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O NEGÓCIO DA TEXACO É ENERGIA. MAS NÃO SOMENTE 

A ENERGIA QUE AJUDA A MOVER A ECONOMIA E A CRIAR 
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TEXACO e CITIBAN<CJ 

Apresentam 

OS PIANISTAS 
1º Concerto 

PROGRAMA 

Piano Solo 

Frédéric Chopin 
I- Barcarola Opus 60, em Fá Sustenido Maior 

II- Noturno Opus 15, nº 1. em Fá Maior 
III- Mazurka nº 41, Opus 63, nº 3, em Dó Sustenido Menor 

IV- Estudo Opus,25, nº 1, em Lá Bemol Maior 
V- Estudo Opus 25, nº 5, em Mi Menor 

VI- Estudo Opus 10, nº 12, em Dó Menor "Revolucionário" 

Piano e Orquestra 
Frédéric Chopiri 

Concerto nQ 2 para piano e orquestra, em Fá Menor, Opus 21 
· I - Maestoso - II - Larghetto - III - Allegro V ivace 

INTERVALO 

Edvard Grieg 
Concerto para piano e orquestra em Lá Menor, Opus 16 

I - Allegro molto, moderato - II - Adagio 
II- Allegro molto, moderato e marcato 

Solista: Nelson Freire 
Regente: Mário Tavares 

APOIO: 

LUFTHANSA 



FRÉDÉRIC CHOPIN - (1810-1849) 

Um dos gênios mais originais 
da história da música, é Frédéric 
Chopin, figura central do Roman
tismo. Ele domina musicalmente, 
pela importancia intrínseca da sua 
obra, seus irmãos de grandeza 
daquele período histórico, que o 
admitiramcommaiorfervor. Embora 
perdidamente romântico, tem 
Chopin uma formação clássica. Dizia 
ele que Bach "é o pão nosso de 
cada dia", referindo-se aos 48 
Prelúdios Fugas do "Cravo Bem 
Temperado" que tocava de cor ao 
piano. Há exemplos diretos da 
influência de Bach sobre Chopin, 
como no estudo op. 10 n2 4. Mas há 
toda uma aprendizagem bachiana 
feita por Chopin, que se revela na 
indepêndencia das partes, na 
polifonia da sua linguagem har
mônica. O dom prodigioso do canto 
chopiniano provém de Bellini, cujas 
óperas, como de outros autores ita
lianos, Chopin ouvia na infância, 
em Varsóvia. Outro traço genial 
marcante é a precocidade. Os dois 
Concertos para piano e orquestra 
de Chopin foram compostos na ju
ventude, com pouco mais de vinte 
anos. Em setembro de 1831 Chopin 
chegava a Paris para uma perma
nência temporária que durou o resto 
da vida. No percurso de Varsóvia 
até a capital francesa Chopin dera 
uma série de triunfais audições, em 
várias cidades, afirmando-se como 
pianista de extraordinária sensibi
lidade, com uma maneira de tocar 
suave, aveludada, etérea que sua 
debilidade física não permitia ir além 
de matizes moderadas. Já nessa época 
Chopin havia composto suas seis 
obras para piano e orquestra. Elas 
pertencem a um gênero de música 
ao qual não mais se dedicaria. O 
Concerto n2 1, em Mi Menor, para 
piano e orquestra, publicado com 
opus II, foi composto depois do 
Concerto n2 2, Fá Menor, opus 21. 
O n2 2, escrito em 1829, foi apre
sentado pela primeira vez em 
VarsóvJà, uma execução particular, 
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porChopin,emsuacasa, acompanha
do por pequena orquestra, em março 
de 1830. Pouco depois foi executado 
publicamente, ainda em Varsóvia. 
Na sua toumée por cidades euro
péias, a caminho de Paris, as partes 
orquestrais do Concerto n2 2 se per
deram e tiveram que ser novamente 
preparadas, o que motivou o atraso 
de sua publicação, que só se deu 
em 1836. O Concerto n2 1, em Mi 
Menor, foi apresentado por Chopin 
em outubro de 1830, na última au
dição pública que deu em Varsóvia, 
antes de sua partida para Paris. 

A publicação do Concerto n2 1 

é datada de 1833, com dedicatória 
ao pianista alemão Kalkbrenner, a 
quem Chopin conhecera em 1831, 
em Paris. A técnica pianistica que 
Chopin emprega, já ao sair da 
adolescência, tem originalidade 
perfeita. Se os mestres conhecidos 
por Chopin na época davam 
preponderância ao piano, como 
Chopin também faz, acaba aí a 
analogia entre o Concerto de Chopin 
e as obras dos demais compositores 
que conheceu na Polônia. A música 
do mestre polonês constituiu um 
mundo novo de expressão sonora. 
Foi essa exatamente a reação de 
Schumann, quando, deslumbrado, 
examinou pela primeira vez as 
partituras do jovem compositor. 
François Frédéric Chopin nasceu 

em Zelazowa Wola, na Polônia, 
em 1810 e morreu em Paris 1849. 
Pai francês e mãe polonesa. Educação 
muito· cuidada, ao mesmo tempo 
de música e de cultura geral. Pre
coce na composição e na execução, 
Chopin começou a viajar pela Eu
ropa, demorando-se em Berlim e 
em Viena. Na Alemanha, foi sur
preendido com as notícias da in
surreição polonesa de 1831: desde 
esse momento seu exílio se prolon
garia até sua morte e não voltaria a 
rever a Polônia. Da Alemanha vai 
até Paris, onde se estabelece, sem
pre em conta to com numerosos ou
tros exilados políticos poloneses. 
Paris, em 1831, é a floração do ro
mantismo, de Lamartine e de Bal
zac, dos círculos intelectuais e ar
tísticos a que Chopin logo se asso
cia. Kalkbrenner e o Príncipe Ra
dziwill apresentam-no aos salões 
aristocráticos ou burgueses, que logo 
reconhecem o talento do jovem pia
nista. Abrindo caminho nos meios 
artísticos, tem sempre no coração 
aflito a mémoria de romances infe
lizes. Luta contra as ameaças da tu
berculose hereditária. Em dezem
bro de 1836, conhece George Sand, 
que será sua companheira durante 
dez anos. É um amor em que Cho
pin encontra também carinhos ma
temais: a escritora leva-o para a 
ilha de Maiorca, nas Baleares, onde 
eles permaneceram dois anos. De 
Maiorca, Chopin trará os seus 
Prelúdios. As temporadas parisi
enses alternam-se com o veraneio 
no castelo de Nohant. Chopin com
põe febrilmente. Escritores e artis
tas estimulam-no, Delacroix, a can
tora Malibran, Liszt. A doença agra
va-se, vem a ruptura com George 
Sand, prolongam-se as dificulda
des financeiras. A enfermidade der
ruba-o, finalmente Chopin agoniza 
tendo à sua cabeceira a irmã Luísa. 
Sepultado no Pere Lachaise, seu 
coração é mandado a Varsóvia, onde 
se acha até hoje na Igreja da Santa 
Cruz. 

PIANO-SOLO 

I- BARCAROLA OPUS 60, FÁ SUSTENIDO MAIOR (1845) 

Classificada por Ravel como "mis- obra estava incluída entre as apre- Chopin, entretanto, fez a platéia 
teriosa apoteose", a Barcarola é uma sentadas no último recital que deu vibrar. Técnicamente muito difícil, 
das maiores criações de Chopin. Chopin em Paris, em 1848, quando requer para interpretá-la pianista de 
Composta em 1845, três anos antes se encontrava já muito doente, de- altíssimo nivel. Essa obra-prima de 
de sua morte, a Barcarola evoca as senganado e sua execução não con- Chopin é, constantemente, inclui da 
canções dos gondoleiros venezia- seguiu, então, a ultrapassar a dinâ- comopeçadeconfrontonosconcur
nos. Extraordináriamente bela, esta mica de um forte. O desempenho de sos internacionais de piano. 

II- NOTURNO OPUS 15, N 2 1, EM FÁ MAIOR (1831-1833) 

Os dezenove Notumos escritos por sentimentais. Os notumos foram modo extremamente simples e logo 
Chopin podem ser considerados escritos em 1831 e publicados em o piano introduz longo e agitado 
como um dos fatores decisivos dos 1833, dedicados à Mme Camille Ple- episódio em fá menor, lembrando 
enorme prestígio universal que con- yel. Os três de Opus 15, foram dedi- um pouco as tempestuosas passa
quistou o compositor. Quando ain- cados ao pianista Ferdinand Hiller, gens da 22 Balada. Sua construção 
da vivo, os Notumos eram suas compositor e íntimo amigo de Cho- temática é geradora de contradições 
obras mais populares. Muitos deles pin. Os dois primeiros deste opus entre a parte ~entrai mais viva e as 
são peças fáceis de serem tocadas, datam de 1931 e o terceiro de 1833. duas partes calmas que a emoldu
todas muito melódicas e algumas O Notumo em Fá Maior começa de ram. 

III- MAZURKA N 2 41, OPUS 63, Nº 3, EM DÓ SUSTENIDO MENOR 
(1830-1849) 

Em vários períodos de sua curta temam estado de espírito muito re- nhecidos pelo nome de mazurs. Ela 
existência, Chopin escreveu 57 Ma- veladores das esperanças, das dúvi- apareceu no século XVI e logo di
zurkas, que os estudiosos conside- das ou das emoções do compositor. fundiu-se pela Polônia, transfor
ram como verdadeiros microcos- Este é o caso da Mazurka n2 41, mando-se em sua verdadeira músi
mos, que se movem no ritmo temá- Opus 63, n11 3, em Dó Sustenido ca popular não só dançada, mas 
rio dessa dança típica nacional po- Menor, tão perfeita na técnica e tão também cantada. Coube à Frédéric 
lonesa. Disse Schumann que cada arrebatadora na inspiração. A ma- a Chopin o privilégio de divulga-la 
Mazurka de Chopin tem uma per- zurka é originária das planícies da universalmente. 
sonalidade diferente, em que se al- Mozavia, cujos habitantes são co-

, 
IV- ESTUDO OPUS 25, Nº 1 EM LA BEMOL MAIOR 

V- ESTUDO OPUS 25, Nº 5, EM MI MENOR 
VI -ESTUDO OPUS 10, Nº 12, EM DÓ MENOR "REVOLUCIONÁRIO" 

Os 24 Estudos de Chopin - doze 
Opus 10 e doze Opus 25- foram 
compostos entre 1828 e 1836, isto é, 
entre os 18 e 26 anos de idade. O 
Opus 25, Chopin dedicou-o à Con
dessa d' Agoult e o Opus 10, a Franz 
Liszt. Condenados na época pelos 
conservadores, mas muito bem re
cebidos por Schumann e Liszt, os 
Estudos ampliaram a sonoridade 
pianística aos extremos limites da 
tonalidade e revolucionaram a di
gitação, com um tipo de escrita fora 
do comum. Os Estudos, são 
magníficos em todo o seu conjunto 

de obra, pelo virtuosismo brilhante, 
pela técnica que por vezes parece 
intransponível aos pianistas, enfim, 
por uma energia criadora que 
entusiasmou os contemporâneos do 
compositor e que ainda hoje 
assombra o público, pela força 
irradiante que revelam. 

O Estudo opus 25, n11 1, em Lá 
Bemol Maior (Allegro sustenuto) é 
considerado pelos musicólogos 
como obra de altíssima criação, de 
uma serenidade olímpica, pela po
esia, o encanto e a harmonia que 
revela. É peça de brilhantíssima vir-

tuosidade. 
O Estudo Opus 25, n11 5, em Mi 

Menor (vivace) pertence a um dos 
mais fecundos períodos criadores 
de Chopin. É obra destacada de um 
conjunto que tanto influiria na evo
lução de técnica pianística. Ressoa, 
aí, o entusiasmo juvenil que trans
formou em peça tão vibrante e tão 
emocionante, um gênero que havia 
surgido com intenções didáticas. 
Não exageram os críticos que asso
ciam os Estudos de Chopim aos 48 
Prelúdios e Fugas do "Cravo Bem 
Temperado" de Bach. 



O Estudo Opus 10, n2 12 - toumée artística, recebeu a notícia fracasso do levante polonês. Ê, cer
"Revolucionário" (Molto Allegro, da queda de Varsóvia, capturada tamente,omaisfamosodetodosos 
con fuoco), teria sido escrito em pelas tropas- russas o que, Estudos e foi de início concebido 
Dusseldorlf, quando Chopin, em consequentemente, representava o apenas para a mão esquerda. 

PIANO E ORQUESTRA 
Concerto n º 2, para piano e orquestra em Fá Menor, opus 21 (1829) 

I-Maestoso II- Larghetto III- Allegro vivace 

Dedicado à bela condessa polonesa piano-orquestra. A orquestra de menor de Chopin são comuns ao 
Delphine Potocka, que foi um dos Chopindáapenasapoioaopiano,e Romantismo,oquelhesemprestaa 
seus amores em Paris - a quem o tutti do Concerto em Fá Menor, atmosfera elegíaca. Mas a indi
Chopin dedica também a Valsa noprimeirotempo,antesdaentrada vidizível poesia do Larghetto do 
n2 6 - e que segundo a tradição do solista, costuma ser tradicional- Concerto em Fá Menor - quando 
cantou para ele, no leito de morte, mente cortado, em trecho não Chopin evoca um amor juvenil por 
páginas de autores antigos, o pequeno. Entretanto, essa orques- Constância Gladwska-se transpõe 
Concerto n2 2 é, tão belo quanto o tra, na sua aparente fragilidade, é para lá bemol maior. A admiravel 
primeiro, em Mi Menor e revela insubstituível. As tentativas já feitas dramacidadeda parte central, onde 
maior equilíbrio formal. Aliás o para modificá-la por uma o piano expõe vigorosamente um 
Concerto em Fá Menor foi compos- orquestração mais rica resultaram tema afirmativo, por sobre o 
to, ainda em Varsóvia,aosdezenove infrutíferas. Ê que o piano deve trêmulo intenso das cordas em 
anos do autor, um ano antes do em pairar mesmo sobre a trama sinfó- súbitos crescendosediminuendos, 
Mi Menor. Mas só foi publicado nica, na expressão de irresistível por si só revelaria o gênio do então 
mais tarde, e por isso recebeu a poesia de sua linha melódica e na juvenil compositor polonês. E no 
indicação numérica de segundo. As limpidez brilhante da sua escritura final do Allegro vivace, a partir dos 
duas obras-primas foram com- virtuosística-poesia que atinge o doisfamososapelosdatrompa, que 
postas com o fim principal de o auge da espiritualidade, não sem procedemo solo brilhante do piano, 
compositor se exibir ante o grande dramatismo, no tempo lento - o Concerto está escrito em fá maior, 
público, que seria atraído, como de página que -por si só_ consagraria com desenhos cromáticos e outros 
fato tem sido, pela combinação um gênio. Os Concertos em tom traços de vituosidade alígera. 

EDVARD GRIEG (1843-1907) 
Edvard Grieg nasceu na cidade Ber
gen, na Noruega, no dia 15 de junho 
de 1843. Ao contrário, dos grandes 
compositores de seu tempo, Grieg 
compôs relativamente pouco, para 
teatro e para grande orquestra. A 
maior parte de sua obra é constituí
da de canções, peças curtas para 
piano e música de câmera. Apesar 
do grande sucesso de seu Concerto 
para piano e orquestra, Grieg se 
sentia mais a vontade nas formas 
menores. Isto talvez explique ter ele, 
em 1867, retirado do repertório, a 
sua única sinfonia. A música folcló
rica norueguesa que o inspirou pa
recia prestar-se mais à miniatura que 
à ópera épica ou aos vastos poemas 
sinfónicos de Lisztedoscomposito- pátria começou no verão de 1864, 
res russos. Grieg iniciou seus estu- quando tinha vinte e um anos. Nes
dosdepianocomsuamãe.Comple- sa época começara a compôr, sob a 
tou, depois, o curso musical no Con- direção de Niels Gade, em Copenha
servatório de Leipzig. O interesse gen. Mas Gade, contrariado com sua 
que mostrou pela música de sua pequena produção, mandou-o de 
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volta à Noruega, para que traba
lhasse durante o verão. Grieg hos
pedou-se na casa de campo do violi
nista Ole Buli. Lá tomou conheci
mento da pequena e pouco conheci
da coleção Linderman, de canções 
folclóricas norueguesas, livro que 
veio a dar a Grieg muitas de sua 
ideias melódicas nos anos seguin
tes. Estimulado por Buli, que ficara 
encantado com seu talento, Grieg 
começou a estudar a música típica 
da Noruega do Norte. Pouco de
pois, ao retomar a Copenhagen, co
nheceu Richard Nordraak, autor um 
pouco mais velho que ele e cuja ima
ginação já tinha concebido uma nova 
música nacional, baseada na inspi
ração folclórica. Fundou Grieg com 
Nordraak, a Academia Noreuguesa 
de Música e ali travou conhecimen
tos com Ibsen e Bjomson, dos quais 
musicou alguns poemas. Sempre 
ligado a Nordraak, este mostrou a 
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Grieg os seu próprios ensaios e des- da rotina da cidade. Numa cabana res músicos da época, entre eles, 
de esse momento o jovem composi- em Sollerod, alugada para ele por Liszt, Wagner, Tchaikovsky e 
tor se tomou incentivador e entusi- seus amigos, Grieg aproveitou para Brahms. Seu gênio melódico, a qua
asta dos ideais do seu amigo. Nor- gozar a beleza do campo, dormir, lidade de suas músicas para piano, 
draak, entretanto, viveu pouco e fa- alimentar-se bem, recuperar a saú- a audácia de suas harmonias, torna
teceu prematuramente, dois anos de e com pôr tranquilamente. Dessa ram Grieg uma espécie de Chopin 
depois de conhecer Grieg que sur- temporada nasceu o Concerto em escandinavo. Tal como seu ídolo 
giu, então, como o principal músico Lá Menor para piano e orquestra. Robert Schumann, Grieg não escre
de seu país. Grieg era casado com Como pianista e regente, Grieg fez veu grandes obras sinfónicas, em
sua prima Nina Hagerup e com ela várias toumées pela Europa, apre- bora sua popularidade se baseia, em 
viveu momentos de grande felici- sentando-se na Alemanha, Itália, grande parte, na música incidental 
dade. Em 1869 Nina deu-lhe uma Inglaterra, França, Holanda, Dina- que concebeu para a peça "Peer 
filha. Nessa época, por não ser bom marca, Áustria, Tchecoslováquia e Gynt", a de Ibsen, para a qual 
o estado de saúde do compositor, o Polónia. Nessas viagens teve a opor- compôs duas suites orquestrais. 
casal foi passar o verão em uma tunidadedeassistirapresentaçõese Edward Grieg faleceu em Bergen, 
cidadepertodeCopenhagen,longe travar conhecimento com os maio- nodia4setembrode1907. 

Concerto para piano e orquestra em Lá Menor, opus 16 (1868) 
I-Allegro molto, moderato -II- Adagio -III- Allegro molto, moderato e marcato 

O Concerto para piano e orquestra rável. Em carta à família, relata Gri
em Lá Menor, opus 16 é um reflexo eg minuciosamente o episódio da 
do amorde Grieg pela natureza, leituradoConcerto,porLiszt,àpri
seu entusiasmo juvenil, seus senti- mcira visita. Já, então, o irrequieto 
mentos nacionais, seu interesse pe- boêmio, o arrivista e conquistador 
las românticas melodias populares. que, durante muitos anos, enchera 
Refletem-se, também, todos os fa- com o seu nome glorioso as crónicas 
tores que deram forma à sua vida: sociais e musicais de Paris, e de 
educação no estrangeiro, patriotis- muitas outras cidades européias, 
mo, o amor que sentia pela esposa era o tranquilo e pio Abade Liszt. 
e filha, a tranquilidade do campo, a Mas entre as relíquias do passado, 
companhia de bons amigos e a cons- conservava ainda o espírito de fra
ciência do seu valor artístico.Um temidade e cooperação para com 
dos seus melhores amigos de os jovens que se iniciaram na 
Salierod, Richard Neupert, ao qual carreira. Foi num mosteiro, perto 
Grieg dedicara a obra, foi quem a do Foním de Roma, que o mestre 
apresentou pela primeira vez, a 13 recebeu Grieg. Estava, como 
de abril de 1869, em Copenhagen. sempre, cercado por um grupo de 
Grieg não pode estar presente, mas admiradores. 
Neupert possuído, ainda, de gran- Grieg e seus amigos mostraram-se 
de entusiasmo, narra, numa carta anciosos para ver se Liszt realmen
escrita três dias após, o sucesso al- te executaria o Concerto à primeira 
cançado pelo Concerto. Gade, Ru- vista. Achavam impossível. Mas se 
binstein e Hartmann, os três críticos convenceram. de que não o era para 
mais severos da cidade, aplaudi- Liszt. A cadenza, a parte mais difí
ram calorosamente. Rubinstein con- cil da partitura, foi justamente a que 
fessou sua surpresa e mostrou-se ele tocou melhor. Ao mesmo tempo 
desejoso de conhecer o autor. que tocava, conversava e fazia co
Naquele outono, Grieg travou co- mentários, dirigindo-se ora a uma, 
nhecimento com - outro famoso ora a outra das pessoas presentes, 
músico da época, Franz Liszt, inclinando-se a cabeça para direita 
apresentando este concerto como ou para esquerda, principalmente 
credencial. Liszt já o conhecia por quando alguma coisa o agradava. 
meio de uma sonata para violino, Próximo ao Finale, onde o segundo 
que lhe enviara Grieg, e que lhe tema é repetido num grande foros
despertara julgamento muito favo- simo e quando a primeira nota da 

primeira tercina, sol sustenido na 
orquestra, se transforma em sol na
tural, enquanto o piano faz imensa 
escala, Liszt parou de repente, pôs
se de pé, afastou-se e, em grandes 
passadas pelo salão do convento, 
cantava o tema. Ao chegar ao tal 
sol, estendeu imperiosamente as 
mãos e exclamou: "Sol, e não suste
mo lo! Esplêndido!" Volta ao piano, 
recomeça a frase e, ao concluir, diz 
a Grieg: "Continue assim, é o que 
lhe digo, você tem as qualidades 
precisas: não se deixe amedrontar." 
O primeiro movimento do concerto 
Allegro molto moderato, após um 
ressoar do tímbales, expõe um tema 
marcial. Os metais e a madeiras tem 
papel proeminente na partitura. Há 
pequenas mudanças de tempo, para 
apresentação dos temas subsi
diários, Anima to e Molto Leggiero, 
e do segundo tema, Tempo lento, 
piú tranquilo. Após a recapitula
ram, segue-se a cadenza e uma 
breve coda. O segundo movimento 
Adagio é caracterizado pelas cordas 
com surdina e pelas passagens na 
parte do piano. Segue-se sem 
interrupção o último movimento: 
Finale Allegro molto moderato e 
marcato, que tem sabor caracterís
ticamente norueguês. Podem ser 
assinalados cinco temas diferentes, 
parcialmente baseados em canções 
populares. 
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NELSON FREIRE 

Detentor de uma técnica extraordinária, segundo 
os maiores críticos internacionais, Nelson Freire se 
apresentou recentemente nos Estados Unidos numa 
tournée aplaudida pela crítica e pelo público. To
cou com a Orquestra de Balti
more, dirigida por David Zin
mam, quatro, vezes consecuti
vas, interpretando um concer
to diferente em cada récita: o 
1" e o 2" de Brahms e o 2" e o 3" 
de Rachmaninoff. O "The 
Sun", de Baltimore, através de 
seu crítico Stephen Wigler, 
afirmou: "Nelson Freire nas
ceu para tocar esta peça (2" 
Concerto de Brahms), porém 
foi esta uma performance ím
par, mesmo para um pianista 
do porte de Nelson Freire ... 
Transcendeu a tudo o que se 
podia imaginar ... Foi extraor
dinário em Brahms". Com relação ao 3" Concerto 
de Rachmaninoff, diz o referido crítico: "O progra
ma praticamente resumiu-se ao 3" Concerto de Ra
chmaninoff ... nos últimos anos, nunca ouvi uma 

versão melhor do que esta". 
Em Paris, recentemente, Nelson Freire recebeu 

do "Le Monde" excelente crítica de Lâ Roque 
D' Antheron: "Após ter deixado suas marcas inter

pretativas nas belas Variações 
de Brahms, o maestro Krivi
ne e seus músicos impuseram 
um notável equilíbrio, de uma 
flexibilidade de reações que 
se introzou no jogo nobre, 
ch~io de malícias, quase má
gico do pianista brasileiro". 

Nelson Freire, que no úl
timo ano participou de con
certos com as Orquestras 
Suisse Romande de Genebra, 
Tonhalle de Zurique, Resi-

' dentie de Haia, Colorado 
Symphony de Denver, Mon
treal Symphony, Orchestre 
Nacional de França, Orches

tre Nacional de Lyon, Wiener Symphoniker e Mün
chner Philharmoniker, apresenta-se novamente na 
Série NOs Pianistas". 

MÁRIO TAVARES 

Regente e compositor, Mário Tavares é considerado 
como dos maiores intérpretes e divulgador da obra 
de Villa-Lobos. Titular da Orquestra Sinfônica do 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 
desde 1960, Mário Tavares obteve 
vários prêmios nacionais, entre eles, 
o do 5()11 Aniversário do Teatro Muni
cipal, o do N Centenário da Cidade 
do Rio de Janeiro e o de Música para 
Bailados. Mário Tavares já regeu em 
diversos países da Europa e das Amé
ricas entre eles, Alemanha, Portugal, 
Romênia, Bulgária, Estados Unidos, 
Chile, Colômbia, Peru, Porto Rico e 
Israel. Por 16 anos foi o regente dos 
Festivais Villa Lobos, promovidos 
pelo Museu Villa-Lobos. Mário Ta
vares além de regente é violoncelista 

e foi o fundador da Associação Brasileira de Violoil
celista. Como regente da Orquestra do Teatro Muni
cipal dirigiu inúmeros espetáculos de óperas e balés, 

além de concertos sinfônicos, em que 
apresentou em 11 Audição obras de 
Villa-Lobos tais como "Floresta do 
Amazonas", "Ruda" e a Fantasia 
Concertante para orquestra de vio
loncelos. Fez, ainda a estréia musi
cal do NGênesis". Recebeu recente
mente, a Ordem do Rio Branco, no 
grau de Comendador em ~econhe
cimento por suas atividades na vida 
musical brasileira e é membro 
efetivo da Academia Brasileira de 
Música, onde ocupa a cadeira n" 30, 
que tem como patrono o compositor 
Alberto Nepomuceno. 



Orquesrta Sin.fônica Brasileira 
Diretor: Isaac Karabtchevsky 

Assistente: Leon Halegua 
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l 11 Violinos 

João Daltro de Almeida- spalla
Michel Bessler- spalla-
Alfredo Vidal 
Virgílio Arraes Filho 
Clifford Daniel PantonJr. 
Mauro Rufino Martins 
JorgeFaini 
Silvinia Soares Pinto 
Daniel Fidel Saldanã Passuni 
SoniaKatz 
Maria Elena Faini 
Ubiratã Ferreira Rodrigues 
Ricardo Amado da Silva 

211 Violino 

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

Violas 

Frederick Stephany 
Nayran Pessanha 
Felix Cyncynates 
Nelson Macedo 
Ivan Sergio Nirenberg 
Helena I. Buzack 
Antonio Gomes Carneiro 
Luiz Edu~rdo Salles 
Gerson Flinkas 
Jadenir Lacorte Lopes 
Deborah Cheyne Prates 

~ 
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Violoncelos 

Mareio E. Malard 
DavidVicentW.Chew 
Diana Braga de Lacerda 
Fernando Bru Pesce 
Ricardo Rossi Santoro 
Luiz Carlos Hack 
Paulo Rossi San toro 
Jorge Armando N. Nunes 
Hugo V argas Pilger 
Eduardo Alberto Rodriguez 

Contrabaixos 

RudolfKroupa 
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 

QhQb_ 

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

Corn'ingles 
Moacyr José de Freitas 

Clarinetes 

José da Silva f.'reitas 
José Cardoso Botelho 
José Carlos de Castro 
Lucia Morelenbaum Gjorup 

Clarone 
Raymundo Pereira de Araújo 

úgQt.e 

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

Contra-fagote 
MarcioZen 

Trompas 

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

Trompetes 

David Alves 
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 

Il!hA 
Eliézer Rodrigues da Silva 

Percussões 

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

Tímpano 
Pedro Paiva Garcia Sá 

Grupo de Apoio 
João A. Anunciação- inspetor 
Nelson R. da Silva- arquivista 
Gilberto S. Tavares- aux. arquivo 
Osnávio Francisco da Silva
arrumador 

Novo Servico Intercontinental Lufthansa. 
Você vai se-sentir nas nuvens. · 
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Novo Serviço Intercontinental 
Lufthansa. 

Ao embarcar num avião da 
Lutthansa, você vai pôr os pés na 
Europa antes mesmo de levantar 
vôo. Ainda mais agora que a 
Lufthansa aprimorou o serviço de 
seus vôos intercontinentais. 
Na Primeira Classe, há mais espaço 
e o requinte vai da variedade do 
menu e da carta de vinhos até a 
nova coleção de porcelanas, 
talheres e copos. E agora também 
com o Executiva Menu, uma 
refeição light para uma viagem 
suave. Na Business Class, 
o número de poltronas diminuiu, 
são no máximo 7 por fileira, para 
oferecer mais comodidade na 

hora de desfrutar até três refeições 
especiais. As mudanças de 
entretenimento e novo menu 
chegaram até a Classe Econômica. 
Todos os assentos de Primeira 
Classe e Classe Executiva têm vídeos 
individuais e programas de áudio em 
qualidade CD. 
Tudo isso para você fazer a sua 
viagem de negócios como se fosse 
de turismo. Ou turismo, com a 
satisfação de um grande negócio. 
A Lutthansa tem 5 vôos semanais 
para a Europa. Fale com seu agente 
de viagens ou ligue para nós. 
SP(011) 258-3555- RJ (021) 282-1253 
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