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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 21 O 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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62 Concerto 
PROGRAMA 

Piano Solo 
FRÉDÉRIC CHOPIN 

Sonata n12 3, em Si Menor, Opus 58 
Movimentos: 

I - Allegro Maestoso 
II- Scherzo- Molto Vivace 
III- Largo 
IV- Finale- Presto non tanto - Agitato 

Piano e Orquestra 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 

Concerto n12 20 em Ré Menor, K. 466 
Movimentos: 

I- Allegro 
II- Romanza 
III- Rondó 

INTERVALO 

SERGUEI RACHMANINOFF 
Rapsódia sobre um tema de Paganini, 

para piano e orquestra, Opus 43 

Solista: NELSON FREIRE 

Regente: ROBERTO TIBIRIÇÁ 

APOIO: PREFEITURA MUNICIPAL 00 RIO DE JANEIRO 
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Uma iniciativa da maior competência 
Cinco espécies 

de tartaruga que se 
distribuíam por to
do o litoral brasileiro 
foram utilizadas 
como fonte de ali
mento durante 
centenas de anos, 

das de extinção. Hoje, o Projeto r--'· • 

e estavam ameaça-

Para reverter esse 
processo, em 1980 
o IBAMA criou o 
Programa de 
Proteção e Pesquisa 
das Tartarugas 
Marinhas, conhecido 
comoTAMAR. 

TAMAR reúne mais 
de 200 pessoas (entre 
técnicos, pescado
res, estudantes), mo
nitora inin ter
ruptamente cerca 
de 1000 km de 
praias, e já liberou 

A Petrobrãs se preocupa 
com o aumento 
destas reservas também. 

/ 
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mais de 1.000.000 
de filhotes. 

E, além de salvar 
as tartarugas, o Pro
jeto TAMAR está con
seguindo implantar 
amplo conhecimento 
sobre o meio ambi
ente e também sobre 
o desenvolvimento 
sustentado. 

A Petrobrás pros
·pecta petróleo no 
mar para aumentar 
as reservas brasilei
ras e cerca suas 
atividades com os 
mais rigorosos 
cuidados para pre
servar as reservas 
ecológicas. 

Principal partici
pante do Projeto 
TAMAR, a Petrobrás 
é o maior empreen
dimento industrial 
do Hemisfério Sul. 

E tem uma 
consciência ecoló
gica maior 
do que ela 
própria. 

BRASIL 
UNIÃO DE TODOS 
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Piano Solo 
FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849) 

Frédéric Chopin compôs três sona
tas para piano. A primeira em Dó 
Menor, Opus4, é de 1828 e pertence 
à sua fase deaprendizagem,quando 
ele tinha ainda 18 anos de idade, 
vivia em Varsóvia e era um aluno 
promissor do Prof. Josef Elsner. É 
uma Sonata raríssimamente toca
daeporissomesmopoucoconhecida 
do grande público. As outras duas 
-a em Si Bemol Menor, n° 2, Opus 
35 e a em Si Menor, n° 3, Opus 58-
são da íase mais madura do 
compositor. Elas se constituem nos 
mais ambiciosos projetosdeChopin 
para piano solo,apesarde não serem 
necessariamente os mais bem 
sucedidos. Chopin não se sentia 
muito à von~ade para com a forma 
sonata. Não possuía nem o poder 
de organização e integração, 
tampouco o dom do desenvolvi
mento e da transformação tão ne
cessários na composição de sona
tas. O que ele realmente fez foi inte
grar quatro peças musicais distin
tas, todas de extraordinária beleza, 

cada uma delas possuindo seu efei
to como uma composição indivi
dual, mas sem relação com a sona
ta, como um todo. Elas provocaram 
reações contrárias, principalmente 
porque não seguiam as formas de 
seus antecessores: Haydn, Mozart, 
Beethoven e Schubert e, pelo con
trário, brotaram da imaginação de 
um músico extremamente liberal e 
que nunca se prendeu a conceitos 

fossem eles artísticos, sociais ou 
políticos. O próprio Schumann, que 
descobriu Chopin, escreveu sobre 
a Sonata n° 2, o que se aplica a sua 
sucessora: "Ter chamado isto de 
sonata nos leva a pensar num 
capricho, senão em orgulho. Pois 
ele simplesmente conectou quatro 
de seus mais loucos filhos a fim de 
introduzí-losfraudulentamentesob 
este nome, em um lugar no qual, de 
outra forma eles jamais teriam en
trada". OfatoéqueassonatasemSi 
Bemol Menor e a em Si Menor 
sobreviveram às críticas e se trans
tornaram em peças obrigatórias do 
repertório universal do piano solo. 
A grande força dessas obras está 
em seus temas líricos, para aos quais 
a energia musical sempre se enca
minha. São longas: a n° 2 dura cerca 
de 23 minutos e n° 3 tem aproxima
damente26minutos.Massãosempre 
ouvidasdurantetodaa sua execução, 
com maior prazer e atenção, princi
palmente quando interpretadas por 
grandes pianistas. 

Sonata n 2 3 em Si Menor, Opus 58 (1844) 
Movimentos: I- Allegro Maestoso II- Scherzo- Molto Vivace 

III- Largo IV- Finale- Presto non tanto- Agitato 

Composta em 1844, quando Cho
pin, já contava 34 anos idade e 
estava vivendo em Paris, num 
período bem amadurecido da sua 
carreira, a Sonata n11 3, em Si Bemol 
Menor,foi umdospoucostrabalhos 
completados naquele ano. Pouco 
depois, 1845, era publicada por 
Breitkopt & Haertel, dedicada pelo 
autor a umadesuasalunaseamigas, 
a Condessa F. de Perthuis, esposa 
do ajudante-de-campo do Rei Luiz. 
Felipe. Chopin tevedificuldadesem 
se concentrar na produção desta 
Sonata. Para ele era quase impos
sível escrever em Paris, onde seus 
compromissos sociais e de ensino 
tomavam-lhe quase todo o tempo. 
Enfrentava, também problemas em 
seu relacionamento com George 
Sand. E, para completar o elenco de 
dificuldades, seu copista e amigo 
JulianFontanaestava viajando pela 
América e Chopin tinha verdadei
ra ojeriza de escrever na pauta a sua 

própria música. A Sonata em Si 
Menor reflete, portanto, esse perío
do da vida do compositor e mostra, 
por isso mesmo, harmonias irregu
lares e alguns impulsos criadores 
incontroláveis, aliás muito critica
dos por musicólogos da época. 
Embora não tão popular quanto a 
Sonata em Si Bemol Menor, com 
sua famosa Marcha Fúnebre, a 
Sonata em Si Menor é de extraordi
nária beleza, revelando-se repleta 
de idéias brilhantes e invenções 
temáticas. O primeiro movimento
Allegro Maestoso - mostra os efei
tos dos estudos que Chopin fez 
das obras de Bach e Mozart. O 
Scherzo - segundo movimento - é 
constituído sobre uma linha meló
dica cuidadosamente tecida em 
torno da tensão e liberação harmô
nicas. É um movimento de enorme 
encanto, de uma contextura leve e 
suave, contrastando com a riqueza 
temática do primeiro movimento. 

O Largo é marcado por uma mu
dança de tonalidade (si maior) que 
parece nos revelar um horizonte 
insuspeitacfo e na tranqüilidade 
desta nova paisagem; segue-se um 
"cantabile",muitoampliadoemsua 
extensão, mas . bem pequeno em 
escala. Pode-se notar que o Largo 
tem algumas características italia
nas e marca um dos melhores 
momentos criativos de Chopin. O 
Finale- Presto non tanto- Agita to
é.daspartesmais difíceisde serem 
executadas. O seu Agita to faz com 
que os mais talentosos pianistas 
tropessem. Sente-se, no Finale, um 
ressurgimento do ímpeto musical. 
As linhas são revestidas de passa
gens brilhantes e coloridas, mas a 
turbulência nunca mascara a ten
dência da melodia que é exposta 
através do movimento. Na opinião 
de muitos críticos, a Sonata em Si 
Menor é das mais fascinantes com
posições de Chopin. 



UM BANCO COMPLETO 
SE INTERESSA POR 

TODO O TIPO DE NOTAS. 

CITIBANK. 
APOIANDO A ORQUESTRA 

A 

SINFONICA BRASILEIRA. 

CITIBAN<O 
A FORÇA QUE SOMA. 

~· 

"· 

.. 

, 

.. 

I 
1": 

Piano-e-orquestra 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 
Beethoven tinha a maior admiração por Mozart e foi 
um dos intérpretes do Concerto n2 20 em Ré Menor K 
466, seu preferido e que também era um dos concer
tos que a pianista Guiomar Novaes mais gostava e o 
incluía, sempre que possível, em suas apresentações 
com orquestra. Por 
esse motivo o pia
nista Nelson Freire 
fez questão de exe
cutá-lo com a Or
questra Sinfônica 
Brasileira, na Série 
"Os Pianistas", nes
te anos em que se 
comemora o cente
nário de Guiomar. 
Beethoven aliás, es
creveu para o Con
certo n2 20 uma "ca
denza", frequente
mente executada 
pelos pianistas in
térpretes dessa ge
nial obra de Mozart. 
Em 1787, com ape
nas 17 anos, Beetho
ven visitou Viena, 
em viagem patroci
nada pelo Príncipe 
Eleitor, que tomara 
conhecimento de 
seu talento. Na ca
pital austríaca, cen
tro formador de 
grandes músicos, 
vivia Mozart, a 
quem Beethoven tanto admirava. Até então, as com
posições de Ludwig, comparadas com as de Mozart, 
eram menos amadurecidas, segundo afirma v a Neefe, 
professor e mais severo crítico de Beethoven. Aliás, a 
primeira crítica que Ludwig leu sobre si mesmo 
dizia: "Apesar de ser ainda um menino de 12 anos, 
tem um talento promissor ... se continuar como co
meçou, certamente virá a ser um segundo Mozart". 
Essas comparações com Mozart deixavam Beetho
ven sempre envaidecido. O autor de "As Bodas de 
Fígaro" então era o gênio da música, que o mundo 
mais respeitava. Conversar com Mozart contituia o 
maior desejo de Beethoven e sua viagem a Viena 
deu-lhe esta oportunidade, que certamente marcou 
sua vida. Com 17 anos incompletos Beethoven, foi ao 
encontro de Mozart que, ao contrário, era famoso 
desde a infância. Beethoven viu-se diante de um gê
nio que, com apenas 31 anos, já se mostrva envelheci
do e doente, enquanto queele com 16 anos, irradiava, 
alegria e caminhava para o sucesso. Mozart além do 
mais, perdera seu pai, recentemente e estava preocu-

pado com a composição do "Don Giovanni". É quase 
certo que ele não tocou para Beethoven. Mas este, por 
sua vez, tocou para Mozart uma composição sua, 
pouco elogiada que foi considerada, apenas "uma 
peça brilhante" .. Quase no fim do encontro, realiza

do em clima de frie
za, Beethoven pediu 
a Mozart que inven
tasse um tema no 
piano, so9re o qual 
ele improvisaria. Foi 
aí que o jovem com
positor mostrou sua 
imaginação e origi
nalidade. Mozart 
ouviu se conteve e 
não fez elogios. Mas, 
foi até a sala contí
gua, onde estavam 
alguns amigos que 
também ouviam a 
música e disse-lhes: 
"Observem esse ra
paz. Ele ainda será 
mundialmente fa
moso". E, retoman
do despedir-se de 
Beethoven, saudCK>: 
"Algum dia você 
será grande sucesso 
no mundo". Beetho
ven retirou-se certo 
de que havia recebi
do uma verdadeira 
benção e nunca co
mentou nem com 

amigos mais íntimos, o resultado daquele encontro 
memorável. Os dois gênios nunca mais se avistaram. 
Beethoven pouco depois retomou a Bonn, onde sua 
mãe estava morrendo de tuberculose e Mozart conti
nuou residindo em Viena, até morrer, em dezembro 
de 1791. Em 1792, Beethoven, com 22 anos, voltou a 
Viena, onde passou a residir. Já era um cidadão do 
mundo. Mozart falecera há pouco tempo e Ludwig 
se considerava seu legítimo sucessor. A Revolução 
Francesa, nesta época, avançava pela Europa e 
Beethoven com suas despesas pagas pelo Príncipe 
Eleitor, viajou para a capital austríaca, levando com 
ele um bilhete que recebera do Conde Waldstein, 
escrito às vésperas da viagem: "Caro Beethoven, vais 
agora à Viena realizar uma aspiração que te foi 
negada por tanto tempo. O gênio de Mozart chora e 
lamenta a sua morte. Procurou asilo em Haydn, mas 
não encontrou acolhimento. Agora procura outro re
fúgio. Se te mostrares perseverante e diligente acaba
rás, sem dúvida, por receber o espírito de Mozart das 
mãos de Haydn." 
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Concerto n º 20 para piano e orquestra em Ré Menor, K 466 (1785) 
Movimentos: I- Allegro II - Romanza III- Rondá 

Existe um consenso unânime entre 
os estudiosos da obra mozartiana, 
sobre a importância excepcional 
que nela têm os concertos para 
piano. Considera-se que, em con
junto, eles representam uma con
tribuição mais significativa para a 
história da música, do que as suas 
quase cinqüenta sinfonias (das 
quais apenas cinco seriam verda
deiramente imortais, segundo 
Einstein). Com relação aos con
certos para outros instrumentos, 
Mozart cultivou-os esporadica
mente, exceção feita aos de violino, 
que não atingem, no entanto, a 
importância dos de piano, além de 
terem sido, quase todos, compostos 
quando ele ainda não atingira sua 
total maestria. Uma das razões 
apontadas para explicar este fato é 
que Mozart foi dos maiores pia
nistas de seu tempo. Sua habilidade 
na arte da improvisação era 
extraordinária. Além disso, não 
havia, ainda, o costume de realiza
rem-se recitais para piano, o que só 
aconteceu com o aparecimento de 
um instrumento mais aperfeiçoado 
que o conhecido por ele, possibili
tando as exibições acrobáticas de 

que o século passado se fartou e, 
naturalmente, pondo à disposição 
dos verdadeiros músicos melhores 
recursos. Assim, o concerto para 
piano era a melhor maneira de um 
compositor exibir, ao mesmo tempo 
os seus dotes criadores e a sua 
virtuosidade instrumental. Mozart 
é dos mestres do classicismo, o mais 
difícil de ser convenientemente 
executado. Urna das formas de 
exteriorização do miraculoso gênio 
mozartiano, se encontra na 
essencialidade inigualável das 
escrituras, que conduz ao auge do 
rendimento musical expressivo 
com o mínimo de meios materiais. 
O valor sonoro, em Mozart, se 
relaciona a essa suprema economia, 
e é maior, proporcionalmente, do 
que em qualquer outro gênio da 
música. Todas as notas, mesmo as 
que se afiguram musicalmente 
secundárias, têm uma espécie de 
luminosidade, que concorre para 
conferir à obra sua fisionomia 
autêntica, sem a qual ela se atraiçoa 
gravemente. Todas as durações, 
todos os silêncios, são elementos de 
uma perfeição total, que se destrói 
quando não atentamos para essa 

significação assombrosamente 
quintessenciada da música. A 
simples síncope nos primeiros com
passos do tutti inicial do Concerto 
em Ré-Menor, K. 466, escrito em 
1785, cria uma impressão não ape
nasdramática, mas trágica. Mozart 
já não é o mestre apenas da elegân
cia, da amabilidade rococó, mas nele 
deparamos também a profundeza, 
a amplitude, o infinito do coração 
humano. Mozart, figura central do 
período clássico,é também o profeta 
do romantismo. A Romanza em si 
bemol, também estrutura-se em 
quatro tempos, como o primeiro 
movimento .e expõe de início um 
dos temas mais populares do com
positor. Já no primeiro refrão do 
Rondó terminal, temos um solo 
pianístico de 14 compassos, a or
questra, com desenvolvimento, em 
17 compassos e o ritornelle da or
questra, em 33 compassos. Mas não 
adianta pretender dissecar tecni
camente semelhante obra-prima, tal 
o império que exerce sobre a 
sensibilidade de todos os ouvintes. 
Este era,dos27 concertos de Mozart, 
o preferido de Beethoven, que escre
veu para ele uma cadenza. 

SERGUEI RACHMANINOFF (1873 - 1943) 

OcompositorSerguei VassilievitchRachmaninoff nasceu 
em Onega, em 1873 e morreu 
em Beverly Hills, na California, 
em 1943. Aluno do Conser
vatóriodeSãoPetersburgo,em 
1882, ao fim de três anos trans
feriu-se para Moscou, onde 
prossegiuseusestudosepassou 
adaraulasdemúsica. Em 1912, 
já consagrado, passou a exercer 
o posto de maestro titular da 
orquestra da Ópera de São Pe
tersburgo. Após a Revolução 
de outubro de 17,expatriou-se 
e viveu alternadamente nos 
Estados Unidos e na Suíça, 
sempre como executante, com 
um virtuosismo pianístico que 
lhe garantiu intensa popularidade. Rachrnaninoff deixou-

nos várias óperas, duas sobre dramas de Puchkine, 
"Aleko" (1893) e "O Cavaleiro 
ladrão" (1906) e mais "Francesa 
da Rimini" (1906).Masagrande 
presença de Rachmaninoff na 
música contemporânea, ele a 
conquistou com seus Prelúdi
os e seus Concertos para piano 
e orquestra. Poucos compo
sitores contemporâneos se 
igualaram a Rachmaninoff no 
seu virtuosismo neo-romântico, 
principalmente na delicadeza 
de suas obras vocais. Seu poema 
sinfônico "A Ilha dos Mortos", 
a Cantata para coro e orques
tra "Os Sinos", o Trio Elegíaco 
parapianoecordaseaRapsódia 

sobre um terna de Paganini, são peças que a musicologia 
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estuda com interre~se e que em seu conjunto asseguram 
a Rachmaninoff ur.1lugar de relevo na música européia 
do século XX. Os Prelúdios em número de vinte e 
quatro, que Rachmaninoff começou a compor em 1893 
ele mesmo disse: "A música pura a que pertence o 
Prelúdio pode sugerir ou criar nos ouvintes um certo 
estado de alma, mas seu papel fundamental é de criar 
um prazer intelectual pela variedade e a beleza da 
forma." O primeiro Prelúdio, em dó menor, foi o que 
conquistou maior voga universal. O autor inclui-o em 
um ciclo de cinco peças para piano. Em 1903, nova 
sériededezPrelúdios,dosquaisoquemaisentusiasmo 
despertou foi o de número 5, em sol menor. Os últimos 
treze Prelúdios são de 1910.Rachmaninoff compôs 
quatro concertos para piano e orquestra, dos quai~ os 
maisdivulgadossão os de números2 e3. O compositor 
não hesitou em declarar-se, desde o primeiro instante, 
pouco inclinado a seguir as normas peculiares do 
grupo dos Cinco, confessando-se um neo-romântico e 
adepto da fatura clássica, como que um candidato á 
sucessão tchaikovskiana. Pianista de mérito, estudou 
durante longos anos a obra pianística dos grandes 
mestres, de Chopin e Liszt e a Schumann, sem contar 
César Frank, a quem reconheceu sempre pioneirismo 

na forma e no tratamento dos temas pelo princípio 
cíclico. Não o emocionaram maiormente os motivos 
folclóricos russos, ou outros quaisquer. Ao escrever 
seus concertos, teve o cuidado de evitar a concen
tração melódica no solista. Sua orquestração é de 
peculiar agilidade. O primeiro concerto é obra dos 18 
anos, revista vinte e seis anos mais tarde (1917). O 
segundo concerto, de 1902, é o mais celebrado da 
série. O terceiro concerto, também na distribuição tra
dicional, é mais complexo e de mais interesse, de um 
lirismo tão acentuado quanto o anterior. Em 1901 
Rachmaninoff compôs a Sonata para violoncelo e 
piano que mostra muita influência de César Franck. A 
sonata para piano solo, escrita em Moscou em 1906 e 
depois reescrita pelo autor em sua primeira toumée a
mericana, inclui um Lento que~ seu trecho mais belo. 
Sonata considerada extensa, além do normal. Também 
para piano solo é a sonata de 1913, de escrita mais 
condensada, com um ambiente de fantasia de grande 
dificuldade técnica. As sonatas de Rachmaninoff são 
de escrita erudita, ambiência romântica, sem nada de 
folclórico,massuasrepercussõesnapátriadocompositor 
foram mui to fortes. Abriram caminho para seus com
patriotasProkofieffeStravinsky. 

Rapsódia sobre um tema de Paganini- Opus 43 (1934) 

Os dois cadernos de Variações de 
Brahms, sobre um tema de Paga
nini, constituem uma das obras 
mais transcendentes e monumen
tais da literatura do piano. O 
mesmo tema de Paganini, serve à 
Rachmaninoff na sua bela Rapsó
dia para piano e orquestra. É a 
orquestra que o expõe, utilizando 
apenas suas cinco primeiras no
tas, que podemos considerar a 
célula geradora temática. E o pia
no - nessa introdução, Allegro 
vivace- responde imediatamente 
com longas oitavas, que começam 
na região grave e v~o até a aguda, 
e às quais se sucedem acordes. A 
primeira variação cabe à orques
tra, que expõe o tema original com 
maior desenvolvimento. Essa é a 

última obra de Rachmaninoff no 
gênero, e, realmente, apesar do 
título de Rapsódia, que lhe confe
riu o mestre russo, compõe-se de 
24 variações, algumas das quais, 
como a 18i!, Andante cantabile, 
representa a surpreendente meta
morfose de um tema incisivo, em 
melodia de grande doçura. As 
possibilidades que a forma deva
riações oferece a um pianista, do 

' porte Rachmaninoff, são infinitas. 
Compositor de poderoso métier, 
conhecendo, como ninguém, o 
piano, Rachmaninoff obtém re
sultados que situam essa partitu
ra entre as melhores do repertório 
moderno para piano e orquestra. 
Cabe observar que na Rapsódia 
utiliza o compositor citações da 

melodia litúrgica Dies Irae, que 
aparecem nas Variações 7, 10e 24. 
O clímax de toda a obra é atingido 
com uma explêndida exposição do 
Dies Irae, pela orquestra comple
ta. Rachmaninoff nunca explicou 
o significado da citação. A parti
tura se distinque pelas combina
ções e alternâncias entre piano e 
orquestra. Mas o piano, protago
nista, tem a última palavra, con
cluindo a composição por quatro 
notas do tema. Esse papel princi
pal, o piano o assume a partir da 21 

variação L'istesso tempo. A 7 de 
novembro de 1934, a Rapsódia teve 
a sua primeira execução, na Fila
délfia, com a Orquestra de Fila
délfia regida por Leopold Stoko
wski. O compositor foi o solista. 



O Pianista 

NELSON FREIRE 
Certa ocasião, no início de minha carreira, Guio

mar perguntou-me: "Você tem o dom da palavra? 
Respondi-lhe imediatamente que não. Ao que ela 
após refletir por um momento, com aquele seu 
olhar característico de quem perscruta o infinito, 
replicou, "Pois é, eu também não. No entanto este é 
talvez o maior dom que uma pessoa possa ter. Com 
ele o homem é capaz de tudo, até de promover 
grandes revoluções ... " 

Neste momento, por exemplo, como eu gosta
ria de ter esse ta-
lento para poder 
exprimir em pala
vras exatas o que 
para mim significa 
a arte de Guiomar. 
Posso dizer que a 
sua personalidade 
musical era tama
nha ·que basta ou
vir alguns compas
sos de uma inter
pretação sua para 
que se identifique a 
arte suprema de 
nossa Guiomar. 
Chopin e Schu
mann foram os 
compositores a 
quem mais se dedi
cou, ao longo de sua 
carreira. Ninguém 
melhor que Guio
mar para perceber 
as sutis diferenças 
entre esses dois 
poetas do romantis- ! s::!:::::::tli 
modo piano. 

Guiomar convivia com esses dois mundos de 
uma maneira ifinitamente sensível e inigualável. 

Por outro lado ela conseguia transformar as 
Variações sobre o Hino Nacional Brasileiro, de Got
tschalk, numa obra de arte. Aí além do virtuosismo 
supremo, falava bem alto o coração de brasileira 
incondicional que sempre foi. E como ela se orgu
lhava de seu país. Até o fim conservou seu grande 
amor pelo povo brasileiro e também pela grandiosa 
natureza deste nosso país. 

Embora muito tenha sido escrito e sobre a arte 
de Guiomar, pouco se conhece sobre sua pessoa. 
Nesse aspecto também era surpreendente. Se no 
palco dava a impressão de ser uma deusa, fora dele 
era de uma desconcertante simplicidade. A impres
são que se tinha era a de uma senhora :Qlaternal, 
sem grandes rasgos de intelectualidade, quase in
fantil. Muitos afirmavam que seu talento seria algo 
inexplicável, de natureza quase sobrenatural, do 
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qual ela própria nem teria consciência. Um grande 
paradoxo sem dúvida. Como seria possível tocar 
daquela maneira sendo alguém aparentemente tão 
simples? Tendo tido o privilégio de conhecê-la um 
pouco mais de perto, descobri que não havia tanto 
mistério assim. 

Guiomar simplesmente preservou seu lado cri
ança, como quem guarda um pa trimônio. Quem co
nhece sua gravação de Cenas Infantis de Schumann 
certamente concordará comigo. Procurava e conse-
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guia muitas vezes, 
nas circunstâncias 
mais adversas, 
enxergar a beleza 
das coisas. Suas ob
servações ditas em 
tom extremamen
te caseiro eram 
profundas, inteli
gentes e na maio
ria das vêzes mui-

,, to divertidas. Para 
aqueles que não 
tiveram o privilé
gio de ouví-la pes-
soalmente, Guio
mar deixou grava
ções ao longo de 
cinco décadas em 
que foi considera
da por muitos 
como a maior pia
nista mulher do 
mundo. De especi
al interesse são os 
discos que fez ain
da na década de 20 
para a RCA Vic

tor, recentemente reeditados nos Estados Unidos 
em Compact Disc. Interpretações de extremo ro
mantismo e espontaneidade, aliadas a um trans
cendente virtuosismo. 

Nos anos 50 gravou vários discos para a VOX, 
dos quais citarei o 411 Concerto de Beethoven, Papil
lons de Schumann e as duas Sonatas de Chopin, 
como um exemplo característico de sua maturida
de. Nos anos finais, surpreendeu com uma grava
ção de extremo vigor e dramaticidade na Sonata 
op. 111 de Beethoven para a V ANGUARD, também 
reeditada. 

Em todas as fases foi uma artista pessoal, fasci
nante e verdadeira. Guiomar Novaes tem sido uma 
fonte inesgotável de inspiração na minha carreira e 
à ela devo inesquecíveis momentos de prazer. É 
com muita honra que dedico o concerto de hoje à 
sua memória. 

Nelson Freire 

ROBERTO TIBIRIÇÁ 

Antes de se dedicar à regência, Roberto 
Tibiriçá acumulou sólidos conhecimentos 
musicais como pianista e camerista sob a 
orientação de Dinorá de Carvalho, Gilberto 
Tinetti, Guiomar Novaes, Magda Tagliaferro, 
Nelson Freire e Peter Feuchtwanger. A partir 
de 1975 foi Diretor Artístico de Discos RGE/ 
Fermata durante cinco anos. 

Em 1977 iniciou sua carreira como regente 
no Festival de Inverno de Campos do Jordão, 
como assistente do Maestro Dr. Hugh Ross, 
fundador da Schola Cantorum of New York, 
tendo retornado frequentemente ao mesmo 
Festival. Vencedor do "Concurso para Jovens 
Regentes", d!l Orquestra Sinfônica do Estado 
de São Paulo - OSESP em 1982 e 1984, foi 
convidado nesse mesmo ano para assumir o 
cargo de Regente Assistente junto ao Teatro 
Nacional de São Carlos, Lisboa (Portugal). 
Recebeu em 1986 o prêmio "Melhor Regente 
Orquestral" pela Associação Paulista de 

Críticos de Arte-APCA, e no ano seguinte, 
foi escolhido como "Revelação na Área de 
Regência Orquestral", recebendo o prêmio 
"Lei Sarney à Cultura Brasileira". 

Em 1986, ano em que foi Diretor da 
Orquestra de Câmara "DA CAPO", fundou a 
"ORQUESTRA NOVA SINFONIET A". 
Fundou também a "ORQUESTRA NOVA FI
LARMONIA", composta pelos melhores 
músicos de São Paulo que, entre outros 
eventos, foi a escolhida, em 1991, para 
acompanhar o tenor Luciano Pavarotti, em 
concerto realizado na cidade de São Paulo. 

Professor colaborador do Conservatório 
Musical "Brooklin Paulista", e Diretor Musical 
da Sociedade de Ópera, Roberto Tibiriçá tem 
se a presentado com a Orquestra Sinfônica do 
Estado de São Paulo como principal regente 
convidado nos últimos dez anos e atualmente 
con\ a Orquestra Sinfônica Brasileira, no Rio 
de Janeiro. 
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Lufthansa 

Souza Cruz 

Sul América Seguros 

Texaco Brasil 

White Martins 
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Ambras - Participações 

Arthur Andersen 

Banco Bradesco 

Banco Cidade 

Banco Econômico 

Banco lcatu 

Banco ltaú 

Banco Safra 

Banco Sudameris 

Carlos Eduardo Sarmento 

Confederaçao Nacional da Indústria 

Construções e Comércio Camargo Corréa 

Construtora Norberto Odebrechet 

Grupo Brascan 

Grupo Gerdau 

Grupo Votorantim 

"Jornal do Brasil" 

Klabin - Fabricadora de Papel e Celulose 

Mercedes Benz do Brasil 

"O Globo" 

Price Water House 

Rheem Empreendimentos Industriais e Comerciais 

Rhodia 

Serviço Social da Indústria - SES/ 

Sony Comércio e Indústria 

Unibanco 
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Banco Bamerindus 

Banco Crefisul 

Banco Mercantil de Sao Paulo 

Banco Pontual 

Braspérola - Indústria e Comércio 

Cia. de Cimento Portland Paraíso 

Citibank 

Coca-Cola 

General Motors do Brasil 

Gillette do Brasil 

Golden Cross 

H. Stern 

Souza Cruz 

Xerox do Brasil 

Petrobrás - Petróleo Brasileiro 

Philips do Brasil 
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Para a realização de sua Temporada de Concer

tos de 1994 a OSB agradece a colaboração da 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro - Prefeito 

César Maia. Do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro - Governador Nilo Batista e da Fundação 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro - Presidente 

Dalal Achcar. 

Quando eu era menino, v ocê me deu coragem. 

Eu fui cr escendo, e v ocê me deu apoio . 

Ouando eu me tornei um adolescente, você me deu liberdade. 
~ 

E agora, que eu estou me aventurando sozinho, seu 
present e pra m im é uma caneta W aterman. 

Com um gesto único e extraordinário, você criou 
um verdadeir o rito d e passagem. 

±:c:R1111· 

O s franceses sempre foram conhecidos por seu estt!o e sofisticação. Mas nunca úso fo i tão evidente quanto 
na delicada arte das canetas Trilterman , como a clássica Man 100 com seu acabamento especial em ouro 23,6 

quilates. Waterman de Paris mrfoita celebmção da a'te e do bom gosto francê <. 
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