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PORTUGAL. A EUROPA QUE FALA A SUA LÍNGUA. 

OS TEMPOS SÃO DIFÍCEIS, MAS QUANDO UM PRODUTO É 

BOM, É MUITO FÁCIL VENDER. AGORA, IMAGINE ESTE PRO· 

DUTO NUMA EMBALAGEM BONITA E ATRAENTE. AÍ, ENTÃO, 

NEM SE FALA. PORTUGAL É ESTE PRODUTO, COM TODOS 

OS INGREDIENTES QUE O TURISTA ESPERA: CIDADES FAS· 

CINANTES, PAISAGENS, PRAIAS, CASSINOS, CULINÁRIA, 

MONUMENTOS HISTÓRICOS. TUDO ISSO ACOMPANHADO 

DA SIMPATIA E HOSPITALIDADE DE UM PORTUGAL MODER· 

NO, MEMBRO DA COMUNIDADE EUROPÉIA. A EMBALAGEM, 

UMA CAMPANHA PUBLICITÁRIA INTELIGENTE E CRIATIVA, 

QUE COLOCA EM EVIDÊNCIA A NOSSA ÁFINIDADE LIN· 

GÜÍSTICA, SEM ESQUECER AS ATRAÇ0ES TURÍSTICAS POR· 

TUGUESAS. UMA CAMPANHA QUE TEM TUDO PARA DESA· 

PERTAR O CINTO E FAZER AS SUAS VENDAS DECOLAREM. 
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SUL AMÉRICA AUTO. 
A partir de agora os segurados do Sul América Auto com Assistência 24 Horas, têm direito 

a reboque e socorro mecânico em caso de enguiço fora de seu município. Você liga para o Assistência 
24 Horas que providencia gratuitamente o reboque do seu carro para uma oficina próxima ou 
quando possível resolve o problema na hora. Não sendo possível efetuar o conserto no mesmo dia 
o Assistência 24 Horas cuida de sua hospedagem em hotel ou fornece um meio de transporte para você 
voltar para casa ou prosseguir viagem. Esta é mais uma novidade do Assistência 24 Horas que 
como você sabe, oferece reboque em caso de acidente com o seu carro mesmo na frente de sua casa, 
além de muitos outros serviços. Como você pode ver o Assistência 24 Horas não deixa ninguém a pé. 
Fale com o seu corretor. Sul América Auto com Assistência 24 Horas. Se você enguiçar é só chamar. 
Rio: 275-9842. Ligações grátis, Brasil: (021) 800-1550. 

O PRIMEIRO SEGURO 
QUE TRAZ A REBOQUE UM MECÂNICO 

E A MAIS COMPLETA 
ASSISTÊNCIA 24 HORAS PARA VOCÊ. 
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22 CONCERTO DA SÉRIE 

OS IPliANliS1f AS 

Piano Solo 

ROBERT SCHUMANN . (1810- 1856) 
Carnaval opus 9 (Pequenas cenas sobre quatro notas) - (1835) 

1-Préambule - 2 -Pierrot - 3 - Arlequin - 4 - Valse Noble 
5- Eusebius- 6- Florestan - 7- Coquette- 8- Réplique 
9 - Papillons - 10 - ASCH-SCHA (Lettres dansantes) 

11 - Chiarina- 12- Chopin- 13- Estrella 
14 - Reconnaissance - 15 - Pantalon et Colombine 

16- Valse allemande e Intermezzo de Paganini -17- Aveu 
18- Promenade-19- Pause 

20 -Marche des "Davidsbündler contre les Philistins 

-INTERVALO-

Piano e Orquestra 

MANUEL DE FALLA (1876 -1946) 
Noites nos Jardins de Espanha 

Impressões sinfônicas para piano e orquestra (1916) 
Movimentos: 

I- No generalife (Allegro tranquilo e misterioso) 
II- Dança longíngua (Allegro Giusto) 

III- Nos Jardins da Sierra de Córdoba (Vivo) 

SERGUEI RACHMANINOFF (1873 -1943) 
Concerto n2 2 para piano e orquestra, 

em Dó Menor, opus 18 (1900) 
Movimentos: 

I- Moderato - II - Adagio Sostenuto 
III- Allegro Scherzando 

Solista: 
NELSON FREIRE 

Regente: 
HENRIQUE MORELENBAUM 
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Tudo que o cliente Citibank 

precisa fazer para ir ao banco, é 

pegar o telefone e ligar para sua 

filial mais próxima. 

Em apenas 30 segundos o 

Banking-by-Phone atende. E 

manda buscar os seus depósitos 

a domicílio. 

Entrega seus talões de cheque 

em 
-

as aos. 
em casa ou no escritório. 

Se você estiver na rua, pode 

descontar cheques na rede Drive 

Thru. No fim do mês você tem 

todas as suas despesas indicadas 

no Classific. 

E essas são apenas algumas 

das facilidades do Citibank. 

O banco que coloca todo o 

prestígio cio mundo em suas mãos. 
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O primeiro nome em pessoa física. 
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ROBERT SCHUMANN (1810 - 1856) 

Robert Alexander Schu
mann nasceu emZwickau, no Saxe, 
em 1810emorreuemBonnem 1856. 
Os pais queriam que ele estudasse 
Direito, mas Robert só pensava em 
música e literatura. Em Leipzig en
contra Friedrich Wieck, mestre 
famoso, que o orienta na arte musi
cal. Aos 20 anos, Schumann já 

compunha. Viajando, só se interes
sa por música. Exagerando no estu
do do piano, acaba por ter um dedo 
paralizado, o que lhe corta a carrei
ra de concertista. Dedica-se, então, 
só à composição. Mas a alienação 
mental já o ronda e muitas vezes o 
acOmete, em fases de depressão e 
em psicoses que o atormentam. 

Integra-se em sociedades de artis
tas, compõe o Carnaval. De seu 
amor por Ernestina von Ericken ele 
passa à adoração por Clara, pianis
ta já de renome, filha de seu profe
ssor Friedrich, que se opõe ao casa
mento. Os anos de paixão e de es
perança são de intensa produção, 
dos seus inúmeros lieder, das 
Danças dos Companheiros de Da
vid, das Fantasias. O casamento 
com Clara Wieck é celebrado em 
1840. Compondo sempre, Schu
mann é convidado por Mendel
ssohn para o cargo de diretor da 
Orquestra de Düsseldorf. Por al
gum tempo é um homem realizado 
e um artista feliz. Mas a loucura se 
agrava, a morte apavora-o. Atira
se às águas do Reno, é internado 
numa clínica psiquiátrica de Bonn, 
onde morre. Desde cedo sentira-se 
emparedado em seus sonhos, numa 
exaltação que o conduzirá à loucu
ra. Sua imaginação, doentia ou não, 
é o segredo de todas as belas obras 
que nos deixou, algumas tocadas 
do frescor das concepções infantis, 
outras com o enevoado de graves 
interrogações sobre o drama do 
homem e o problema do ser. Sem 
invejar ninguém, de uma nobreza 
única de caráter, fez-se o paladino 
da carreira de Chopin e de Brahms. 

CARNAVAL OPUS 9 

Schumann foi uma figura românti
ca sob todos os aspectos: homem 
simples, curioso de tudo, amoroso 
exaltado, escravo da estética, pan
teísta discreto, capaz de admirações 
e de entusiasmos por tudo o que 
fosse belo na arte. A loucura domi
nou-o quando ele já havia dado a 
seus contemporâneos e à posterida-
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Clara Wieck,. aos treze anos 

de o melhor de sua arte. Sobre Schu
mann escreveu Franz Liszt, após 
ouvir Clara Wieck executar o Car
naval opus 9: "Quanto mais pene
tramos nas idéias de Schumann, 
mais força e vitalidade nelas encon
tramos. Quanto mais as estudamos, 
mais nos surpreendemos com sua 
riqueza e fertilidade". 

(Pequenas cenas sobre quatro notas) (1835) 
Robert Schumann escreveu seu Carnaval para piano, 
opus 9, entre 1834 e 1835. O compositor, que completa
ra 24 anos, deu à peça, que contém 20 cenas, o sub-título 
de Pequenas cenas sobre quatro notas, cenas ligeiras 
apenas nesse subtítulo, pois na verdade são originalí!t 
~simas manifestações do gênio pianístico e da estética 
de seu criador. 

Aos 20 anos, Schumann já compusera uma Toccata, 
opus 7 e a fantasia Papillon (Borboletas), opus 2. No 
Carnaval, em que os musicólogos identificam perfei
ção invulgar em artista tão jovem, Schumann desdobra 
toda uma série de confidências ao piano, instrumento 
que tanto amava e que teve de abandonar, como execu
tante, devido a um terrível acidente. A atmosfera do 
Carnaval, ora apaixonada, ora melancólica, é sempre 
fresca e juvenil. No opus 2, o compositor já fixara os 
encontros e desencontros de dois mascarados numa 
noite de folia carnavalesca. A presença de persona
gens da Commedia deli' Arte é sempre graciosa, na 
alegria ou na tônica sonhadora: Pierrot é romântico, 

meio dançarino, meio funâmbulo, colhendo desilusões 
e insistindo em semear novas esperanças; Colombina é 
volúvel, astuciosa e arguta na sua aparência ingênua; 
Arlequim, aventureiro, sinuoso, acrobático, é 
espirituoso e galante; Pantalone, enfim, decrépito e li
bidinoso, tem seus planos frustrados e cobre-se de 
ridículo. Já Chiarina e Estrella são duas insinuantes fi
guras femininas, cheias de vivacidade e malícia. 
Destaquem-se, no Carnaval, as Lettres dansantes, Re
connaissance,Aveu, a bela Valse Allemade. Paganini 
revela uma das paixões de Schumann-Bach era a outra. 
A série encerra-se majestosamente com a Marche des 
Davidsbundler contre les Philistins, tema bíblico que 
Schumann versaria de novo em 1837, na Dança dos 
Davidsbundler, também para piano, opus 6. 
As cenas curtas são, na verdade, prodígios de concisão, 
sem recurso fácil à prolixidade, ao derramamento, à 
repetição. À variedade dos temas não impede efeito de 
conjunto: pelo contrário, as peças do mosaico se encai
xam harmoniosamente na verdadeira obra-prima que 
Schumann nos legou. 
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DEPOIS DE SÉCULOS DE 
AGRESSÃO AMBIENTAL, 
O HOMEM ENFRENTA O 

GRANDE DESAFIO DE VIVER 
EM PAZ COM A NATUREZA. 
0 FUTURO DO PLANETA 

DEPENDE DO RESULTADO 
DESSA GUERRA. 
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O homem está aprendendo a produzir cada 
vez melhor, sem provocar escassez nem violen
tar o 5imbiente, através de controles e técnicas 
sempre mais eficientes. 

Estes controles são algumas das principais ar
mas que ele está desenvolvendo nesta guerra con-
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tra o desperdício e contra a poluição. 
O mundo da produção vive o começo de uma 

era mais limpa, de respeito à natureza, de reci
clagem e reaproveitamento. É apenas o começo 
de um novo processo, mas já é o suficiente para 
que se tenha esperanças de um futuro melhor. 

I 

No ano das celebrações do segundo centenário da 
morte de Mozart, a Revista da Orquestra Sinfônica Brasi
leira" arrematou seu Roteiro Mozartiano com um de
licado poema de Manuel Bandeira, Mozart no céu, da 
coletânia Lira dos Cinquent' anos. Do livro Carnaval 
(1919), do nosso altíssimo poeta, extraímos aqui o 
poema Epílogo, síntese admirável do belíssimo Carna
val de Schumann: 

Eu quis um dia, como Schumann, compor 
Um carnaval todo subjetivo: 
Um Carnaval em que só o motivo 
Fosse o meu próprio ser interior ... 

Quando o acabei,- a diferença que havia! 
O de Shumann é um poema cheio de amor 
E de frescura, e de mocidade ... 
E o meu tinha a morta morta-cor 
Da sensibilidade e da amargura ... . 
- O meu Carnaval sem nenhuma alegria ! ... 

Segundo o próprio Schumann, o Carnaval opus 9 "foi 
concluido exatamente durante o carnaval de 1835 

(Scenes mignonnes sur quatre notes), daí o seu título". 
Por essa época, Schumann enfrentava grandes proble
mas pessoais. Estava apaixonado por Clara, filha de 
Fridrich Wieck, seu professor de música em Leipzig, 
que não aceitava sequer a hipótese do casamento. Mas, 
Schumann gostava também de Ernestine, filha do Barão 
Von Fricken, igualmente aluna do pai de Clara. Robert 
ficou muito empolgado quando descobriu que a bela 
Ernestine nascera em Asch. Cada letra do nome deste 
lugar, representava uma nota musical e, mais ainda, 
eram as mesmas e as únicas de seu próprio nome, que 
podiam ser expressas musicalmente: Lá, As (=Là 
Bemol), S (= es = Mi Bemol), C (dó) e H = Si natural. 
Estas cinco notas, e não quatro como no título de 
Schumann, foram escritas e desenvolvidas como três 
temas separados sob o nome Esfinge. Não hà razões 
conhecidas para que esses temas apareçam nesse pon
to, e com base nas próprias execuções de Clara, elas não 
se destinaram a serem tocadas. 

O Carnaval é dedicado a Karol Lipinski, aceito, geral
mente, como um dos grandes rivais, ao piano, de 
Paganini, ao violino. 

MOVIMENTOS DO CARNAVAL OPUS 9 

Nº 1 Préambule 
Este é um dos poucos movimentos que não fazem 
referência a nenhum dos temas ASCH. Os primeiros 
vinte e quatro compassos foram tirados de esboços 
para uma série de variações sobre Schnsuchtswalzer 
de Schubert. 
Nº 2 Pierrot e Nº 3 Arlequin 
Estes, dois personagens da Commedia dell'Arte, são, 
com o n11 15, pequenas caricaturas notavelmente cui
dadas - toda atitude e movimento tradicionais são 
fielmente retratados, até Pierrot, o palhaço e a figura 
do pathos, assumindo uns poucos passos dignos e 
caindo sobre seus próprios pés. No n11 2 o tema ASCH 
está na mão esquerda, com o si natural escrito como 
dó bemol, enquanto que no n11 3 ele aparece imediata
mente na voz mais aguda. 
Nº 4 Valse noble 
Há quase um anseio espiritual neste movimento. O 
tema ASCH aparece no início como lá, mi bemol, si, 
dó. 
Nº 5 Eusebius 
Este é um retrato do lado reflexivo e sonhador da 
natureza de Schumann. 
Nº 6 Florestan 
Um outro auto-retrato, desta vez do vigoroso homem 
de ação. 
Nº 7 Coquette 
A vaidosa dançarina mostra sua impaciência com 
uma súbita batida de cada pé - impaciência talvez 
ante as 
vacilações da própria natureza de Schumann. 
Nº 8 Ré.plique 
Prossegue a atmosfera e o material musical do n11 7. 
Nº 9 Papillons 
O tema aparece nas primeiras quatro notas na mão 
direita. A associação de borboletas com um acompa
nhamento assinalado quasi Corni não é clara. 

Nº 10 ASCH-SCHA Lettres dansantes 
Aqui as notas aparecem singularmente (em qualquer 
voz) e em grupos (acordes). 
Nº 11 Chiarina 
Um retrato de Clara, baseado no tema lá bemol, dó, si, 
com o importante motivo secundário mencionado no 
n11 3. 
Nº12 Chopin 
Schumann tinha Chopin em alta estima enquanto que 
Rellstab (o mais destacado crítico na Alemanha) 
considerava a música de Chopin de pouca signifi
cação. O tema ASCH aparece a meio caminho e, 
consequentemente, no final. 
Nº 13 Estrella 
Um retrato de Ernestine. 
Nº 14 Reconnaissance 
Schumann descreveu este momento como um "en
contro de amantes". A seção intermediária, passando 
para si maior, é um desenvolvimento de um artifício 
barroco comum - de um cânon, aqui habilmente 
harmonizado. 
Nº 15 Pantalon et Colombine 
Dois outros personagens da Commedia deli 'Arte. Pan
talone era tradicionalmente na Itália a caricatura de 
um mercador veneziano, e mais tarde o pai idoso ou 
marido de Colombina. Em outros países Arlequim 
(N11 3) e Colombina eram amantes. 
Nº 16 Valse allemande e intermezzo de Pazanini 
Ointermezo é claramente baseado no opus 10,n11 l,de 
Schumann, arranjo de um dos Caprices de Paganini. 
Foi um concerto dado por Paganini em Frankfurt que 
convenceu finalmente Schumann a ingressar na 
carreira musical. 
Nº 17 Aveu 
Um gracioso movimento que Schumann mais tarde 
descreveria como "uma confissão de amor". E basea
do no segundo dos temas "Esfinge". 
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Nº 18 Promenade 
O compositor declarou que este quadro retratava urna 
perarnbulação pelo salão de baile de um par enlaçado 
nos braços um do outro. 
Nº 19 Pause 
Repetição dos compassos 87-113 do n2 1, que conduz 
diretarnente a: 
Nº 20 Marche des "Davidsbundler" contre les Philistins 
Os Davidsbundler eram urna associação idealizada 
por Jean Paul Richter. Tanto ele quanto Schumann 
achavam que todos tinham urna natureza dupla e 

ado taram o nome do rei bíblico, que abra~gia tanto o 
mais profundo intelecto quanto a mais feroz disposi
ção de luta. Corno se viu, os nomes que o próprio 
Schumann se atribuiu foram Eusebius (N2 5) e F1ores
tan (N2 6) com - corno ele escreveu - "Master Raro 
corno um intermediário" o nome Raro surgiu da 
aproximação Clara e Robert, Clararobert. O propósi
to da associação era lutar contra o pedantismo supe
rado e a crueldade da sociedade. Na Alemanha do 
século 19 um filisteu era o homem que se acomodara 
e complacentemente aceitara o status quo. 

MANUEL DE FALLA- ( 1876 -1946) 
Manuel de Falla formou-se à composição. Sua primeira obra Em 1915, retomou ao seu país natal 

artisticamente em Paris, onde teve importante data de 1905, a ópera e fez estrear "El Amor Brujo", ballet 
grandes amigos em Debussy e Paul pantomima, e, um ano depois, 
Dukas. Soube realizar, com a mais 'Noites nos Jardins de Espanha" 
elevada estética, o desejo do seu para pial)o e orquestra. 
compatriota Pedrell, compositor e Em 1919, representou no Teatro 
musicólogo, no sentido de criar - Alarnbra de Londres, o bailado em 
corno Albeniz e Granados - urna 1 ato "Chapéu de Três Bicos" (Trico-
rnúsica verdadeiramente espanho- mio) com o grupo dos Bailados 
la. Russos de Sergei Diaghilev e que 
Evoluiu no decorrer da carreira, do havia encomendado ao compositor 
nacionalismo direto ao nacionalis- esta obra, projetando· definitiva-
mo essencial e depurado do "Con- mente, no mundo, o seu nome. 
certo para Cravo" e da ópera "El ' Em 1992, fixou-se em Granada. Era 
Retable de Maese Pedro". um autêntico "asceta", que detesta-
Falia nasceu em Cadiz, Espanha, a va publicidade e levava urna vida 
23 de novembro de 1876. Após fa- monástica. 
zerseusestudosprelirninarescorn "LaVidaBreve",cornaqualganhou Com a queda da República, Falla 
a mãe e professora da cidade, o 12 Prêmio entre os compositores exilou-se voluntariamente na Ar
mudou-se para Madri a, onde, no espanhóis, num concurso organi- gentina, morrendo em Córdoba, no 
Conservatório Musicál, recebeu zado pela Academia de Artes de dia 14 de nove,rnbro de 1946. Dei
valiososconselhosdeFelipePedrell. Madrid. Em 1907, foi a Paris para xou incompleta a ópera- oratório 
Depois de completar seus estudos urna visita de sete semanas. "Atântida"- que foi terminada por 
no Conservatório, onde ganhou os Ali permaneceu por sete anos, li- Emest Halfler. Falla é para a Espa
rnais altos louvores corno pianista, gando-se ao mundo rriusicalforrna- nha o que Bartok e Villa-Lobos são 
passou a se dedicar exclusivamente do pela elite intelectual parisiense. para a Hungria e o Brasil. 

Noites nos Jardins de Espanha 
(Impressões sinfônicas para piano e orquestra} (1916) 

Movimentos: 
I- No generalife (Alegro tranquilo e mistérioso. -II- Dança longingua (Allegro giusto) 

III- Nos Jardins da Sierra de Córdoba (Vivo) 
A composição das 'Noites nos Jardins de Espanha" custou a 
Manuel de Falla quase 15 anos de trabalho. Iniciada em Paris, 
em 1909, e aparentemente completada em 1915, após o retor
no do mestre espanhol à terra natal, foi ouvida um ano mais 
tarde. Todavia, não satisfeito com a obra. Falla, como de 
praxe, submeteu-a a numerosas revisões, só decidindo publi-
cá-la em 1923. · 
Seu título primitivo era simplesmente "Noturnos". Posterior
mente, mudou-o para "Impressões Sinfônicas" para piano e 
orquestra e, por fim "Noites nos Jardins de Espanha". 
A parte solista funde-se muitas vezes com a orquestração de 
forte cunho impressionista, a exemplo da "Sinfônia sobre um 
tema montanhês francês" de-d'lndy. 
É uma obra notável pela atmosfera ibérica que evoca de suas 
páginas instrumentadas com raro refinamento. A propósito 
de sua obra, Manuel de Falla assim se refere: "Se essas 

impressões sinfônicas culminam seu objetivo, a ~imples enu
meração dos seus títulos serão um guia suficiente para o 
ouvinte. Ainda que nessa obra- como em todas aquelas que 
têm o direito de serem consideradas músicas- o autor haja 
seguido um plano definido no que se refere à tonalidade, ao 
material rítmico e temático, a finalidade para a qual foi 
escrita, não é outra senão a de evocar lugares, sensações e 
sentimentos. 
Os temas empregados se baseiam em ritmos, modos, cadên
cias e figuras ornamentais que distinguem a música popular 
da Andaluzia, embora raramente empregados nas suas for
mas originais. 
E a orquestração freqüentemente utiliza efeitos peculiares 
dos instrumentos populares usados naquelas partes da Espa
nha. A música não tem pretensão de ser descritiva; é mera
mente expressiva . 
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SILENCIO. 

O uirapuru é um pássaro raro. 
Criativo por natureza, jamais repete a mesma frase musical. 
Quando ele canta, as outras aves se calam para ouvi-lo 
E abrem espaço para o artista. 
Sem alarde, o Bamerindus sempre ouviu os músicos brasileiros. 
Apoiando as mais diversas expressões do talento. 
Incentivando e preservando a arte da nossa terra. 
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B·~ BAMERINDUS 

O banco da nossa terra. 

SERGUEI RACHMANINOFF 
O compositor russo Serguei Vas
silievitch Rachmaninof nasceu em 
Onega, em 1873 e morreu em 
Beverly Hills, na Califórnia, em 
1943. Aluno do Conservatório de 
São Petersburgo, em 1882, ao fim 
de três anos transferiu-se para 
Moscou, onde prosseguiu em seus 
estudos e passou a dar aulas de 
música. Em 1912, já consagrado no 
meio artístico, passou a exercer o 
posto de maestro-ti tu lar da 
orquestra da Ópera de São Peters
burgo. Após a Revolução de ou
tubro de 17, expatriou-se e passou 
a viver alternadamente nos Esta
dos Unidos e na Suíça, sempre 
corno executante, com um vir
tuosismo pianístico que lhe garan
tiu intensa popularidade nos 
meios musicais mais elevados. 
Rachmaninof deixou-nos várias 
óperas, duas sobre dramas de Pu
chkine, Aleko (1893) e O Cavaleiro. 
ladrão (1906) e mais Francesca da 
Rimini (1906). Mas a grande pre
sença de Rachmaninof na música 
contemporânea, ele a conquistou 
com seus Prelúdios e seus Concer
tos para piano e orquestra. Poucos 
compositores russos contem
porâneos se igualaram a Rach
rnaninof no seu virtuosismo neo
rornântico, principalmente na de
licadeza de suas obras vocais. Seu 
poema sinfônico A Ilha dos Mor
tos, a Cantata para coroe orquestra 
Os Sinos, o Trio elegíaco para pi
ano e cordas e a Rapsódia sobre 
um terna de Paga nini, para piano e 
orquestra, são peças que a musi
cologia estuda com interesse e que 
em seu conjunto asseguram a Ra
chrnaninof um lugar de merecido 
relevo na música européia do pri
meiro quartel do século XX. 
Entre as obras mais importantes de 
Rachrnaninof estão Os Prelúdios 
em número de vinte e quatro, que 
começou a compor desde 1893. Sua 
filosofia sobre o gênero ele mesmo 
a resumiu: "A música pura a que 
pertence o Prelúdio pode sugerir 

(1873- 1943) 

ou criar nos ouvintes um certo esta
do de alma, mas seu papel funda
mental é de criar um prazer intelec
tual pela variedade e a beleza da 
forma." O primeiro Prelúdio, em 

, dó menor, foí o que conquistou 
maior voga universal. O autor 
incluiu-o em um ciclo de cinco 
peças para piano. Em 1903, corn
poernnovasérie de dez Prelúdios, 
dos quais o que mais entusiasmo 
despertou foi o de número 5, em sol 
menor. Os últimos treze Prelúdios 
são de 1910. A crítica indica, no 
total de vinte e quatro peças, certa 
desigualdade de ternas e de 
coloridos, mas não deixa nunca 
assinalar a marca personalíssirna 
de seu compositor, o cromatismo 
moderno e o espírito inovador. 
Rachrnaninof compôs quatro con
certos para piano e orquestra, dos 
quais os mais divulgados são os 
de n2 s 2 e 3. 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-rornântico e adepto da 
fatura clássica, corno que um can
didato 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 Franck, a quem reconheceu 
sempre pionerisrno na forma e 
no tratamento dos ternas pelo 

princípio cíclico. Não o emocio
naram maiorrnente os motivos 
folclórico russos, ou outros quais
quer. Ao escrever seus concertos, 
teve o cuidado de evitar a concen
tração melódica no solista; sua 
orquestração é de peculiar agili
dade. O primeiro concerto é obra 
dos 18 anos , revista vinte e seis 
anos mais tarde (1917) . O segundo 
concerto, de 1902, é o mais ce
lebrado da série. Três movimen
tos, na seqüência tradicionalista, 
dando ao Allegro scherzando fi
nal, em forma sonata, urna con
clusão pomposa. Concerto dispu
tado pelos concertistas e sempre 
exigido pelas platéias universais. 
O terceiro concerto, também na dis
tribuição tradicional, é mais com
plexo e de mais interesse, de um 
lirismo tão acentuado quanto o 
anterior. É que ambos foram escri
tos por um pianista que desejava 
executá-los pelo seu virtuosismo 
deixando de dar à orquestra um 
tratamento equitativo, corno que 
urna coexistência na dialogação 
em que todos os valores instru
mentais recebessem um apreço que 
contribuísse para a beleza do con
junto. 
Em 1901 Rachrnaninof 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 americana, 'in
cluiu um Lento que é seu trecho 
mais belo. Sonata considerada ex
tensa, 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 Rachrnaninof são de 
escrita erudita, ambiência 
romântica, sem nada de folclórico, 
mas suas repercussões na pátria 
do compositor foram muito forte: 
abriram caminho para seus com
patriotas Prokofief e Stravinsky. 
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CONCERTO Nº 2 PARA PIANO E ORQUESTRA 
EM DÓ MENOR, OPUS 18 (1900) 

Movimentos: I- Moderato, II- Adagio Sostenuto, III- Allegro Scherzando 

Como Franz Liszt, Serguei Rachmaninoff foi um dos 
maiores virtuoses do piano, embora raramente ele se 
permitisse a exibicionismo musical puro e simples. 
Através de toda sua música corre uma forte veia de 
lirismo e melancolia ardente que se combina com uma 
força expansiva que anuncia um estilo grandioso. 
O concerto n2 2 nasceu após um período crítico do 
mestre russo ,devido ao fiasco, imerecido, de sua 
Sinfonia n2 1 e do Concerto n2 1. Rachmaninoff se 
sentiu tão profundamente deprimido que não conse
guiu mais criar. Por fim, o compositor consultou um 
médico, psicólogo, o Dr. Dahl, cujos tratamentos eram 
exercidos através da auto-sugestão, método que 
adquiriu ressonância universal por meio dos precei
tos de Coué. Durante meses, Rachmaninoff, através 
da auto-sugestão, procurou convencer-se que pode
ria voltar a criar, sem problemas, uma grande obra. É 
provável que a depressão do compositor se dissipas
se, por si mesma, desde que ele adquirisse uma 
atitude convenientemente relaxada. O fato é que 
sentiu-se curado. Recobrou toda a espontaneidade da 
escrita, as idéias vieram-lhe naturalmente e foi nesse 
estado de espírito que se dispôs a escrever o Concerto 
n2 2 para piano, que dedicou ao Dr. Dahl. A estréia 
dessa obra se deu a 14 de outubro de 1901, pela 
Filarmônica de Moscou com o autor ao piano. É uma 
das obras mais felizes de Rachmaninoff, pelo precioso 
vôo melódico,de expressividade envolvente e pene
trante. A partir da empolgante abertura do primeiro 
movimento, naquela série de acordes percutidos pelo 
instrumento solista, que vai do pianístico ao fortíssi-

mo, até, por exemplo, a irresistível trama melódica de 
violas e oboés, no último movimento, que constitui 
um dos mais populares trechos da literatura do gêne
ro, toda a obra freme de momentos magníficos que 
fluem do começo ao fim. O tempo lento reveste-se de 
inconfundível cunho poético, que brota das profun
dezas do ser, de acordo com as confissõs do composi
tor, que quer exprimir na sua música a inteira gama 
das suas experiências vitais. 
A propósito do Concerto n2 2 deve-se esclarecer que a 
excessiva popularidade alcançada por certas obras, 
independe quase sempre do mérito musical intrínse
co que se revestem. Sabe-se que Debussy proibiu, em 
vida, que se tocasse "Clair de L une" destacada da Suite 
Bergamasque, o mesmo acontecendo com Manuel de 
Falla com a sua "Dança Ritual do Fogo. 
Que pensaria Mozart ouvindo a todo o momento, o já 
quase insuportável Allegro inicial de sua Sinfonia em 
Sol Menor, exaustivamente rearranjada pelos monto
vanis e valdo de los rios de nossa época? E Ravel, com 
a saturação rítmica e melódica de seu Bolero atingin
do níveis de paroxismo neurotizante? Afinal, que 
culpa têm os autores nisso tudo? Os concertos para 
piano de Tchaikovsky, Grieg e particularmente, o em 
Dó Menor de Rachmaninoff, pagam de há longo 
tempo, pesado tributo a esse excesso de popularidade 
que eles próprios seriam os primeiros a condenar. 
Que o Concerto nº 2 em Dó Menor cansou os ouvintes, 
disso ninguém duvida, mas ninguém nega ser uma 
obra-prima que sempre manterá um inegável fascínio 
sobre virtuoses e público. 

Próximos Concertos 
Orquestra Sinfônica Brasileira 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro 
Segunda-feira- 24 de agosto de 1992 às 21:00 horas 

52 Concerto da Série Notuma 

VERDI 
Concerto Coral Sinfônico 

A Forca do Destino - Abertura 
Nabucco -Introdução Coral 

Traviata - Coro dei Zingarelli - Coro dei Matadori 
Aida - Prelúdio 

Glória ao Egito, Ballet, Marcha Triunfal 
WAGNER 

Navio Fantama - Abertura 
Coro das Fiandeiras - Coro dos Marinheiros 
Os Mestres Cantores- Dança dos Aprendizes 

' · Entrada dos Mestres 
Tanhauser - Coro dos Peregrinos 

Marcha Festina 
Coro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro 
Maestro do coro: Manuel José Cellário 

Regente: Henrique Morelenbaum 

Terça-feira- 8 de setembro de 1992 às 21:00 horas 

62 Concerto da Série Noturna 

Barber 
Meditação e Dança da Vingança de Medéia 

Beethoven 
Triplice Concerto para piano, violino, 

violoncelo e orquestra 

Dvorak 
Sinfonia n2 7 

Solistas: Linda Maria Bustani, piano 
Michel Bessler, violino 

Alceo de Almeida Reis, violoncelo 

Regente: Fábio Mechetti 



CAMPANHA "MANTENHA UM MÚSICO" 

A Orquestra Sinfônica Bra
sileira organizou-se, em 1940, sob a 
forma de sociedade civil, através da 
iniciativa de alguns músicos lidera
dos pelo maestro José Siqueira. Em 
1965 reestruturou-se sob forma de 
fundação privada. 

Trata-se, indiscutivelmente, 
da orquestra de maior prestígio do 
País. Realizou mais de 2.500 concer
tos no período, apresentou-se em 
vários Estados brasileiros e fez duas 
excursões ao exterior (1974- Europa 
- 1977- USA e Canadá). 
Manteve ao longo dos anos, várias 
séries gratuitas, como os "Concertos 
para a Juventude'' e o ''Projeto Aqua
rius", apresentando-se para platéias 
qu~ variam de 2.000 a 200.000 pes
soas. 

Lançou nacional e interna
cionalmente, muitos dos maiores 
nomes da vida musical brasileira, 
como Jacques Klein, Nelson Freire, 
Isaac Karabtchevsky, Antônio Me
nezes. Possibilitou a vinda ao Brasil 
de artistas de primeira linha, tanto 
regentes como solistas. De outro lado, 
formou, através de sua escola de 
profissionalização, músicos para 
todas as orqu.estrasdo País. Em todos 
os seus naipes atuam músicos jo
vens formados pelos professores da 
OSB. 

A crise dos últimos anos 
teve profunda repercussão na vida 
da Orquestra. A mais grave é a 
instabilidade de recursos, o que 
inviabiliza uma política salarial a 
médio e longo prazos~ 
Conseqüencias: evasão de músicos, 
instabilidade profissional, exercício, 
pelo músico, de um excessivo leque 
de atividades, em detrimento dos 
estudos musicais. 

Só existe uma forma de 
superar essa situação: garantir re
cursos e~táveis para a manutenção 
da OSB. E preciso assegurar um salá
rio digno e garantido do músico para 
conferir-lhe dignidade profissional 
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e permitir-lhe aperfeiçoar continua
mente sua competência profissional. 
Só assim a OSB alcançará o nível das 
boas orquestras do Primeiro Mun
do. 

Não existe País realmente 
civilizado sem uma orquestra sinfô
nica de nível adequado. No caso 
brasileiro, isso deverá fazer-se atra
vés da cooperação do Estado, da 
iniciativa privada e do público, para 
assegurar a estabilidade de sua 
manutenção. Não é suficiente sobre
viver. É indispensável sobreviver 
com qualidade. 

A OSB está convencida de 
que parte substancial dos recursos 
necessários deve ser captada na 
sociedade, pelo aumento do público 
e pelo apoio do empresariado e de 
doadores pessoas físicas. A primeira 
linha de ação tem obtido excelentes 
resultados. Mesmo nesses anos de 
crise, o público tem demonstrado 
sua fidelidade e apoio à OSB: nossos 
concertos das séries tradicionais e 
nossas promoções especiais (como 
série "Os pianistas") têm sido grande 
sucesso de bilheteria. 

Por outro lado, os patrocí
nios de grandes empresas, apesar da 
instabilidadeeconômica do País, têm 
sido mantidos. 

Sem embargo, existe ainda 
séria dificuldade a sanar, e é essa 
razão da nova campanha. 

O orçamento da Orquestra 
tem envolvido, em números redon
dos, despesas anuais da ordem de 
US$1,5milhão,ogrosso(quase90%) 
sendo representado pelo custeio do 
Departament0 Musical. Para cobrir 
aquele total, a receita operacional 
(bilheteria, assinaturas, patrocínios) 
e financeira contribui com 60%. 

Nesses anos de dificuldades, 
em que a colaboração do Estado vem 

sendo inexpressiva, fica restando 
uma parcela de 40% (US$ 600,000), 
obtida geralmente por campanhas 
especiais, que permitem, de uma 
forma ou outra, cobrir o "furo" anual. 
Só que essa forma, tumultuada e 
incerta, de sanar o déficit traz a 
instabilidade de salário e, às vezes, a 
perda de dignidade do músico. 

Daí a campanha "Mantenha 
Um Músico", que se destina a obter 
o apoio de 50 mantenedores (princi
palmente, mas não exclusivamente, 
empresas), na base deUS$ 1,000 por 
mês, ou seja, US$ 12,000 por ano. Se 
conseguirmos captar esse total de 
US$ 600,000 por ano, será possível 
colocar em prática uma política sala
rial de longo prazo (algo entre US$ 
800 e US$ 900 de renumeração bruta 
mensal para cada músico). 

É vital para a instituição 
estabilizar o ingresso de recursos 
necessários à manutenção do con
junto orquestral com salários cons
tantes. Só assim será possível recom
por os seus quadros com a Orques
tra Sinfônica completa (95 músicos), 
assegurando a recomposição do seu 
patrimônio artístico. As referidas 
doações são dedutiveis do Imposto 
de Renda do doador. 

As contrapartidas serão: 
crédito publicitário no prospecto dos 
concertos; crédito publicitário em 
anúncios de agradecimentos no fi
nal de ano; descontos de 20% nos 
anúncios dos programas impressos 
para cada concerto; desconto de 25% 
no cachê da Orquestra em caso de 
patrocínio de um ou mais concertos 
(bilheteria para a OSB); divulgação 
pela imprensa do nome do doador; 
liberdade de anunciar a doação da 
maneira que preferir. 

Se esSa.s idéias lhe parecem 
fazer sentido, não perca tempo. Pre
encha um formulário de opção e 
entregue-o as representantes da OSB. 
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Monza. Ele, sim, é único. 

[ E.l-.1. I 
Electronic Fue/ lnjection 

O Monza é único. Você também. 

Para andar na frente você precisa 

de um estilo próprio e inconfundível. 

O Monza é assim. Seu design 

coerente mantém a harmonia sob 

qualquer ângulo. Daí tanta elegância 

e beleza. No Monza você encontra 

seu jeito de ser. Ele oferece 2 ou 4 

portas e muitos itens de conforto à 
sua escolha. 

Você aprecia o sucesso 7 O Monza 

ocupa o primeiro lugar na sua 

categoria. E quanto à tecnologia? 

Na linha Monza todos os modelos 

já vêm de fábrica com E.F.I. - injeção 

eletrônica de combustível. E mais 

uma vez você pode escolher: álcool 

ou gasolina. 

Monza, um caso único de satisfação 

completa. 

está em conformidade com o PROCONVE. Preserve a vida. Use o cinto de segurança. 

~ 
[HEVRDLET 

ANDANDO NA FRENTE 

O solista 

NELSON FREIRE 

D etentor de urna técnica extraordinária, segundo os maiores críticos 
interrnacionais, Nelson Freire acaba de retomar dos Estados Unidos e 
Europa, numa tournéeaplaudida pela crítica e pelo público. Apresentou
se com a Orquestra de/Baltirnore, dirigida por David Zinrnarn, quatro 
vezes consecutivas, interpretando um concerto diferente em cada récita: 
o 12 e o 22 de Brahms e o 22 e o 32 de Rachrnaninoff. O 'The Sun", de 
Baltimore, através de seu crítico Stephen Wigler, afirmou: "Nelson Freire 
nasceu para tocar esta peça (22 Concerto de Brahms), porém foi esta urna 
perforrnance ímpar, mesmo para um pianista do porte de NelsonFreire 
... Transcendeu a tudo o que se podia imaginar ... Foi extraordinário em 
Brahms". Com relação ao 32 Concerto de Rachrnaninoff, diz o referido 
crítico: "O programa praticamente resumiu-se ao 32 Concerto de 
Rachmaninoff ... nos últimos anos, nunca ou vi urna versão melhor do que 
esta". 
Em Paris, recentemente, NelsonFreire recebeu do "Le Monde" excelente 
crítica de La Roque D'antheron: "após ter deixado suas marcas interpre
tativas nas belas variações de Brahms, o maestro Krivine e seus músicos 
impuseram um notável equilíbrio, de urna flexibilidade de reações que 
se introzou no jogo nobre, cheio de malícias, quase mágico do pianista 
brasileiro". 
Nelson Freire, que no último q.no participou de concertos com as Orques
tras Suisse Rornande, de Genebra, Tonhalle, de Zurique, Residentie, de 
Haia, Colorado Syrnphony, de Denver, Montreal Syrnphony, Orchestre 
Nacional de França, Orchestre National de Lyon, Wiener Syrnphonikez 
e Münchner Philharrnoniker, apresenta-se pela quarta vez na Série "os 
Pianistas". Embarca logo depois para a Europa, onde tem inúmeros 
concertos e recitais programados para o corrente ano. 



111 violinos 

Orquestra Sinfônica Brasileira 
Diretor Musical: Isaac Karabtchevsky 

Assistente: Leon Halegua 

Violoncelos bgnk 

• João Daltro de Almeida -spalla
Michel Bessler -spalla-

Mareio E. Malard 
David Vicent W. Chew 
Diana Braga de Lacerda 
Fernando Bru Pesce 

Aloysio M. Rego Fagerlande 
Mauro Ludo Silva A vila 
Noel L. Leon Devos Alfredo Vida! 

Virgílio Arraes Filho 
Mauro Rufino Martins 
Ricardo Amado da Silva 
Ivan Quintana 
Jorge Faini 
Ernani Bordinhão 
Silvinia Soares Pinto 
Maria Elena Faini 
Noemí Peixoto Pinto 
Daniel Fidel Saldana Passuni 
Ubiratã Ferreira Rodrigues 
Clifford Daniel Panton Jr. 
SoniaKatz 

2 11 violino 

Sergio Sidney Struckel 
Oscar Ignácio Duran Outes 
Luzer David Machtyngier 
Sócrates Rebouças Feijó 
Carmela de Mattos 
José Eduardo T. Fernandes 
Kleber Kurt Leite Vogel 
Maluh Guarino de Felice 
Noêmia Teixeira S. Pedroso 
Andréa Moniz 
Vera Maria C. Barretto 
Nelson Abramento 

Violas 

Frederick Stephany 
Nayran Pessanha 
Felix Cyncynates 
Ivan Sergio Nirenberg 
Jadenir Lacorte Lopes 

• Gerson Flinkas 
Antonio Gomes Carneiro 
Luiz Eduardo Salles 
Helena I. Buzack 

""' ... 

Paulo Rossi Santoro 
Luiz Carlos Hack 
Ricardo Rossi Santoro 
Jorge Armando N. Nunes 
Eduardo Alberto Rodriguez 
Hugo Vargas Pilger 

Contrabaixos 
Rudolf Kroupa 
Saulo G. Bezerra de Melo 
Gabriel Bezerra de Melo 
Ernesto Ribeiro Gonçalves 
Valéria Guimarães 
Tarcísio José da Silva 
Voila de Carla M. Marques 
Orpheu Gelmini 

Flautas 
Renato Axelrud 
Fernando Pacifico Homem 
Paulo Guimarães Ferreira 
Eugênio K. Ranevsky 

Flautim 
Carlos Alberto R. Silva 

.QQQ.é.s. 

Harold E. Emert 
Eros Martins de Mello 
José francisco da S. Gonçalves 

Com' ingles 
Moacyr. José de Freitas 

Clarinetes 
José da Silva Freitas 
José Carlos de Castro 
Lucia Morelenbaum Gjorup 

Clarone 
Raymundo Pereira de Araujo 

Contra-fagote 
MarcioZen 

Trompas 
ZdenekSvab 
Antonio José Augusto 
Ismael de Oliveira Junior 
Geraldo Pereira de Mello 
Sávio Faber Barata 

Trompetes 
David Alves 
Sebastião Gonçalves 
Nelson da Silva Oliveira 
Jessé Sadoc do Nascimento 

Trombones 
Oscar da Silveira Brum 
Marco Antônio Della Favera 
José Vicente Dias Cordeiro 
José Eduardo Dias Cordeiro 

I.llhA 
Eliézer Rodrigues da Silva 

Percussões 
Luiz A. Anunciação 
Antônio A. Anunciação 
Lino Hoffmann Filho 
Jorge Ribeiro da Silva 

Tim pano 
Pedro Paiva Garcia Sá 

Grupo de Apoio 
João A. Anunciação - inspetor 
Nelson R. da Silva- arqÚivista 
Heliana A. A. Silveira-secretaria 
Gilberto S. Tavares-aux. arquivo 
Osnávio Francisco da Silva -
arrumador 
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-SOQUEM TEM OS INSTRUMENTOS CERTOS 
PODE EXECUTAR TODOS OS MOVIMENTOS. 
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Uma conta completa, especial, 
movimentada através do 
Montrealcheck Ágil. Suas 
decisões podem ser tomadas 
por telefone, centralizando 
todas as operações. Competente. 

Dispõe de um gerente 
exclusivo e de uma equipe de 
especialistas em aplicações. 
Conta Dinâmica Montrealbank .. 
que lhe dá as melhores 
performances. 

Banco de Montreal S. A. 
MontreaiBanlt 

O Banco do Cliente Especial. 

Rio, 271-0202 -S. Paulo, 283-0300- B. Ho rizonte' 212-1188 - Campinas, 8-2108/8-2109 - P Alegre' 26-5800 - Reci fe , 224-08711224-0200. 
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O regente 

HENRIQUE MORELENBAUM 

Graduado em violino, viola, composição e regência pela Escola de 
Música da URFJ, onde foi professor titular de Contraponto, Fuga e 
Composição, Henrique Morelenbaum foi integrante de importantes 
conjuntos brasileiros como o Quarteto do Rio de Janeiro e o da Univer
sidade. Iniciou sua carreira no Teatro Municipal, como músico de Or
questra, passando a maestro interino, maestro do coro, maestro adjunto 
da Orquestra e, por duas vezes, Diretor Geral. Foi, também Diretor da 
Sala Cecília Meirelles. 
Morelenbaum recebeu o Prêmio Villa-Lobos, o Troféu Euterpe para 
música de Câmara, diplomas de reconhecimento da Ordem dos Músicos 
do Brasil e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, assim como a 
medalha Wieniawsky, do Ministério da Cultura da Polônia. 
Por ocasião da Conferência Internacional do Rio de Janeiro, dirigiu o 
Ballet "Floresta de Amazonas" e a obra sinfônico-coral "Descobimento do 
Brasil", de Villa-Lobos, além de Kyrie e Glória de Clovis Pereira. Recen
temente dirigiu a 1 ªaudição no Brasil do Concerto para Piano e Orques
tra de B. Enu1io Atehortua e a estréia absoluta de Silvestris Alma Natura, 
de Gisêle Galhardo, obra vencedora do Concurso de Composição 
promovido pela Sociedade de Intérpretes, Composítores e Musicólogos 
(SI COM). 
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AIR 
POR1UGAL 

apoia a série 

Os Pianistas 



XeTox. 
The Document 
Company. 

Certas idéias são intraduzíveis. 

Como definir, por exemplo, uma empresa 
que faz cópias, duplica idéias, automatiza 
escritórios, que trabalha, enfim, com a 
democratização da informação? 

A Xerox é assim. 
E é assim no mundo inteiro. 



TEATRO DE ÓPERA DO RIO DE JANEIRO 
(T.O.R.J.) 

APRESENTA 

O grande barítono 
PAULO FORTES 

em 
Noite de Arte 

DA SERESTA À ÓPERA 
********* 

Teatro Henriqueta Brieba 
no 

TIJUCA TÊNIS CLUBE 
Rua Conde Bonfim, 451 

21 e 22 de Agosto de 1992 
às 20 horas 

Ingresso: 
CR$ 10.000 (até 10/8/92) 

CR$ 15.000 (após 10/8/92) 

Informações: Tel: 268-1012 Ramal: 23 

APOIO CULTURAL- JA YME BARIFOUSE 
VEREADOR P~D.C. N~ 17.671 
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DA SERESTA A OPERA 
********* 

Teatro Henriqueta Brieba 
no 

TIJUCA TÊNIS CLUBE 
Rua Conde Bonfim, 451 

21 e 22 de Agosto de 1992 
às 20 horas 

Ingresso: 
CR$ 10.000 (até 10/8/92) 

CR$ 15.000 (após 10/8/92) 

Informações: Tel: 268-1012 Ramal: 23 

A.POIO CULTURAL~ JA YME BARIFOUSE 
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