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Pelo segundo ano consecutivo, a Chevrolet ganha o título de "Carro do Ano". Dessa vez foi com o 
Vectra. Ele impressionou os mais rigorosos jornalistas e ganhou o título com larga vantagem. 
Nos votos e na tecnologia. O seu coeficiente de penetração, Cx=0,29, está entre os mais baixos do 
mundo, e proporciona melhor desempenho e maior economia. O motor é 2.0 com injeção eletrônica 
M.P.F.I. nas versões GLS e CD. E motor 16 válvulas, DOHC com injeção eletrônica S.F.I., potência 
de 150 cavalos e velocidade máxima de 210 km/h, na versão GSi. Além disso, o Vectra é o único 
nacional que tem as exclusivas barras de reforço lateral nas portas. Passe numa Concessionária 
Chevrolet e comprove por que ele foi votado o "Carro do Ano 94". Afinal, Vectra é você: · 
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[H'Biíib'm Este veículo está em conformidade com o PROCONVE. Preserve a vida. Use o cinto de segurança. ANDANDO NA FRENTE 
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1894- GUIOMAR NOVAES - 1994 

O centenário de uma grande artista 

No em que se comemora o centenário de Guiomar 
Novaes, a Orqúestra Sinfônica Brasileira dedica à 
maior de todas as nossas pianistas a Série "Os Pianis
tas", que incluiu cinco dos melhores intérpret~s bra
sileiros do momento- Arnaldo Cohen, Arthur M/oreira 
Lima, José Carlos Cocarelli, José Faghali e Nelson 
Freire e um jovem coreano Dang Thai Son que, execu
tará um dos concertos preferidos de Guiomar Novaes 
o n2 1 de Chopin, com o qual ganhou o 12 Prêmio do 
Concurso Internacional 
de Piano de Varsóvia. 
Nascida em São João da 
Boavista, São Paulo, a 28 
de fevereiro de 1894, 
Guiomar Novaes teve um 
das carreiras mais extra
ordinárias. Em 1909 o 
governo paulista ofere
ceu-lhe uma bolsa para 
que ela pudesse estudar 
em Paris. Com apenas 13 
anos de idade concorreu, 
então com 387 candidatos 
para cursar o Conserva
tório de Paris, tendo sido 
classificada em primeiro 
lugar, depois de fazer 
provas excepcionais, di
ante de um júri presidido 
por Gabriel Faurê e que 
tinha como membros 
Claude Debussy e Moritz 
Moszkowski. A colação obtida por Guiomar valeu
lhe o direito a estudar com o mais famoso professor 
de piano da Europa, Isidore Philipp. Dois anos depois 
Guiomar, de novo, recebia o "Premier Prix du Con
servatoire" de Paris. Sua carreira, daí em diante, foi 
das mais consagradas. Oeu recitais e apresentou-se 
com orquestras por toda a Europa e só em 1914 
retomou ao Brasil. Já no ano seguinte estreava nos 
Estados Unidos, em Nova York, quando foi saudada 
pelo público e pela crítica, como uma das grandes 
artistas da época. Em 1922, participou ativamente da 
Semana de Arte Modema de São Paulo, interpretando, 
no Teatro Municipal, obras de Villa-Lobos, em 
concerto considerado como um dos pontos altos 

daquele movimento cultural e artístico. Sua carreira 
foi dai em diante dividida entre EStados Unidos, 
Europa e Brasil. Em Paris e Viena Guiomar gravou 
inúmeros discos para as etiquetas RCA, Columbia, 
Vox e Decca com obras para piano-solo e para piano 
e orquestra, com renomados maestros e grandes 
conjuntos sinfônicos. Em 1939, recebeu do governo 
francês condecoração "Legião de Honra" e o governo 
brasileiro, em 1956,conferiu-lhea "OrdemdoCruzeiro 

do Sul". Guiomar Novaes 
foi considerada como <;las 
maiores intérpretes de 
Frédéric Chopin e Robert 
Schumann e em seu 
repertório incluía obras 
também de Beethoven, 
Bach, Mozart, Liszt e 
Debussy, sem nunca es
quecer autores brasileiros 
como Villa-Lobos,Francis
co Mignone, Camargo 
Guarnieri, Marlos Nobre 
e de seu marido, o compo
sitor Otávio Pinto. · 
Guiomar Novaes, a artista 
brasileira que mais se 
destacou no exterior, 
chegou a ser considerada 
como a maior pianista do 
século. Influenciou toda 
uma geração de pianistas 
brasileiros, entre eles 

Jacques Klein, Arthur Moreira Lima, Nelson Freire, 
Yara Bemette além de estimulá-los, pessoalmente, 
para que se dedicassem à difícil carreira que 
abraçaram. Esteve tambem ligada às atividades da 
OSB. Quando no Brasil, se apresentava com a 
Orquestra, interpretando os seus concertos favoritos: 
os n2s 4 e 5 de Beethoven, o Lá Menor de Schumann, 
os n2s 9 e 20 de Mozart, os n2s 1 e 2 de Chopin, o 
Concerto em Lá Menor de Grieg. Justifica-se, portan
to, a homenagem que a Orquestra Sinfônica Brasilei
ra, o Governo do Estado do Rio de JaneirO, através do 
Teatro Municipal, a Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro e a Texaco, prestam à Guiomar Novaes, com 
a realização da Série "Os Pianistas" 1994. 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

G 
TEXACO 

SÉRIE TEXACO 

OS PIANISTAS. 
ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA 

Tributo a Guiomar Novaes 

Sábado, 11 de junho de 1994, às 16:30 horas 

1º Concerto 

PROGRAMA 

Piano Solo 

FELIZ MENDELSSOHN- BARTHOLDY 
Variações Sérias, opus 54 

FRÉDÉRIC CHOPIN 
Scherzo nº 4, opus 54 

Piano e Orquestra 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Concerto nº 18, em Si Bemol Maior K 456 

Movimentos: 
I - Allegro vivace · 
II- Andante un poco sostenuto 
III - Allegro vivace 

INTERVALO 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
. Concerto nº 4, em Sol Maior, opus 58 

Movimentos: 
I - Allegro moderato 
II- Andante con moto 
III - Rondó vivace 

Solista: José Carlos Cocarelli 
Regente: Henrique Morelembaum 

APOIO 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 

8 Lufthansa 
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Que adianta ser o melhor se você 
não é bom para os seus vizinhos? 
Uma empresa bem-sucedida 
tem que participar ativamente 
da sociedade na qual ela 
contrata seus empregados, 
encontra seus clientes e 
conduz os seus negócios. 

Para a Xerox, o patrocínio 
de programas que colaborem 
para a melhoria da qualidade 
ae vida é tão importante 
quanto o investimento na 
qualidade dos seus produtos. 

Iniciativas como a construção 
do hospital de emergência de . 
Resende e da Escola Municipal 
de ltatiaia, os projetas 
Olímpicos da Man~eira e l[SP, 
que mtegram as cnanças a 
sociedade através do esporte, 
convênios com universidades, 
e os constantes esforços 
dedicados à educação 
ambiental dentro e fora da 
emyresa são exemplos de 
açoes que a Xerox vem 
desenvolvendo. 

Exemplos que estão aqui 
não para receber aplausos. 
Mas adesões. Porque na 
área de apoio a programas 
comunitários a Xerox quer 
ser cada vez mais copiada. 

Xerox. 
The Document Company. 
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FELIX MENDELSSOHN - BARTHOLDY (1809 - 1847) 

Felix Mendelssohn-Bartholdy nas
ceu em Hamburgo, em 1809 e 
morreu em Leipzig, em 1847. Seu 
pai era um banqueiro israelita. In
fância em ambiente de luxo, numa 
família que tinha o culto da arte: a 
educação recebida estimula a voca
ção musical do menino, que aos 12 
anos tenta a composição. Aos 14 
anos, já conta em sua bagagem 
juvenil com quatro espetáculos . 
musicais, representados em famí
lia. Voltando, em 1826, de Paris, 
compõe - com apenas 17 anos - a 
Abertura do "Sonho de um Noite 
de Verão", peça tão bela, tão magis
tral que não conseguirá superar 
em toda a sua vida. É apaixonado 
de literatura e de filosofia, entre
tem-se com Goethe, segue cursos 
de Hegel. Cabe-lhe a honrosa prio
ridade de haver regido, em Berlim, 
em 1829, a "Paixão Segundo São 
Mateus", peça que Bach escrevera 
em 1729, e permanecera no olvido 
durante longos anos. Mendelssohn, 
viaja muito pela Europa, escreve na 
Inglaterra suas Três Sonatas para 
piano, as Sete peças características, 
os Caprichos e Fantasias e várias 
peças das Romanças Sem Palavras. 

Na Escócia compõe A Gruta de 
Fingal e a Sinfonia Escocesa, que só 
terminará uma década mais tarde. 
Não podendo deixar de percorrer 
longamente a Itália, convive em 
Roma com Donizetti e Berlioz, se 
bem que o trato com o criador da 
"Lucia di Lammermoor" fosse mais 
cordial que como autor da Sinfonia 
Fantástica. Da Península teria tra
zido temas para sua Sinfonia Italia
na, mas a musicologia não reconhe-

ce influência maior em sua música, 
sempre muito alemã. Volta a Lon
dres. Em Düsseldorf e em Bonn 
dirige prestigiosas orquestras. 
Numa distinção sem precedentes é 
eleito aos 25 anos membro da Aca
demia de Belas Artes de Berlim. 
Toda a sua atividade de regente 
não o impede de continuar escre
vendo música. Desejoso de compor 
música litúrgica, escreve sua Ter
ceira Sinfonia, a que dá o subtítulo 
de Sinfonia da Reforma, na qual, 
tendo abandonado a religião israe
lita e já sendo luterano convicto, 
cria uma peça monumental do ritu
al protestante, a que adiciona os 
oratórios São Paulo e Elias. Faz-se o 
oráculo musical de Leipzig, onde 
funda o Conservatório. É em Leip
zig que escreve seu Concerto para 
violino e orquestra. Confiante no 
talento de Schumann, faz dele uma 
espécie de pupilo. Não descura da 
divulgação dos mestres da grande 
época alemã, Bach, Haendel e 
Haydn. Tem só 38 anos quando a 
morte o leva. Schumann insistiria 
no que devia a Mendelssohn, a 
quem considerava "um verdadeiro 
deus". 

Variações Sérias para piano, Opus 54 

O que impressiona em Mendels
sohn é a precocidade. Desde muito 
cedo ele compõe. Sua abertura do 
"Sonho de uma Noite de Verão" é 
obra dos 17 anos. Muito estudioso 
excursiona muito pela Europa e 
logo seu nome avulta nos melho
res meios artísticos do Velho 
Mundo. Ele versa todos os gêneros, 
da ópera à sinfonia, ao lied, ao 
concerto. Graças a Mendelssohn 
ressurge na Europa o interesse por 
J.S. Bach. Estudioso de todas as 
manifestações da música, da erudi
ta à folclórica, compreende-se que 
Mendelssohn haja sentido atração 
pelo gênero Variações, pelas com-

posições clássicas ou populares em 
que uma primeira seção apresenta 
um tema (ou ária) que se desenvol
ve repetidamante com várias mo
dificações que não desfiguram a 
identidade do tema, mesmo na sua 
diversidade harmônica e melódi
ca. Lembra-se sempre que, ardoro
so discípulo de Bach, tirou da "Pai
xão Segundo São Mateus" da qual 
ofereceu em 1829 a primeira versão 
modema, extraordinário partido da 
técnica das variações harmônicas. 
Além disso, Mendelssohn, curioso 
de tudo o que fosse música, já se 
detivera lias 30 Variações Gold
berg, de Bach, para cravo e nas 

inúmeras peças do gênero compos
tas por Beethoven, Haendel e Schu
bert. Mendelssohn deixou-nos, três 
coletâneas de Variações, entre as 
quais se incluem as "Variações 
Sérieuses", opus 54. Ao escrever 
estas, já se dedicava à composição 
de seu Concerto para Violino e 
Orquestra. As "Variações Sérias" 
pertencem, assim, a uma época de 
criação da melhor forma de Men
delssohn, destacando-se no gênero 
de maneira bastante privilegiada. 
Compostasem 1841 são elas basea
das em uma sombria melodia, 
porém de enorme beleza. São 18 
variações que se seguem nas quais 
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A Economy-Ciass do novo A·340 
by Lufthansa continua Economy 
e com muito mais Class. 

O novo A-340 by Lufthansa 
representa um grande avanço 
da tecnologia de ponta. Este 
primeiro quadrirreator da Airbus 
estabelece uma nova relação 
de classes, a partir de. um 
projeto avançado e inteligente. 
Para a classe econômica 
existe uma nova relação de 
conforto. E não é exagero 
dizer: a impressão que se tem 
é que todas as classes são 
First. Em cada detalhe, uma 
nova visão. No conforto, com 
novo dimensionamento de 
espaços internos, perfeita 

ergonometria das poltronas e 
melhor distribuição das três 
classes. Na tranqüilidade, 
com 4 reatares que diminuem 
a emissão de poluentes e 
ruídos internos, sistema 
computadorizado de 
climatização, que possibilita 
a divisão real entre fumantes 
e não-fumantes e graduação 
de umidade ideal. 
Venha conhecer o novo A-340 
by Lufthansa. Você vai voar 
na primeira classe econômica 
realmente Economy, e com 
muito mais Class. 

8 Lufthansa 
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asmelodiasfluerncorngravidadee 
sensibilidade para paisagens de 
explosivos efeitos pianísticos. Em 
seus seis prelúdios e fugas Men
dessohn paga tributos a Bach, 
embora sem abandonar sua postu
ra romântica mas, pelo contrário, 

integrados dentro da estrutura 
harmônica. De especial interesse é 
do 12 em Mi Menor , cujo prelúdio 
apresenta elegante melodia en
quanto a fuga é construída em dire
ção a um excitante clímax, através 
de um crescendo acelerado. No 4º 

prelúdio e fuga, em Lá Bemol 
Maior, as duas seções são harmôni
cas em seu sustentado lirismo, 
enquanto que o 52 em Fá Menor, 
em duas partes, são constratadas, 
sendo o prelúdio terno e intimista e 
a fuga dramática e tempestuosa. 

FRÉDÉRIC CHOPIN- (1810-1849) 

Gênios dos mais originais da história 
da música, é Frédéric Chopin, 
nascido em Varsóviaern1810,figura 
central do Romantismo. Ele domina 
musicalmente, pela importância 
intrínseca da sua obra, os grandes 
daquele período histórico, que o 
admiram com fervor. Embora per
didamente romântico, tem Chopin 
urna formação clássica. Dizia ele 
que Bach "é o pão nosso de cada 
dia", referindo-se aos 48 Prelúdios 
e Fugas do "Cravo Bem Tempera
do" que tocava de cor ao piano. Há 
'exemplos diretos da influência de 
Bach sobre Chopin, corno no estu
do op. 10 n11 4. Mas há toda uma 
aprendizagem bachiana feita por 
Chopin, que se revela na indepe
dência das partes, na polifonia da 
sua linguagem harmônica. O dom 
prodigioso do canto chopiniano 
provém de Bellini, cujas óperas, 
como de outros autores italianos, 
ouvia na infância. Em setembro de 
1831 Chopin chegava a Paris para 
uma permanência temporária que 
durou o resto da vida. No percurso 
de Varsóvia até a capital francesa 
deu triunfais audições, em várias 
cidades, afirmando-se como pianista 
de extraordinária sensibilidade, com 
uma maneira de tocar suave, ave
ludada, etérea que sua debilidade 
físicanãoperrnitiairalérndernatizes 
moderadas. A música de Chopin 

Dando uma forma pioneira para a 
música instrumental, Chopin 
escreveu quatro composições para 
piano sob a denominação geral de 
Scherzo, entre 1825 e 1843. São 
todas peças de um romantismo é,lr
rebatador. Em nenhuma obra 
Chopin se mostra mais energica
mente viril do que nos Scherzos. 
São eles, na verdade, angulares 

constituiu um mundo novo de ex
pressão sonora. Foi essa a reação de 
Schumann, quando, deslumbrado, 
examinou pela primeira vez as suas 
partituras. Frédéric Chopin, filho 
de pai francês e mãe polonesa teve 
educação muito cuidada, ao mesmo 
tempo de música e de cultura geral. 
Precoce na composição e na 
execução, começou a viajar pela 
Europa, demorando-se em Berlim 
e em Viena. Na Alemanha, foi sur
preendido com as notícias da 
insurreição polonesa de 1831: desde 
esse momento seu exílio se 
prolongaria até sua morte e não 
voltaria a rever a Polônia. Da 
Alemanha vai até Paris, onde se 
estabelece, sempre em conta to com 

Scherzo nº 4, Opus 54 

criações do repertório pianístico 
universal. O primeiro Scherzo, em 
si Menor, opus 20, é de 1835; o 
segundo Scherzo, em si Bemol 
Menor, Opus 31, de 1838; o tercei
ro, em Dó Sustenido Menor, Opus 
39, de 1840; e o quarto da série, em 
Mi Maior, Opus 54, de 1843. Al
guns musicólogos reconhecem que 
em seus Scherzos Chopin não se7 

numerosos outros exilados políticos 
poloneses. Paris,em 1831,éafloração 
do romantismo, de Lamartine e de 
Balzac, dos círculos intelectuais e 
artísticos a que Chopin logo se 
associa. Kalkbrenner e o Príncipe 
Radziwill apresentam-no aos salões 
aristocráticos ou burgueses, que logo 
reconhecem o talento do pianista. 
Abrindo caminho nos meios 
artísticos, tem sempre no coração 
aflito a memória de romances infe
lizes. Luta contra as ameaças da 
tuberculose 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 
maternais: a escritora leva-o para a 
ilha de Maiorca, onde eles 
permaneceram dois anos. De 
Maiorca, Chopin trará os seus Pre
lúdios. As temporadas parisienses 
alternam-se com o veraneio no 
castelo de Nohat. Chopin compõe 
febrilmente. Escritores e artistas 
estimulam-no, entre eles, Liszt. A 
doençaaparece. Vemarupturacom 
George Sand, prolongam-se as difi
culdadesfinanceiras. A enfermidade 
derruba-o, finalmente. Chopin ago
niza tendo à sua cabeceira a irmã 
Luisa. Sepultado no Pere Lachaise . 
em 1849, seu coração é mandado a 
Varsóvia, onde se acha na Igreja da 
Santa Cruz. 

guiu o caráter e a estruturação dos 
modelos tradicionais da forma 
sonata, indicando-lhes· o constante 
rítmo ternário rápido e associan
do-os mais aos modelos capricho e 
improptu. A forma é exposta no 
contraste entre dois temas princi
pais, alternando-se os movimento 
brilhar. tes e dinâmicos e os ele
mento· . líricos sempre personalís-

.. 



,f 

.. 



Tempos Modernos. 

Mais tecnologia pra 

você ter mais tempo 

pra rir, chorar, se 

divertir, virar o mundo de pernas 

pro ar. Mais tempo pra você se 

descobrir. E até pra bater papo 

com a gente. Porque, se depender 

da gente, você vai ter mais tempo. 

B·S BAMERINDUS 

Mais tempo pra você 
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''o Priva te Banking Finas a 
cuida de todos os meus negócios. 

Eu ligo para eles 
' so uma vez por semana.'' 

Márcia O. 'T'~· 

0 PRIVATE BANKING FINASA MA 
O Banco Mercantil de São Paulo não esquece que o Private 

Mesmo quando os nossos clientes querem falar bem dele. 

''Depois que criaram o 
Priva te Banking Finas a 

eu esqueci tudo sobre finanças. 
Eles lembram para mim.'' 

' .. 



''Eu não preciso de 
um consultor econômico. Sou cliente 

do Priva te Banking Finas a.'' 
Edgar M . M,-.-- -- ... _ 

NTÉM SIGILO ATÉ NOS ELOGIOS. 
Banking Finasa é um serviço pessoal e exclusivo . 
Para mais informações, procure o seu gerente. 

''o Priva te Banking Finas a 
me ajudou até a comprar um imóvel. 

Eu só assinei.'' 
xoto 

Private Banking 

A Moderno por Tradição. 
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simos no grande artista, que rara
mente os abandonava. · Aproxi
mando-se, contudo, mais do "im
promptu", tal como o fizera em 
seus Scherzos opus 31 (talvez o 
mais popular da série), o Scherzo 
Opus 54 também revela, em seu 

desenvolvimento algo fragmentá
rio, um domínio de total maturida
de na escrita das duas fases que se 
sucedem, como que num jogo de 
emulação entre os momentos líri
cos e as passagens mais movimen
tadas, mais vigorosas e brilhantes, 

Piano e Orquestra 

em nada convencionais, a um 
tempo densas e transparentes, nas 
quais se pode indentificar o abso
luto domínio de Chopin sobre a 
forma instrumental que versou com 
todos os recursos de seu gêniocri
ador e que o imortabilizou. 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 

Nascido em Salsburgo, a 27 de 
janeiro de 1756 e falecido em Viena, 
em 5 de dezembro de 1791, -
Wolfgang Amadeus Mozart pode 
ser chamado pai do concerto mo
derno. o que até ele fora esqito 
nessa forma era, em sua maior 
parte, uma adaptação do concerto 
grosso, destituído da verdadeira 
compreensão do papel exato do 
instrumento solista. Assim foi com 
J .S. Baçh e mesmo com Haydn e 
Karl Emanuel Bach o concerto era 
apenas um esqueleto da forma que 
mais tarde iria adquirir. Mozart, 
entretanto, conforme observam 
Brockway e Weinstock, "fez um 
trabalho tão perfeito, que ao fundir 
e adaptar certos elementos que en
controu à mão, que o concerto clás
sico para piano e orquestra pode 
ser considerado como criação sua". 
Foi ele quem destacou a individua
lidade do virtuose; quem deu à 
forma aspecto sinfônico, quem tor
nou clara a forma de sonata do 
primeiro movimento; quem reve
lou as possibilidades artísticas da 
cadência. Concerto de Mozart se
gue, em geral, um modelo facil
mentereconhecido. Tem três movi
mentos: primeiro, lento- expansi
vo e de amplitude sinfônica - é 

geralmente na forma de sonata. O 
segundo, de caráter cantabile, re
vela seu incomparável gênio lírico 
e sua reserva de bela melodia que 
parece inesgotável. Em seus movi
mentos lentos, Mozart trata muitas 
vezes o instrumento solista como 
se fosse a voz humana, fazendo-o 
por assim dizer, cantar uma ária 
com a orquestra delegada ao papel 
de acompanhante. O movimento 
conclusivo, em geral um rondó, é 
invariavelmente animado, gracioso 
e leve. Mozart compôs vinte e cinco 
concertos para piano e orquestra. 
Os quatro primeiros são arranjos 

de obras de outros compositores e 
foram realizados entre abril e julho 
de 1767, quando Mozart contava 
apenas 12 anos. Nessas peças, como 
disseram Brockway e Weinstock, 
"ele despendeu seus mais 
desvelados cuidados e sua 
inexaurível imaginação". O último 
concerto em si bemol maior K 595-
foi terminado em 1791, quando lhe 
restavam apenas onze meses de 
vida. Além dos concertos para piano 
e orquestra, Mozart compôs um 
concerto para três pianos e orques
tra e um para dois pianos. Escreveu 
todos esses concertos para sua 
própria execusão. Há neles conces
são ao virtuosismo, tal como acon
teceria, no violino, como Paganini. 
Os da primeira fase têm uma certa 
atmosfera tartiniana. A fase mais 
brilhante situa-se entre 1784 e 86. 
São doze concertos, com os quais 
Mozart obtém triunfos sobre triun
fos. O preferido de Beethoven era o 
em ré menor (K 466), que ele com 
frequência executava. Mesmo que 
alguns desses concertos tenham se 
popularizado mais que outros, a 
verdade é que eles constituem um 
conjunto de extraordinária beleza e 
de um frescor que não se alterou 
com o passar dos tempos. 

Concerto n º 18, em Si Bemol Maior - K 456 
Movimentos: I- Allegro Vivace II- Andante un poco Sustenuto III- Allegro Vivace 

Datada de fevereiro de 1785, uma 
carta de Leopold, que fora visitar 
seu filho Mozart em Viena, infor
ma-nos que de tocara diante do 
Imperador, com grande sucesso, 
este Concerto concluído a em 1784. 
A orquestra é tão densa quanto a 
do concerto anterior, mas à 
primeira vista, a inspiração pode 
parecer menos ambiciosa. 
1-Allegro Vivace- Sobre um alegre 

ritmo de marcha, aparecem dois 
temas muito simples, compartilha
dos entre solista e tutti, cada um 
deles seguido do seu ritornelo. Um 
elemento é notável: a transição que 
leva de um ao outro, com seus 
cromatismos que fazem a melodia 
curvar-se para a tonalidade de si 
bemol menor. Salpicado de imita
ções, o tema próprio do solista 
modula em ré bemol e fá menor, 

antes do retorno aos sopros do 
segundo tema do tutti. Precedido 
por uma cadência em fá, o desen
volvimento mistura com elemen
tos já conhecidos (o ritmo marcial 
do fim do primeiro tutti) passa
gens novas, com o contabile parti
cularmente expressivo com o qual 
o solista faz sua entrada, ou a co
movente frase que vem logo antes 
da repetição. Esta última retoma, 
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Talento 
faz parte do 

nosso , . 
negOCIO. 

Assim como o talento é 

fundamental para o artista, ele é 

capital para um grande banco. 

O CREFISUL, por exemplo, 

além de investir em cultura, arte e 

ecologia, também investe na arte de 

atender clientes e administrar 

dinheiro. Uma arte que exige 

técnica, sensibilidade e um talento 

todo especial para interpretar as 

verdadeiras tendências do mercado. 

Ligue 0800 12-2112 

para o CREFISUL atender você. 

Com muito talento. CREFISULQBANCO 
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com algumas mudanças, toda a 
primeira parte, inclusive o tema 
do pianista, e termina brilhante
mente. 
II-Andante un poco Sostenuto: pri
meiro movimento lento em menor 
desde o Concerto n11 9, este Andan
te é de fato um tema variado cujo 
aspecto popular não basta para 
esconder sua profunda tristeza. Na 
primeira variação, o piano repete 
o tema, que ele orna ligeiramente. 
Na segunda, é a orquestra que o 
expõe, sobrepujada pelas fusas do 
solista. Terceira variação: o diálo
go amplia-se, a orquestra se impõe 
com força enquanto o pianista 
continua seu caminho. A chegada 

da tonalidade maior parece trazer 
a calma graças às sonoridades 
doces e acariciantes da flauta e do 
oboé; mas a calmaria será breve. 
Para a quinta variação, a menor 
retoma seus direitos e o drama 
reaparece; o tema retorna na or
questra, enquanto o instrumento 
solista redobra em volubilidade 
antes do retorno desesperado do 
tema, pela última vez à quisa de 
coda. 
III-Allegro Vivace-a alegria, toda
via, vai explodir de novo !).este úl
timo mpvimento, mistura de sona
ta e de rondó. O tema é exposto de 
início pelo piano, depois retoma
do na orquestra que o faz seguir de 

um ritornelo. Tanto no primeiro 
intermédio quanto no segundo, 
uma sorridente melodia em fá, é o 
piano que conduz o jogo. O inter
médio central, em si menor, dita 
repentinamente um novo ritmo 
que vai super-impor-se ao 
precedente; donde uma tensão tão 
patética quanto a que domina o 
Andante. O solista retoma seu 
primeiro intermédio sem que o 
tema se faça ouvir novamente, 
procedimento pouco habitual e 
dramaticamente muito eficaz. O 
segundo intermédio volta, por sua 
vez, e, depois, o refrão, que dá 
lugar a um diálogo entre os dois 
parceiros. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Ludwig van Beethoven nasceu em 
Bonn, descendente de família de 
origem flamenga. Seu avô e pai 
eram músicos e ganha
vam a vida tocando nas 
capelas dos fidalgos 
palatinas. Ludwig, foi o 
mais novo dos sete fi
lhos. Teve infância infe
liz, explorado por um pai 
inescrupuloso, que fazia 
render a precocidade do 
filho. Estudou órgão e 
violino e o mestre Neffe 
o orientou em sua carrei
ra. Aos 13 anos, já com
punha "variações" sobre 
uma marcha de Dres
sler. Algumas famílias 
ilustres, passaram a aco
lher o compositor, entre 
elas, os Breuning. Aos 17 
anos, foi a Viena, onde 
tocou para Mozart, que 
que o elegiou e previu 
para ele um grande futuro. Cedo, 
Ludwig teve que assumir os encar
gos da família. Para isso, tocava na 
orquestra da Corte e se apresenta
va em recitais pela Europa. Além 
de Mozart, Haydn também, depois 
de ouvir suas composições em 
Bohn, se interessou por Beethoven, 

para quem deu aulas em Viena, 
onde ele viveu graças ao apoio do 
Conde Waldstein. Começa, então, 

a fazer sucesso e o público aplaude 
suas obras. Em 1800, com 30 anos, 
sente os primeiros sinais da sur
dez, quando escreveu . o famoso 
"Testamento de Heiligenstadt" 
(1802). Em 1814, já totalmente sur
do, se isola e passa a viver um 
período de sua vida, marcado pelo 

sofrimento. Mas são dessa mesma 
fase as suas mais importantes o bras. 
A Revolução Francesa o empolga-

va muito e o mestre de 
Bonn sonha com seus 
ideais, até que se desen
canta com Napoleão e 
retira a homenagem que 
lhe prestara, dedicando 
lhe a sua Sinfonia "He
róica". Os concertos 
para violino, o tríplice 
para violino, piano e 
violoncelo, as sinfonias 
principalmente a Nona, 
a Missa Solene e a ópera 
"Fidélio", além de inú
meras outras composi
ções coroam sua carrei
ra triunfal. Em 1827, 
numa tarde tempestuo
sa, Beethoven falecia em 
Viena (26 de março). 
'Goethe afirmaria ter 
jamais encontrado um 

"artista mais pujantemente con
centrado, mai-s enérgico, mais inte
riorizado". O mundo perdia um 
grande músico. Na verdade, Be
ethoven divide com Mozart, Bach 
e alguns outros gênios, o privilégio 
de serem os compositores mais 
amados. 
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/ se resum_e 

em quatro 
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Plano VIP Golden Cross 
O que destaca você de outras pessoas não é apenas o seu brilho pessoal. É a sua 

predisposição em fazer sempre as melhores escolhas. 
O Plano Vip Golden Cross foi especialmente desenvolvido para você, que exige 

excelência em atendimento. 
Ele garante livre escollia de médicos e hospitais no Brasil e no exterior, com 

reembolso das despesas em atendimentos eletivos e urgências. Além de ampla Rede 
Credenciada e Preferencial para cuidar de sua saúde, com muita categoria. 

Conheça as outras qualidades do plano que tem a classe e o estilo que só a Golden 
Cross oferece. Minai, o VIP é inigualável, como você. 

Golden Cross 
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Concerto n º 4, em Sol Maior, opus 58 (1805) 
Movimentos: I- Allegro moderato II- Andante con moto III- Rondó Vivace 

O Concerto n11 4 para piano e or
questra é considerado como o mais 
belo cinco concertos para piano de 
Beethoven e, certamente, o mais 
difícil. A dramaticidade da obra se 
insere em uma atmosfera de alta 
transcedência lírica. Ao compô-lo, 
alguns dias antes da estréia, Be
ethoven visitou o pianista Ferdi
nand Rie's, propondo-lhe dar a pri
meira execução. Ries, examinando 
a partitura, deu-se conta da im
possibilidade da tarefa e Beetho
ven, aborrecido, procurou o jovem 
pianista Stein, que aceitou a in
cumbência. Mas, chegado o dia do 
concerto, o obra, evidentemente 
não estava pronta e foram obriga
dos a substituí-la pelo Concerto n2 

3 em Dó Menor, que Stein tinha 
seu repertório. Essa obra-prima 

será talvez o ponto culminante do 
repertório para piano e orquestra. 
Sem acompanhamento orquestral, 
no Allegro, o piano espõe o tema 
de cinco compassos, que o "tutti" 
retoma. Beethoven consegue uma 
mágica especial para a atmosfera 
deste movimento que não teria sido 
conseguido se a orquestra, ao in
vés de entrar somente com o acor-

-de exótico de Si Maior, já tivesse 
tocado apenas com as madeiras 
aquela pequena frase reservada 
para o solista. O primeiro movi
mento contém inúmeras sutilezas 
de invenção musical. Nele Beetho
ven dá uma demonstração brilhan
te da diferença que existe entre as 
duas partes que contribuem para 
a composição do movimento ri
tornello e a exposição. A parte é 

preciosamente elaborada em 
escalas cromáticas, trinados, e se 
insere de preferência, na parte 
aguda do piano, com dramáticas 
quedas para o grave. No Andante 
chegamos a um ponto sublime da 
música, com o emocionante diá
logo entre o piano e a orquestra. 
Esse movimento foi comparado à 
pacificação das fúrias pelo canto 
mágico de Orfeu. A originalidade 
excepcional do Concerto não é 
menor no Rondó, de extraordinária 
força rítmica. Começa com 
compassos de acordes de Dó 
Maior, e a subdominante de sol 
Maior. O vigor atlético desse 
movimento não deve ser entendi
do como "agressivo". Nada acon
tece que posa turvar a alegria ou a 
pureza da linha melódica. 

HENRIQUE MORELENBAUM 

Graduado em violino, 
viola, composição e re
gência pela Escola de 
Música da UFRJ,ondefoi 
professor titular de Con
traponto, Fuga e 
Composição, Henrique 
Morelenbaum foi inte
grante de importantes 
conjuntos brasileiros 
como o Quarteto do Rio 
de Janeiro e o da Univer
sidade. Iniciou sua 
carreira no Teatro Muni
cipal, como músico de 
orquestra, passando a 
maestro interino, maes
tro do coro, maestro 
adjunto da Orquestra e, 
por duas vezes, Diretor 
Geral. Foi, também 
Diretor da Sala Cecília 
Meirelles. Morelenbaum 
recebeu o Prêmio Villa-Lobos, o Troféu Euterpe para 
Música de Câmara, diplomas de reconhecimento da 

Ordem dos Músicos do 
Brasil e do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, 
assim como a medalha 
Wieniawsky, do Ministério 
da Cultura da Polônia. Por 
ocasião da Conferência In
ternacional do Rio de 
Janeiro, dirigiu o Ballet 
"Floresta de Amazonas" e 
a obra sinfônico-coral"Des
cobrimento do Brasil", de 
Villa-Lobos, além de Kyrie 
e Glória, de Clovis Pereira. 
Recentemente dirigiu a 1 ª 
audição no Brasil do 
Concerto para piano e Or
questra de B. Emílio Ate
hortua e a estréia absoluta 
de "Silvestris Alma Natu
ra", de Gisêle Galhardo, 
obra vencedora do Concur
so de Composição promo

vido pela Sociedade de Intérpretes, Compositores e 
Musicólogos (SICOM). 



O PIANISTA 

JOSÉ CARLOS COCARELLI 

Nascido no Rio de Janeiro, José 
Carlos Cocarelli iniciou seus estu
dos aos 6 anos de idade, com sua 
mãe Judith Cocarelli, professora 
catedrática da UFRJ. Fez vários 
cursos de Alta Interpretação e Vir
tuosidade no Rio de Janeiro e São 
Paulo e com 9 anos ganhou um 
concurso da Orquestra Juvenil do 
TeatroMunicipaldoRiodeJaneiro 
e no ano seguinte para solista da 
Orquestra Sinfônica Brasileira. 
Com 18 anos recebeu uma bolsa de 
estudo do governo brasileiro e 
tentou pela primeira vez um con
curso internacional de piano, che
gando às finais. Foi, então, aceito 

como aluno particular de Adele 
Marcus, renomada professora do 
Juilliard School de Nova York. Em 
1983 foi chamado por Nelson Frei
re para substituí-lo num recital em 
Amsterdam, Holanda e começou, 
daí, sua carreira internacional. 
Passou viver na Europa e fixou 
residência em Paris, onde estudou 
com Mercês da Silva-Telles antiga 
aluna de Claudio Arrau. Esta con
seguiu que Cocarelli tocasse para 
Arrau que, impressionado com seu 
talento, recomendou-o ao seu pró
prio empresário parisiense. Entre 
os prêmios que conquistou estão: 
Primeiro Prêmio do Concurso ln-

terrtacional Busoni - Itália, 1985; 
Primeiro Prêmio do Concurso In
ternacional Marguerite Long- Jac
ques Thibaud- Paris, 1986; Segun
do Prêmio no Concurso Interna
cional Van Cliburn - USA, 1989. 
Cocarelli fez uma carreira vitorio
sa na Europa e Estados Unidos. 
Entre os teatros em que apresen
tou, estão: Salle Pleyel, Salle Gave
au, Theatre du Châtelet, em Paris; 
Concertgebow de Amsterdam; 
Carnegie Hall de Nova York; Sun
tory Hall de Tokio; Orchestra Hall 
de Chicago; Herkulessal e Gasteig 
Prinzregent de Munique. 
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Você sempre foi fantástico com as palavras. 

Lembra aquela primeira carta de amor? 
Foi quando eu soube que nós acabaríamos casando. 

E o poema que você me escreveu na nossa lua-de-mel em 
Provence ainda hoje me tira o fôlego. 

Então, para celebrar o nosso décimo aniversário, nada me 
parece tão perfeito quanto dar a você uma Waterman. 

Você trouxe tanta beleza à minha vida, que eu gostaria de 
retribuir de uma maneira muito especial. 

Os franceses sempre foram conhecidos por seu estilo e sofisticação. Mas nunca isso foi tão evidente quanto 
na delicada arte das canetas Wáterman, como a clássica Man 200 Rhapsody, com seu acabamento especial em 

ouro 23,6 quilates. Wáterman de Paili;;~~ da arte e do bom gosto francês. 
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