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CONCERTOS JÁ REALISADOS 

Março-22-Recital do extraordinario violinista paulistaProf. 

Leonidas Autuori. 

Abril-12-} Concertos com as obras premiadas no concurso de 
» ---26- composições de 1924 (Trios; solos para canto 

para piano e para violoncello. 
Maio ·-1-t 

Concertos do afamado • Quartetto Paulista • . » -3-

» - 31- Audição de obras de Rache Haendel. 

Os' concertos realizar-se-ão no salão do Instituto Nacional 

de Musica, ás 16 horas. 

Os sacias que não tiverem sido cobrados poderão quitar-se 

por occasião dos concertos .. 

Sociedade 
DE 

CULTURA MUSICAL 
RIO DÉ JANEIRO 

39° CONCERTO 

RECITAL DA ILLUSTRt PIANISTA SRA. 

IRENE NOGUEIRA DA GAMA VILHENA 

No salão do Instituto Nacional de Musica 

Domingo, 8 de Março de 1925, ás 16 horas 

DIRECTORIA (1924-1925) 

Director artístico - Prof. ]. A. Barrozo Netto 
(em goso do licença) 

Presidente - Dr. Augusto F. Lopes Oonsalves 
Vice-Presidente e Director Artístico interino 

- Prof. O. iorenzo Fernandez 
Secretario Geral - Alberto Randolpho Paiva 
Secretario - Luiz Carlos de Andrade Filho 
Sub-Secretario - Americo Pereira 
Thezoureiro - Gustavo Merker 
Sub-Thezoureiro - Rinaldo Alve3 de Brito 
Bibliothecario - Prof. Rossini Freitas 
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Com este concerto a eminente pianista Sra. Irene 
Nogueira da Gama Vilhena faz as despedidas do Rio de Já· 
neiro, a sua cidade natal , em cujo meio musical e sempre em 
contacto com elle, fez-se ella a artista consummada de hoje. 
Tem o recital elevada significação em sua carreira de artis
ta: ê um adeus a uma epoca sempre saudosa e a entrada fran· 
caem nova phase da sua vida ,a de concertista brilhante,a da 
farta messe do que foi semeado cuidadosamente. E tor
nando-o, o recital, uma (audição da Sociedade de Cultura 
Musical, a illustre pianista vem mais uma vez demonstrar o 
seu affecto pela nossa sociedade, dando a esta parte num 
facto para si tão significativo, e distinguir os nossos conso
cios com o considera-los a elite do nosso meio artistico. 
Este gesto muito sensibiliza sobretudo aquelles que vêm 
Iuctando pelo progresso da Sociedade desde a sua funda. 
ção, pois elles sempre encotraram na Sra. Irene Nogueira 
da Gama Villena uma infatigavel collaboradora na realiza
ção dos objectivos sociaes a partir do primeiro concerto, o 
de ap1esentação da então novel Sociedade ; de então é a 
distincta pianista uma das mais caras e mais constantes coo
peradoras da Sociedade. Attesta.o o successo da execução 
dos Estudos symphonicos de Schumann no citado concerto 
de apresentação (2 de Maio de 1921); da Chaconne dé Bach
Busoni e das Variações em fá sustenido maior de Nepo
muceno no 10° concerto (22 de Março de 1922) ; das Va
riações sobre um thema de Barr'ozo Netto de Henrique Os
wald , da Deuxiéme valse de Delgado de Carvalho, da 

Valsa mi$none e Serenata diabolica de Barrozo Netto e da 
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BACH-LISZT- fantasia e fuga em sol menor 

CHOPIN -Sonata op. 58 

Allegro . mãestóso 
5cherzo 
Largo 
final e 

LISZT- Sonata em sí menor 

WAGNER-LISZT-morte àe lsolàa 

WAGNER- BRASSIN- Encantamento à o fogo 

WAGNER- TAUSIG- ravalgaàa àas WalRyrias-
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Valsa scherzo de Villa-Lobos no 26° concerto (24 de Janei
ro de 1924) ; do 1 a tempo do Concerto em si bemol maior, 
com a Srt•. Nadia Soledade, no 38° concerto, de obras de 

Brahms (31 de Agodto de 1924); do N. 2 dos Coraespara 
orgam transcriptos para piano por Blanche Selva, com o 

Prof. Humberto Milano da Sonata para piano e violino e a 

do Preladio, Coral e Fuga no concerto de Cesar franck:, 
35° (28 de Setembro de ··924). 

A já consagrada artista nasceu nesta cidade a 14 de 
M.arço de 1901. foi uma tia sua,a Sra. D. Maria da Gloria 
Nogueira da Gama Biolchini, quem a iniciou na arte do 
piano, assim dando orientação ao pendor natural que ella 
desde cedo demonstrou possuir. Aos oito annos teve como 

professora a Sra. D. Thereza Lemos até que, por doença 

desta, passou a estar confiada ao ensino da Sra. Prof• · 

Mathilde de Andrade Adamo, alumna laureada do Prof. 

Barrozo Netto. Em Março de 1915, já sob a direcção do 

Prof. Barrozo Netto, alcança o primeiro Iug~r no concurso 
de admissão ao 7° anno do Instituto Nacional t:ie , Musica. 

Em 20 de Novembro de 191? conclue brilhantemente o 
curso de piano e no dia 7 de Janeiro do anno seguinte ohtem 

a medalha de ouro por unanimidade. O seu triumpho 
nesse dia foi de ordem a arrancar do critico musical do 

jornal do Commercio, o Sr. Oscar Guana1>arino, as se
guintes linhas: «Causou grande sensação a joven pianista 
senhorita Irene Nogueira da Gama, menina' de 16 annos, 

dotada de assombrosa energia, sentimento artístico, muita 
vivacidade, completo mecanismo, brilhante e nítida na sua 

execução, que não tem nada de infantil, percebendo-se que 
é uma artistazinha consciente do seu valor e recursos». 

Semanas depois esse critico, a proposito de uma audição 
intima da artista festejada, reforçou essas linhas corr. o se

guinte: ·Vale a pena reproduzir nesta noticia uma pequena 

discussão que entretivemos com o seu i Ilustre Prof. Bar
rozo Netto, quando, fazendo essa sua discipula experimen

tar o piano que devia servir no alludido concurso tivemos 

occastao de ouvi-la na celebre Sonata, op. 35, de Chopin. 
A impressão que recebemos então fôra enorme, a ponto de 
declararmos que preferíamos a execução dessa bella pagina 

chopiniana pela senhorinha !rene Nogueira da Gama, como 

perfeição e estylo, á execução de Vianna da Motta. O seu 

professor rio-se e encarou o nosso modo de apreciar a joven 

pianista c.omo exagero ou alta sympathia de momento. Che

gou mesmo a ter uma exclamação que ainda temos gravada 
na memoria: -~Oh ! Isso não!». Pois bem. O grande mes

tre Arthur Napoleão, hontem, depois de ouvir a nossa 
genial artistazinha, foi mais longe, dizendo ao propqo pr0f. 
Barrozo Netto e referindo-se á senhorinha Nogueira da Gama 
-•Toca essa. sonata como não o conseguia o Pade
rewski •. 

Varias concertos, alguns com orchetra, occupam o 
espaço que vae até 25 de Julho de 1924, dia .da suprema 
consagração dos seus estudos e de grande successo para 

o seu mestre : é que nessa data alcança, em renhido con
curso, e por unanimidade de votos, o premio de viagem á 

Europa, de um modo cuja recordação se mantem viva na 
memoria dos que assistiram a esse prelio. Depois veio o seu 

casamento com o Dr. Mario Alcantara de Vilhena, em B de 
Dezembro desse armo, vem hoje mais um triumpho e virão 

amanhã novas glorias em outras terras onde as. consagra
ções são indiscutíveis. 




