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Theatro 
Municipal 

Quarta-feira, 
3 de Agosto de 1938 

ás 21 horas 

67. 0 Sarau 

PROGRAMMA -
Respighi 

a) Gagliarda 1 
(Das Suites li Antigas Dansas e } b) Villanella 

Arias para Alaúde") I 
c) Bergamassa J 

Pini di Roma (Poema Symphonico) 

' Beethoven 

Concerto No. 4 em Sol maior para Piano e Orchestra 

Mestres Cantores 

Wagner 

Ouverture 

Preludio e Morte de !solda 

T annhaeuser - Ouverture 

Associação Artistico Musical 
A nova denominação social provisoriamente adaptada ein substituição a 

Cultura Artistica do Rio de Janeiro 
só vigorará até que, pelo poder judiciario seja reccnhecido o direito que nos 

assiste áquelle titulo social. 
Largo da Carioca, 5 - 4.o andar, Sala 417 Telephone 22-1516 
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Todo o mundo musical está 
commemorando o 125.o anni

versario nota li cio de R i c a r d o 
W a g n e r e o l. o da morte de 

Ottorino Respighi. A CULTURA 
ARTISTICA associa-se ás mani

festações univerwes e dedica o 
seu prcgramma de hoje ás me· 
marias do immenso romantico 
allemão e do fino mestre italiano. 

-~ ... 

A presença de Guiomar 
No v a e s vem dar um brilho 

neve a este concerto commemo. 

rativo e a sombra do grande 
Beethoven, invocada pelos dedos 
sabias da insigne pianista, será 
um symbolo dessa musico eterna, 
que fica, pErmanentemente, aci
ma de todas as innovações 

ephemeras da moda. 

•• ..... 

Beethoven, Wagner e R<"spighi 
- Ires a'pectos ddlerentes da 
grande arte musical, mvoca :os 
nEste programma commemorativo, 
sob a competente regencia do 
Maestro Eduardo de Guarnieri, 

BEETHOVEN - 4o Concerto, op. 58 em Sol maior 

O Concerto de Beethoven, Op. 58 em sol maior para piano e orques
tra, foi composto em 1805, um ano depois da Sinfonía heroica, n'uma época 
em que a alma do mestre, atormentada pelas desilusões e perseguida pela 
desdita, lutava desesperadamente para manter o equilibrio do espirito. 

•·Eu enfrentarei o destino; êle não me esmagara !», escreve Beethoven 
n'uma carta a Wegeler. E de facto o destino não conseguiu vencei-o . A 
arma com que o grande sofredor lutava contra as intemperies "duma vida 
cheia de provações, era a força de vontade. Neste sentido as obras de 
Beethoven são um alto sentimento moral para quem compreende e sente, 
através da arte musical, a manifestação mais elementar e expontania da 
alma humana. 

A fé, o alto idealismo, a lucida noção do elemento basico na vida do 
homem que é a moral; ·a crença na missão elevada do artista e o grande 
amor á Natureza, ao puro, singelo, sincero e belo, eram os meios com que 
Beethoven mantinha a sua ferrea força de vontade e o impulsionavam a 
crear obras sublimes, apezar das adversidades da vida. 

Para Beethoven, Bach e Haendel foram os maiores compositores de 
todos cs tempos, mas nos momentos em que era dominado pelo amor á Na
tureza e que se sentia feliz e calmo, era o espirito juvenil, simples, amavel 
e risonho de Mozart que o atraía. E foi n'um destes momentos que o seu 
eopirito, pairando acima das maguas e extmiado na contemplação das ma
ravilhcsas obras de Deus, que êle compoz o Concerto em sol maior, Op ·58, 
o mais gracioso dos seus 5 Concertos pera piano e orquestra e no qual a 
bravura renuncia em favor da expressão íntima e extremamente delicada. 

Os matizes subtis das harmonias e a expressão singela e quasi folklo
ris!ica dos temas contêm algo da frescura de um dia primaveril no campo 
em que a alma se desprende do jugo terrestre para elevar-se ás alturas, 
onde reinam a luz, a alegria e a felicidade. 

Beethoven, sentindo desde jovem o caracter peculiar a cada tonalida
de escolhe'-1 para o Concerto Op. 73 o tom de mi-bemoi maior, que traduz 
energia e força e para á expressão delicada, romantica e espiritual do 
Concerto Op. 58 o tom de sol maior. 

Composto em 1805. este Concerto foi executado pela primeira vez dois 
anos depois, num sarau musical no palacio do príncipe Lobkcwitz, deante 
dum auditoria numeroso e selecto. 

Ries, o aluno e fiel amigo de Beethoven, escreve nas suas Memorias : 
«Encorajado pelo grande sucesso alcançado no salão do príncipe 
Lobkowitz, o mestre, dias depois apareceu em minha casa, dizendo: 
«Quero que você toque, no proximo Sabado, no teatro, o meu novo 
Concerto em sol.» 

Faltavam apenas 5 dias ! Respondi-lhe que não havia tempo para 
çrepará-lo. Beethoven, muito contrariado, saíu correndo a procura 
do jovem pianista Stein, que aceitou o honroso convite, após ter 
passado, ligeiramente. a vista na partitura, que lhe p'1recia facil, 
declarando, porém. no dia do Concerto, que não tocaría a compo
sição, pois que ignorava a principio, a grande dificuldade da mes
ma, preferindo executar o Concerto em dó menor ; Beethoven re-
vcltou-se, mas, afinal, teve de concordar com Stein». · 

Um ano depois, em Dezembro de 1808 a obra foi novamente executa 
da no teatro de Vienna, sendo solista, desta vez, o proprio Beethoven. Du
rante a vida do autor ninguem mais a executou. 

O primeiro tempo é anunciado pelo piano solo que expõe o tema 
principal n'um pequeno período de S compassos, que revelam, a priori, o 
caracter, não sómente do primeim parte, como de todo o Conce·to. 

E' como se fosse o titulo dJ obra: «Um conto de lados em Ires cor;itulos». 

CHARLEY LACHMUND. 

.... 
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COMENTARIO DO PROGRAl\IA DE I-;IOJE 
Não póde haver maior tributo ao genio 

creadur de Beetboveu do que a produ~ão de 
duas <le suas maiores obras - o 4.0 concerto 
e a s.a sinfonia em tempos completamente tu· 
mult•wso~ quaes da invasão da Austria por 
Napoleão Bouapa1·te em 1805, quando o Impe
rauor 9 a nobreza Austríaca, empacotavam seus 
pertences e fugiam, dei·orando a conquistada 
Viena para os Frnncêses. , 

O concerto foi tenninado em 1806, tendo 
Beeth"Jven nessa o~asião 36 anos. A sua 1.a 
execuçiio privada teve lugar em cnsa do Prín
cipe J .. obkowitz em Março de 1807 e a 1.a exe
cuçãl) pública em Dezembro de 1808 em Viena. 

Em ambas as execuções, Beetboven, mesmo, 
foi o solista. O favor publico preferia o 5. 0 

conceno "Emperor" e por muitos anos o es
quecimento cabiu sobre o 4.0 concerto até que 
em 1836, Mendelssobn valendo-se de sua no· 
meação para diretor dos "Gewandhaus Con
certs" de Leipzig, tirou-o do olvido executando 
ele m<'smo ao piano. Desse notavel aconteci
menb, Schumann, um dos assistentes, dá o se-
guinte H testado: , 

"1-Iendelssohn executou o concerto em sol 
maior de Beethoven com tal poder e acaba
mento que transportou a nós todos. Nunca au
c1i~ão aiguma proporcionou-me tão grande pra· 
zer ~omo esta. Fiquei imovel em meu lugar, 
sem poder mover siquer um musculo e com a 
respú~.ção suspensa, com receio de prejudicar 
a a ll'li~ão com o menor ru1do!" 

Não existe nada de mais sublime em toda li
teratura de concertos de piano e orquestra, do 
que (' maravilhoso dialogo entre o piano e a 
orquestra que compõe a 2.a parte, "Andante 
con 'Jloto" deste 4.0 concerto. 

Neste, extremamente original, movimento 
entre os arcos em unisono e as "meditarões" 
do SOlista, de extl'anha e suplicante belez;, fi
C:I mos certos da presença do incomparavel pro
feta e poeta que estava predestinado a nos fa
lar mais tarde, quando na plenitude de sua 
imaginação e poesia, nas insondáveis páginas 
de su~s ultimas sonatas e quartetos, - Beetho
ven, o sobre natur::tl místico e sonhador. 

' Rei'erm1cias da crítica americana sob1·e a exe-
cuçã:> do 4. 0 concerto de Beethoven por 
Guiomar Novaes com a orquestra "Philarmoni· 
ca" de New York, quando de sua ultima 
tourn6o aos Estados Unido!!. 

De Ol-in Downes no The Nev Yo1·k Times 
Guiomar Novaes executog o concerto em sol 

maio:· de Beethoven, esse unico singular poema 
musical, que jaz entre Mozart, Haydn- e Bee
thov9n ele mesmo, Chopin e Schumann da épo
ca romantica; e que combina a natureza da 
musir.ft clavecinista e. da musica pianistica dos 
ultimf.s dias de Béethoven . 

A e:r.ecuçãa de Guiomar Novaes do 1.0 movi
mento e do ultimo foi vll-il e brilhante, cheia 
de virtuosismo e caracterisada por uma bela e 
cheia sonoridade. A 2.a parte foi transbordante 
de im:tginação e poesia. 

De Osca1· Thompson no The Sun 
"Guiomar Novaes enobreceu o pragrama da 

"Philarmonic-Symphony" no Carnegie Hall 
hont'1m a noite, sendo a primeira solista da 
orqu•Jstra este ano. Executou o concerto do 
Boethoven em sol maior, com o seu mágico An
dante e com a sonoridade de veludo. 

Os seus dedos agitavam-se encantadoramen
te atr:wés de passagens onde leveza e celerida· 
de er•Jm necessárias. A sua sono~ridade era cheia 
e colorida, e seu ajuste dinâmico preciso e 
~ensitivo, resultando com uma colaboração sim
pati.n da o1·questra uma equilibrada execução, 
-3nde n beleza de som Q de colorido, dificil· 
m<>nte poderá ser superada. 

De G-reno, Bennett no "NBw Yo1·k Journal" 
O r.onccrtó de hontem a noite da Orquesti-a 

Philanuonica, foi de espe~ial agrado para os 
-ouvintes de fino gosto musical, principalmente 
na pn.tte do concerto em sol maior de Beetho
ven ~-·m Guiomar N ovaes, a famosa pianista 
brasi.!.~ira, como solista. 

O público teve o raro privilegio de ouvir 
um 1nemplo de grande musicalidade que reves
tia ca.~a detalhe da execução de poetica beleza 
é irra~istivel sonoridade vertidas do instrumen
to no qual a Lira. 

Né!i'aes, brilhava com dedos ageis guiados 
por '.!ma rara simpatia e inteligente compreen
são. 

Do ejpecial encanto foi sua apresentação do 
"Andante", descrito como o "maravilhoso 
dialog:> entre o piano e a orquestra". O traba
lho •Jfll seu todo foi magicamente planejado e 
supe<lativamente interpretado • 
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