composto suas seis 
obras para piano e orquestra. Elas 
pertencem a um gênero de música 
ao qual não mais se dedicaria. O 
Concerto nº 1, em Mi Menor, para 
piano e orquestra, publicado com 
opus II, foi composto depois do Con
certo nº 2, Fá Menor, opus 21. O nº 
2, escrito em 1829, foi apresentado 
pela primeira vez em Varsóvia, uma 
execução ~Particular, por Chopin, em 
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sua casa, actompanhado ~r pe-' 
quena orquestra, em março de 1830. 
Pouco depois.foi ·executado publi
cámente, ainda em Varsóvia. Na 
sua tournée por cidades européias, 
a caminho de Paris, as partes or
questrais do Concerto nº 2 se per
deram e tiveram que ser novamente 
preparadas, o que motivou o atraso 
de sua publicação, que só se deu 
em 1836. O Concerto nº 1, em Mi 
Menor, foi apresentado por Chopin 
em outubro de 1830, na última au
dição pública que deu em Varsóvia, 

antes de sua partida para Paris. 
A publicação do Concerto nº 1 é 

datada de 1833, com dedicatória ao 
pianista alemão Kalkbrenner, a quem 
Chopin conhecera em 1831, em Pa
ris. A técnica pianistica que Chopin 
emprega, já ao sair da adolescência, 
tem originalidade perfeita. Se os 
mestres conhecidos por Chopin na 
época davam preponderância ao 
piano, como Chopin também faz, 
acaba aí a analogia entre o Concerto 
de Chopin e as obras dos demais 
compositores que conheceu na Po
lônia. A música do mestre polonês 
constituiu um mundo novo de ex
pressão sonora. Foi essa exatamen
te a reação de Schumann, quando, 
deslumbrado, examinou pela pri
meira vez as partituras do jovem 
compositor. François Frédéric Cho-

pin nasceu em Zelazowa Wola, na 
Polônia, em 1810 e morreu "em Paris 
1849. Pai francês e mãe polonesa. 
Educação mui to cuidada, ao mesmo 
tempo de música e de cultura geral. 
Precoce na composição e na execução, 
Chopin começou a viajar pela Eu
ropa, demorando-se em Berlim e 
em Viena. Na Alemanha, foi sur
preendido com as notícias da in
surreição 'polonesa de 1831: desde 
esse momento seu exílio se prolon
garia até sua morte e não voltaria a 
rever a Polônia. Da Alemanha vai 
até Paris, onde se estabelece, sem- ' 
pre em conta to com numerosos ou
tros exilados políticos poloneses. 
Paris, em 1831, é a floração do ro
mantismo, de Lamartine e de Bal
zac, dos cÍrculos intelectuais e ar
tísticos a que Chopin logo se asso
cia. Kalkbrenner e o Príncipe Radz
iwill apresentam-no aos salões aris
tocráticos ou burgueses, que logo 
reconhecem o talento do jovem pia
nista. Abrindo caminho nos meios 
artísticos, tem sempre no coração 
aflito a mémoria de romances infe
lizes. Luta contra as ameaças da tu
berculose hereditária. Em dezem
bro de 1836, conhece George Sand, 
que será sua companheira durante 
dez anos. É um amor em que Cho
pin encontra também carinhos ma
ternais: a escritora leva-o para a 
ilha de Maiorca, nas Baleares, onde 
eles permaneceram dois anos. De 
Maiorca, Chopin trará os seus 
Prelúdios. As temporadas parisi
enses alternam-se com o veraneio 
no castelo de Nohant. Chopin com
põe febrilmente. Escritores e artis
tas estimulam-no, Delacroix, a can
tora Malibran, Liszt. A doença agra
va-se, vem a ruptura com George 
Sand, prolongam-se as dificulda
des financeiras. A enfermidade der
ruba-o, finalmente Chopin agoniza 
tendo à sua cabeceira a irmã Luisa. 
Sepultado no Pere Lachaise, seu co
ração é mandado a Varsóvia, onde 
se acha até hoje na Igreja da Santa 
Cruz . 
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Scherzo n º 1 em Si Menor Opus 20 (1835) 
Sherzo n º 2 em Si Bemol Maior, Opus 31 (1838) 

Frédéric Chopin compôs quatro formal. Chopin não tinha o gênio fortíssimos iniciais, a que se segue o 
Scherzos para piano solo: o primei- polifônico nas veias como Beetho- "Presto con fuoco". Após um" molto 
ro,emsimenor,Opus20,em 1835;o ven e Brahms e, segundo Camille piu lento", suave e expressivo, 
segundo, em si bemol maior, Opus Bourniquel " seu desenvolvimento retoma-se a idéia inicial. "É menos 
31, em 1838: o terceiro, em dó suste- baseia-se mais em justaposições de um apelo ao destino do que uma 
nido menor, Opus 39, em 1840; o um dialeto bastante simples, embo- apóstrofe ao demônio interior do 
quarto, em mi maior, Opus 54, em ra concebido com uma maestria ini- compositor'', afirma Bourniquel. 
1843. Os Scherzos são peças de um gualável". Por isso, seu espírito es- AolongodeseusquatroScherzosos 
romantismo arrebatador. Emnenhu- tava muito afastado da forma Sona- acordes frenéticos reaparecerão 
ma outra de suas obras Chopin se ta e da Sinfonia, tal como eram con- sempre menos como uma a pontua
mostra mais energicamente viril, do cebidas na época. Alguns musicólo- ção afirmativa do que com0 um epi
que nos quatro Scherzos. São eles, gos acham que, comparados à for- sódio, abrindo de repente estranhos 
na verdade, angulares criações do ma sonata-tradicional, os Scherzos abismos. No Scherzo nº 1 Chopin 
repertório pianístico universal. Do de Chopin, de ritmo ternário rápi- faz uso de uma encantadora melo
Scherzo beethoveniano que substi- do, poderiam qualificar-se como dia natalina: "Dorme, pequeno Je
tuiunaSinfoniaoMinuetotradicio- Caprichos ou Impromptus. São sus": O SCherzo nº2, Opus 31, tal 
nal, Chopin só conservou o compas- composições livres, em que se con- como o Opus 20, começa também 
so ternário. Em tudo e por tudo ele trastam dois temas principais, alter- por um "Presto". Na parte central, 
criaria uma nova forma em seus nando-se os elementos dinâmicos e inovando no gênero, Chopin insere 
quatro Scherzos·para piano solo. Na brilhantes e os líricos expressivos. um "cantabille", de cujo desenvol
história das recriações musicais, o No Scherzo nº 1, Opus 20, houve vimentosurgeareexposiçãodaidéia 
Scherzo chopiniano aparece como críticos que julgaram "audaciosa- inicial. A conclusão é vigorosa e vi
uma autêntica novidade estilística e mente dissonantes" os dois acordes brante. 

Piano e Orquestra 
Felix Mendelessohn - Bartholdy (1809 - 1847) 

Felix Mendelssohn-Bartholdy nas
ceu em uma casa rica de Hambur
go, em 1809 e morreu em Leipzig, 
em 1847. Seu pai era um banqueiro 
israelita. Infância em ambiente de 
luxo,numafamíliaquetinhaoculto 
da arte: a educação recebida esti
mula a vocação musical do menino 
Felix, que aos 12 anos tenta a com
posição. Aos 14 anos, já Felix conta 
em sua bagagem juvenil com qua
tro espetáculos musiciais, represen
tados em família. Voltando, em 
1826, de Paris, onde conhece Che
rubini, compõe - com apenas 17 
anos - a Ouverture do "Sonho de 
uma Noite de Verão", peça tão bela, 
tão magistral que não conseguirá sem dificuldades materiais, VIaJa 
superar em toda a sua vida. É a pai- muito pela Europa, escreve na 
xonado de literatura e de filosofia, Inglaterra sua três Sonatas para 
entretem-se com Goethe, segue piano, as Sete peças características, 
cursos de Hegel. Cabe-lhe a honrp- os Caprichos e Fantasias e várias 
sa prioridade de haver regido, em peças das Romanças sem palavras. 
Berlim, em 1829, a Paixão Segundo Na Escócia compõe A Gruta de 
São Mateus, peça que Bach escreve- Fingal e a Sinfonia Escocesa, que só 
raem 1729epermaneceranoolvido terminará uma década mais tarde. 
durantelongosanos.Mendelssohn, Não podendo deixar de percorrer 

longamente a Itália, convive em 
Roma com Donizetti e Berlioz, se 
bem que o trato com o criador da 
"Lucia di Lammermoor" fosse mais 
cordial que com o inquieto.au to r da 
Sinfonia Fantástica. Da Península 
teria trazido temas para sua Sinfo
nia Italiana, mas a musicologia não 
reconhece influência maior em sua 
música sempre muito alemã. Volta 
a LondreS. Em Düsseldorf e em 
Bonn dirige prestigiosas orquestras. 
Numa distinção sem precedentes é 
eleito aos 25 anos membro da Aca
demia de Belas Artes de Berlim. 
Toda a sua atividade de regente 
não o impede de continuar 
escrevendo música. Desejoso de 
compor música litúrgica, escreve 
sua terceira Sinfonia, a que dá o 
subtítulo de Sinfonia da Reforma, 
na qual, tendo abandonado a 
religião israelita e já sendo lu ter ano 
convicto, cria uma peça monu
mental do ritual protestante, a que 
adiciona os oratórios São Paulo e 
Elias. Faz-se o oráculo musical de 
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Leipzig, onde funda o Conservató- Não descura da divulgação dos aMendelssohn,aquemconsiderava 
rio. É em Leipzig que escreve seu mestres da grande época alemã, "um verdadeiro deus", habitante 
Concerto para violino e orquestra. Bach, Haendel e Haydn. Tem só 38 das mais altas culminâncias. 
Confiante no talento de Schumann, anos quando a morte o leva. Schu-
faz dele uma espécie de pupilo. manninsistiriasemprenoquedevia 

Concerto nº 1, para piano e orquestra, Opus 25 (1831) . 
Movimentos: I -Molto Allegro con fuoco -II- Andante- III- Molto Allegro vivace 

(Sem interrupção) 

O Concerto n12 1 em Sol Maior, Opus cendo precede a entrada do piano, principal é de novo exposto pelas 
25 é um dos dois compostos por que aparece com drámaticas oita- violas e violoncelos, até que outra 
Mendelssohn para piano e orques- vas, antes do surgimento do "agita- fanfarra precede o final Presto, que 
tra que têm a preferência do público do" do primeiro tema. Uma atmos- encerra o Concerto com brilhante 
e dos intérpretes. Foi apresentado fera tempestuosa se destaca na or- virtuosismo. No Concerto em Sol 
em primeira audição em Munique, questra, mas a tranquilidade, final- Maior fica bem evidenciado que o 
com o próprio Mendelssohn ao pia- mente, se impõe; breve cadenza nos compositor era antes de tudo um 
no, no dia 17 de setembro de 1831. O leva então, a um poético movimento excelente pianista. Mendelssohn 
outro Concerto, o 212

, Opus 40, foi lento. O Andante é uma espécie de tinha grande facilidade: "Tocar pia
composto 6 anos mais tarde. O "romance sem palavras", melancó- no para mim- dizia a seu amigo 
Concerto n12 1 dura em média 20 lico, em que se destacam sobretudo Ferdinand Hiller - é o mesmo que 
minutos e é executado sem inter- arabescos calmos e sonhadores. O voar, paraospássaros".OConcerto 
rupção. O primeiro movimento movimento final, de postura marci- n12 1 foi composto 13 anos antes do 
mostra um ímpeto romântico, que ai, retoma criteriosamente os ele- Concerto para violino e orquestra e, 
lembra um pouco o Concerto em Ré mentos temáticos da primeira parte. embora de pequena duração, exige 
MenordeMozart.Foiconcebidoem É um turbilhão, em que o piano do solista, para interpretá-lo, além 
dois bem configurados modos con- rivaliza com a orquestra, na expres- de grande sensibilidade, uma técnica 
trastantes. Uma passagem em cres- são de uma alegria vitoriosa. O tema excepcional. 

Pietr Ilytch Tachaikowscky (1840- 1893) 
Nasceu Pietr Ilytch Tchaikowscky em Voltkinsk, 
Rússia, no dia 7 de maio de 1840. Umdosmaiorescom
positores russos, era Tchaikowscky filho de pais 
indiferentes à música, Ainda menino iniciou seus 
estudos de piano. Foi uma 
criança inteligente, frágil, 
hipersensível. Com 19 anos 
tornou-se funcionário pu
blico do Ministério da 
Justiça e já então tudo 
indicava que iria abraçar a 
carreira jurídica. Os estudos 
musicais eram mantidos, 
apenas como um amador. Só 
aos 23 anos deixou a admi
nistração pública para entre
gar-se de corpo e alma à 
música. Estudou seriamente 
composição com Anton Ru
binstein e ao completar esse 
curso, em 1866, o irmão de 
seu mestre, Nicolai Rubins
tein, ofereceu-lhe o cargo de 
professor de harmonia no 
Conservatório de Moscou, ao mesmo tempo em que 
suas composições começavam a ser apreciadas. 
Seguiu-se uma época de intensa atividade criadora, 

durante a qual Tchaikowscky veio a conhecer 
Balakirev e Rimsky-Korsakov, cujo nacionalismo 
musical exerceu profunda-embora temporária -
influência sobre sua inspiração. Entre 1868 e 1875 o 

compositor escreveu as 
Sinfonias n12 2, e 3 (a 
segunda sobre temas popu
lares ucranianos), quatro 
óperas, à abertura de "Ro
meu e Julieta" e o Concerto 
n12 1 para piano e orquestra 
e, ainda, música de câmara. 
Mas, perturbado do sist~ma 
nervoso, sujeito a insônia, a 
pânicos injustificados, a 
crises de depressão, o com
positor já era o angustiado 
que viria a ser tod.a a vida. 
Vivia sobretudo, aterro
rizado pela sua tedência ao 
homossexualismo, muito 
disfarçada, da qual pensou 
poder livrar-se ao aceitar 
um casamento, que lhe foi 

insistentemente sugerido, com uma jovem do Con
servatório, da qual viria a se separar dois meses depois 
do início dessa união. Essa frustada aventura 
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comprometeu sériamente sua saúde. O compositor 
mostrava-se nervoso e sua sensibilidade estava muito 
afetada, também, devido ao insucesso de algumas de 
suas obras. Nessa mesma época encontrou Tchaiko
wscky urna protetora, Madarne von Meck, em cuja casa 
Debussy estivera, corno músico contratado, entre 1880 
e 1882. Madame von Meck ofereceu a Tchaikowsky 
uma pensão que lhe tirava todas as preocupações com 
problemas materiais e lhe permitia dedicar-se 
exclusivamente ao seu trabalho corno compositor 
genial que era. Ao mesmo tempo as relações entre ele 
e sua protetora se mantinham em níveis muito altos e, 
inclusive, concordaram em que nunca se encontrari
am. Durante treze anos Tchaikowscky recebeu essa 
ajuda de Madame von Meck que foi depois cortada sob 
o falso pretexto de que ela estava arruinada. o 
compositor, então, aceitou um convite para reger nos 

Estados Unidos e esteve presente à inauguração do 
Carnegie Hall, em Nova York. As honras oficiais 
começaram então a chegar e o entusiasmo com que 
trabalhou na composição da Sinfonia n2 6, que 
considerava sua obra prima, o libertou de sua angústia. 
Jamais sua saúde tinha estado melhor, quando urna 
epidemia de cólera o matou, em cinco dias, em St. 
Petersburgo. No seu estilo, a arte sinfônica tradicional 
alterna com as formas livres da música de programa e 
o espírito cosmopolita ocidental se combina ao nacio
nalismo russo. Sua paixão por Mozart e sua afinidade, 
desde a infância, com a ópera italiana, o preservaram 
da influência de Wagner. Para Shostakovitch, a obra 
de Tchaikowsky "é urna das pedras angulares da 
cultura musical russa". Tchaikowscky faleceu no dia 
6 de novembro de 1893. 

Concerto nº 1, para piano e orquestra, em Si Menor, 
opus 23 (1878) 

Movimentos: I- Allegro non troppo e molto maestoso- Allegro con spirito. 
II- Andante semplice-prestíssimo-tempo I 

III - Rondó - Allegro con fuoco 

O Concerto n2 1, que figura entre as ma coisa. Mas Rubinstein não disse Rubinstein, por sua vez, reconhe
obras mais famosa do gênero, tem nada; estava preperando sua expio- cendo seu engano com relação à 
uma historia curiosa. O próprio são. Contive-me e toquei o Concer- partitura, tornou-se seu mais ardo
Tchaikowscky é quem relata o epi- to até o fim. Persistia o silêncio. so intérprete. Apesar disso, Tchai
sódioàsuaamigaeprotetora,Mada- Então? disse, levantando-me. Nes- kowscky retirou a dedicatória que 
me von Meck, em carta de 21 de se instante, da boca de Nikolai Ru- havia feito a Nikolai e dedicou o 
fevereiro de 1878. "Fomos convi- binstein, jorrou um tempestuoso Concerto a Hans von Bülow, que o 
dados a passar a véspera do Natal caudal de palavras. Disse que meu soube apreciar dizendo: "As idéias 
na casa de Albrecht e Nikolai Gre- Concerto nadá valia; que era abso- são tão originais, nobres e vigorosas 
gorievich (Rubinstein) propôs que lutamente inexecutável. .. Deixei a e os pormenores tão interessantes 
antes de partirmos, tocássemos o sala sem dizer palavra. Logo de- que, apesar de serem muito nume
novo Concerto, em uma das salas pois, Rubinstein procurou-me, in- rosos, não prejudicam a limpidez e 
de aula do Conservatório. A suges- sistiu em dizer que meu Concerto :unidade da obra". O primeiro 
tão foi atendida. Executei o primei- era irrealizável. Apontou vários movimento começa porurnaesplên
ro movimento. Nenhuma palavra, pontos que pediam completa revi- dida Introdução. Depois de um pe
nenhuma observação. Se soubésse- são, acrescentando que, se tais queno prelúdio orquestral caracte
mos corno urna pessoa fica desajei- alterações se efetuassern dentro de rizado pelos apelos das trompas, 
tada quando coloca diante de um certoprazo,elepróprioexecutariao entra o solista com uma seqüência 
amigo urna iguaria que pra parou Concerto em público. Respondi-lhe de poderosos acordes. O segundo 
com todo o esmero -.e ele S$! serve, que não alteraria urna nota sequer e movimento tem três seções e, na 
sem proferir o menor comentário. que mandaria imprimir o Concerto central, Tchaikowsckyusa urna can
Pelo menos deve dizer alguma coi- exatamente como se encontrava. E ção francesa: "II fautl s'arnuser, 
sa que aponte algum defeito, de foi, realmente, o que fiz". Tchaiko- danser et rire" Já o último temp0 
forma delicada, se assim o desejar, wscky, porém, fez algumas rnodifi- tem caráter dançante e emana das 
mais, por Deus, que fale diga algu- cações no Concerto n2 1 mais tarde e fontes folclóricas russas. 



A:(naldo Cohen 

Com intensa atividade artística e apresentações nas ~ 

pnncipaiscapitaise cidades européias, AJ:naldo Coli'en 
é considerado como um dos grandes _pianistas 
brasileiros. Segundo o 11Th e Times"Cohên é possuidor 
de uma técnica deslumbrante a serviço da música". 
Um dos pricipais alunos de Jacques Klein, Cohen é 
também, dipomado pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro com grau máximo em piano e violino. 
Cursou a Escola de Engenharia, foi violinista da 
Orquestra do Teatro Municipal, lecionou matemática 
e física, fez teatro amador e escreveu para televisão. 
Venceu vários concursos nacionais e internacionais 
de piano, entre eles o 11Busoni11

, na Itália. Este ano 
Arnaldo Cohen está participando, como um dos cinco 
pianistas internacionais selecionados, das come
morações dos 50 anos de morte de Rachmaninoff, na 
Rússia. Sua carreira, tanto no Brasil como exterior, 
está em plena ascensão. Arnaldo Cohen tem se 
apresentado na série 11 Os Pianistas 11 com a Orquestra 
Sinfônica Brasileira sempre com extraordinário 
sucesso. 

Isaac Karabtchevsky 

Isaac Karabtchevsky retorna ao Brasil após realizar mais 
uma vitoriosa tournée pela Europa, 
unanimemente consagrada pela crítica: 

Um raro amor ao detalhe, um refinamento no fraseado, foi o 
que mostrou Isaac Karabtchevsky, na sua interpretação da 
"Carmen",deBizet. 

"Kurier': Viena, 10/03/92 
Ópera de Viena 
Franz Endler 

Para os amantes da Ópera de Viena, esta 
foi uma grande noite. Isaac Karabtche
vsky dirigiu Agnes Saltsa e Neil Shicoff 
cena acena, com intensa paixão e crescente 
envolvimento com o palco ... 
Uma execução da qual diríamos que 
nenhumTeatrodeópeiadomundopoderia 
competir. 

"Die Presse": Viena, 14/01/93 
Gerhard Kramer 

Emoçãoebelezasonora -"Missa Solemnis" 
de Beethoven 
Isaac Karabtchevsky e a Tonkünstler 
resgataram esta extraordinária obra, dentro de um espírito 
perfeccionista, mas também emocional... 
Uma brilhante preparação para o ano de 1993. 

"CorriereDellaSera": 31/03/93 
Luigi Bellingardi 
Roma -Orquestrada Academia de Santa Cecilia 

Com um justo senso expressivo, Karabtchevsky, reproduziu 
toda a civilidade, a cultura, a propriedade estilistica da obra 
prima de Bartok. 
Triunfoea,plausosnoencerramentodoconcerto. 

I 
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"II Gazzettino": 09/04/93 
Mario Merigo 
Veneza-OrquestraSinfônicadoTeatroLaFenice 

Karabtchevsky ofereceu, da Sinfonia Clássica de Prokofieff, 
uma visão rigorosa e analítica. 
Também em Stravinsky sua direção foi magistral~ ele soube 

encontrar colorido e dinamismo, 
respiraçãoefraseadoquehámuitotempo 
não ouvíamos. E a orquestra galvanizada, 
entusiasticamente aclamou o diretor 
brasileiro. 

"LaNotte": 27 /05/93Milão 
Gabriella Mazzole 

Raramente, nestes últimos tempos, 
ouvimos uma 11, de Mahler, tão tensa e, 
sobretudo, tão clara nas suas intenções. 
Karabtchevsky jamais permitiu que o 
discurso musicalsediluísseeaatmosfera 
cheia de sugestões da obradeMahlernos 
foi transmitida com plasticidadeeriqueza. 
AorquestradaRAidaria umgrandepasso 
contratando Karabtchevskycomo Diretor 

"'L'Unità": 29/05/93Milão 
Rubens Tedeschi 

Musical. 

Umaorquestraextraordináriamente nítida e incisiva, realizando 
à perfeição a lúcida visão de seu Maestro. Foi assim que a tu ou 
a Orquestra da RAI sob a regência de Isaac Karabtchevsky, 
uma autêntica revelação para o público milanês. 

Novo Servico Intercontinental Lufthansa. 
Você vai se-sentir nas nuvens. · 

~ 

Novo Serviço Intercontinental 
Lufthansa. 

Ao embarcar num avião da 
Lufthansa, você vai pôr os pés na 
Europa antes mesmo de levantar 
vôo. Ainda mais agora que a 
Lufthansa aprimorou o serviço de 
seus vôos intercontinentais. 
Na Primeira Classe, há mais espaço 
e o requinte vai da variedade do 
menu e da carta de vinhos até a 
nova coleção de porcelanas, 
talheres e copos. E agora também 
com o Executive Menu, uma 
refeição light para uma viagem 
suave. Na Business Class, 
o número de poltronas diminuiu, 
são no máximo 7 por fileira, para 
oferecer mais comodidade na 
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hora de desfrutar até três refeições 
especiais. As mudanças de 
entretenimento e novo menu 
chegaram até a Classe Econômica. 
Todos os assentos de Primeira 
Classe e Classe Executiva têm vídeos 
individuais e programas de áudio em 

~ -- - qualidade CD. 
Tudo isso para você fazer a sua 
viagem de negócios como se fosse 
de turismo. Ou turismo, com a 
satisfação de um grande negócio. 
A Lufthansa tem 5 vôos semanais 
para a Europa. Fale com seu agente 
de viagens ou ligue para nós. 
SP(011) 258-3555- RJ (021) 282-1253 

Lufthansa 

r 




