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Formado por Menahen Pressler (pianista ), Isidore Cohen (violinista) e Bernard Greenhouse (violoncelista ), Beaux Arts Trio estreou oficialmente em 1957, no Bershire Festival, em
Tanglewood. A partir de então, o conjunto alcançou um rápido sucesso, passando a se
apresentar nos mais diversos cantos do mundo, onde inevitavelmente era recontratado para
novas temporadas. O trio percorreu grande parte da Europa, Àfrica, Estados Unidos e América
do Sul, sendo sempre muito apreciado por seu enorme grau de entrosamento, sua magnífica
musicalidade e seu extraordinário gosto musical.
Ganhador do Prêmio do Disco, o Beaux Arts Trio tem gravado com posiç-oes de Haydin,
Mozart, Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Ravel, Tchaikovsky, Schubert e Dvorak. Seus
discos são dos mais vendidos entre os clássicos da Europa e dos Estados Unidos.

MENAHEN PRESSLER, pianista, nasceu na Alemanha, de onde fugiu para Israel quando
Hitler instalou-se no poder. Logo depois de iniciar sua carreira profissional, integrou-se à
Philadelphia Orchestra, com a qu ai se apresentou durante vários anos em frequentes tournées.
Posteriormente, tocou com outras orquestras famosas tais como: a New York Philarmonic, a
Cleveland Orchestra, a Indianapolis Symphony, a National Symphony of Washington e a Royal
Philarmonic, em New York, sempre sob a regência de famosos maestros. Mora atualmente nos
Estados Unidos onde é professor na Universidade de Indiana.
ISIDORE COHEN, violinista nascido em New York, foi diretor artístico de diversas
orquestras, inclusive a do Casais Festival , em Porto Rico. Dono de um grande conhecimento de
música de câmara, tem-se apresentado frequentemente como solista em diversas regiões dos
Estados Unidos. Já foi integrante do Juillard String Quartet e apresentouse não só com o
Budapest Quartet como também com o prestigiado Music from Malboro.
BERNARD GREENHOUSE, violoncelista, estudante premiado em Julliard esteve na Europa
para uma audição com Pablo Casais. Chamou a atenção do mundo musical quando fez sua
estréia num recital em Town Hall, New York. Desde então, tem se apresentado com grande
frequência em diversas cidades européias e americanas, em recitais e com conjuntos de música
de câmara. Atualmente leciona nas faculdades da Manhattan School of Music e na New York
State Universiry.

de Arturo Toscanini: " ... boa músic~ de câmara com impecável gosto e musicalidade".
do New York Times: "Novamente o Beaux Arts Trio deu uma cintilante lição na qual a música
de câmara foi todo o objeto ... O Beaux Arts é uma aula por si só."
de Robert Casadesus : "o melhor trio que eu já ouvi na América".
do The Manches ter Guardian (Inglaterra): "Seu programa (Beethoven, Brahms, Ravel ) explora
não só uma grande amplitude de conhecimentos mas também o desenvolvimento daquilo que
bem poderia ser visto como uma concepção orquestral da música de câmara.'
de Zino Francescatti: ' um grande conjunto com grandes artistas".
do New, sobre a participação do conjunto no Ann Arbour Fe tival: "O mais espetacular
conjunto ouvido aqui ... o Beaux Arts Trio tem tudo: artistas de incomum qualidade, entrosamento energia e autoridade."
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Trio em dó maior (H. XV. NO 27)

Trio em lá menor
Moderé+
Pantoum
Passacaille (três Large}
Ferrial (animé; )

Tl' ~oQ

SCHUBER T

Trio em si bemol maior Op. 99
Allegro moderatto
Andante un poco mosso
Scherzo/allegro
Rondó/allegro vivacci
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O BEAUX ARTS TRIO tem como componentes os artistas Menahem Presler, piano;
Isidore Cohen, violinista e Bernard Greenhouse, violoncelista.
No Trio há um grupo de três instrumentista s solistas, isto é, cada um toca uma parte
autônoma. Esclarecemos o óbvio, mas é que encontramos quem atribúisse a "solista", no
caso, a função de tocar a solo, desacompanh ado, enquanto os demais faziam silêncio.
Formalmente, trio é uma espécie no gênero música de câmara. Esta, por sua vez, é geralmente
considerada o mais fino exemplo de música pura, acessível aos iniciados e só por estes
devidamente apreciada. Não há tal. A música erudita é uma só e suas feições distintas são
como os trajes que uma pessoa pode vestir para ser vista segundo as ocasiões, sem perda da
essencialidade humana. Isto se afirma para pôr em evidência a atitude do ouvinte, porque a
música, como mensagem que é, só se completa quando recebida e entendida, entendimento
este bastante variável dentro de certo limites, e para o qual concorrem as múltiplas
conotações, associações de idéia , ugestões objetiva ou subjetivas que acompanham a nossa
vida sensorial. A música é uma só também porque, não omente ela, como toda arte, como
tudo quanto não é produto da natureza, resulta da criatividade da mente humana, una na
essência como poder criador. O enriquecimen to da música pelo ouvinte, é, pois, um ato
legítimo, necessário, natural e dotado de apreciável dose de criatividade. A unidade da fonte
criadora torna válidas as analogias entre as artes e, efetivamente, cada uma destas, ao lado dos
seus próprios elementos essenciais, possui muito em comum com as demais. É o que está
implícito na frase do poeta: "de la musique avant toute chose".
Do classicismo para cá, Trio é uma produção musical obediente à forma sonata. Como as
demais músicas, viu-se sujeito às modificações trazidas pelos vários "ismos" que marcam a
evolução da música desde aquela época até nossos dias. Cultivaram-no os clássicos,
românticos, modernos e ultramoderno s, com vistas à "pesquisas" em que é pródigo o
espírito contemporâne o.
O programa desta noite é conservador, porém. A presença de Ravel (1875-1937) não lhe
tira esse caráter, embora não se pretenda igualar-lhe a música à de Schubert (1797-1828 ) e
muito menos à de Haydn (1732-1809 ). Roland Manuel coloca o Trio em Lá menor na
segunda maneira do autor em que, e dá uma atenuação do intere se harmônico em favor da
expres ão melódica, o que ele exemplifica com Troi poeme de Stéphane Mallermé com o
Trio em Lá menor, "cuja au teridade é ao mesmo tempo ardente e casta" e ainda "acentua o
esforço do autor no sentido da clarificação da e crita em proveito do elemento linear."
Nesse Trio procurou Ravel resolver o problema do equilíbrio entre a sonoridade e a
função estética e estruturadora do piano e a natureza essencialmente melódica dos seus dois
companheiros . A isso associam-se o jogo temático, a distribuição do interesse entre as cordas e
o todo-poderoso piano, cuja natureza polifônica o torna realmente uma orquestra em
potencial. A sagacidade artística de Ravel triunfou aí em toda linha, sem prejuízo do caráter
"pince sans rire" que aflora aqui e ali nas páginas da partitura. A designação "Pantoum" do
segundo movimento refere-se a uma poesia malaia de extrema complexidade de fatura. A
fantasia raveliana- vejam-se os títulos de várias obras suas- encontra aí uma das suas mais
felizes realizações. O Trio divide-se em I Moderé; II Pantoum, Assez vif; Passacaille (Tres
large ) e IV Finale (Animé).
O programa deste concerto é um tríptico, e Ravel o painel central. De um lado, Haydn
(1732-1809), que tem com ele afinidade mais do que superficial ou aparente, oferecendo-lhe a
sua simplicidade. Ingênua jovialidade o aproxima também do espírito "pince sans rire" do
francês; a simplicidade é aquela que este procurava com as obras da segunda fase, entre as
quais, como vimos, o Trio e Trois poemes de Stephane Mallarmé, guardadas as proporções e
diferenças de situação cronológica. A pintura sonora é animada pela mesma variedade de
contrastes, de luminosidade e de claro-escuro. O outro painel, observadas as mesmas
proporções, é Schubert (1797-1828 ) com o Trio em dó maior. Na profundidade do seu
liri mo é que podemos aproxima-lo de Ravel, aproximação essa que e torna mais significante
se atentarmos também para as diferenças que separam os doi me tre .
O que há de comum entre os três autores transcende as diferenças temporais e históricas
- eles preenchem dois séculos de vida musical - surgindo para os ouvinte de hoje como
dotados dessa atemporalidad e que é o privilégio supremo do espírito humano.
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(Su_jeito a alterações)

Apresentação 979

Apresentação 983

28 de junho

03 de agosto

Recital de GARY GRAFFMAN
Programa: Beetboven - Sonata n' 21 em d6 maior
op. 53. "Waldstein" (Aurora)
Allegro com brio
Introduzione: Adagio molto
Rondo: AllegretúJ moderato
Schumann- Kreisleriana op. 16
Moussorgsky - Quadtos 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, Lt Marchi
Catacumbac
Promenade
La cabane sur des pattes de poule
La Grande Porte de Rei

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

Apresentação 980
I 9 de julho

Recital de STEPHEN BISHOP - Piano
Programa : Alban Berg - Sonata
Chopin - Peças Dit·ersas
12 Landler de Schubert
Sonata - Op. 111 - Beerhowen

Apresentação 981
26 de julho

ORQUESTRA SINFÓNICA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
Programa: Oratório "Rei David"
de Anhur Honegger
R egente: BenitO Juarez
Solista narrador: David José
Feiticei ra de Endor: !rene Ravache
Soprano: Niza de Castro Tank
Mei o-soprano: Helly- An Caran
Ten or: Luiz Tenaglia
Coros:Coral Tuca
Renaro Teixeira (R egente)
Coral UNICAMP •
Adriane Giarola (R egente)
Coral USP
Helena Srarzinsky (R egente)

Apresentação 982
I I de agosto

Recital de MARTHA ARGERICH- Piano
Programa: 1' Parte
Banok - Sonata ( 1926)
Schumann-: Fanta siestucke Op. 12
2' Parte
Ginastera - 3 Danças Argentinas
Ravel -"Ga.spard 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 ·984
1O de agosto
ORQUESTRA BACH DE MUNIQUE
Programa : Haendel - Concerti Grossi Op. 6 n's 6 t
Bach - Concerto Duplo para Oboi e Violino
BWV 1060
Bach - Concerto Brandemburguis n' 3
em Sol Maior, BWV- 1048

Apresentação 985
30 de agosto
CAMERAT A BENDA
Programa : Schuben - Trio de Corda em Si bemol menor
Almeida Prado - Ex-Ipenere
Prokoffiev - Sexteto
Brahrns - Quarteto em Fá menor

Apresentação 98 7
20 de setembro
ORQUESTRA JEAN FRANÇOIS PAILLARD
Programa : Rarneau - Caix D 'H errelo)
Bach - Concerto para 2 riolinos e orqurstra
Pachebel
Bach- Concerto para 3 violinos

Apresentação 988
28 de setemb ro

NEW YORK CHAM BER SOLOISTS
Programa : Haendel- Cantata "Ah crudel, nel pianto mio"
for tenor, oboé, strings and harpsichord
Mozart- D irertimento n' 136 for stri11gs
Ravel- "Chansons Mndecasses" for tenor, fl ute
cello and piano
!I

Schuben- "Trour " Quintet for Tuo tJOlins,
rinla, cello. bass artd piano

Apresentação 989
12 de outubro

C HR1 STIAN FERRAS e MIGUEL PROENÇA
Programa . Brahrns- Sonata n' ~ - Op. 108
Bac h- Partira n' 3
Debussy- Sonata
Ravel : Hubanera- Tzigane
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