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O violinista norte-americano Peter Zazofsky é diplomado pelo Curtis Institute of Music, 
tendo estreado aos 11 anos de idade, como solista, com a Boston Simphony. Mais 
recentemente, tocou em programas de televisão e apresentou-se com a San Francisco 
Simphony, além de participar do Festival de Música de Malboro e de excursionar por todos os 
Estados Unidos, em concertos patrocinados pelo programa "Música de Malboro". 

Em 1977, foi agraciado com o Premio para Jovens Artistas, da Federação Nacional de 
Clubes de Música, tendo sido o único artista a receber o prêmio por aclamação unânime do 
júri. Nesse mesmo ano, ganhou a Medalha de Bronze do 7o Concurso Internacional Henryck 
Wieniawski, sendo o primeiro cidadão de um país ocidental a receber essa medalha, desde 
1962. Na ocasião, o público concedeu-lhe uma ovação de 12 minutos e exigiu dois números 
extra-programa. Logo em seguida, realizou uma espetacular "tournée" por toda a Polônia e 
gravou discos para a firma Musa Polish. 

Durante a temporada 78-79, Zazofsky estará estreando em Bordéus, Colonia e 
Salzburgo, voltará à Polônia e, no momento, está realizando uma "tournée" pela América do 
Sul. A respeito de Peter Zazofsky, a crítica internacional afirma: " ... um som doce, íntimo, 
finamente burilado, um sentido linear admirável ( ... ), tudo isso fez com que o artista se 
transformasse em vencedor." Arthur Bloomfield - San FRanciFrancisco Examiner 

" .. PTER Zazosky foi recebido entusiasticamente no palco com uma longa ovação e o 
público de pé( ... ) sua interpretação ímpar é o resultado de um grande talento musical nato." 

Go iekopolski - Poznam , Polônia. 

Miguel Proença nasceu em Quarai, no Rio Grande do Sul. Fez seus estudos musicais com 
Natho Henn em Porto Alegre e, mais tarde, como bolsista da Pro arte, com Homero de 
Magalhães no Rio de Janeiro. Em 1965, seguiu para a Alemanha como bolsista do Serviço de 
Intercâmbio Alemão. Realizou concertos em diversas cidades européias e brasileiras, atuando 
como solista de várias orquestras e como concertista. Desde 1969 exerce a função de 
recitalista da Rádio Mec. Em 1974/75 viajou para a Alemanha como professor convidado do 
governo alemão (DAAD) pelas principais escolas superiores de música daquele país. 
Participou com destaque no Panorama do Piano Brasileiro e no Ciclo Brahms da Sala Cecília 
Meireles. Em 1977 fez uma tournée pelas principais cidades da República Federal da 
Alemanha com excelente repercussão de público e de crítica, estando já contratado para a 
temporada 78/79 em cidades da Alemanha e Inglaterra. 

Atualmente, Miguel Proença é professor do Conservatório Brasileiro de Mú ica do Rio 
de Janeiro, Faculdade de Artes da Universidade de Uberlândia e técnico em assuntos culturais 
do Ministério da Educação e Cultura. 
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]. S. BACH Sonata em Sol Menor para 
violino solo 

adagio 
fuga 
sicilianne 
presto 

CLAUDE DEBUSSY Sonata em Sol Menor para 
violino e piano 

allegro vivo 
intermede 
fantasque et léger 
final e 
tres animés 

INTERVALO 

FRANZ SCHUBERT Duo em lá Maior 

allegro moderato 
acherzo presto 
andentido 
allegro vivace 

KAREK SZYMANQWSK "Fonte de Arethusa" 
de 3 mitos op. 30 n° 1 

MA URICE RA VEL Tzigane 
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VIOLINO E PIANO 

A terminologia musical não prima pela clareza. Duo e dueto são tomados como 
sinônimos, significando música para dois executantes ou para duas partes solistas, ambas 
autônomas, sem função acompanhante. Entre as duas idéias haverá diferença real, como 
pretendem muitos? Outros comparam duo ou dueto a diálogo. Neste, entretanto, há 
alternação da fala, e não simultaneidade, como se dá em música. Outra imprecisão 
transparece em caso como este: uma sonata editada por uma firma como sendo para piano e 
violino, e, por outra, como sendo para violino e piano, o que verifiquei tendo em mãos os dois 
exemplares. Há aí uma idéia de subordinação, de algo principal e algo secundário, insinuando 
função acompanhante para um dos instrumentos. No programa desta noite temos uma 
Sonata em que as partes têm, ou devem ter, igual importância; na forma bitemática, a 
exposição simultânea não teria sentido, pelo que, argumentam outras, pelo menos em certos 
momentos um dos parceiros está em função secundária ou acompanhante. 

Artisticamente, porém, a questão é bem outra. Trata-se de procurar o valor estético de 
dois timbres distintos, o que não seria o propósito de composição de duos, tomados no 
sentido de um par de instrumentos ou vozes iguais. 

Vejamos primeiramente a sonoridade do violino. Ela é obtida mediante a fricção das 
crinas do arco nas cordas. Compreende-se facilmente que a sonoridade (não a altura), isto é, a 
feição expressiva do som, esteja estreitamente ligada a todos os modos possíveis com que se 
realize a fricção, levando em conta a leveza ou o peso do contato, a pressão das crinas, o grau 
de tensão destas, a velocidade do deslize, e numerosos outros fatores. A estes associa-se a 
articulação dos dedos da mão esquerda, cuja pressão, em certo grau, leva à produção dos sons 
harmônicos. 

No seu tipo de instrumento melódico, o violino é uma paleta muito rica em cores, sem 
fugir, entretanto, ao seu timbre característico. Uma arcada robusta e firme pressão digital 
podem sugerir, analogicamente, no quadro sonoro, um primeiro plano vibrante, quente, ao 
passo que os harmônicos nos levam a um horizonte longíquo, a uma indizível sensação de 
distância e de esmaecimento do som, que passará a um azulado quase incorpóreo, imaterial. 
Por outro lado, as diferentes "posições" com que a mesma nota pode ser produzida são causa 
da diferença de caráter em cada caso; daí, a diversidade de carga expressiva e mesmo, por 
vezes, a ilusão de estarmos ouvindo o som grave da viola ou um violoncelo no agudo. Por isso 
é que peças para violino solo adquirem relativa autonomia instrumental e artística, apoiada, é 
certo, na sintaxe harmônico-formal implícita no contexto. 

De seu lado, o piano goza de invejável suficiência, pois é capaz de explicar simultanea
mente a materia sonora, a lexeologia e a sintaxe musicais. Todos conhecem a riqueza de sua 
elocução, a qual é baseada no toque (fr. toucher, it. tocco); admiram as potencialidades 
orquestrais aproveitadas pelo românticos, Liszt em primeiro lugar; reconhecem o seu podeer 
de integração na heterogeneidade dos vários tipos de conjuntos, bem como a capacidade de 
ambientar aquilo a que estiver assomciado, em particular a voz ~umana e, de modo geral, os 
demais instrumentos, como se vê no programa desta noite. E parte integrante na forma 
"sonata" e amável parceiro em peças de outro tipo. 

A origem da aproximação de dois instrumentos já individualmente tão ricosestá no fato 
de um deles ser melódico e polifônico o outro. Além disso, o espírito orquestral latente nos 
compositores- estes jogam com os timbres como os pintores com as cores -encontra no 
piano a satisfação possível, embora necessariamente limitada. E não seia descabido admitir 
também como causa da associação aquele brilho, a abundância de luz, os jogos cromáticos, a 
criação, enfim, de novos objetos sonoros, o que, a não ser a orquestra, so o piano pode 
oferecer. 

CALDEIRA FILHO 

~. 
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(Suieito a alterações) 

Apresentação 979 
28 de junho 

Recital de GARY GRAFFMAN 
Programa: Beethoven - Sonata n' 21 em d6 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 
19 de julho 

Rmtal de TEPHE BISHOP - Pzano 
Programa: Alban Berg - Sonara 

Chopin - Peras Dirersas 
12 La,,dfer de chuberc 
ona!a - Op. 111 - Beethowen 

Apresentação 981 
2ó de julho 

ORQUE TRA SI FÔNICA MU ICLPAL 
DE CAMPI AS 
Programa : Oratório "Rei Da1·id" 

de Arrhur Honegger 
Regente: BenitO Juarez 

olista narr&~dor · David José 
Feitlcezra de Endor: !rene Ravache 

oprano: iza de Castro Tank 
Meio- oprano: Helly-An Caran 
Twor. Luiz Tenaglia 
Coros:Coral Tuca 

RenatO Te1xe1ra (Regente ) 
oral U JCAMP 

Adriane Giarola (Regente) 
Coral U P 
Helena carz1nsky (Regenre) 

Apresentação 982 
11 de agosto 

Recital de MARTHA ARGERI ·H- Piano 
Programa: i' Parte 

Barcok - Sonata ( 1926) 
chumann- Fantasiestucke Op. i 2 

2' Parte · 
Ginascera- 3 Danras Argenti11as 
Ravel -"Gaspard de Lanuit" 

a) Ondine 
b) Le Gibet 
c) carbo 

hopin -Noturno em do mmor Op. 48 n 
cherzo n' ? em do ·usrw ido menor 

Op. 39 

Apresentação 983 
03 de agosto 

ORQUESTRA SINFÔNICA 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 Violino 
B\\7V 1060 
Bach - Concerto Brandemburgués n' 3 

em Sol Maior, BWV- i048 

Apresentação 985 
30 de agosto 

CAMERATA BENOA 
Programa: chubert - Tno de Corda em Si bemol mmor 

Almeida Prado - Ex-Jpenm 
Prokoffiev - exteto 
Brahms - Quartero em Fá menor 

Apresentação 986 
i de etembro 

BEAUX ARTS TRIO 
Hayd - Trio em d6 mtúor (H. X V n' F') 
Ravel - Trio em lá me11or 
Schuberc - Trio em si bemol maior Op. -l9 

Apresentação 987 
20 de setembro 

ORQUE TRA JEA FRANÇOI PA!LLARO 
Programa · Rameau- Caix D 'Henela) 

Bath- oncerto para 2 t•iolj11os e orque.1I1·a 
Pachebel 
Bach- Concerto para _l z iolino 

Apresentação 988 
2 de setembro 

EW YORK HAMBER OLOI T 
Programa Haendel- C.mt<1ta "Ah crudel. 11el pi,mra mro" 

for tenor, oboé. strings and harpn hord 
Mozart- Dzrertzmmto 11 i l6 for .rrrings 
RavC'I - "('IJ,nHMIS Maduuuc(" for tmor. /lute 
cello and pi.wo 

11 
lhubert- "Trou(" Qunztet for Tu o 11Dliw, 

no/,,, n·llo, b.,~.-, a11d pi.wo 



Decida-se por utn 
Chevrolet 79. 

Ele foi feito para 
Chevette. 

Já reparou qu;mto hevette 
ocê vê por aí? Agora você vai 

uinda. 

Com o seu novo carburador de 
duplo e lág1o progre sivo 
(também dispon1vcl na l111ha 79), 
o-Chevette chega a fa1er 
15 km/lnro. dirigido com bom 
en o. o trfUlsito nonnal. só um 

e\t;.~gio e acionado, pma maior 
economia: pn: ci w1do de mui 
força , o 2.0 l!stagio entra <!111 aç<io 

Tem novo descansa-braço. 
embuudo, que ampliou o conforto 
tntSe1ro. Tem novo lavador de 
pára-brisa, automàuco. c 
temporizador (opcional). 

E tem as v:u1tagen que todo 
cmro de ia ter : rodar macio c 
ilcncio o. e!l.celcnte visibilidade 

com a bagagem lú no porut-malas. 
É go to. o e cmociomUltc de 
dirig1r. 

E o preço'? Se você comparar 
bem tudo, inclus1vc com o preço 
de outro carros, você vai ter uma 
agradú cl urpresa. 

Opala. 
Um clássico, que cada dia [ica 

mais popular. Clássico no estilo 
elegtUlte, no espaço c conlorto 
para todo mundo, na traclic10nal 
conf!m1ça que a mecânica 
Chevrolet inspira. E popular por 

I 
causa ela cconomw 
e robusteL dt:;ss_a 
me ma mec<m1ca 
Chevrolet, ela 
impliciclacl~.: e 

baixo cust~ de 
m;Ulutcnçao. 
O Opala 79 

lambem II COU mais econÔmiCO. 
com o motor de 4 cilindros e seu 
novo carburador de duplo estagio 
progressivo (opcional). Tem novo> 
b<UlCOs, rechnúvcis, J intenore 
monocromúticos (preto, marrom 
ou vinho), limpador de paru-bri a 
automático,temporiz.ador (tambem 
di pon1vel em toda a linha), 
tanque de 6: litros. Quer 
di1cr, um carro grande. com 
ex(:ekme conforto, a um preço 
que merece ser comparado. 

ão é à toa que o Opala [ica 
cada vcL mais popular. 

Qualquer 11111 dos~()() C'oncc~~innários Chevrolet 
fa7 um excelente negócio para 1 ocê. 

Comodoro. 
Um luxo. No cuidado do 

acabamento, na ofi ticaç<io dos 
detalhes, no rodm macio, 
clcgm1te, silencio o, no conforto, 

no requin_te~-· ~~-,.,~~~----, 

Só que esse luxo é o luxo mais 
acessível do mercado brasileiro. 

ce sível pela possibilidade de 
escolha de motores de 4 ou 6 
cilindros, pela mw1utenç<io 
impks da meo1nica Chevrolet. 

E até no preço o Comodoro 
rcvela- ·t.: um luxo e>.tremamente 
UCC.'SIVCI. 

Pare um pouco e compmc. 

Caravan. 

G•.u,mt..• o 


