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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 

sua casa, acompanhado por pe- pin nasceu em Zelazowa W ola, na 
quena orquestra, em março de 1830. Polônia, em 1810 e morreu 'em Paris 
Pouco depois foi executado publi- 1849. Pai francês e mãe polonesa. 
camente, ainda em Varsóvia. Na Educaçãomuitocuidada,aomesmo 
sua tournée por cidades européias, tempo de música e de cultura geral. 
a caminho de Paris, as partes or- Precocenacomposiçãoenaexecução, 
questrais do Concerto nº 2 se per- Chopin começou a viajar pela Eu
derametiveramquesernovamente ropa, demorando-se em Berlim e 
preparadas,oquemotivouoatraso em Viena. Na Alemanha, foi sur
de sua publicação, que só se deu preendido com as notícias da in
em 1836. O Concerto nº 1, em Mi surreição polonesa de 1831: desde 
Menor, foi apresentado por Chopin esse momento seu exílio se prolon
em outubro de 1830, na última au- garia até sua morte e não voltaria a 
dição pública que deu em Varsóvia, rever a Polônia. Da Alemanha vai 

antes de sua partida para Paris. 

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 

A publicação do Concerto nº 1 é 
datada de 1833, com dedicatória ao 

j 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. 

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-



24 Prelúdios, op. 28 - (1838/1839) 
Os Prelúdios de Chopin foram quase 
todos eles escritos no inverno de 
1838-1839, no convento de Valde
mosa, na ilha de Palma de Mallor
ca, nos primeiros meses da tormen
tosa ligação com George Sand, que 
durou um decênio e foi talvez a 
temporada mais fecunda do com
positor. A obra foi publicada em 
1839 e dedicada a Camille Pleyel, o 
famoso fabricante de pianos. No 
caso de Chopin, os Prelúdios não 
são peças de apresentação de ou
tras obras. Disse-o Liszt: "Os Prelú
dios chopinianos são, ao contrário 
dos prelúdios tradicionais, peças 
independentes". A musicologia é 
unânime ao afirmar que Chopin se 
destacou na escrita de seus 24 Pre
lúdios - um por tonalidade - ele
vando-se a eminências ímpares, 
quando comparado a autores que 
se dedicaram ao mesmo gênero -
inspirados sempre nas fugas e pre
lúdios de Bach - e se chamaram 
Mendelssohn, Liszt, Brahms e Cé
sarFrank.Asinimitáveispeçascurtas 
do Opus 28 são bem demonstrati
vas da concisão poética de Chopin 
e da variedade de sua inspiração 
personalíssima, não-acadêmica. Nas 
frases de Chopin, "tão livres, tão 
flexíveis, tão tácteis", no dizer de 
Marcel Proust, nada haveria nem a 
acrescentar nem a reduzir. O Pre
lúdio nº 1, em lá maior, ritmo a~ita
!Q, é bem o anúncio da variedade 
que se notará no conjunto. O nº 2, 
em lá menor, continua a intrigar a 
musicologiaporsuasharmoniasem 
dolorosa dissonância. O nº 3, em 
sol maior, já mostra graça, paz, encanto 
panteísta e é um curto e empolgan-

te arabesco sonoro. O nº 4, em mi 
menor, será talvez o mais essencial
mente romântico do Opus 28. O nº 
5, em ré maior, lembra a maneira 
schumanniana; o nº 6, em si menor, 
é a um tempo patético e elegíaco; o 
nº 7, em lá maior como que esboça 
os passos de uma mazurka; o nº 8, 
em fá sustenido maior, combina 
três elementos rítmicos de difícil 
realização técnica. Em mi maior, o 
Prelúdio nº 9 é totalmente diverso 
dos demais do conjunto, assombra 
por sua solenidade grandiosa e 
mesmo profética. Caprichoso e muito 
vivo,oPrelúdionº10,emdósustenido 
maior. O nº 11, em si maior, será o 
mais delicado de todo o conjunto. 
O nº 12, em sol sustenido menor, é 
a estranha visão de uma noite de 
sabá povoada de bruxos. Já o nº 13, 
em fá sustenido maior, espelha paz 
interior, manifestação sereníssima 
de melancolia e ternura. No nº 14, 
em mi bemol maior, notam-se se
melhanças com os passos de encer
ramento da Sonata nº 2, Opus 35, 
em si bemol maior, escrita nomes
mo ano de 1839 (a Sonata da Mar
cha Fúnebre). O Prelúdio nº 15, em 
ré bemol maior, teria também ins
pirado narrativa a George Sand, 
sob a impressão mútua da queda 
monótona, incessante, de uma gota 
dágua (a peça é conhecida como o 
Prelúdio da Gota dágua) na solidão 
e no silêncio do convento abando
nado em que os dois artistas vivi
am, criando a impressão mórbida 
de um desfile dos monges mortos: 
das notas melancólicas surge a vi
são da Morte. Ainda uma impres
são da fatalidade, o PrelUdio nº 16, 

em si bemol menor, como que uma 
disparada trágica em direção in
sondável. O Prelúdio nº 17, em Lá 
bemol maior, decorre numa atmos
fera de romance-sem-palavras, tão 
ao gosto de Mendelssohn. Deses
pero, exaltação, romantismo exal
tado, tônicas presentes em vários 
do Prelúdios, ressaltam-se no nº 18, 
em fá menor. O nº 19, em mi bemol 
maior, reflete incontida e fremente 
impulso criandor. O nº 20 em seus 
treze compassos, revela ainda a 
imagem obsessiva da fatalidade do 
encontro final com as Intrusa. O nº 
21, em si bemol maior, é idílico. No 
nº 22, em sol menor, o grande pia
nista francês Alfred Cortot identifi
cou "um impulso tempestuoso 
agitado por um acento de revolta". 
Inigualável em virtuosidade ins
trumental, o nº 23, em fá maior. Fi
nalmente, o Prelúdio nº 24, em ré 
menor, é de grandiosidade a um 
tempo ardente e dramática. André 
Maurois, em sua 'Vida de George 
Sand", afirma que a romancista 
exerceu profunda influ~ncia na 
evolução artística de Chopin e que, 
sem ela, muitas das obras-primas 
do compositor não teriam sido 
escritas. Os Prelúdios podem ser 
indicados como fruto desses amo
res de dois seres ·tão dissemelhan-

. tes, no ambiente isolado da abadia 
obscura de Mallorca. Lucien Reba
tet diz que sobre o genial polonês 
devem falar os poetas, mais que os 
críticos- e cita uma frase magistral 
de Baudelaire: "A música leve e 
apaixonada de Chopin assemelha
se a um pássaro brilhante esvoa
çando os horrores de um abismo." 

Piano e Orquestra 
FRANZ LISZT (1811-1886) 

FranzLisztfoi umcompositormais 
avançados de seu tempo. O legado 
musical que deixou, a despeito de 
uma certa "sadia superficialidade 
virtuosística", e sem ser propria
mente tão profundo quanto a de 
seus dois grandes contemporâne
os, que esposavam correntes estéti
cas contrárias- Wagner e Brahms
conseguiu, assim mesmo, atraves
sar incólume perigoso recuo de cem 
anos, sem envelhecer. Uma análise 
atenta de~ascomo "NuagesGris", 
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"Harmonies du soir", o ciclo" Anées 
de Perelinages, e até mesmo da 
complexa e brilhante "Sonata em si 
menor", nos mostram até que pon
to Liszt foi o verdadeiro precursor 
do impressionismo, antecipando 
certas combinações harmônicas de 
Debussy e esquemas usados por 
Ravel. Sua importância e influência 
se fez sentir com maior intensidade 
ainda, no desenvolvimento da téc
nica pianística. Lisztexpandiu,como 
nenhum outro, (Chopin a parte) os 

recursos expressivos do piano, trans
formando esse instrumento numa 
mini-orquestra. Também p gênero 
poemas sinfônico deve enormemen
te a Liszt. Nessa forma ele terá, cer
tamente, aberto novos caminhos na 
evolução musical do século passa
do. Quer pelo conteúdo, quer pelo 
colorido de uma instrumentação 
sempreimaginativaebrilhante,Liszt 
foi incontestavelmente um "revo
lucionário" em sua época. Mas a 
maioria de sua obras, ditas progra-

1 
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máticas, não o são no sentido literal 
do têrmo. A forma empregada é tão 
concisa em si mesma, que não se 
subordina a expressar especifica
mente idéias extra-musicais. Como 
aconteceu com Gluck, em seu fa
moso prefácio para a ópera "Alces
te", do qual no sinfonismo é herdei
ro direto, Liszt afirmou, em 1860, 
seu desejo de "renovar a música 
através de uma relação mais íntima 
com a arte da poesia". Ele poderia 
ter dito de seus poemas sinfônicos 
o que Beethoven disse da sua Sinfo
nia Pastoral: ''Mais sentimento do 
que pintura". Nisto, ele difere bas
tante, tanto de seu antecessor Ber
lioz, cuja "Sinfonia Fantástica" é 
obra fundamentalmente descritiva 
e que precedeu seus poemas de 
quase 20 anos, quanto de Smetana, 
Saint-Saens, Richard Strauss e Si
belius, cujas composições nesse 
gênero se limitam estritamente ao 
texto literário. Assim, o que Liszt 

tentou naquelas obras, não foi des
crever musicalmente um enredo, 
mas exprimir uma idéia, fôsse lite
rária, humanística, filosófica, dra
mática, através de sons evocativos. 
Os "Prelúdios" por exemplo não 
seguem um enredo definido; são 

uma série de impressões sobre um 
poema de Lamartine, ao contrário, 
do "Rio Moldavia", do "Cisne de 
Tuonela" ou de "Don Quixote" onde 
comentário musical faz parte do 
enredo. Curioso, é observarmos que 
a estética musical do mestre hún
garo, como a de Brahms (composi
tor que ele admirava, mas com quem 
pessoalmente não simpatizava) pro
vinha diretamente de Beethoven, 
mas enveredando por Weber alia
ra-se a Berlioz e Wagner e chegaria 
depois a Strauss, Mahler, Busoni e 
finalmente a Schoenberg. Brahms, 
por sua vez, retroagia a Bach e vinha, 
em linha direta, através de Haydn, 
Mozart a Beethoven, Schubert, 
Schumann, Mendelssohri., sendo 
seguido por Max Reger, Pftzner e o 
próprio Schoenbergque, numa carta 
a Mahler, de 1905, escrevia: "entre 
esses dois polos- Wagner e Brahms 
- me divido numa indefinição sem 
tréguas" ... 

Fantasia Húngara, em Fá Menor, para piano e orquestra (1853) 

Franz Liszt compôs quinze Rapsó
dias Húngaras para piano, em que 
reproduziu com fidelidade tudo o 
que de estranho e de particular se 
traduz na música do povo húnga
ro: suas danças ora lânguidas, ora 
frenéticas e suas melodias em que 
transparece o amor à liberdade e a 
melancolia que pesa nas manifes
tações líricas de todo o povo sem 
pátria, melodias essas ora dolen
tes, ora vibrantes e impetuosas. 
Dessas extraordinárias Rapsódias 
Húngaras que Liszt legou à poste
ridade, na de nº 14 em fá menor, 
para piano, o compositor acres-

centou,entre 1852el853, um acom
panhamento de orquestra e sur
giu daí a Fantasia Húngara, que 
teve a sua primeira execução em 
Budapeste, com o pianista Hans 
von Bulow, que, quatro anos mais 
tarde, viria a se casar com uma das 
quatro filhas de Franz Liszt, Cosi
ma, que divorciou-se anos depois 
do pianista, para se unir a Richard 
Wagner. A Fantasia Húngara, 
"Fantasia baseada em melodias 
populares húngaras" - título ori
ginal da partitura - tem caráter 
livre de improviso, solicitando 
inúmeras possibilidades sonoras 

do instrumento solista e isso, alías, 
constitui o melhor triunfo da 
Fantasia. Nela se apresentam três 
temas principais de origem cigana, 
cuja inspiração teria sido 
encontrada num canto de amor 
camponês e numa czarda de Kol to. 
A Fantasia Húngara em Fá Menor 
dura cerca de 16 minutos, mais ou 
menos o mesmo tempo de duração 
de outra obra para piano e 
orquestra do compositor,." A Dan
ça Macabra". Ambas, embora re
lativamente curtas, são peças de 
grande impacto e que exigem do 
solista um virtuosismo acentuado. 

SERGUEI RACHMANINOFF (1873 - 1943) 

O compositor Serguei Vassilievitch 
Rachmaninoff nasceu em Onega, 
em 1873 e morreu em Beverly Hills, 
na California, em 1943. Aluno do 
Conservatório de São Petersburgo, 
em 1882, ao fim de três anos trans
feriu-se para Moscou, onde prosse
giu seus estudos e passou a dar 
aulas de música. Em 1912, já consa
grado, passou a exercer o posto de 
maestro - titular da orquestra da 
Ópera de São Petersburgo. Após a 

Revolução de outubro de 17, expa
triou-se e viveu alternadamente nos 
Estados Unidos e na Suíça, sempre 
como executante, com um virtuo
sismo pianístico que lhe garantiu 
intensa popularidade. Rachmani
noff deixou-nos várias óperas, duas 
sobre dramas de Puchkine, "Aleko" 
(1893) e "O Cavaleiro ladrão" (1906) 
e mais "Francesa da Rimini" (1906). 
Mas a grande presença de Rachma
ninoff na música contemporânea, 

-- , 

ele a conquistou com seus Prelúdi
os e seus Concertos para piano e 
orquestra. Poucos compositores 
contemporâneos se igualaram a 
Rachmaninoff no seu virtuosismo 
neo-romântico, principalmente na 
delicadeza de suas obras vocais. 
Seu poema sinfônico A Ilha dos 
Mortos, a Cantata para coro e or
questra Os Sinos, o Trio elegíaco 
para piano e cordas e a Rapsódia 
sobre um tema de Paganini, são 



peçasqueamusicologiaestudacom 
interresse e que em seu conjunto 
asseguram a Rachmaninoff um 
lugar de relevo na música européia 
do século XX. Os Prelúdios em 
número de vinte e quatro, que Ra
chmaninoff começou a compor 
em1893 ele mesmo disse: " A músi
ca pura a que pertence o Prelúdio 
pode sugerir ou criar nos ouvintes 
um certo estado de alma, mas seu 
papel fundamental 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 
1910.Rachmaninoff compôs quatro 
concertos para piano e orquestra, 
dos quais os mais divulgados são 
os de números 2 e 3. O compositor 
não hesitou em declarar-se, desde o 
primeiro instante, pouco inclinado 
a seguir as normas peculiares do 

grupo dos Cinco, confessando-se 
um neo-romântico e adepto da 
fatura clássica, como que um 
candidato á sucessão tchaikovskia
na. Pianista de mérito, estudou 
durante longosanosaobra pianística 
dos grandes mestres, de Chopin e 
Uszt e a Schumann, sem contar 
César Frank, a quem reconheceu 
sempre pioneirismo na forma e no 
tratamento dos temas pelo princípio 
cíclico. Ao escrever seus concertos, 
teve o cuidado de evitar a concen
tração melódica no solista. Sua 

orquestração é de peculiar agilidade. 
O primeiro concerto é obra dos 18 
anos, revista vinte e seis anos mais 
tarde (1917). O segundo 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 
compôs a Sonata para violoncelo e 
piano que mostra muita influência 
de César Franck. A sonata para piano 
solo, escrita em Moscou em 1906 e 
depois reescrita pelo autor em sua 
primeira tournée americana, inclui 
um Lento que é seu trecho mais 
belo. Sonata considerada extensa, 
além do normal. Também para pia
no soloéasonatade 1913,deescrita 
maiscondensada,comumambiente 
de fantasia de grande dificuldade 
técnica. As sonatas de Rachmaninoff 
são de escrita erudita, ambiência 
romântica, sem nada de folclórico, 
mas suas repercussões na pátria do 
compositor foram muito fortes. ' 
Abriram caminho para seus com
patriotas Prokofieff 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 n2 2 
nasceu após um período crítico do 
mestre russo, devido ao fiasco de 
sua Sinfonia n2 1 e do Concerto n2 

1. Rachmaninoff se sentiu tão 
derpimido que não conseguiu mais 
criar. Por fim, o compositor 
consultou um médico psiquiátri
co, o Dr. Dahl, cujos tratamentos 
eram exercidos através da auto
sugestão, metódo que adquiriu 
ressonância universal por meio dos 
preconceitos de Coué. Durante 
meses, Rachmaninoff usando esse 
método, procurou convencer-se 
que pod~ria voltar a criar uma 
grande obra. É provável que a 
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depressão do compositor se dissi
passe, por si mesma, desde que ele 
adquirisse uma atitude conveni
entemente relaxada. O fato é que 
sentiu-se curado. Recobrou toda a 
espontaneidade da escrita, as idéi
as vieram-lhe naturalmente e foi 
nessa estado de espírito que dis
pôs a escrever o Concerto n2 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 
Rachmaninoff, pelo precioso vôo 
melódico, de expressividade en
volvente e penetrante. A partir da 
empolgante abertura do primeiro 
movimento, naquela série de acor
des percutidos pelo instrumento 
solista, que vai do pianístico ao 
fortíssimo, até, por exemplo, a ir
resistível trama melódica de vio
las e oboés, na último movimento, 
que constitui um dos mais popula
res trechos da literatura do gêne-

ro, 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 profundezas 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 n2 2 deve-se esclarecer 
que a excessiva popularidade 
alcançada por certas obras, 
indepede quase sempre do mérito 
musical intrínseco que se revestem. 
Sabe-se que Debussy proibiu, em 
vida, que se tocasse "Oair de L une" 
destacada da Suite Bergamasque, 
o mesmo acontecendo com Manuel 
de Falia com sua "Dança Ritual do 
Fogo". Os concertos para piano de 
Tchaikovsky, Grieg e particu
larmente, o em Dó Menor de 
Rachmaninoff, pagam de há logo 
tempo, pesado tributo a esse escesso 
de popularidade, que eJ.es prórpios 
seriam os primeiros a condenar. 

Arthur Moreira Lima 

Arthur Moreira Lima, iniciou seus estudos de piano 
com Lúcia Branco. Depois, em Paris, foi aluno de 
Marguerite Longe Jean Doyen. De 1964 a 1968, em 
Moscou, completou cinco anos de pós-graduação, no 
Conservatório Tchaikovsky, tendo como professor 
Rudolph Kehrer. Sua carreira internacional já começara 
durante este período, quando em 1965, recebeu o 22 

Prêmio na "Chopin Competitionde Varsóvia" e também 
o prêmio especial para melhor interpretação de uma 
sonata de Chopin. Em 1970, recebeu o 32 Prêmio da 
"Piano Competition de Leeds", Inglaterra, e na 
"TchaikovskyCompetition" de Moscou. Moreira Lima 
já se apresentou nas principais cidades da Europa, 
Estados Unidos, Canadá e da América Latina. Tocou 
comimportantesorquestrascomoaSinfônicadeMoscou, 

· Philarmonia Orchestra, ORTF de Paris,Suisse Romande, 
BBC Northene e Royal Liverpool Philharmonic. Seus 
discos com obras de Ernesto Nazareth venderam no 
Brasil mais de 50 mil cópias. Moreira Lima foi diretor 
da Sala Cecília Meiréles, diretor artístico do Teatro 
Municipal e, atualmente, é Sub-Secretário de Cultura 
do Estado do Rio de Janeiro. 

Alceo Bocchino 

Alceo Bocchino, natural deCuritiba, Paraná, é um dos 
nomes mais conceituados da vida musical brasileira . 
No pianorecebeu orientação artística de Dinorah de 
Carvalho e de Tomas Teran e completou sua formação 
musical sob a orientação de Villa-Lobos, Francisco Mi
gnone e Camargo Guarnieri. Nos anos 60 e 70 viajou 
pela América do Sul, Estados Unidos e Europa re
gendo, entre outras, a Filarmônica de Sofia, a Fi
larmônica da Bulgaria, a Sinfônica de Bilbao, a .Fi
larmônica e a Nacional de Lisboa e a Fort Worth Sym
phony- USA. Nesta cidade americana realizou, ainda, 
conferência sobre Villa-Lobos e música brasileira, na 
Texas Christian University. Representou o Brasil, ofi
cial ou oficiosamente, em várias ocasiões, como re
gente ou componente do Juri de Concursos Inter
nacionais. Assim foi em 1981, quando dirigiu o Con
certo da Abertura do IX Festival e Concurso Inter
nacional de Piano, de Maryland - USA, e representou 
o Brasil no Juri. É membro Compositor da Academia 
Brasileira de Música e é ·um dos fundadores da 
Orquestra Sinfônica do Paraná, da qual é maestro 
titular e emérito desde sua criação, em 1985. 
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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 

hora de desfrutar até três refeições 
especiais. As mudanças de 
entretenimento e novo menu 
chegaram até a Classe Económica. 
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 
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