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GILBERTO TINE TTI
É de·snecessário apresentar Gilberto
Tinetti. Basta lembrar que, graças a um
trabalho sério, lúcido e constan t e, desenvolvido com amor e respeito à arte a
que se dedicou, Tinetti impôs-se como
um de nossos mais importantes pian istas.
Sobre a escolha do programa de
ho je, Gilberto Tinetti assim se manifesta:
«Meu intuito foi tocar um repertório me nos habitual. Pode parecer estranho que
obras de Mozart e Schumann ainda possam ser pouco habituais; mas assim é,
infelizmente. Com efeito, excluída a Sonata K. 330, as o.utras peças aparecem
raramente nos programas de recita !s,
sendo accesíve•is somente através de gra vações. Tal critério não parece justo, nem
para •os autores, nem para o público,
nem para nós mesmos, intérpretes. É preciso não se limitar a tocar sempre composições conhecidas que provocam adesão
certa. O público deve ter também a oportunidade de apreciar, em interpretações
ao vivo, um repertório men·os habitual,
tão ou mais interessante do que o já
divulgado normalmente, e· cumpre a nós
intérpretes, torná-lo menos esquecido.
Usei o «binômio» Mozart-Schumann
s•o b dois ângulos distintos: na primeira
parte ele representa con t raste, oposição.
Na segunda parte, o sentido é de integração na mesma atmosfera. Se o Mozart
da Sonata, quer pela forma, como pela
linguagem e pela escrita, pelo seu « bom
comportamento,
com
as
«inovações »
schumannianas, o mesmo não se dá com
o Mozart do Rondo em lá menor: tratase aq.ui de uma das peças mais sofisticadas de seu autor, em que claramente

se pode sentir um certo tom profético que
anuncia a chegada de Schubert ou mesmo de Chopin. Por isso é que na segunda
parte não existe o contraste da primeira: a atmosfera de refinamento, a escrita
mais do que sutil desse Rondo, antes preparam o início da maravilhosa Humores ke op. 20 de Schumann.
Quanto às duas peças de Schumann,
trata-se• de duas das mais importantes
criações do músico romântico. Bem diferentes entre si, quanto à estrutura, os
Davidsbü ndlertanze são uma coleção de
18 miniaturas, nos moldes do Carnaval
op. 9, só que com idéias e conteúdo musical bem mais profundo. <<Os Davidsbündlertanze estão para o Carnaval assim
como o ros~o está para as máscaras »
dizia Schumann. Já a Humoreske op . 20
é uma grande obra que se pode dividir
em 5 partes que se ligam pelo mesmo
elan de inspiração e atmosfera. Como
sempre em Schumann, há o constante
alternar de estados de espírito: exaltação (Florestan) e devaneio ( Eusebius) >>.
Gilberto Tinetti terminou recente excursão por várias capitais brasileiras. Deverá, ainda este ano, repetir no Rio de
Janeiro o ciclo completo dos concertos de
Bach para piano e orquestra.
No ano que vem retornará mais uma
vez à Europa para tocar com orquestra
em Paris e dar recitais em Londres, Portugal e Espanha.
Importante tem sido a atividade de
Gilberto Tinetti como professor. Alguns
de seus alunos já venceram diversos concursos e têm se apresentado na Europa.
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GILBE RTO TINET TI.
Pianista
PROGRA MA
Sonata em do maior K. 330
Allegro moderato
Andante cantabile
Allegretto

MOZART

SCHUMANN

. ....... ..... .... ...

Danças dos companheiro s de David op. 6
( Davidsbündle rtêinze)
1 8 peças característica s
1 -Vivo
Com sentimento íntimo
2 3 -Com humor
Com impaciência
4
Com simplicidade
5
Muito rápido
6
Não rápido
7
Com atrevimento
8
Vivo
9
Como uma balada : muito vivo
1O
Simples
11
Com humor
12
Selvagem e alegre
13
Suave e cantando
14
Com atrevimento
15
Com bom humor
16
De longe
17
Não rápido
18

11
MOZART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHUMANN

.................. ..

PROXIMA APRESENTAÇÃO -

Rondo em lá menor K. 511
Humoreske op. 20
Muito rápido
Com simplicidade 1 Ainda mais rápido
e leve Como no início
Tempo I Como que fora do
Precipitado
2 Cada vez mÓis rápido e
tempo Como antes
enérgico lnterSimples e com ternura
3 Tempo I
mezzo Muito
Com sentimento íntimo
4
rápido
Cada vez mais
r~pido Com uma certa pompa
5 - À guisa de concf.usão - Allegro

Outubro 23 (terça-feira) Alfred Deller e Mark
Deller, contratenore s, Alaúde, Desmond Dupré.
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Abrn
Maio
Maio
Junho
Agôsto
Agôsto
Setembro
Setembro
Outubro
Outubro

16

«Nikolais Dance Theatre» - (USA)
3 - Yong Uck Kim- violinista (Coréia)
21 - Antonio Janigro - violoncelista (Itália)
20 - Misha Dichter- pianista (USA)
21 - Duo Nicollet- Roberto de Regina -flauta e cravo
(Suiça e Brasil)
27 - Yara Bernette - pianista (Brasil)
11 - Juilliard Quartet - cordas (USA)
18 - I Solisti Veneti - orquestra de cordas (Itália)
l.O - Gilberto Tinetti - pianista (Brasil)
23 - Alfred Deller e Mark Deller, contratenores, Alaúde,
Desmond Dupré.
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