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NELSON FREIRE grdvd exdusivdmente pdrd Discos CBS. 



NELSON FREIRE NO EXTERIOR 

Em breve intervalo de sua temporada no exterior, o pianista 

Nelson Freire, atendendo a inúmeros pedidos, apresenta-se, hoj e, em recital 

de despedida, partindo, a 3 de novembro próximo, para a Europa, onde o 

esperam numerosas apresentações nos principais centros do Velho Mundo. 

Nelson Freire obteve, há dias, mais um importante laurel 

internacional: o "Prêmio Edison'', do disco , que lhe foi atribuído na Holan

da , por sua gravação dos ''24 Prelúdios", de Chopin. A esse respeito, me

receu, em Haia, a séguinte crítica: "O júri, por unanimidade ficou conven

cido de que aqui se encontra um pianista que soube trazer a essas super

conhecidas peças uma luz nova e maravilhosa, de uma maneira que ninguém 

ousaria superar. Evidentemente, Freire possui uma técnica de arrepiar os 

cabelos. Mas, o que mais importa, é que ele tem uma maneira totalmente 

pessoal de encarar o texto. Sua interpretação, admiràvelmente responsável, 

dá à música uma súbita e comovedora simplicidade. Para sugerir o Chopin 

de Nelson Freire ocorre-nos apenas um nome - Horowitz. Horowitz con

tinua a ser citado como o "non plus ultra'' da interpretação pianística, mui

tas vezes injustamente, segundo nossa opinião. Esse brasileiro de 28 anos, 

no entanto, é um dos verdadeiramente grandes. A ''CBS" fez bem em lan

çar Nelson Freire. É um disco para ser ouvido e venerado. Essa surpreen

dente gravação oferece uma oportunidade para se gozar da mais alta beleza 

pianística ." 

J. W . H. 
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FRANZ LISZT Soneto de Petrarca n.0 104 

FRA NZ LISZT - - Sonata em si menor 

Lento ass ai . Grandioso 

Recitativo • Recitativo .Andante sostenuto 

Allegro energ1co · Piu mossa - Presto 

Andante sostenuto . Allegro moderato - Lento assai 
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FRÉDÉRIC CHOPIN - 12 Prelúdios 

FRÉDÉRIC CHOPIN - Balada n. o 3 

FRÉDÉRIC CHOPIN - Improviso op. 36 

FRÉDÉRIC CHOPIN - Polonaise op. 53 ("Heróica" ) 




