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Este recital comemora a edição de um álbum 
- composto de três discos - com as peças 
mais significativas de Villa-Lobos para piano 
que era, até então, inédita na discografia 
brasileira e internacional. O trabalho compõe 
uma antologia que, se não esgota, com certeza 
apresenta um panorama completo da obra 
pianística do nosso principal com posi to r, 
interpretada pelo brasileiríssimo Arthur 
Moreira Lima. 

Ao se unirem neste projeto, o Banco 
Sudameris Brasil e a Fundação Roberto 
Marinho, com o apoio do Ministério da 
Cultura, através do Museu Villa-Lobos, 
pretendem contribuir para a difusão da 

Roberto Marinho 
FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO 

produção musical brasileira, onde ela soube 
ser nacionalista e universal. De um lado, 
Villa-Lobos que, impregnado de sentimento 
brasileiro, foi buscar no nosso folclore os 
temas que tornaram a cultura brasileira 
conhecida no mundo inteiro. De outro, Arthur 
Moreira Lima, cujo repertório tem sempre 
dado destaque à obra de Villa-Lobos em suas 
apresentações no Brasil e no exterior. 

A realização do álbum, destinado também a 
entidades culturais e escolas de música de 
todo o país; é o resultado de um esforço 
conjunto que nos gratifica pela certeza de 
estarmos contribuindo para o enriquecimento 
do acervo de nossa cultura musical. 

Giovanni Lenti 
BANCO SUDAMERIS BRASIL 

------------ ---
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PROGRAMA: TRISTOROSA 

Urna das primeiras peças de Villa-Lobos composta para 
piano, a Tristorosa deixa antever a romântica influência de 
Ernesto Nazareth, por sua vez influenciado pelo forte 
romantismo de Chopin. Identificando sua autoria com o 
pseudônirno de Epaminondas Villalba Filho, o mestre presta 
urna homenagem ao pai, que usava como pseudônirno, o 
nome de Epaminondas Villalba. 

A PROLE DO BEBÊ N? 1 - 4 PEÇAS 

De influência impressionista, incluída no repertório de 
inúmeros pianistas brasileiros e estrangeiros, e 
freqüenternente executada por Arthur Rubinstein, a 
seqüência tem oito peças cujos títulos, dados aos diversos 
bonecos, sâo relacionáveis com meninas, classes sociais, 
raças e até mesmo áreas geográficas do Brasil. 

O n ? 7 da suíte, o Polichinelo, que encerra o tema "Ciranda, 
cirandinha ... ", era invariavelmente tocado pelo grande 
Arthur Rubinstein corno número extra em s,eus recitais. 

A LENDA DO CABOCLO 

Urna peça inteiramente inspirada na memorização do que o 
compositor captou em suas viagens pelo Brasil. Esta lenda 
situa, com precisão, a proposta do autor , e tornou-se 
obrigatória no repertório de qualquer. pianista brasileiro. 

CHOROS N? 5 (ALMA BRASILEIRA) 

As experimentações que levam à absorção do folclórico e do 
popular pelo clássico resultam, guiados pela genial intuição 
de Villa-Lobos, nestes Choros que, pela plangência de sua 
melodia, pelo vigor de seu batuque e pela complexidade de 
sua polirritrnia, simbolizam através de seu título, Alma 
Brasileira, a obra e o espírito do maestro. 

CIRANDAS 

São a arnbientação de cantigas de roda de todo o Brasil. Nelas 
Villa-Lobos dá urna demonstração de técnica de composição, 
conseguindo grande diversidade de efeitos pianísticos e 
tornando a coleção variada e agradável de se ouvir . 

VALSADA DOR 

Num momento de crise de sua vida familiar e despedindo-se 
da mocidade, cercado por multidão de jovens, através da 
incumbência de organizar o ensino musical da rede pública, , 
Villa-Lobos está vulnerável ao amor, corno um adolescente. E 
dentro desse clima que, num momento de depressão, compõe 
para piano a sua Valsa da Dor. 

CICLO BRASILEIRO- IMPRESSÕES SERESTEIRAS 
E FEST~ DO SERTÃO 

É tempo de brasilidade exaltada e, de intensa doutrinação pela 
filosofia de integração nacional. E tempo em que o 
indigenisrno é proposto corno símbolo máximo do Brasil e, 
muito provavelmente, Villa-Lobos situou-se corno o índio 
branco, dominador de selvagens batucadas. O conteúdo deste 
Ciclo constitui um grandioso retrato musical do Brasil. 
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Na extensa obra de Heitor Villa~Lobos, nosso principal 
compositor e considerado o maior das Américas, o 
piano tem papel relevante. Poder-se-ia mesmo dizer 
que, se Villa-Lobos tivesse composto somente para 
piano, ainda assim teria uma importância capital no 
cenário e na história musical do Brasil e do mundo. 
Impregnadas de sentimento brasileiro, as peças não 
fogem à linha geral de sua obra, filosoficamente 
assentada no nacionalismo, baseada em ritmos e 
melodias do nosso riquíssimo folclore e realizada 
tecnicamente sob a influência de compositores 
europeus como Stravinsky, Bartók e Debussy, 
influência essa que apenas orientou seu talento genial, 
sem impedir que em momento algum deixassem de vir 
à tona seu autodidatismo e sua marcante 
personalidade. 
Sendo o piano o mais completo dos instrumentos, não é 
de se estranhar que Villa-Lobos o tenha utilizado de 
múltiplas maneiras, recorrendo a seus imensos 
recursos, em diferentes gêneros. Assim, os diversos 
aspectos de sua realização musical aparecem muito 
claramente em suas composições pianísticas, 
emprestando-lhes um cunho autêntico e variado: 
Choros, Bachianas, Cirandas, Danças, Valsas, Ciclos, 
Suítes, e o famoso Rudepoema, dedicado ao pianista 
Arthur Rubinstein, seu grande amigo e 
propagandista. 
Sempre foi meu desejo produzir uma antologia dessa 
obra, que fugisse, como o próprio compositor, ao 
convencional, não pela simples escolha das peças, mas 
sim na maneira de gravar o som do piano. Fiel a suas 
raízes populares, o piano do Villa é brilhante, 
marcando os ritmos por vezes como se fosse um 
instrumento de percussão, indo do mais terno ao mais 
agressivo, sem nunca perder uma grande presença de 
som, que lhe é característica. Em conseqüência, a 
colocação dos microfones, conceitualmente 
contrariando as normas vigentes, foi féita de tal 
maneira, que a estereofonia reproduz a sensação de 
quem está tocando, e não de quem está ouvindo. 
Acho que também me trouxe uma inspiração extra o 
fato de ter gravado no bairro das Laranjeiras, entre a 
Rua Ipiranga, onde nasceu Villa-Lobos, e o Campo do 
Fluminense, onde nasceu o futebol (então "foot-ball") 
do Rio de Janeiro. 
Finalizando, devo frisar que a Lei Sarney incentivou 
uma feliz conjuntura, viabilizando este projeto, 
realizado pela Fundação Roberto Marinho, contando 
com o patrocínio do Banco Sudameris Brasil (que 
acredita na nossa cultura), mais o indispensável apoio 
do Ministério da Cultura e o precioso aval do Museu 
Villa-Lobos. 

ARTHUR MOREIRA LIMA 

Arthur Moreira Lima tem uma intimidade absoluta 
com o Brasil e, em particular, com o Rio de Janeiro. De 
Ernesto Nazareth à parcer~a malunga corp. o menestrel 
Elomar, do brilhante violão de Ra:'fael Rabelo ao sax do 
iluminado Paulo Moura, do Fluminense Futebol Clube 
às estações suburbanas do Rio, nasce um perfil que faz 
dele o intérprete por excelência de Heitor Villa-Lobos. 
O piano, juntamente com o violão, foi o alicerce das 
grandes criações que definiram a Música Brasileira no 
começo do século. João Pernambuco e Ernesto 
Nazareth lançaram sementes para a caminhada poética 
da obra de Heitor Villa-Lobos. 
A amizade com Rubinstein veio descobrir o manancial 
pianístico; os conselhos de D. Lucília, as presenças de 
Chopin e Bach associados à seresta e ao camponês, as 
reminiscências da infância. 
O destino chopianiano e chorão de Arthur Moreira 
Lima forçosamente o levaria a cumprir o atual projeto 
com o brilho e talento costumeiros. 
O Museu Villa-Lobos está orgulhoso de se associar a 
este lançamento que enriquecerá, com certeza, o acervo 
fonográfico nacional e ajudará a compreensão 
panorâmica da obra pianística de Heitor Villa-Lobos. 

TURÍBIO SANTOS- Diretor do Museu Villa-Lobos 
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