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Embora considerado como um dos maiores intérpretes de Beethoven 
e Mozart, Stephen Bishop é bastante versátil em seus gostos musicais. Sua 
gravação do 2o Concerto de Bartok para Piano ganhou o prêmio Edison 
Award e dois compositores contemporâneos, Richard Rodney Bennet e 
John Taverner, dedicaram-lhe concertos de piano, um dos quais premiado 
em Birmingham e em Londres. 

Acompanhado de orquestra, Bishop - nascido na Califôrnia -
estreou em Los Angeles, aos onze anos de idade, como recitalista. Dois 
anos depois, já se apresentava com a San Francisco Simphony Orchestra, 
tocando o concerto de Schumann. Transferiu-se mais tarde para Londres
onde vive até hoje- para estudar com a Dame Myra Hess, estreando 
espetacularmente nessa capital dois anos após sua chegada. Desde então, 
tornou-se um pianista de fama mundial, passando a atuar regularmente nos 
festivais de música de Edinburgh, Bath, Harregate, Berlim, San Sebastian e 
Salzburg. Constantemente requisitado pelas mais diversas salas de con

certo do mundo, Bishop tem excursionado.frequente
mente pela Europa, América e Japão e se apresen

tado como solista favorito nas últimas cator
ze temporadas do Henry Wood Preme

nade Concerts. No campo da música 
de câmara, Stephen Bishop é também 

muito conhecido. $uas ~umerosas grava
ções incluem, entre outras coisas, uma 

· série de recitais, sonatas de Beethoven 
(com Jacqueline du Pre), concertos de 
Mozart, Schumann , Grieg e os con

certos de Strauss para Piano e Sopros. 
No ano passado, deu recitais com or

questras em Londres, Amsterdã, Paris, Co
penhagen, Florença e concertos em Tel-Aviv 

e Jerusalém com a Philarmonic Orchestra. 
Fez também uma tournée de 

duas semanas pela Escandinávia, 
acompanhado pela N orthern 
Sinfonia. Neste ·ano, vem se 
apresentando com maior fre

quência nos Estados V ni
dos, Israel, Japão e em al
guns centros da Europa. 
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ALBAN BERG (Viena 1885-1935), autodidata a princípio, foi aluno de Schoenberg, 
e teve por condiscípulo Anton Webern, autores esses com os quais teve origiem e se 
desenvolveu o atonalismo do decafônico. Esta SONATA é a sua primeira obra de 
maturidade (1907-1908) e o autor parece querer aí dominar as forças subitamente 
liberdatas pelo atonalismo radical do Mestra. A linguagem de Alban Berg é consequência da 
procura de um idioma moderno e ao mesmo tempo, pessoal, como nova reformulação do 
tonalismo, de que há em sua obra evidentes vestígios. Berg revela também diferente visão 
do instrumento ou da linguagem pianística. Observe-se: seu piano canta, mas não ilude 
quanto à natureza percussiva da sonoridade, o que condiciona a estrutura da SONATA, 
dirige a natureza dos motivos e soa como um éco da analogias estéticas provenientes dos 
fatores expressivos inerentes à harmonia, à dinânica, ao timbre, à rítmica, enfim eco de 
humanismo presente na fase histórica anterior. Contrastes, semelhanças, tensões, relaxa
ções, são os mesmos e atingem com eficácia a sensibilidade normal do ser humano. Desse 
ponto de vista, a oferta de Alban Berg é a oferta de Chopin, Schubert, Beethoven. 

Estas idéias nos levam diretamente a Chopin. O seu romantismo é de ordem universal 
quanto à estética, mas eminentemente pessoal e radicada nos instrumentos para o qual, com 
rara exceção, exclusivamente escreveu. Antecedera-o o piano de Beethoven, este aproxi
mado do sinfonismo peculiar do Mestre, ao passo que o de Chopin recusa as responsabili
dades orquestrais daquele. O NOTURNO em fá sustenido menor, op. 48 n. 2, parece um 
sonho, sugere uma bruma sonora na qual a cantilena vai caminhando, para iluminar-se na 
parte central e transformar-se em uma sucessão de motivos curtos, misteriosos, dados nas 
regiões grave e média do instrumento. O jogo das intensidades prenuncia Debussy. As 
MAZURKAS são um aspecto sonoro do amor de Chopin à terra natal; lembram a 
exuberância e pitoresca alegria do povo a dançar e a cantar ao ar livre. A melancolia por 
vezes alí se insinua e algumas delas chegam por isso a ser autênticos poemas de profundo 
lirismo. A BARCAROLA não decorre, como se poderia pensar, em tranquila navegação 
por algum poético canal de Veneza, como se vê nos cartões postais. Desde a introdução, a 
melodia, como as águas, se encrespa, torna-se inquieta, e o quadro paisagístico desaparece 
substituído pelos conflitos dolorosos de um coração que sofre. 

É curioso: em Chopin a presença da natureza é geralmente marcada pela tristeza, pelo 
"zal", correspondente à nossa intraduzível "saudade". A autenticidade dessa presença nos é 
dada pelos DOZE L"ANDLER de Schubert, forma entecessora da valsa. É que Schubert, 
como Mozart, podia rir sob as lágrimas, como ter os olhos verdadeiramente úmidos quando 
sorria. 

Na grandeza magnífica e profundamente emocionante da SONATA op. 111 Beetho
ven vive, já na Introdução, a luta do homem contra o destino, e ao mesmo tempo mostra que 
a qualidade do homem é que faz o grande artista. A luta prossegue violenta, sob os golpes 
duros de motivos curtos, incisivos, um pouco amenizada por um segundo tema realmente 
espiritual. Transfigurado, chega depois ao repouso definitivo na celestial ARIETTA (com 
variações) que conclui a obra. Entre o cintilar das estrelas, sugerido pelo contexto sonoro, 
paira a sublime melodia que, ao extinguir-se, parece dizer: "Enfim, Senhor!". Aí Beethoven 
nos dá toda a sua fé, toda a sua verdade, tudo aquilo que lhe foi revelado pelo sofrimento, 
como acontece com os seres voltados à meditação. Em termos musicais, a obra é um poema 
de essencialidade romântica, universal por natureza, que viria depois a ser personalizada, e 
por isso, limitadamente, de certo modo, pelos grandes artistas que o seguiram pelos 
caminhos da música. 

De modo geral, a música tradicional admite duas versões: uma prosaica, acentuada
mente técnica, e outra mais imaginativa, embora baseada naquela. Como aconselhava 
Cortot, é melhor escolher a segunda, embora a outra possa ser mais verdadeira. Foi o que 
procuramos fazer aqui. 

Caldeira Filho . ._ ___________________________________________ _ 
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(Suieito a alterações) 

Apresentação 9 79 
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 ]uifs, un riche et l'autre Pautre 
Limoges, Le Marché 
Catacumbac 
Promenade 
La cabane sur des pattes de poule 
La Grande Porte de Rei 

Apresentação 981 
26 de julho 

ORQUESTRA SINFÓNICA MUNICIPAL 
DE CAMPINAS 
Programa: Orat6rio "Rei D .111id" 

de Arthur Honegger 
Regente: Benito Juarez 
Solista narrador: Da ,•id José 
Feiticeira de Endor: lrene Ravache 
Soprano: Niza de Castro Tank 
Meio-soprano: Helly-An Caran 
Tenor: Luiz Tenaglia 
Coros:Coral Tuca 

Renato Teixeira (Regente) 
Coral UNICAMP 
Adriane Giarola (Regente) 
Coral USP 
Helena Starzinsky (Regente) 

Apresentação 982 
28 d~ julho 

Recital de MAR:THA ARGERICH -Piano 
Programa: 1' Parte 

Barrok - Sonata (1926) 
Schumann--:- Fantasiestucke Op. 12 
2' Parte 
Ginastera- 3 Danças Argentinas 
Ravel -"Gaspard de Lanuit'' 

a) Ondine 
b) Le Gibet 
c) Scarbo 

Chopin -Noturno em do menor Op. 48 n' 1 
Scherzo n' 3 em do sustenido menor 

Op. 39 

Apresentação 983 
03 d'- agosto 

ORQUESTRA SINFÓNICA DE BERLIM e 
BERLINER KONZERTCHOR 

~ Programa: Missa em Si bemol ~ach 

• 

Apresentação 984 
16 de agosto 

ORQUESTRA BACH DE MUNIQUE 
Programa: Haendel - Concerti Grossi Op. 6 n's 6 e 2 

Bach - Concerto Duplo para Oboé e Violino 
BWV 1060 
Bach - Concerto para Cravo e Orquestra 
em Fá maior BWV !052 

Apresentação 985 
30 de agosto 

CAMERA TA BENDA 
Programa: Schuberr - Trio de Corda em Si bemol menor 

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

Apresentação 986 
18 de setembro 

BEAUX ARTS TRIO 
Hayd -Trio em d6 maior (H.X V n' 2 7) 
Ravel - Trio em lá menor 
Schubert- Trio em si bemol maior Op. 39 

Apresentação 987 
20 de setembro 

ORQUESTRA JEAN FRANÇOIS PAILLARD 
Programa : Rameau- Caix D'HeTfleloy 

Bach- Concerto para 2 violinos e orquestra 
Pachebel 
Bach- Concerto para 3 violinos 

Apresentação 988 
28 de setembro 

NEW YORK CHAMBER SOLOISTS 
Programa : Haendel- Cantata "Ah crude/, nel pianto mio " 

for tenor, oboé, strings and harpsichord 
Mozart- Divertimento n' I 36 for striltgs 
Ravel- "Chansons Madecasses ·• for tenor, /lute 
cello and piano 

II 
Schubert- "Trout" Quíntet for Tu:o ríolins, 
t·iola , cello, bass and piano 

Apresentação 989 
I 2 de outubro 

CHRISTIAN FERRAS e MIGUEL PROENÇA 
Programa : Brahms- Sonata n' 3 - Op. I08 

Bach- Partira n' 3 
Debussy- Sonata 
Ravel : Habanera - Tzigane 

~ . 




