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A harmônica combinação de voz e instrumentos de sopro, de corda e 
teclados identifica o NEW YORK CHAMBER SOLOISTS como um dos 
melhores conjuntos de música de câmera da atualidade. Em suas apresentações 
- de enorme sucesso nos Estados Unidos, Europa Ocidental e Oriental -
costumam mostrar um vasto e diversificado repertório, que inclui desde o 
barroco até composições modernas, passando pelas óperas de câmera. 

O NEW YORK CHAMBER SOLOISTS nasceu em 1957 e, para sua 
primeira apresentação no Brasil, trouxe nove instrumentistas e o tenor Charles 
Bressler, que tem sido elogiado unanimemente pela crítica sob diversos aspectos: 
dicção sempre clara, bom gosto, inteligência e técnica interpretativa, além de um 
grande repertório que abrange desde as difíceis peças de Purcell até post-Stra
visnky. Além do tenor Charles Bressler, participam do espetáculo os seguintes 
músicos: 

JOHN SOLUM, flauta 
MELSIN KAPLAN, oboe 
HELEN KWAL WASSER, violino 
EUGENE DRUCKER, violino 
YNEZ L YNCH, viola 
FORTUNATO ARICO, violoncelo 
ANDRÉE BRIERE, contra-baixo 
HARRIET WINGREEN, piano e cravo 
ANA DEVENDRA, clarineta 



HANDEL Concerto em sol menor 
para oboe e cordas 

RA VEL "Chansons Madécasses" para tenor, 
flauta, violoncelo e piano 

MQZART Quinteto em la maior 
(com clarineta) K. 581 
Allegro 
Larchetto 
Minuetto 
Allegretto con variazioni 

SCHUBER T 3 canções para tenor e piano 

SCHUBERT Quinteto "A Truta" para violino, viola, 
violoncelo, piano e contra-baixo 
Allegro vivace 
Andante 
Scherzo 
Tema con variazioni 
Fina/e: Allegro Giusto 
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As origens do que chamamo hoje mu 1ca de câmara prendem- e ao nascimento da ópera 
em Florença, às exigências do novo e tilo, quer as vocai , para as quais e encontrou a olução 
do "estilo recitativo" ("per recitar cantando"), quer a instrumentais, cuja crescente 
participação no melodrama será causa da con tituição da orquestra, entendida como 
organização expre siva do timbre , e mai tarde da mdependência da música em relação à 
palavra. Daí re ulta a chamada música pura, uma de cuja manifestações é a música de 
câmara. Atenuava- e o arratgado princtpio expo to por Marco de Gagliano (1576-1642): "Il 
vero dileno na ce da !la inteligenza delle parole", o qual reforçava a expressão de Emílio del 
Cavalieri (1550-1602) quando exigia, no prefácio de Representação de Alma e Corpo, que as 
palavras fossem bem compreensíveis, porque "la tanta música, mancando all'udito la parola, 
v iene no i o a." 

Paralelamente desenvolve- e a " luteria" italiana, e com ela o repertório específico, o qual 
reve grande aceitação. Fácil concluir ter sido abundante a produção e grande a sua 
popularidade na Itália e na França. Postenormente foi objeto de interesse dos grandes 
clássicos alemães. Fixa- e a forma da sonata bitemática, desenvolvem-se os grupos instrumen
tais até atingir a dimensão da orquestra sinfônica. Antes desta, portanto, os conjuntos de 
solistas constituíam um tipo que continuo sendo praticado de modo autônomo até nossos dias 
sob constante interesse do autores e do público. 

rem empre, porém, foi mantida a exclusão da voz. Ao contrário em não poucas 
produções das várias época nota-se uma aproximação entre voz solista e instrumentos, de 
que são exemplos a Chanson Madecasse de Ravel, para tenor, flauta, ceio e piano, e a peça 
de Haendel para oboé e cordas. O repertório desenvolveu-se com enorme variedade na 
composição dos conjuntos escolha do solistas, linguagem musical segundo as intenções 
expressivas e atualizantes dos aurores, do que a obra de Ravel é também exemplo. 

Diante de tantos fatores simultaneamente presentes parece um problema a audição de 
música de câmara e em particular a exclusivamente in trumental. E não esqueçamos: é preciso 
levar em conta o ouvinte. a suas aulas de estética ministradas no Conservatório Dramático 
e Musical de São Paulo, Mário de Andrade fez uma experiência interessante: pediu à classe 
uma apreciação ou crítica obre a exibição de um eminente pianista então no Municipal. Das 
provas recebidas, uma lhe pareceu mais significativa do que as demais. O jovem aluno-autor, 
obviamente imaturo e inexperiente, declarava-se impossibilitado de responder porque não 
sabia até onde ia a beleza da música em si e onde começava a beleza representada pela 
execução. Na simultaneidade auditiva confessava-se incapaz de separar uma coisa da outra. 
Em seu espírito aflorava a dúvida: a música é algo subsistente por si mesmo ou é aquilo que 
"parece ser" à audição? Mesmo substituindo a audição normal, ao vivo, pelo estudo das 
partituras, em audição mental, em o recurso de amostragens instrumentais, o resultado é 
sempre subjetivo; conotações urgem espontaneamente, associações se impõem e a música 
afinal é o que "no parece" ser. Não estou Cltando a solução de Mário de Andrade, da qual 
não me recordo; parece-me contudo que muitos ouvintes se encontram nessa situação, 
denominado pela inseparabilidade do que foi escrito e do que foi ouvido, como quando se 
julga uma poesia pela qualidade da declamação ou um texto teatral pela fala do ator. Ta 

audição ou na apreciação de música dá-se normalmente uma criação de ordem subjetiva, que 
atribui certa "entidade" às intenções do autor, em analogia com as intenções cromáticas dos 
impressionistas, por exemplo, que pintam o que lhes "parece" ser a realidade, exprimindo 
intenções que se realizam no observador e não no quadro. 

Este é o problema que surge na audição da música chamada "pura", despojada de 
conotações outras que não a exclusivamente musicais, tais aquelas presentes na música dos 
cravistas franceses, na literatura sonora do romantismo, nas demonstrações "musicais" dos 
vanguardistas. No caso da música há que levar em conta o dualismo materia-forma, ou 

timbre-construção, ou outros binômios equivalentes. Por que associou Haendel o oboé às 
cordas e ao cravo, e Ravel a aproximou da flauta, do celo e do piano? Qual o resultado 
artístico procurado por esse jogo de cores sonoras? Ravel recebeu encomenda das Chansons 
Madecasses com menção expressa dos instrumentos desejados, e não recusou a experiência. 
Haendel terá tido suas razões para o emprego do oboé. Tos dois casos, porém, está implícita a 
atitude do pintores quando procuram na linguagem cromática a associação cor
luminosidade. Os músicos fizeram o mesmo associando timbres e intensidades. A correspon
dência é válida, pois o que se procura afinal, é continuar o desenvolvimento das linguagens 
artísticas, a sonora e a pictórica, com suas correlaçõe estética e técnica , formais e hi tóricas. 
Mas é no espírito do observador ou do ouvinte que a mensagem a sume ua forma final e 

significante, mediante uma síntese mega velmente criadora. 
Por isso, caro ouvinte, a apreciação da música é problema seu. No caso, a solução

apreciação e não crítica- será facilitada se V. e colocar no pomo de vista estético .... Tão quer 

tentar a procura? Haendel, Monrt Ra\el e S huberr e tà' à ua espera. 

C -\LDEIRA FILHO 



(SuJeito a alterações) 

Apresentação 979 
28 de junho 

Recital de GARY GRAFFMAN 
Programa: Beerhoven - Sonata n' 21 em dó maior 

op. 53. "Waldstein" (Aurora) 
Allegro com brio 
Introduzione: Adagio molto 
Rondo: Allegretto moderato 
Schumann- Kreisleriana op. 16 
Moussorgsky - Quadros de uma 
Exposição 
Promenade 
Gnomus 
Promenade 
Le vieux Château 
Promenade 

Tuilleries 
Bydlo 
Promenade 
Ballet des poussins dans leurs coques 
Deux Juifs, un riche et l'autre Pautre 
Limoges, Le Marché 
Catacumbac 
Promenade 
La cabane sur des pattes de poule 
La Grande Porte de Rei 

Apresentação 980 
I 9 de julho 

Rmtal de STEPHEN BISHOP- Pzano 
Programa · Alban Berg - 011ata 

Chopin - Peças Ditersar 
I 2 Landler de chuben 
onata - Op. //I - Beerhowen 

Apresentação 981 
2ó de julho 

ORQUE TRA lNFÓNJCA MU l CJPAL 
DE CAMPI AS 
Programa: Oratorio "Rei Datid " 

de Arrhur Honegger 
Rege1l/e: Bemro Juarez 

olisra narrador· David Jo é 
Feiticeira de Endor · I rene Ra ache 

oprano: Niza de Ca rro Tank 
Meio- oprano. Helly-An Caran 
Tenor: Luiz Tenaglia 
Coros·Coral Tu ca 

Renaco Teixeira (Regente ) 
Coral UNICAMP 
Adriane Giarola (Regelzte! 
co,·al u p 
Helena rarzinsky (Regwte) 

Apresentação 982 
li de agosto 

Recital de MAR:THA ARGERICH- Pia1zo 
Programa: ]' Parte 

Banok- Sonata (1926) 
Schumann- Fantasiestucke Op. I2 
2' Parte . 
Ginasrera- 3 Danfas Argentinas 
Ravel -"Gaspard de Lanuir'' 

a) Ondine 
b) Le Gíbet 
c) Scarbo 

Chopin- otunzo em do menor Op. -18 n 1 
' chen:o n ~ em do sustenido menor 

Op. ?9 

Apresentação 983 
03 de agosto 

ORQUESTRA SINFÓNICA DE BERLIM e 
BERLINER KONZERTCHOR 
Programa: Missa em Si bemol Bach 

Apresentação 984 
I O de agosto 

ORQUESTRA BACH DE MUNIQUE 
Programa: Haendel - Concerti Grossi Op. 6 n's 6 e 8 

Bach - Concerto Duplo para Oboé e Violi110 
BWV 1060 
Bach - Concerto Brandemburgués n' 3 

em Sol Maior, BWV- 1048 

Apresentação 985 
.30 de agosto 

CAMERATA BE DA 
Programa: Schuberr - Trio de Corda em Si bemol menor 

Almeida Prado - Ex-Ipnzere 
Prokoffiev - Sexteto 
Brahms - Quarteto em Fá menor 

Apresentação 986 
18 de setembro 

BEAUX ARTS TRIO 
Hayd -Trio em dó maior (H X V 11 2 - ) 
Ravel - Trio em lá menor 
chuberr- Trio em si bemol maior Op 19 

Apresentação 987 
20 de setembro 

ORQUE TRA jEA FRA t ÇO I PAILLARD 
Programa . Rameau- Ca1x D'Herreln) 

Bach- Co11certo pard 2 tioli11oJ· e orqueJtra 
Pachebel 
Bach- Concerto para 3 1 iolinor 

flpresentação 989 
12 de outubro 

HRISTIAN FERRA e MIGUEL PROENÇA 
Program.1 · Brahms- Oll<~ta 11 1 - Op. I 08 

Bach- P,Htita 11 1 
Debu sy- onuta 
Ravel H,zb,znera - T zzg,nlt 
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