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GRANDE CONCERTO DO VIOLINISTA 
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S , PAULO 

CONCERTOS - ~ 
MISCHA VIOLIN - Visitou-nos, pela 

primeira vez, ha um lustro, apenas, se nã" 
nos enganamos, este violinista russo, que 
mal sah:C. das incertezas da adolescenc1!1 
para as exuberancias da. mocidade em que 
hoje pompeia, aos vinte annos, se tanlo, 
jâ laureado artista. Porque Mischa Vio
lin é um artista, um grande, um extraor
dinario artista, no que tem de mais p~~

ciso e nobre o termo; e á sua arte se vota 
- percebe-se, ouvindo-o - como quem 
nella busca, de preferencia âs consagra
ções terrenas e ao bem estar material, o 
Intimo gozo das sensações esthe!Jcas, A 

sua alma. e a alma do seu lnstrumen· 
to se casam, se fundem, se transfundem: 
- Vivem ambas a mesma vida intensa, vi
bram unisonas nos mesmos sentimentos 
emotivos, nas mesmas aspirações. 

E esse notavel subjectivismo - notava! 
e raro em quem começa apenas a entrar 
na posse da sensibilidade consciente - elle 
o transmitte Integrai e vibrante ao publl- I 

co, que logo fica preso _ao encanto e á 

1 sinceridade da. ·sua maneira de sentir e de 
I executar. 

l Foram estas, em synthese, as lmpres
sOe.s QU. no.~ cleWII o ae11 primeiro oon• 
certo realizado hontem, perante regular 
concurrencia, no Theatro Municipal. 

1 
E last~mamos que não desbordasse de 

· espectadores o t'heatro, porque então ass:s-

1 tiriamos a uma verdadeira apotheose, tal 
o enthusiasmo, o calor, o phrenesi com que 
foi a.ppla:ldido o extraordinario v;oJin!sta, 
dourante a éXecução do programma do con-
certo, 

I 
Deu começo a .esse programma uma S:>· I 

nata de Nardini-David, que é uma joia I 

I 
musical de alto quilate e que deu margem I 
a MiScha Violin para pôr em evidencia, :ie I 
par com a sua technica impeccavel, com o 
seu espantoso poder de colorido, com a 1 

sua pureza de som, uma admiravel 2eve- : 
ridade de escola. 

Esses mesmos predicados, que o tornam 1 

íncomparavel, elle ainda os revelou nos J 

demais numeres do programma, isto ê, 

no 2. • concerto de Wieniawsky, cujo an· I 
da·llte é de uma. suave e emocionante bel

leza, no Nooturno de Chopin-Wilhe!my, na l 
Dança Slavonioa de Dvorak-Kreisler, no 
Schen;o e Estudo de Beethoven-Auer, no 

j.Sohenzo-Ta?·antella de Wieniawsky e em 
tres numeres ertra-programma: uma Can
ção hindW ,que ao violinista lhe Inspirou a 
opera Cooq D'Ot·, de Korzakoff, uma Uan
çã.o hebraica, de Achron e o Moto JJerpe

tuo de Paganinl. 
Não nos permittio o adeantado da hora 

em que ::..Jinhavamos estas notas impr,.s-
1 .3ionistas dizer, ao justo, o que foi o pri- I 

meiro concerto de Mischa Violin. i 
Quem ainda o não conhece, não perca. . 

o seu segundo concerto, que se realiza 
quinta7feira proxima. 

Dos triumphcs pelo artista hontem al
cançados participou o Sr. João de Souza 
Lima, que, ao piano, muito concorreu p::t- I 
ra o realce que teve a Sonata de Nardini I 
e o Segundo concerto de Wiemawsky, I 
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S . PAULO 

CONCERTOS 
MISCHA VIOLIN - Visitou-nos, pela 

primeira vez, ha um lustro, apenas, sa não 
nos enganamos, este violinista russo, que 
mal sah:a das incertezas da adolescenc1a 
para as exuberancias da. mocidade em que 
hoje pompeia, aos vinte annos, se tanto, 
j:l. laureado artista. Porque !iischa Vio
lin é um artista, um grande, um extrao~

dinario artista, no que tem de mais pt<J
ciso e nobrE:' o termo; e ã sua arte se vota 
- percebe-se, ouvindo-o - como quem 
nella. busca, de preferencia ê.s consagra
ções terrenas e ao bem estar material, o 
intimo gozo das sensações estbetlcas. A 
sua alma e a alma do seu Instrumen
to. se casam, se fundem, se transfundem: 
- vivem ambas a mesma vida intensa, vi
bram unisonas nos mesmos sentimentos 
emotivos, nas mesmas aspirações. 

E esse notavel subjectivismo - notavel 
e raro em quem começa apenas a entrar 
na. posse da sensibilidade consciente - eiJe 
o transmitte integrai e vibrante ao publl- 1 

co, que logo . fica preso _ ao encanto e â 

sinceiidade da sua maneira. de sentir e de I 
~ executar. 

Foram estas, em synthese, as impres
aOes QUe .n011 ele~~~ o ae~a primeiro oon• j 
certo realizado hontem, perante regular 
concurrencia, no Theatro Municipal. 

E Iast~mamos que não desborda;se de 
espectadores o t'heatro, porque então ass:.S· 

j tiriamos a uma verdadeira apotheose, tal 
o enthuaiasmo, o calor, o phrenesi com que 
foi applaadido o ex traordinario v;olin!sta, 
oorante a éXecução do programma do con-
certo. 1 

Deu começo a esse programma uma S;,-~ 

' nata de Nardini-David, que é uma joia 

I 
musical de alto quilate e que deu margem 
ra. MiScha Violin para pôr em evidencia., ·ie I 
par com a sua technica impeccavei. com o 
seu espantoso poder de colorido, com a i 
sua pureza de som, uma admira.vel seve- ' 
ridade de escola. I 

Esses mesmos predicados, que o tornam I 
incomparavel, elle ainda os revelou nos 1 

demais nume1·os do programma, isto é, I 
no 2.• concerto de Wieniawsk.y, cujo an

da·Me é de uma suave e emocionante bel- ' 
leza, no Nocturno de Chopin-Wilhelmy, na 
Dança Slavonica de Dvorak-Kreisler, no 
Schm·.:o e Estudo de Beethoven-Auer, no 
.Sclle?·zo-Ta?·antella de Wieniawsky e em 
tres numeres ertra-programma: uma Can
ção hindW ,que ao violinista lhe inspirou a 
opera. Oocq D'Or, de Korzakoff, uma. can-

' ção hebraica, de Achron e o Moto Jierpe

tuo de Paganinl. 
Não nos permittio o adeantado da hora 

em que "-IInhavamos estas notas lmprJOS- . 
, aionistas dizer, ao justo, o que foi o prl- I 

meiro concerto de Mischa Violin, 
Quem ainda o não conhece, não perca. 

o seu segundo concerto, que se realiza 
quinta-fe ira proxima. 
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Dos triumphcs pelo artista. hontem al
cançados participou o Sr. Joüo de Souza 
Lima, que, ao piano, muito concorreu p'l.- I 
ra o realce que teve a. Sonata de Nardini I 
e o Segundo concerto de Wiemawsky. 
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