
ALGUMAS . NOTAS SOBRE O PROGRAMA : 

CA.NTALLOS é um compositor espanhol do ·século XVIII, cujas obra s formo· 
publicadas pela primeira vez em Paris, por Joaquin Nin, em 1925. Não possv 
mos, a seu respeito, nenhuma informação precisa, ignorando-se até o seu pri 
meiro nome e o ano exato em que morreu . Sabe-se, porem, que Cantallos nasce . 
por volta de 1760 . 

A encantadora Sonata em dó menor, clavecinista, evoca o estilo de Scarla .. 
e . é, em que pese a sua límpida escritura, de um efeito surpreendente . Faz-• 
notar, nessa espécie de Giga, o contorno ritmico dos cinco Últimos compassos, 
evocação fugaz dum sapateado popular , sinete espanhol dum músico espanL 
que escreve à italiana. 

FELIKS RODERYKS LABUNSKI, nasceu em 1895, na Polônia, foi discípulo d 
Roussel e Ravel, presidente da Associação de Compositores Poloneses e é cc 
siderado um dos maiores compositores da Polônia moderna. Entre suas obras de~ 
tacam-se :· sinfonias, canções e muitas outras composições publicadas em Par. 
por Max Eschig e pela Soe. de Música Polonesa, de Varsóvia , uma das quo 
coroada no Concurso Internacional de Músicos, realizado em Paris . Labuns: · 
reside atualmente em Nova York . 

STANISLAW MONIUSZKO, 1819-1872, compositor polo.tês, é o creador de 
ópera nacional polonesa "Halka" e lambem autor dum grande número de cançÕE: .. 
de beleza rara. Extraida da referida Ópera é a "Fileuse" que vamos ouvir, con 
posta sobre uma canção popular da Polônia e transcrita para piano por Hen. 
Melcer . 

• 
A CRíTICA DE SÃO PAULO: 

"Estado de S. Paulo" - 5-5-42 : "Poucos intérpretes agradam tão plenamente 
quanto Felicia Blumental. . . Tudo nela é fino, elegante, profundamente pensado 
e artisticamente acabado. Salienta-se ainda, a sua maneira de apresentar os 
temas, dentro de um carater sempre legítimo, sem· deformações nem arbitrarie
dades, bem ao contrário, com gosto e um estilo realmente encantadores . '' 

"Folha da Manhã", S . Paulo ~ 5-5-42 : "A qualidade que, desde logo, res 
salta nas execuções dessa pianista é a admiravel limpidez nas passagens de 
velocidade extrema. Mas, não só a esse réquisito de vitória se limita a art 
complexa da recitalista: sonoridade veludosa, bravura controlada e fino senso d, 
colorido avultam nas suas execuç_ões. ' ' - RICARDI. 

"Diário de S. Paulo" - 5-5-42: "A riqueza de técnica, a minúcia exemplar 
em obter os efeitos queridos, e só estes, e tudo em função da sensibilidade refi
nada que se manifesta numa talvez demasiado pessoal. mas de uma grande 
inteligência, capacidade de interpretação, fazem da Sra. Blumental uma virtuose 
de mérito in vulgar" ',' - L. 
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elicia Blumental 

Não é destino comum aos "enfants-prodiges" galgarem as culminâncias da 
Arte. A jovam polonesa Felicia Blumental, que aos cinco anos já encantava 
a sociedade de Varsóvia, continuou os êxitos da infância e, mais tarde, com Emil 
Sauer, poliu e aperfeiçoou o seu talento de intérprete. 

Alguns anos antes da presente guerra, Felicía Blumental ínícíára sua bri
lhante carreira de virtuose, visitando e realizando concertos nos principais cen
tros. culturais .. da . .Europa, conquistando. auditório após auditório, em tournées 
sempre triunfais. As hostilidades internacionais vieram surpreendê-la no pitoresco 
condado de Luxemburgo. Interrompendo suas audições aí, refugiou-se em Paris, 
de onde poude finalmente, não sem peripécias, transladar-se para o BrasiL 

Aqui aportando em 1941, travou seu primeiro contacto com o nosso púbiico 
num concerto sob os auspícios do brilhante vespertino "O Globo"; Foi memoravel 
esse concerto e unânime a crítica carioca nos seus louvores à nova artista. Esse 
consenso de opinião foi logo confirmado pelo público e crítica de São Paulo, 
onde a artista foi então residir. 

Eis a virtuose invulgar que o público da "Cultura" vai hoje ouvir num pro
-grama cheio de interesse em· que figuram algumas páginas em primeira audição. 

A CRíTICA DO RIO DE JANEIRO : 

"Correio da Manhã" - João ltiberê da Cunha: 

"A joven cultora do teclado cujo aparecimento foi tão entusiasticamente 
festejado ante-ontem à noite, não desmente as tradições do nome glorioso que 
é o seu. O 'recital prévio transformou-se assim em magnífica entrega de creden
ciais ao público carioca. Felicia Blumental dispõe de qualidades excepcionais 
que a isolám imediatamente da vulgaridade· ambiente.· s·onoridade veludosa e 
nuançada, vigor, temperamento, virtuosismo correto, e ao mesmo tempo grande 
sensibilidade! Louvemos-lhe sobretudo a compreensão do Chopin heróico e sen
timental entusiasta e emotivo .. _ NATURESA DE ELEIÇÃO." 

"Diário de3Np,ticías" - 21-6-1941: 

"Constituiu uma revelação a estréia da pianista Felicia Blumental a im
prensa e convidados. Não houve exageros em torno da sua presonalidade ar-
1Ística. Ela é realmente uma VIRTUOSE MAGNIFICA DO PIANO ... " D'OR. 

Bach-Liszt 

Vivaldi 

Cantallos 

Beethoven 

Chop n 

Labunski 

Moniuszko _ Melcer 

Villa-Lobos 
João de Souza Lima 
Debussy 

I 

Prelúdio e fuga para orgão 
em la menor 

Adágio (transcrição. de f S~--Ba~h) 

Sonata em um tempo 

32 Variações 

II 

Noturno em si maior 
2 Mazurkas: a) em si menor 

b) em dó sustenido 
menor 

Valsa em sol bemol maior 
Balada N.0 l, em sol menor 

III 

4 Bagatelas: a) Marcha; b) Mazurka; 
c) Polka; d) Tocatina 

La fileuse 
Garibaldi foi à missa ... 
Tocatina 
Soirée dans Grenade 
Jardins sous la pluie. 

Piano "STEINWAY" da "Cultura Artística". 


