
4 vezes por semana non ·stop: 
entre o Brasil e a Alemanha. 

Só os Boeing 7 4 7 SL da Lufthansa levam você para Frankfurt e trazem de volta para 
o Rio, sem escalas, quatro vezes por semana. Com sleeper service na primeira 
classe, novas poltronas mais largas na business classe alto padrão de serviços na 
classe turística. Qualquer dúvida, fale com seu agente de viagem ou entre em 
contato com qualquer escritório da Lufthansa. 

8 Lufthansa 
Linhas Aéreas Alemãs 
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NELSON FREIRE 

A biografia de Nelson Freire se enquadra à perfeiçaõ no modelo des
crito por sociólogos americanos como ideal para o florescimento de gran
des carreiras artísticas. Seu talento precoce foi logo reconhecido por uma 
famt1ia sensível, com muita vivência musical. O grupo familiar, como um 
todo, jamais fugiu a sacrifício algum que resultasse proveitoso ao irmaõ 
caçula, prodigiosamente dotado. Assim, da pequena Boa Esperança (MG), 
pátria dos Freire, longas viagens a Varginha eram empreendidas pelas 
poeirentas estradas mineiras, onde o menino de 5 anos de idade encontra-
ra um professor adequado. . 

Revezavam-se mae e irmãs nas jornadas em "jardineiras", e o garoto, 
embora de saúde frágil, naõ se queixava de começar viagem às 6 da ma
nhã. Quem sabe já aceitava o sacrificado destino de músico, eternamente 
na estrada. 

Quando o Maestro de Varginha declarou nada mais ter a lhe ensinar, 
a famt1ia de Nelson naõ hesitou: abandonaria o status e o conforto do 
grande casaraõ colonial de Boa Esperança, a horta, o pomar, o jardim, e 
viria para o Rio de Janeiro. Aqui Nelson encontrou outro fato r considera
do obrigatório ao desabrochar do grande talento: umafigura de mestre 
naõ apenas exigente artisticamente, mas fascinante como personalidade e 
dotada de formidável sapiência pedagógica e musical: Nise Obino. Foram 
anos de acompanhamento diário, seis dias por semana, das oito da manha
ao meio-dia. Naõ se conhece história semelhante de dedicação do Mestre 
ao aluno, de um lado, e de correspondência taG- integral às expectativas 
da professora por pa;te do discípulo . 

Supervisionado por Lúcia Branco, que acompanhara a formaçaõ da
da a Nelson por Nise, o pianista de 12 anos de idade foi o mais jovem lau
reado do I Concurso Internacional do Rio de Janeiro, recebendo do Pre
sidente Juscelino Kubitschek uma bolsa de estudos na Europa. 

Quem assistiu pode testemunhar: o début de Nelson na Academia de 
Viena, na classe de aperfeiçoamento de Bruno Seidlhofer, causou sensa
çaõ. Data dessa época (1959) outro marco importante - tanto pessoal 
como artístico - da vida de Nelson Freire: a amizade com Martha Arge
rich, convivência enriquecedora para os dois músicos. 

Desde 1964 Nelson se apresenta no grande circuito internacional da 
música erudita . Vencedor do Concurso Internacional Vianna da Motta 
(Lisboa), detentor da Medalha Dinu Lipati, Grande Prêmio Edison dos 
Críticos Musicais da Holanda (por suagravaçaõ dos 24 Prelúdios de Cho
pin), Nelson impressiona crescentemente as platéias e os críticos estran
geiros. A Revista Time considerou-o um "dos maiores pianistas de sua ge
ração ou de qualquer outra". 

Em turnê praticamente contínua, com vários discos gravados no ex
terior, Nelson passa apenas dois meses por ano em sua casa de Saõ Conra
do. Profundamente apegado às coisas do Brasil, homem cordial por exce
lência, Nelson continua a mesma pessoa encantadoramente simples, afe
tuosa com seus familiares, amiga de seus amigos, Impressiona lá fora sua 
postura pouco vaidosa: sua opçaõ pela música tem algo de religioso, as
pecto de sua arte - entre outros- que lemora a grande Guiomar Novaes. 
Aos seus impressionantes recursos técnicos, à sua variadíssima palheta de 
timbres, Nelson vem aliando uma concepçaõ estética cada vez mais madu
ra e original. É ele, sem dúvida nenhuma, um dos músicos mais fascinan
tes da atualidade. 

GILDA OSWALDO CRUZ 
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TEATRO MUNICIPAL 
Dia 11 de junho, às 21 horas 

PROGRAMA 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
(1756-1791) 

Sonata em lá maior, K. 331 

Andante grazioso 
Minuetto 
Alia turca 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Sonata em dó sustenido menor, op. 27 n<? 2, "Ao Luar" 

Adagio sostenuto 
Allegretto 
Presto -Agita to 

Intervalo 

FRÉD:i!RIC CHOPIN 
(181().1849) 

- Polonaise-Fantasia, op. 61 
- Mazurka em si bemol menor, op. 24 n<? 4 
~ Scherzo n<? 2, em si bemol menor 

CLAUDE DEBUSSY 
(1862-1918) 

"Images" 

"Re[lets dons I 'eau" 
"Poissons d'or" 

ISAAC ALBENIZ 
(186().1909) 

- Evocación 
-Navarra 




