
Acreditar. Acreditar sempre. Acreditar no que é nosso. 
Apoiando o esporte. Incentivando as artes. Investindo em sensibilidade 

e inspiração. Há 95 anos, a Sul América trabalha 
para segurar os valores da nossa comunidade. Porque acredita 

que o talento de um povo é o seu maior patrimônio. 
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Criativo por natureza, jamais repete a mesma frase musical. 
Quando ele canta, as outras aves se calain 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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OS PIANISTAS 

Piano Solo 

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810 - 1849) 
Sonata n g 3, em Si Menor, Opus 58 (1844) 

Movimentos 
I - Allegro Maestoso . 

II- Scherzo- Molto Vivace 
III- Largo 

IV- Finale- Presto non tanto - Agitato 

Piano e Orquestra 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 -1791) 
Concerto n 2 9, em Mi Bemol Maior ''Jeunehome", 

K. 271- (1777) 
Movimentos 
I- Allegro . 

II - Andatino 
III- Rondó (Presto) 

-INTERVALO-

ROBERT SCHUMANN (1810 - 1856) 
Concerto para piano e orquestra em Lá Menor, 

Opus 54 (1845) 
Movimentos 

I - Allegro affetuQso 
II- Intermezzo,Andante Grazioso 

III- Allegro Vivace 

Solista 
NELSON FREIRE 

Regente
HENRIQUE MORELENBAUM 
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ROTEIRO MOZARTIANO (IX) 
O PRODIGIOSO QUADRIÊNIO VIENENSE • (1784-1787) 

Em quatro anos, de 1784 a 1787, Mozart compõe em 
Viena um conjunto prodigioso de algumas das suas 
mais belas obras: vinte e uma sinfonias, cinco quarte
tos de cordas, dois quartetos para piano e cordas, doze 
concertos para piano e orquestra, cinco quintetos, As 
Bodas de Fígaro, Don Givanni, O Impresário, peças 
maçônicas, quase todos os lieder, Ein musikalischer 
Spass, a Pequena Música Noturna, o Rondo em lá 
menor para piano. 
Em carta ao pai, descreve seu dia: 
o cabeleireiro desperta-o às 6 da 
manhã, às 7 já está vestido e com
põe até as 10. Na parte da tarde, 
após as aulas- muitos discípulos
vida social ativa, nos salões, pre
parativos para concertos, ensaios. 
Aos domingos, ao meio-dia, à casa 
do Barão van Wieten. 
De 1784 é a Fantasia em dó menor 

1 

senhor de vasta cultura clássica e logo disputado como 
libretista, interessando-se por Mozart. 
No primeiro trimestre de 1785, concertos para piano, 
um em ré menor, K.466, tumultuário e outro em dó, 
K.467. Na execução, por Mozart, do concerto em ré, 
muitos dos ouvintes choravam na platéia, quando foi 
atacado o Andante. São duas dezenas de concertos 
para piano e orquestra, entre eles um para dois pianos, 
K.361 e um para três pianos, K.242, além de um Rondo 

para piano e orquestra, K.382. O 
modelo constante é o da escola 
vienense, em que se reconhece ao 
solista o predomínio sobre a 
orquestra. O próprio Mozart 
executa quase todos esses 
concertos. 
É em 1785 que Mozart começa a 
escrever As Bodas de FÍgaro. Em 
novembro, Missa para um Fune
ral Maçônico, K.477, encomenda
da para celebrar a memória de 
dois maçons ilustres, o Duque de 
Mecklemburgo e o Conde Ester-

, hazy. Obra cheia de sentimento, 
como todas as suas composições 
maçônicas, sinceras, sem piegui
ces. 
Em 1786, dedicando-se ainda às 
Bodas, que concluirá em abril, 
Mozart trabalha no Schauspiel-

para piano, K.475, geminada à 
Sonata para piano em dó menor, 
K.457, dedicadas as duas peças à 
aluna Teresa von Trattner. Em 
abril, Mozart compõe a parte de 
violino da Sonata para violino e 
piano em si bemol, K.454, para a 
violinista italiana Regina Strina
sacchi, de Mântua. O compositor e 
a violinista tocariam juntos, mas, 
por falta de tempo, Mozart não 
pôde terminar a partitura de pia- · 
no. No teatro, presente o Impera

Wolfgang- Amadeus Mozart em 1783 1 direktor (0 Impresário). 

dor, a Sonata foi tocada sem qualquer ensaio e Mozart 
executou sua parte ao piano sem texto, de improviso e 
sem perder uma nota nota sequer. O Quinteto em mi 
bemol, K.452, para piano, oboé, clarineta, trompa e 
fagote, Mozart considera-o "como o que de melhor" 
fez em toda sua vida. 
Mozart é atacado de um distúrbio renal em agosto. Em 
21 de setembro, nasce o segundo filho do casal, Carl 
Thomas. (Morrerá em Milão, em 1858 aos 74 anos.) Em 
dezembro, Mozart é admitido à loja maçônica Zur 
Wohltãtigkeit. 
É na primavera de 1785 que Mozart atinge em Viena o 
apogeu de sua carreira artística. Conta com a proteçâo 
de José II e com a colaboração de Lorenzo da Ponte: 
Lorenzo, que seria o libretista de As Bodas de Fígaro, 
do Don Giovanni e de Cosl fan tutte, era um artista 
italiano, na realidade Emanuele Conegliano (1749 -
1838), de origem judaica, convertido ao catolicismo. 
Chegou a ordenar-se sacerdote, mas nunca exerceu as 
funções sacras. Condenado em Veneza por 
libertinagem, fugiu à justiça e chegou a Viena em 1782, 

O Concerto em si menor, K.491, é 
apontado pela crítica como exemplo de uma veia 
demoníaca, como seu Allegro pré-romântico. 
Segundo Casella, os concertos 466 e 491 representam, 
"na história do piano, os primeiros e prefeitos modelos 
do concerto moderno para solista; um piano e uma 
orquestra, ambos soberanos, o piano em sua nobre 
eloqüência de personagem dramático, a orquestra em 
sua rica plenitude sinfônica, à qual a presença· do 
solista não opõe limita cão". 
Ainda de 86, o concerto para piano em ré maior, K.488, 
em que se destaca o Andante semplice ma molto 
espressivo. 
Em outubro nasce o terceiro filho de Mozart, Johann 
Thomas Leopold, _que morrerá com menos de um mês 
de idade. 
Estão para ser apresentadas ao público as grandes 
óperas de Mozart. Lembre-se que Wagner disse que, 
"em nenhuma de suas músicas absolutas, nem mesmo 
de suas obras intrumentais, a arte de Mozart se desen
volveu tão ampla e tão ricamente como em suas ópe-
tas". 
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O BCN sempre teve a filosofia de oferecer mais 
a seus clientes. Foi assim que ele transformou a 

poupança comum, que já era um excelente 
investimento, em Poupança Dia-a-Dia BCN: 

a 2~ Geração de poupança, e a 1 ~a colocar várias 
cadernetas numa única conta . Uma idéia tão boa que 

levou mais de 3 anos para ser igualada. 
Agora, o BCN sai na frente de novo, e lança uma 
poupança de 3~ Geração: a Poupança Viva BCN. 

Ela tem tudo o que as poupanças mais avançadas do 
mercado têm de bom, só que com algumas 

vantagens exclusivas: você faz a movimentação 
através da conta corrente, via cheques, depósitos, 

DOC, etc., sem precisar ir até a agência . 
E mais: a Poupança Viva BCN é a única que, 
além dos rendimentos normais, protege a sua 

conta corrente . Seja vivo: abra hoje mesmo uma 
Poupança Viva BCN . 

Banco de 
Crédito 

I • , • I Nacional SA 

A obra 
Concerto nº 9, em Mi Bemol "Jeunehome" K.271 • (1777) 

Movimentos: Allegro- Andantino- Rondá (Presto) 

Escrito em 1777, quando Mozart contava movimentos são quase dramáticos. No 
apenas 21 anos, esse é o mais longo de Allegro apenas a orquestra expõe, em 
seus concertos para piano e orquetra, poucos compassos, o ritmo inicial do 
durando 34 minutos. E é, também, trecho -umritmoenergéticoeafirmativo 
musicalmente um dos mais que dominará, daí por diante, todo o 
substanciosos. Foi dedicado à pianista movimento. Por sua vez, o piano afirma 
francesa MademoiselleJeunehome, que logo de saída sua presença, para fazer 
em janeiro de 1777 visitou Salzburg. A sentir que não se limitará ao papel de 
obra já revela um compositor surpreen- apenas ornamentar os temas. E, 
dentemente maduro e de incontestável paralelamente, depois do introito 
'personalidade. A partesolistaestáquase orquestral, o piano expõe dois motivos, 
sempre unida em permanente diálogo seguido de um terceiro, em forma de 
com a orquestra, dominado por constante coda. O diálogo dos dois corpos sonoros 
preocupação expressiva. Nos seus -piano e orquestra- é sempre magnífico 
concertos anteriores Mozart parece ter e de um grande nível musical. 
esgotado todas as possibilidadesdeestilo O Andantino, no tom de dó menor, forma 
galante.Omestreaustríacovisivelmente um visível contraste com o movimento 
tentou dar ao Concerto em Mi Bemol precedente. Há nele uma emoção, 
Maiorumanova"dignidade",umcaráter diríamos até dolorosa, o que não era 
mais sério, daí porque os dois primeiros comum nas produções mozartianas da 

época. Uma súbita modulaÇão introduz 
a tonalidade de mi bemol, que antecede 
um longo solo pianístico, após o que o dó 
menor volta a reinar trazendo consigo 
sofrimento e desolação. 
Já o Rondó final, transborda de alegria e 
de verve. Mozart retorna aqui ao seu 
estilo rococó (galante). O piano, conduz 
o jogo e expõe, de entrada, o tema que 
mais tarde será ouvido, na grande ária 
de Menostatos da "A Flauta Mágica". 
Mozart propositadamente alongou este 
movimento, intercalando nele um 
intermédio em forma de minueto 
cantab,ile, em lá ·bemol, e no compasso 
valsante de 3/4 acompanhado de duas 
variações, escritas sem dúvida para 
permitir ao intérprete mostrar sua 
virtuosidade. A obra se encerra com 
finale brioso e alegre 

FRÉDÉRIC CHOPIN e o ROMANTISMO 

À universalidade dos clássicos se opõe, mediante prestigio
síssima etapa de transição, o individualismo romântico. É 
Beethoven um prodigioso marco entre o que costumamos 
chamar de classicismo e romantismo. Ele generaliza os senti
mentos de que a sua música se nutre e ergue, na Nona 
Sinfonia, o hino da fraternidade universal. 
O puro romântico particulariza. Só o seu drama pessoal é que 
conta e ele sente que esse drama pode tomar-se fonte enrique
cedora de arte. Quanto mais, pela introspecção se concentra 
no seu ego, mais progride na descoberta de novos elementos 
formais que se perfazem, por exemplo, 
um tecido harmônico de sutileza apta a 
exprimir todas as variações dos estados 
de alma, ou uma paleta de timbres, de 
matizes até então desconhecidos que, 
na orquestra, se prestam. à fantasia 
criadora e aos processos descritivo
psicológicos. Ao invés de generalização 
emocional a que se propõe o artista há 
um absoluto egocentrismo e então 
ocorre o fenômeno de que o ouvinte 
não recebe essa música como mensagem 
dirigida a todos, mas identifica o seu 
caso particular humano com o do 
músico criador, reconhecendo que na 
própria desgraça pode haver, pela 
magia da arte, um encanto profundo, o 
que equivale a formular as penas e, ao 
mesmo tempo, aliviá-las. Fenômeno que às vezes não vai, no 
artista romântico, sem a hipertrofia dos próprios pesares, já 
que verifica serem suas dores um manancial fecundo de 
criação artística- e por isso, as cultiva e multiplica, chegando 
à hipérbole sentimental que oferece em espetáculo. Ao inti
mismo de Schubert, à poesia de Beethoven, se junta a grandi
loqüência de Berlioz. 
No processo de afirmar a sua individualidade, o gênio musi-

cal romântico afirma também a sua origem geográfica e 
étnica. No .romantismo, as escolas nacionais se diferenciam e 
emergem do panorama até então nacionalmente unificador 
do classicismo. Na Alemanha, Carl Maria von Weber funda, 
no primeiro quartel do século XIX, a ópera nacional alemã, 
com Der Freichütz - obra-prima inovadora, que capta o 
mistério das florestas germânicas e se nutre da essência 
musical popular alemã. No ano simbólico do romantismo, 
1830, Berlioz dá na França a Sinfonia Fantástica. Esse era o 
protótipo do romantismo tempestuoso. Mas na mesma época 

florescia na Alemanha um outro gênio 
romântico sem nenhuma aparência de 
sofredor, pois nasceu em berço de ouro: 
Felix Mendelssohn. É um nacionalista 
tardio o finlandês Jean Sibelius, que 
vem do fim do século passado à 
primeira metade deste. · 
A um tempo nacionalista, ligado 
apaixonadamente à Polônia pela 
nostalgiadoexHio,eindividualistacuja 
introversão se cultiva na obra criadora, 
é Chopin uma personalidade verda
deiramente específica do romantismo, 
que está para o piano, assim como 
Beethoven está para a sinfonia, Mozart 
para a ópera, Handel para o oratório e 
Schubert para o Lied. 
Torna o piano- intrumento-rei daquele 

período histórico- um confessionário sentimental. Não o faz 
sem suscitar-lhe um cabedal de recursos técnicos 
perfeitamente inéditos, que não provém de ninguém nem de 
nenhuma fonte (como os de Liszt provieram, no plano 
virtusístico, de Paganini), elevando-o a um plano de alta 
dignidade da música. 
Belliniano, pela inspiração melódica, devedor da forma ainda 
embrionária dos Notumos que, maravilhosamente amplifi-



ca, ao irlandês Ficld, aproximando-se aos poucos da Itália, 
cm imaginação, como prova a sua obra suprema do fim da 
vida, a Barcarola, que lhe .sintctiza os melhores atributos do 
gênio, foi Chopin um dos mestres de mais fundamental 
originalidade que jamais existiram. Sua execução inimitável 
da leveza de um silfo, de miraculosos cambiantes, de prodi
gioso domínio da sonoridade, que fazia Liszt inclinar-se 

maravilhado ao piano, para acompanhá-la, tinha o segredo 
do rubato- balouçar da brisa das fontes, enquanto a árvore se 
mantém ereta - que, contemporaneamente, só talvez um 
Cortot nos reproduzia, na sua significação verdadeira. Resta 
acrescentar que, de todos os grandes mestres universais da 
música, é Frédéric Chopin o mais difundido, o mais amado 
no Brasil. 

Chopin e as Sonatas 
Frédéric Chopin compôs três sonatas para piano. A primeira 
em Dó Menor, Opus 4, é de 1828 e pertence aos seus anos de 
aprendizagem, quando ele tinha ainda 18 anos de idade, 
vivia em Varsóvia e era um aluno promissor do Prof. Josef . 
Elsner. É uma sonata raríssimamente tocada e por isso mesmo 
pouco conhecida do grande público. As outras duas- a em Si 
Bemol Menor, n11 2, Opus 35 e a em Si Menor, n11 3, Opus 58-
são da fase mais madura do compositor. Elas se constituem 
nos mais ambiciosos projetos de Chopin para piano solo, 
apesar de não serem necessariamente os mais bem sucedidos. 
Chopin não se sentia . muito à vontade para com a forma 
sonata. Não possuía nem o poder de organização e integra
ção, tampouco o dom do desenvolvimento e da transforma
ção tão necessários na composição de sonatas. O que ele 
realmente fez foi integrar quatro peças musicais distintas, 
todas de extraordinária beleza, cada uma delas possuindo 
seu efeito como uma composição individual, mas sem relação 
com a sonata, como um todo. 

Beethoven e Schubert e, pelo contrário, brotaram da imagina
ção de um músico extremamente liberal e que nunca se 
prem~eu a conceitos fossem eles artísticos, sociais ou políti
cos. 

Elas provocaram reações contrárias, principalmente porque 
não seguiam as formas de seus antecessores: Haydn, Mozart, 

O próprio Schumann, quem descobriu Chopin, escreveu 
sobre a Sonata n11 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-los fraudulenta
mente sob este nome, em um lugar no qual, de outra forma 
eles jamais teriam entrada". O fato é que as sonatas em Si 
Bemol Menor e a em Si Menor sobreviveram às críticas e se 
transformaram em peças obrigatórias do repertório univer
sal do piano solo. A grande força dessas peças está em seus 
temas líricos, para oa quais a energia musical sempre se 
encaminha. São longas: a n11 2 tem cerca de 23 minutos e a n11 

3 tem aproximadamente 26 minutos. Mas são sempre ouvi
das durante toda a sua execução, com maior prazer e atenção, 
principalmente quando interpretadas por pianistas do porte 
de Arthur Moreira Lima e Nelson Freire. 

A Obra 
Sonata n º 3, em Si Menor, Opus 58 (1844) 

Movimentos: I- Allegro Maestoso; II- Scherzo- Malta Vivace; 
III- Largo; IV- Finale- Presto non tanto- Agitato 

Composta em 1844, quando Chopin, já própria música. A Sonata em Si Menor 
com 34 anos de idade, estava vivendo reflete, portanto,esseperíododavidado 
em Paris, num período bem amadureci- compositor e mostra, por isso mesmo, 
dodacarreira,aSonatan11 3,emSiBemol harmonias irregulares e alguns impul
Menor, foi um dos poucos trabalhos sos criadores incontroláveis, aliás muito 
completadosnaqueleano.Poucodepois, criticados por musicologos da época. 
1845, era publicado por Breitkopt & Embora não tão popular quanto a Sona
Haertel, dedicada pelo autor a uma de ta em Si Bemol Menor, com sua famosa 
suas alunas e amigas, a Condessa F. de Marcha Fúnebre, a Sonata em Si Menor 
Perthuis, esposa do ajudante-de-campo é de extraordinária beleza, revelando-se 
do Rei Luiz Felipe. Chopin teve dificul- repleta de idéias brilhantes e invenções 
dades em se concentrar na produção temáticas.Oprimeiromovimento-Alle
destaSonata.Paraeleeraquaseimpossí- gro Maestoso - mostra os efeitos dos 
vel escrever em Paris, onde seus com- estudos que Chopin fez das obras de 
promissos sociais e de ensino tomavam- Bach e Mozart. O "Scherzo" - segundo 
lhequasetodootempo. Enfrentava, tam- movimento - é constituído sobre uma 
bém problemas em seu relacionamento linha melódica cuidadosamente tecida 
com George Sand. E, para completar o em torno da tensão e liberação harmôni
elenco de dificuldades, seu copista e ca. É um movimento de enorme encanto, 
amigo Julian Fontana estava viajando de uma contextura leve e suave, contras
pela Am~rica, e Chopin tinha verdadei- tando com a riqueza temática do primei
ra ojeriza de escrever na pauta a sua ro movimento. 

p.· 

•. 

O Largo é marcado por uma mudança de 
tonalidade (si maior) que parece nos 
revelar um horizonte insuspeitado e na 
tranqüilidade desta nova paisagem; 
segue-se um "cantabile", muito amplia
do em sua extensão, mas bem pequeno 
em escala. Pode-se notar que o Largo 
tem algumas características italianas e 
marca um dos melhores momentos cria
tivos de Chopin. 
O Finale - Presto non tanto - Agitato -é 
das partes mais difíceis de serem execu
tadas. 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 passagens brilhantes e coloridas, mas 
a turbulência nunca mascara a tendência 
da melodia que é exposta através do 
movimento. Na opinião de muitos críti
cos, a Sonata em Si Menor é das mais 
fascinantes composições de Chopin. 

'I! 
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Coleção Safira H Stern. A jóia do tempo. 
Para criar um relógio da Cole
ção Safira, a H. Stern alia toda 
a sua arte de fabricar jóias à 
tecnologia relojoeira suíça. Os 
relógios são lapidados manual
mente, tal como pedras precio
sas. O resultado são peças ex
clusivas que funcionam a 
quartzo, feitas em caixas ma
ciças de coríndon obtido em 
laboratório, a partir dos mes
mos elementos que compõem 
a safira natural. São encon
trados em diversos formatos e 
modelos, nos tamanhos mas
culino e feminino, sempre 
com, pelo menos, um diaman-
te de lapidação completa. ~ 
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ROBERT SCHUMANN (1810 - 1856) 
Dos grandes mestres românticos, é Schumann certamente, o 
mais sonhador e o mais intimista, enigmático e idílico e, sem 
dúvida, o mais melancólico de todos. Foi com Chopin, o 
maior poeta do piano e um maravilhoso inventor de melo

Sinfonia (Primavera) que faz aumentar muito o prestígio que 
já cercava o nome de Schumann como compositor de obras 
para piano e para canto. Após se instalar em Dresden, viaja 
em 1844 à Rússia. 

dias tão bem expressas em suas canções 
de câmara. Autor especialmente de mi
niaturas, produziu ininterruptamente nos 
quarenta anos de vida lúcida que teve . . 
Além de compositor, foi crítico clarivi
dente e excepcionalmente visionário; em 
sua "Revista de Música" foi o primeiro a 
revelar ao mundo os gênios de Chopin e 
Brahms. Numa carta à sua mãe datada de 
30 de junho de 1830, após ouvir extasiado 

. um concerto de Paganini, toma pela pri
meira vez consciência de sua vocação 
musical e escreve: "Minha vida foi uma 
luta de vinte anos entre a poesia e a prosa 
ou se quizeres entre a música e o direito ... 
Estou agora num dilema. Se posso seguir 
meu gênio ele me guiará em direção às 
artes e, eu creio estar num bom caminho. 
Mas, por favor, não me queiras mal, eu te 

Em 1850 aceita o posto de diretor de 
música e primeiro regente da Orques

. tra de Dusseldorf. 
, Em 1853encontraJoachinefazadesco
berta de Brahms a quem saúda como 

· seu professor. Um ano depois, após 
l violenta crise de loucura, tenta o suicí

dio atirando-se ao Reno . .Salvo, é inter
. nado, mas não recupera mais a razão. 
A 28 de julho de 1856 Schumann mor

, ria num asilo de alienados em Endeni
. eh, perto de Bonn. O mundo de Schu~ 
mann é o das peças curtas que se inse
rem numa obra enorme. Avultam seus 
quatro grandes ciclos de "lieder'': 
"Amores de um poeta", "Amores de 
uma mulher" e os dois "Liederkreis". 
Para piano os "Estudos Sinfónicos", 
"Cenas Infantis", "Carnaval", "Peças 

falo baixinho e carinhosamente. Me pareceu que sempre 
barravas o meu caminho ... " Nesse trecho sente-se toda a luta 
de Schumann para se definir seu destino. Filho de um livreiro 
e editor, nasceu em Zwickau (Alemanha) a 3 de julho de 1810. 
Teve desde cedo ambições literárias e só bem mais tarde é que 
se iniciou na música quase como autodidata. Torna-se pianis
ta estudando piano com o severo Frederich Wieck, cuja filha 
Clara foi a grande paixão de sua vida, seu único amor real e 
com quem viria a se casar contra a vontade do pai aos trinta 
anos. E 1840, Mendelssohn executa Leipzig sua primeira 

de Fantasias" e as sonatas. Sua produção camerística tem no· 
Quinteto para cordas e piano o mais famoso exemplo desta 
combinação intrumental, não superada até hoje. Para orques
tra Schumann escreveu além d~ algumas aberturas onde 
avulta a de "Manfred", quatro belas sinfonias firmemente in
corporadas ao repertório. Sua única ópera "Ge·noveva'' revi
vida recentemente na Alemanha, se recende da imprescindí
vel dramaticidade. É uma seqüência de admiráveis "liede
res" assim como seus oratórios "Cenas de Fausto" e "Le 
Paradi et la Peri". 

A Obra 

Concerto para piano e orquestra em Lá Menor, op. 54 • (1845) 
I- Allegro affetuoso II- Intermezzo, Andante Grazioso III- Allegro Vivace 

O ano de casamento de Schumann 
com Clara (1845) se marca pela flo
ração estupenda de Lieder. Essas . 
canções, constituindo ciclos, e a 
música para piano, se contam entre 
a parte mais notável da obra de 
Schumann, onde também sobressa
em a música sinfônica, a coral e a de 
câmara. 
O concerto em Lá Menor para piano 
e orquestra, dando toda a medida da 
genial escritura pianística de Schu
mann ~ 1 do insuperável poder de 
criação melódica, é uma das obras
primas da literatura do gênero. 
Poucos concertos para piano e or
questra terão mais prestígio do que 

o de Schumann, que é uma das par
tituras prediletas dos pianistas, e do 
público, sem nenhuma concessão à 
popularidade. Seus três movimen
tos são - AÜegro afetuoso - Inter
mezzo, Andante grazioso e Allegro 
vivace. 
Soa, em simples oitava, o Tutti da 
orquestra e o piano entra, em vi
brantes, incisivos, acordes descen
dentes. Esse primeiro movimento, 
que foi concebido, originalmente, 
como uma Fantasia independente, 
se aparenta as duas Sinfonias de 
Schumann, escritas no mesmo ano 
do Concerto- A Prima v era e a em Ré 
Menor. Mas aquela entrada impetu-

osa não é senão o pórtico para um 
movimento palpitante e apaixona
damente lírico, onde se insere uma 
estupenda Cadência, que faz corpo 
obrigatório com a obra. Já o segundo 
movimento tem, no diálogo estabe
lecido entre o instrumento solista e 
orquestra, uma qualidade de delica
da poesia. 
Esse Intermezzo se liga, sem solução 
de continuidade, ao Allegro conclu
sivo, onde a escritura pianística se 
torna verdadeiramente alada, de 
uma elegância e espiritualidade sem 
par, sempre palpitante de frêmitos 
românticos. 

~ 

~ 

Carinho. 
A única coisa antiga no novo 
Boeing 747-400 by Lufthansa. 

Boeing 747-400 by Lutthansa. 
Muito mais que um Jumbo. 

8 

Carinho by Lufthansa. Esta griffe 
significa amizade, simpatia, 
atenção. E ela está em cada 
cantinho do novo Boeing 747-400 
by Lufthansa. Afinal, de nada 
adiantaria ter o máximo em 
tecnologia, se o mais importante 
não fosse preservado: o carinho 
por todos os seus passageiros. 

Lufthansa 

~ 
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O solista 

NELSON FREIRE -piano 

Nascido em Boa Esperança, Minas Gerais, em 
1944, Nelson Freire deu seu primeiro recital 
no Rio de Janeiro, com apenas cinco anos de 
idade, em uma apre-

ta, com pouco mais de vinte anos, passou a se 
apresentar com as mais importantes orques
tras do mundo nas salas de concertos mais 

sentação especial no 
Palácio Guanabara. 
Iniciou seus estudos 
sob a orientação de 
Nise Obino e Lúcia 
Branco e mais tarde 
foi estudar em Viena, 
com Bruno Seidlho
fer, onde permaneceu 
durante dois anos 
como bolsista, graças 
a brilhante atuação 
que teve no 12 Con
curso Internacional 
de Piano do Rio de 
Janeiro,em 1957.Mais 
tarde, em 1964, classi
ficou-se em primeiro 
lugar no Concurso 
ln ternacional de 
Piano Vianna da 
Motta, em Portugal e 

famosas dos Estados 
Unidos, Europa e 
Japão. Na última noi
te de dezembro de 
1969, depois de suas 

- apresentações como 
solista da New York 
Philharmonic, a re
vista americana 
"Time Magazine" afir
mava sobre Nelson 
Freire: "Ele é um dos 
maiores pianistas do 
mundo, de sua ou de 
qualquer outra gera
ção". Tais manifesta
ções de entusiasmo 
têm sido uma decor-

liiiiiiii rência do forte caris

pouco depois recebia lõõilil------
em Londres a Medalha de Dinu Lipatti, confe-

ma de Nelson Freire. 
Ele tem o dom de ele
trizar as platéias mais 
exigentes, com uma 
técnica fulgurante, 

uma musicalidade ao mesmo tempo exube-
rante e profunda e total integração com a obra 
dos mais variados compositores. Nelson 
Freire é artísta exclusivo de Sula Jaffé. 

rida ao pianista jovem mais promissor da 
Europa. A carreira de Nelson Freire tomou 
então um impulso extraordinário, e o pianis-

Orquestra Sinfônica Brasileira 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro 

Sábado, 3 de agosto, às 16.30 horas 
Última apresentação, na temporada, do regente 

EMIL TABAKOV 

Mozart - O Impresário • abertura 
Beethoven- 11 Sinfonia 

Tchaikowsky - 4il Sinfonia 
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~ Marca de futuro. 
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SOQUEM TEM OS INSTRUMENTOS CERTOS 
PODE EXECUTAR TODOS OS MOVIMENTOS. 
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Xerox. 
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? 

I 

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

~ 
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XEROX 
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O Regente 
HENRIQUE MORELENBAUM 

Graduado em violino, 
viola, composição e re
gência pela Escola de 
Música da UFRJ, Henri
que Morelenbaum é pro
fessor titular no Depar
tamento de Composi- , 
ção, lecionando contra
ponto, fuga e composi
ção, nos cursos de gra
duação e pós-gradua
ção. Como camerista, in
tegrou o Quarteto da 
UFRJ. Ingressou em 
1951, no Teatro Munici
pal, como 12 violino da 
orquestra, galgando, por 
mérito, as posições de 
Maestro Interno, Maes
tro Adjunto e Diretor 
Geral. 
Morelenbaum teve sua 
estréia no exterior, diri
gindo a "Gala Perfor
mance" do Ballet do Rio 
de Janeiro, em Londres. 
Em Nápoles, no Teatro 
San Cario, dirigiu a 
ÓperaiiGuarany,deCarlosGomes. Em 1974, 
a convite do "Institute oflnternational Educa
tion", percorreu os Estados Unidos de costa a 
costa. Em seguida foi à Europa como regente 
convidado, dirigindo a OSB, na Áustria e 
Espanha. De sua múltipla atividade nos últi-

mos anos, há a destacar 
a nova versão coreo
gráfica da "Floresta do 
Amazonas", no Rio, a 
tournée pela Polônia di
rigindo óperas e con
certos, e na Argentina à 
frente da Orquestra de 

, Câmara de Mayo. Mo
relenbaum gravou 
apreciável acervo que 
abrange largo espectro 
da criação brasileira. 
Henrique Morelenba
um recebeu, entre ou-' 
tros, o prêmio Villa
Lobos de melhor regen
te (Associação Paulista 
de Críticos de Arte), tro
féu Euterpe, a medalha 
Pedro Ernesto (Câmara 
de Vereadores do Rio 
de Janeiro), medalha do 
Mérito Artístico (Con
selho Brasileiro de 
Dança) e, no final de 87, 
o diploma de reconhe
cimento do Sindicato 

dos Músicos do Rio de Janeiro. Membro do 
Conselho ln ter americano de Música da O.E.A., 
Vice-Presidente da Associação Interamerica
na de Diretores de Orquestra, membro da 
Academia Brasileira de Música e, por duas 
vezes diretor da Salá. Cecília Meireles. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Aos ASSINANTES da Série os PIANISTAS informamos que, : 
• o concerto de sábado, 12 de outubro, com o pianista Arthur Moreira Lima, • 
: por motivo de ordem técnica terá infcio às 16 horas e não às 16:30 : 
• como anteriormente marcado. • 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



A ALMA DA FRANÇA NA CIDADE MARAVILHOSA. 

•. 

O ESPÍRI1D DE PARIS E O CHARME DO RIO ES

TÃO REUNIDOS NUM MESMO WGAR: LE MÉ

RIDIEN. SEUS 37 ANDARES ACOMODAM, 

COM EXTREMO GOS1D, WXUOSAS SUÍTES, 

UMA VISTA DESWMBRANTE PARA A PRAIA 

DE COPACABANA E RESTAURANTES CON

CEITUADÍSSIMOS: LE SAINT-HONORÉ, SUPER

VISIONADO COM DESTREZA PElD CHEF PAUL 

BOCUSE, A AUTÊNTICA BRASSERIE FRAN

CESA CAFÉ DE LA PAIX E À BEIRA DA PISCI

NA, LE SAINT TROP.'LE MÉRIDIEN OFERECE 

AINDA UMA EXCELENTE INFRA-ESTRUTURA 

PARA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS QUE IN

CWI O BUSINESS CENTER COM SERVIÇO DE 

TRADUÇÃO E SECRETARIADO EM GERAL 

ASSIM COMO SALÕES DE CONVENÇÕES. 
1 

LE MÉRIDIEN - A TRADUÇÃO CARIOCA DA 

FRANÇA. 

.,. 

MERIDIEN 
COPACABANA 

COMF'ANHEIRO DE VIAGEM DA A/R FRANCE 

AV. ATLÂNTICA, 1020 
TEL.: (021) 275-9922 

TELEX (021) 23183/23017 HOMC BR 
TELEFAX: 541-6447 

" . 

PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE 
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Um cheque especial com 7 dias sem juros por 
mês, consecutivos ou alternados. Após este 
prazo, juros normais a partir da utilização. 
Um cartão de acesso às várias operações 
de terminais e caixas automáticos. 
Um esClarecedor extrato, para economia de 
tempo, não de informações. 
Um banco por telefone, moderno e pessoal , 
o Disque Real. 
A cada dia que passa, produtos como estes 

se provam mais necessários para pessoas 
que sabem usar seu dinheiro, seu tempo, 
seu banco. A maturidade em produtos e ser
viços bancários. Venha conhecê-los em 
qualquer agência do Banco Real. Existe 
mais esperando por você. 

BANCO REAL 

~ .. 
g 



É tudo o que você ouviria hoje da obra de Beethoven, Mozart, Bach, Haydn, Liszt, .Chopin, Tchaikowsky, Rachma
ninoff, Wagner e todos os outros gênios da música do passado, se não houvesse o papel para registrar e eternizar as suas 
inspirações. Graças às cias. suzanos do mundo, as melhores obras da música universal não se perderam na memória. 

~~ 
Ga. Suzano de Papel e Celulose 

..--
• . . 

27/07 ·Sábado -16.30 hs. 

ARNALDO COHEN 

Piano Solo 
BEETHOVEN 

Sonata n2 8, 
"Patética" 

Piano e Orquestra 
MOZART 

Concerto n2 23, K 488 

BRAHMS 
Concerto n2 1, Opus 15 

Regente: 
Henrique Morelenbaum 

1• Violinos 
João Daltro de Almeida- Spalla 
José Alves da Silva 
Oscar Ignácio Duran Dutes 
Josué Wilson Olevez Pedrazas 
Ivan José Quintana Pimentel 
Jorge Faini 
Emani Bordinhão 
Silvinia Soares Pinto 
Maria Elena Faini 
Noemi Peixoto Pinto 
Daniel Fidel Passuni Saldaiia 
Sônia Katz 
Ricardo Amado da Silva 

ll' Violinos 
Sérgio Sidney Struckel 
Luzer David Machtygier 
Sócrates Rebouças Feijó 
Carmela de Mattos Struckel 
Helena I. Buzack 
Mauro Rufino Martins 
José Eduardo Tavares Fernandes 
Kleber Kurt Leite Vogel 
Maluh Guarino de Felice 
Noémia Teixeira S. Pedrosa 
Ubiratã Ferreira Rodrigues 

Y.i21t 
Frederick Stephany 
Jandovy de Almeida 
Felix Cyncynates 

Orquestra Sinfônica Brasileira 
Próximos Concertos da Série 

OS PIANISTAS 

28/09 ·Sábado ·16.30 hs. 12/10- Sábado -16.00 hs. 19/10- Sábado -16.30 hs. 

BRUNO GELBER ARTHUR MOREIRA LIMA JOÃO CARLOS MARTINS 

Piano Solo 
BEETHOVEN 
Sonata nº 23, 

"Appassionata" 

Piano e Orquestra 
MOZART 

Concerto nº 26, K 537 
"Coroação" 

RACHMANINOFF 
Concerto n2 3, Opus 3 

Regente: 
Henrique Morelenbaum 

Piano Solo 
CHOPIN 

Sonata nº 2, Opus 35 

Piano e Orquestra 
MOZART 

Concerto nº 24, K 491 

TCHAIKOVSKY 
Concerto n2 1, Opus 23 

Regente: 
Henrique Morelenbaum 

Piano Solo 
BACH 

O Cravo Bem Temperado 
Prelúdios e Fugas nº 1, 2, 3, 5, 

15,21 e 22 

Piano e Orquestra 
MOZART 

Concerto n2 27, K 595 

GINASTERA 
Concerto para piano 

Regente: 
Henrique Morelenbaum 

Orquestra Sinfônica Brasileira 
Diretor Musical: Isaac Karabtchevsky 
Nayran Pessanha 
Ivan Sérgio Nirenberg 
J adenir La corte Lopes 
José Fernando da Silva Thebalbi 
Gerson Flinkas 
Antônio Gomes Carneiro 
Luiz Eduardo Salles 

Violoncelos 
Mareio Eymard Malard 
David Vincent Wink Chew 
Diana Braga de Lacerda 
Fernando Bru Pesce 
Paulo Rossi San toro 
Ricardo Rossi San toro 
Jorge Armando Nogueira Nunes 
Eduardo Alberto Rodrigues 
Hugo Vargas Pilger 

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

l'1.u!1a 
Renato Axelrud 
Fernando Pacifico Homem 

Paulo Guimarães Ferreira 
Eugênio Kundert Ranevsky 

Flautim 
Carlos Alberto Rodrigues Silva 

Oboés 
Harold Emert 
Eros Martins de Melo 

Corn'-inglês 
Moacyr José de Freitas 

Clarinete 
José Silva Freitas 
José Carlos de Castro 
Lucia Morelenbaum Gjorup 

~ 
Raymundo Pereira de Araujo 

Fagote 
Noel Louis Leon Devos 
Mauro Ludo Silva A vila 

Contra-Fagote 
Aloysio Moraes Rego Fernandes 

Trom"a 
Antônio José Augusto 
Ismael de Oliveira Junior 
Geraldo Pereira de Mello 

Savio Faber Barata 

Trom"ete 
David Alves 
Sebastião Gonçalves 
Nelson da Silva Oliveira 
Jessé Sadoc do Nascimento 

Trombone 
Oscar da Silveira Brum 
Marco Antonio Della Favera 
José Vicente Dias Cordeiro 

Il!.h.i! 
Eliézer Rodrigues da Silva 

Percussão 
Luiz Almeida Anunciação 
Antonio Almeida Anunciação 
Lino Hoffmann Filho 
Jorge Ribeiro da Silva 

~ 
Pedro Paiva Garcia Sá 

Grupo de Apojo: 
João Almeida Anunciação- Inspetor 
Nelson Rangel da Silva- Arquivista 
Heliana Si! v eira - Secretária 
Gilberto dos S. Tavares- Aux. Arquivo 
Osnávio F. da Silva- Arrumador 



O BANCO MERCANTIL 
DE SÃO PAUlO 

APOIA A ORQUESTRA 
SINFONICA BRASILEIRA. 
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Ouvir o som do petróleo 
que chega à superftcie 
é sempre emoção ines
quecível para a Petrobrás. 
Fbrque este som é o coroa
mento de muito ensaio, 
muita destreza nos instru
mentos e muita vontade 
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de apresentar o melhor 
resultado. 

Isso torna a Petrobrás 
muito próxima dos nossos 
talentos musicais. 

E é por isso, por uma 
questão de afinidade, que 
eles contam com 

. o nosso apoio, ó nosso 
incentivo. 

o 
PETROBR~S 




