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LUIZ, MEDALHA 

No Brasil, foi aluno das professôras Ordália Jacobina 
e Elzira Amábile. Fêz aperfeiçoamento com o professor 
Arnaldo Estr ella. Prêmios em Concursos: 1960 - 1. 0 prêmio 
no concurso Nacional de Piano do Rio de Janeiro . 1963 
1. o lugar ( " hors concours" ) em concurso da Orquestra 
Sinfônica Brasileira. 1964 - 1.0 prêmio no Concurso Nacio
nal da Bahia. Bolsista dos govêrnos - francês, húngaro e 
alemão. 1971 _ 1.o prêmio no Concurso Internacional de 
Terni, Itália. No Brasil, realizou concertos com orquestra 
e recitais em diversas capitais . No exterior tem feitu 
tournées na Alemanha, Itália, Suíça, França, Polônia, 
Bulgária e Hungria. 

' " ... Não se deixa apenas, no entanto, êsse jovem 
pianista empolo ar pela função virtuosística. Domina-se. nos 
momentos de lirismo, para transformar em fôrça de sonho, 
para transfigurar em beleza singela as frases onde se 
harmonizam a fantasia e a naturalidade." 

(Diário de Notícias - Rio de Janeiro) 

" . .. Medalha mostrou que não é apenas um fenômeno 
do ponto de vista técnico, mas que a natureza fêz dêle 
um grande talento musical. Seu temperamento é compará
vel ao de um vulcão ." 

(Tages Anzeiger - Zurich) 

" . .. Medalha é um concertis ta que faz da múszca um 
bloco granítico construido monumentalmente." 

(L'Unittá - Roma) 
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Schumann 

Brahms 

Chopin 

Debussy 

Rachmaninov 

Paganini Liszt 

PROGRAMA 

I 

Arabeske em Dó maior op. 18 

Sonata op. 5, em fá menor 

allegro maestoso 

andante expressivo 

Scherzo ( allegro enérgico) 

Intermezzo (andante molto) 

Finale - allegro moderato 

ma rubato 

II 

Noturno em Fá maior, op. 15 n.o 1 

Estudo op. 25 n .0 10, em Si menor 

Etude - Pour les Degrées 

Chromatiques 

Etude - Tableau, em Mid mineur 

Estudo em lá menor. 
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