
324. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

325. Série capas de partituras IPB. Idílio suave, valsa de Zequinha de Abreu 

e Salvador J. Moraes. Ilustrador desconhecido. 

 

 

 



326. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

327. O programa Piano Brasileiro desta semana é dedicado a Leandro Braga. 

Confiram! 

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/942 

 

 

 

 

328. Aulas de música na infância têm efeito duradouro para a mente 

 

http://www.paisefilhos.com.br/crianca/aulas-de-musica-na-infancia-da-um-

estimulo-duradouro-para-a-mente/ 

 

 

 

329. O IPB está inaugurando uma nova série, dedicada a Programas de 

concerto! Periodicamente iremos postar programas de pianistas brasileiros, para 

conhecermos melhor o tipo de repertório que já passeou por nossos palcos. Para 

começar, apresentamos um raro programa em que Francisco Mignone aparece 

como pianista, tocando quartetos de Mozart, Beethoven e Schumann, 

juntamente com Leonidas Autori (violino), Jeremias Wachitz (viola), e Mario 

Camerini (violoncelo). As notas do programa são assinadas por JIC. Ver 

comentários desta postagem para acessar as demais páginas do programa. 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 21 de maio de 1943, 20:45. Acervo de 

Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. Caso possuam 

programas históricos, entrem em contato! 

 

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/942
http://www.paisefilhos.com.br/crianca/aulas-de-musica-na-infancia-da-um-estimulo-duradouro-para-a-mente/
http://www.paisefilhos.com.br/crianca/aulas-de-musica-na-infancia-da-um-estimulo-duradouro-para-a-mente/


 

 

 



 

 

 



 

 

 



330. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

331. Série capas de partituras IPB. Renúncia, tango de Gastão Lamounier e 

Olegario Mariano. Ilustração de Luiz del Gonzaga (sobrenome pouco legível). 

 

 



332. Pierre Boulez morre aos 90 anos. Leia notícia completa no Site 

CONCERTO 

http://www.concerto.com.br/contraponto.asp?id=3278 

 

 

 

333. Manuscrito raro de Beethoven é descoberto. 

 

http://www.limelightmagazine.com.au/news/rare-beethoven-manscript-

discovered-connecticut 

 

334. http://www.demilked.com/japanese-paper-folding-art-origami-day/ 

 

335. Retrospectiva 2015 da Revista CONCERTO. Acompanhe o site e leia o 

que algumas das principais personalidades da música nacional têm a dizer sobre 

o ano que passou. Confira: www.concerto.com.br 

 

 

http://www.concerto.com.br/contraponto.asp?id=3278
http://www.limelightmagazine.com.au/news/rare-beethoven-manscript-discovered-connecticut
http://www.limelightmagazine.com.au/news/rare-beethoven-manscript-discovered-connecticut
http://www.demilked.com/japanese-paper-folding-art-origami-day/
http://www.concerto.com.br/


324. Foto rara de Guiomar Novaes publicada na revista Visão. Agradecemos 

a Carlos Albertini pelo compartilhamento. 

 

 



325. Série programas de concerto IPB. Recital de Bernardo Segall no Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro, pela Cultura Artística, 23/09/1943, 21h.  

 

Programa: 

I 

Mozart - Sonata em si bemol K.570 

Bach-Siloti - Toccata e fuga em ré menor 

II 

Chopin - Sonata Op.58 

III 

Scriabin - Sonata em fá maior, Op.30 

Rachmaninoff - Prelúdio em sol maior 

Villa-Lobos - As três Marias 

Liszt - Valsa Mephisto 

 

Nesta época eram comuns recitais divididos em três partes. Outro fato 

interessante é que o paulista Segall foi aluno de Alexander Siloti, que era primo 

de Rachmaninoff e aluno de Liszt. 

Acervo de Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



326. Miró Escuchó Miró, de Jorge Antunes, interpretado por Mariuga Lisbôa 

Antunes (piano) e Jorge Antunes (sons eletrônicos).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHUTU-RsUeE 

 

327. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

328. Série capas de partituras IPB. Dá-me um beijinho, marcha-choro à 

ragtime de Zequinha de Abreu e Ruy Borba. Ilustrador desconhecido. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHUTU-RsUeE


329. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

330. Site lista atividades profissionais que pianistas podem buscar. 

 

http://collaborativepiano.blogspot.ca/2006/01/career-options-in-collaborative-

piano.html?m=1#.Vo5ugPERcb0 

 

 

331. Série programas de concerto IPB. Recital de Guiomar Novaes no 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro, pela Cultura Artística, 22/10/1942, 20:45. 

 

 

Programa: 

 

Bach - Fantasia e fuga em ré maior 

Schumann - Papillons Op.2 

Chopin - Sonata em si bemol menor Op.35 

 

-- 

 

Villa-Lobos - As três Marias 

S. Stojowski - Vers l'azur 

Scriabin - Estudo em dó# menor Op.2 

Scriabin - Poema trágico 

 

 

Neste repertório aparecem algumas obras que Guiomar não gravou, 

como as peças de Scriabin, Stojowski, e Bach. 

Acervo de Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. 

 

http://collaborativepiano.blogspot.ca/2006/01/career-options-in-collaborative-piano.html?m=1#.Vo5ugPERcb0
http://collaborativepiano.blogspot.ca/2006/01/career-options-in-collaborative-piano.html?m=1#.Vo5ugPERcb0


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



332. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

333. Série capas de partituras IPB. Gotas milagrosas, valsa de Elvira 

Prazeres. Ilustrador desconhecido. 

 



334. Contracapa da valsa "Gotas milagrosas", com propaganda do remédio a 

que a valsa faz referência. 

 

 

 

335. Filmagem rara de Arthur Rubinstein interpretando diversas peças, 

inclusive com Jascha Heifetz e Gregor Piatigorsky, formando o então chamado 

"Million dollar trio".  

 

http://youtu.be/gR9LFPfhJlI 

 

336. Piano é colocado no Marco Zero do Recife e curiosos viram artistas 

 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/01/piano-e-colocado-no-marco-

zero-do-recife-e-curiosos-viram-artistas.html 

 

337. Amaral Vieira - Toccata opus 137 performed by Amaral Vieira, piano 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jiC_jfYFFXU 

 

 

338. Clara Sverner apresenta Pianeiros e Pioneiros - Série em 8 episódios 

apresenta formação do piano brasileiro no início do século XX. 

 

http://radios.ebc.com.br/especiaismecfm/edicao/2016-01/clara-sverner-

pianeiros-e-pioneiros/ 

http://youtu.be/gR9LFPfhJlI
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/01/piano-e-colocado-no-marco-zero-do-recife-e-curiosos-viram-artistas.html
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/01/piano-e-colocado-no-marco-zero-do-recife-e-curiosos-viram-artistas.html
https://www.youtube.com/watch?v=jiC_jfYFFXU
http://radios.ebc.com.br/especiaismecfm/edicao/2016-01/clara-sverner-pianeiros-e-pioneiros/
http://radios.ebc.com.br/especiaismecfm/edicao/2016-01/clara-sverner-pianeiros-e-pioneiros/


339. Série programas de concerto IPB. Recital de Nelson Freire no Teatro 

Principal de Valencia (Espanha), pela Sociedade Filarmónica de Valencia, 

31/05/1965, 19h. 

 

Programa: 

I 

Bach - Toccata e fuga em dó menor 

Schumann - Sonata em sol menor Op.22 

II 

Chopin - Barcarolla Op.60 

Chopin - Scherzo No.1 em si menor 

Prokofieff - Seis visões fugitivas 

Rachmaninoff - Três momentos musicais 

 

Nelson Freire estava com 21 anos nesta época. De todas estas peças, 

apenas as duas de Chopin constam em sua discografia comercial. 

Acervo de Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



340. Olá amigos! 

 

Compartilhamos aqui o 3º relatório do Instituto Piano Brasileiro. Agradecemos a 

todos que têm acompanhado as novidades no facebook e que têm contribuído 

com partituras e materiais diversos. 

 

http://www.institutopianobrasileiro.com.br/post/visualizar/3o_Relatorio_do_Instit

uto_Piano_Brasileiro_Janeiro_de_2016 

 

 

 

341. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutopianobrasileiro.com.br/post/visualizar/3o_Relatorio_do_Instituto_Piano_Brasileiro_Janeiro_de_2016
http://www.institutopianobrasileiro.com.br/post/visualizar/3o_Relatorio_do_Instituto_Piano_Brasileiro_Janeiro_de_2016


342. Série capas de partituras IPB. Tentação, tango de Zequinha de Abreu e 

Satulan. Ilustração de Umberto della Latta 

 

 

 

343. Programa dedicado a Eudóxia de Barros disponibilizado pela Assembleia 

de Minas Gerais nesta semana.  

https://www.youtube.com/watch?v=lkqArFStE_0&feature=youtu.be 

 

 

344. Série capas de partituras IPB. Primavera de beijos, valsa lenta de 

Zequinha de Abreu e Salvador Moraes. Ilustrador desconhecido. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lkqArFStE_0&feature=youtu.be


345. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

346. Estudar música deixa as crianças mais atentas e menos ansiosas 

 

http://revistacrescer.globo.com/Criancas/Desenvolvimento/noticia/2015/01/estu

dar-musica-deixa-criancas-mais-atentas-e-menos-ansiosas.html 

 

347. Série programas de concerto IPB. Recital de Aloysio de Alencar Pinto no 

Theatro da Paz (Belém, Pará), pela Cultura Artística do Brasil no Pará, 

29/08/1941, 21h. 

 

Programa: 

I 

Scarlatti - Sonata em ré maior 

Scarlatti - Sonata em fá# menor 

Scarlatti - Sonata em sol maior 

Scarlatti - Sonata em si menor 

Scarlatti - Sonata em sol maior 

Scarlatti - Sonata em ré maior 

II 

Chopin - Fantasia Op.49 

Chopin - Noturno Op.27 No.2 

Chopin - Valsa Op.42 

III 

Debussy - Clair de lune 

Ravel - Jeux d'eau 

Villa-Lobos - A lenda do caboclo 

Lyapunov - Lezghinka (dança do Caucaso) 

 

Acervo de Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. 

 

http://revistacrescer.globo.com/Criancas/Desenvolvimento/noticia/2015/01/estudar-musica-deixa-criancas-mais-atentas-e-menos-ansiosas.html
http://revistacrescer.globo.com/Criancas/Desenvolvimento/noticia/2015/01/estudar-musica-deixa-criancas-mais-atentas-e-menos-ansiosas.html


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



348. O Acervo Digital Chiquinha Gonzaga relembra o lançamento das 

partituras da peça: MANOBRAS DO AMOR, Opereta de costumes cariocas em 

3 atos, música de Chiquinha Gonzaga. "Encenada pela Companhia de operetas, 

vaudevilles, comédias, burletas, mágicas e revistas do Cinema-Theatro São 

José, Manobras do Amor marcou a estreia em teatro do poeta Osório Duque 

Estrada (1870-1927), o autor da letra do Hino Nacional Brasileiro. A estreia da 

peça se deu em 18 de outubro de 1911". (Edinha Diniz). Partitura e mais 

informações em http://www.chiquinhagonzaga.com/acervo/?musica=manobras-

do-amor-2&post_id=2408 

 

 

349. Série capas de partituras IPB. O badalo!, samba oficial de Quinote e João 

Tenorio. Ilustração de Quinote. 

 

http://www.chiquinhagonzaga.com/acervo/?musica=manobras-do-amor-2&post_id=2408
http://www.chiquinhagonzaga.com/acervo/?musica=manobras-do-amor-2&post_id=2408


350. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

351. À meia-noite desta quinta para sexta, no ARTE 1 DOCUMENTA, "A Era 

de Ouro do Piano", de Peter Rosen. A história do piano a partir de fotos e trechos 

de filmes de grandes pianistas como Glenn Gould, Vladimir Horowitz, Arthur 

Rubinstein, entre outros. Agradecemos a Marcelo Rodolfo pela dica. 

 

352. Fonte musical, documento musical, manuscrito musical, partitura: não é 

tudo o mesmo? 

 

http://www.arqsp.org.br/arquivos/oficinas_colecao_como_fazer/cf10.pdf 

 

 

http://www.arqsp.org.br/arquivos/oficinas_colecao_como_fazer/cf10.pdf


353. Série programas de concerto IPB. Recital de Magda Tagliaferro no 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro, pela Cultura Artística, 20/10/1941, 21h. 

 

Programa: 

I 

Palestra musical sobre "As expansões do gênio de Robert Schumann", com 

ilustrações ao piano e execução integral de: 

Schumann - Novelette No.1 

Schumann - Au soir 

Schumann - Intermezzo (do Carnaval de Vienna) 

Schumann - Romance 

Schumann - Alucinação 

II 

Análise interpretativa e execução integral de  

Schumann - Carnaval Op.9 

 

Acervo de Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. 

 



 

 

 

 



354. Série capas de partituras IPB. Marcolina, Marcolina!, marchinha de Assis 

Valente. Ilustrador desconhecido. 

 

 

 

355. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 



356. Série programas de concerto IPB. Recital de Yara Bernette no Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro, pela Cultura Artística, 29/10/1945, 21h. 

 

Programa: 

I 

Mozart - Tema com variações "Ah, vou dirai-je, Maman!" 

Bach-Busoni - Toccata para órgão em dó maior 

II 

Chopin - Sonata Op.58 

III 

Mussorgsky - Quadros em uma exposição 

 

Acervo de Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



357. Série capas de partituras IPB. Soluçar de um coração, valsa sentimental 

de Zequinha de Abreu e Satulan. Ilustração de Umberto della Latta. 

 

 

 

358. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 



359. O Acervo Digital Chiquinha Gonzaga relembra o lançamento das 

partituras da peça: FESTA DE SÃO JOÃO , Opereta em 1 ato e 2 quadros, libreto 

e música de Chiquinha Gonzaga. "Peça de costumes campestres que marca o 

início da obra da maestrina, Festa de São João foi, no entanto, mantida inédita". 

(Edinha Diniz). Partitura e mais informações em  

 

http://www.chiquinhagonzaga.com/acervo/?musica=festa-de-sao-

joao&post_id=2422 

 

 

 

360. Matéria no site Movimento.com, sobre a importante pianista brasileira 

Maria Clodes Jaguaribe, radicada em Boston há 40 anos, que faleceu há poucos 

meses, em 22/11/2015. Agradecemos a Eric Kimura pela notícia. 

 

http://www.movimento.com/2015/11/a-pianista-maria-clodes-jaguaribe-nos-

deixou/ 

 

361. Quarteto em sol menor de Brahms, com a pianista Maria Clodes 

Jaguaribe, recém falecida, e os músicos Yuri Mazurkevich (violino), Rafael Altino 

(viola), Andres Diaz (cello). Tsai Performance Center, Boston, MA, 24/03/1994.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=k-VdxsH-yd0 

http://www.chiquinhagonzaga.com/acervo/?musica=festa-de-sao-joao&post_id=2422
http://www.chiquinhagonzaga.com/acervo/?musica=festa-de-sao-joao&post_id=2422
http://www.movimento.com/2015/11/a-pianista-maria-clodes-jaguaribe-nos-deixou/
http://www.movimento.com/2015/11/a-pianista-maria-clodes-jaguaribe-nos-deixou/
https://www.youtube.com/watch?v=k-VdxsH-yd0


362. Série programas de concerto IPB. Recital de Anna Stella Schic no 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro, pela Cultura Artística, 13/07/1949, 21h. 

 

Programa: 

I 

Haydn - Sonata em sol maior 

Mendelssohn - Variações sérias 

II 

Prokofieff - Sonata No.2 

III 

Villa-Lobos - Ciclo Brasileiro 

I. Impressões seresteiras 

II. Festa no sertão 

III. Plantio do caboclo 

IV. Dança do índio branco 

 

Piano Schmidt-Flohr da Cultura Artística 

Concerto por ocasião dos 40 anos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. 

Acervo de Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



363. Uma colagem muito criativa com inúmeros trechos de obras clássicas se 

sobrepondo. Agradecemos a Pedro Taam pelo compartilhamento.  

 

https://m.youtube.com/watch?v=7OYkWSW7u4k 

 

 

364. Série capas de partituras IPB. Há um segredo em teus cabelos..., valsa 

lenta de Gastão Lamounier e Aldo Nery. Ilustrador desconhecido (assinatura 

ilegível). 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=7OYkWSW7u4k


365. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

 

 

366. Série programas de concerto IPB. Recital de Maria da Penha no Foyer 

do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Data desconhecida, provavelmente 

década de 1950, posterior a 1955. 

 

 

Programa: 

 

I 

Bach-Busoni - Toccata e fuga em ré menor 

Beethoven - Sonata Op.57 (Appassionata) 

 

II 

Chopin - Sonata Op.35 

 

III 

Liszt - Estudo transcendental No.5 "Feux follets" 

José Siqueira - Chorinho 

Lorenzo Fernandez - Pirilampos 

Villa-Lobos - A fiandeira 

Ravel - Gaspard de la nuit III. Scarbo 

 

 

Acervo de Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



367. As inscrições para a II Oficina de Piano USP se encerram no dia 27 de 

janeiro. Nesse ano contaremos com a participação do Prof. Luiz Senise da 

UFRJ. A Oficina é totalmente gratuita. Teremos masterclasses, aulas individuais, 

palestras, mesas redondas e concerto. As inscrições podem ser feitas pelo 

nosso site: 

 

http://www.oficinadepianousp.com/ 

 

 

368. Série capas de partituras IPB. Rosa desfolhada (Flores milagrosas), valsa 

lenta de Zequinha de Abreu e Dino Castello. Ilustrador/designer desconhecido. 

 

 

 

 

 

http://www.oficinadepianousp.com/


369. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

 

 

370. O IPB deseja um feliz Dia do Compositor a todos músicos que se dedicam 

a esta importante arte! 

 

 

 

 



371. 'Piano solidário' revela artistas nas ruas do Recife, em Pernambuco 

 

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/01/piano-solidario-revela-

artistas-nas-ruas-do-recife-em-pernambuco.html 

 

 

 

 

 

372. Série programas de concerto IPB. Recital de Felicja Blumental no 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro, pela Cultura Artística, 03/05/1943, 20:45. 

 

 

Programa: 

 

 

I 

 

Bach-Liszt - Prelúdio e fuga para órgão em lá menor 

Vivaldi - Adagio (transcrição de J. S. Bach) 

Cantallos - Sonata a um tempo 

Beethoven - 32 variações em dó menor 

 

II 

 

Chopin - Noturno em si maior 

Chopin - Mazurca em si menor 

Chopin - Mazurca em dó# menor 

Chopin - Valsa Op.70 No.1 em sol bemol maior 

Chopin - Balada No.1 em sol menor 

 

 

III 

 

Labunski - 4 Bagatelas (I. Marcha; II. Mazurka; III. Polka; IV. Toccatina) 

Moniusko-Melcer - La fileuse 

Villa-Lobos - Garibaldi foi à missa... 

João de Souza Lima - Toccatina 

Debussy - Soirée dans Grenade 

Debussy - Jardins sous la pluie 

 

 

Piano Steinway da Cultura Artística 

Acervo de Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. 

 

 

 

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/01/piano-solidario-revela-artistas-nas-ruas-do-recife-em-pernambuco.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/01/piano-solidario-revela-artistas-nas-ruas-do-recife-em-pernambuco.html


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



373. Série capas de partituras IPB. Bianca, tango de J. Niccolini e Helio Pinto. 

Ilustrador desconhecido. 

 

 

374. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 



375. Recital raro de Guiomar Novaes em Nova York, 1969.  

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=y9vHTU-K1t0 

 

 

 

 

376. Série programas de concerto IPB. Recital de Bernardo Segall no Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro, pela Cultura Artística, 12/12/1937, 21h. 

 

 

Programa: 

 

 

I 

 

J. S. Bach - Siciliana (provavelmente transcrição de Siloti a partir do 2º mov. da 

Sonata para flauta em mi bemol maior) 

Scarlatti - 3 Sonatas 

Bach-Siloti - Prelúdio para órgão 

Mozart - Variações (Ah! Vou dirai-je maman) 

 

 

II 

 

Chopin - Balada No.4 em fá menor 

Chopin - Valsa em lá bemol maior 

Chopin - Improviso No.2 em fá# maior 

Chopin - Scherzo No.3 em dó# menor 

 

 

III 

 

Borodin - Serenade 

Kreisler-Rachmaninoff - Liebesleid 

Shostakovich - 3 Prelúdios 

Prokofieff - Suggestion diabolique 

 

 

Acervo de Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=y9vHTU-K1t0


 



 

 



 

 



 



 



377. Site lista 10 benefícios de se estudar piano (em inglês). 

 

http://www.healthfitnessrevolution.com/top-10-health-benefits-playing-piano/ 

 

 

378. A felicidade de tocar um ‘blues’ - Estudo com pianistas de jazz descobre 

que improvisar um solo triste ativa o módulo cerebral do prazer 

 

http://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/11/ciencia/1452506358_520353.html 

 

 

379. Série capas de partituras IPB. Valência, marcha-canção de José Padilla. 

Ilustração de Sandro. 

 

 

http://www.healthfitnessrevolution.com/top-10-health-benefits-playing-piano/
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/11/ciencia/1452506358_520353.html


380. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

381. Comemoramos hoje os 131 anos da estréia de Chiquinha Gonzaga como 

maestrina e compositora de peças teatrais, com a opereta A Corte na Roça em 

17/01/1885. A foto é de 23/11/1933, a unica foto de Chiquinha no teatro, na 

ocasião estava no palco do Teatro Recreio/RJ, ensaio geral da peça JURITI. Ao 

lado de Chiquinha, Vicente Celestino (esq), a atriz Gilda Abreu (dir) e Viriato 

Correia.  

 

 



382. Morre a 1ª professora de piano de Roberto Carlos, em Cachoeiro, ES 

 

http://g1.globo.com/espirito-santo/musica/noticia/2016/01/morre-1-professora-

de-piano-de-roberto-carlos-em-cachoeiro-es.html 

 

383. O resultado foi incrível! Vídeo de dois estranhos improvisando no piano 

bomba na internet 

 

http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/o-resultado-foi-incrivel-video-de-dois-

estranhos-improvisando-no-piano-bomba-na-internet-25122015 

 

384. Video: Premiere Vancouver artist unveils painting for 24K Gold leaf piano 

 

http://www.vancouversun.com/touch/story.html?id=11655763 

 

385. Interpretação magistral da Toccata e Fuga em ré menor de Bach, por 

Bernardo Segall, na transcrição de seu professor Alexander Siloti. Agradecemos 

a Alexandre Guimarães pelo conpartilhamento. 

 

http://youtu.be/O74PxbYKHTE 

 

386. 'Não se limitar, essa é a ideia’, diz pianista brasiliense Jairo Thiersch 

 

http://www.hojeemdia.com.br/almanaque/n-o-se-limitar-essa-e-a-ideia-diz-

pianista-brasiliense-jairo-thiersch-1.368386 

 

 

387. Série programas de concerto IPB. Recital de Maria Augusta Menezes de 

Oliva no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, pela Cultura Artística, 28/11/1955, 

21h. 

 

Programa: 

I 

Mozart - Sonata em ré maior 

Beethoven - 32 Variações em dó menor 

Bach-Busoni - Toccata para órgão em dó maior 

II 

Schumann - Carnaval Op.9 

III 

Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras No.4 I. Prelúdio III. Ária 

Bela Bártok - 6 danças romenas 

Albéniz - Sevilha 

Albéniz - Seguidilhas 

 

Acervo de Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. 

 

http://g1.globo.com/espirito-santo/musica/noticia/2016/01/morre-1-professora-de-piano-de-roberto-carlos-em-cachoeiro-es.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/musica/noticia/2016/01/morre-1-professora-de-piano-de-roberto-carlos-em-cachoeiro-es.html
http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/o-resultado-foi-incrivel-video-de-dois-estranhos-improvisando-no-piano-bomba-na-internet-25122015
http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/o-resultado-foi-incrivel-video-de-dois-estranhos-improvisando-no-piano-bomba-na-internet-25122015
http://www.vancouversun.com/touch/story.html?id=11655763
http://youtu.be/O74PxbYKHTE
http://www.hojeemdia.com.br/almanaque/n-o-se-limitar-essa-e-a-ideia-diz-pianista-brasiliense-jairo-thiersch-1.368386
http://www.hojeemdia.com.br/almanaque/n-o-se-limitar-essa-e-a-ideia-diz-pianista-brasiliense-jairo-thiersch-1.368386


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



388. Série capas de partituras IPB. Pinta, pinta, melindrosa..., marcha 

carnavalesca ragtime de Freire Junior. Ilustração de Sandro. 

 

 

 

389. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 



390. In 2 WEEKS! 31.01 (11Uhr) 01.02 (20 Uhr) 

 

Rachmaninoff Piano Concerto Nr. 1 

Badische Staatskapelle Karlsruhe  

Asher Fisch, Dirigent 

 

Badische Staatstheater - Grosses Haus 

 

 

 

391. Nesta sexta-feira, dia 22, estreia 33 VARIAÇÕES com a participação 

especial da pianista CLARA SVERNER! A peça estrelada por Nathalia Timberg, 

inaugura o novo teatro da Barra da Tijuca que leva o seu nome. Imperdível! 

 

 



392. Série programas de concerto IPB. Recital de Tomás Terán no Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro, pela Cultura Artística, 27/06/1938, 21h. 

 

Programa: 

I 

Bach - Fantasia cromática 

Beethoven - Sonata No.15, Op.28 "Pastoral 

II 

Schumann - Estudos sinfônicos Op.13 

III 

Debussy - Prelúdio No.3 (2º caderno) La puerta del vino 

Albéniz - Navarra 

Villa-Lobos - Alma brasileira 

Granados - Los requiebros (de "Goyescas") 

 

Acervo de Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



393. Sandor Buys, el coleccionista de 10.000 vinilos que vela por la historia de 

la música brasileña 

 

http://www.yorokobu.es/sandor-buys/ 

 

 

394. Série capas de partituras IPB. Let well alone..., blues de G. Viotti e J. 

Aymberé. Ilustração de G. Viotti. 

 

 

 

 

 

http://www.yorokobu.es/sandor-buys/


395. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

396. Hoje a grande pianista brasileira Magdalena Tagliaferro faria 123 anos. 

Neste vídeo ela interpreta Evocación de Albéniz. 

 

https://www.facebook.com/meloclassic/videos/772619156142087/ 

 

397. O que é o RISM e qual sua utilidade para a pesquisa musicológica? 

 

https://www.facebook.com/MuseuDaMusicaDeMariana/photos/a.35036723168

8306.82044.343728029018893/1023850397673316/?type=3&theater 

 

 

https://www.facebook.com/meloclassic/videos/772619156142087/
https://www.facebook.com/MuseuDaMusicaDeMariana/photos/a.350367231688306.82044.343728029018893/1023850397673316/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MuseuDaMusicaDeMariana/photos/a.350367231688306.82044.343728029018893/1023850397673316/?type=3&theater


398. Série capas de partituras IPB. Amargura, tango argentino de Belmacio 

Pousa Godinho e Benedito Costa. Ilustrador desconhecido. 

 

 

 

399. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 



400. Yves Nat e Alfred Cortot, dois grandes professores do Conservatório de 

Paris, onde estudaram Magda Tagliaferro e Souza Lima. 

 

https://www.facebook.com/jeanrene.louet.7/videos/489657911208661/ 

 

 

 

 

401. Nosso programa de rádio Piano Brasileiro desta semana é dedicado a 

Ernesto Nazareth, apresentando uma gravação rara! Confira em:  

 

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/955 

 

 

 

402. QUERIDOS AMIGOS, O LANÇAMENTO DE "A INTEGRAL DE 

ERNESTO NAZARETH POR MARIA TERESA MADEIRA" SERÁ DIA 20 DE 

MARÇO ÀS 17HS NA SALA CECILIA MEIRELES!!!! MUITO FELIZ COM 

ISSO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/jeanrene.louet.7/videos/489657911208661/
http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/955


403. Orquestra Sinfônica Municipal comemora aniversário de São Paulo 

 

http://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/orquestra-sinfonica-municipal-

comemora-aniversario-sao-paulo-35482 

 

404. Quem teria coragem? 

 

 

405. Queridos amigos, o pianista e professor Flavio Varani, de passagem pelo 

Brasil, dará Master Classes no dia 20 de fevereiro. Peço aos interessados que 

se apressem em reservar vagas porque não serão em grande número. Um 

grande abraço a todos. 

 

 

http://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/orquestra-sinfonica-municipal-comemora-aniversario-sao-paulo-35482
http://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/orquestra-sinfonica-municipal-comemora-aniversario-sao-paulo-35482


406. Ganhadores do último Sorteio IPB que receberam o CD de Fernando 

Leitzke 

 

 

 

 

 

 



407. Série programas de concerto IPB. Recital de Magda Tagliaferro no 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro, pela Cultura Artística, 06/04/1940, 21h. 

 

Programa: 

I 

Mozart - Sonata No.11 em lá maior 

J. S. Bach - Abertura da 28ª cantata 

II 

Schumann - Grande sonata Op.11 

III 

Poulenc - Toccata 

Poulenc - Pastourelle 

Fauré - 2º Improviso 

Saint-Saëns - Estudo em forma de valsa 

IV 

Villa-Lobos - A lenda do caboclo 

Manuel de Falla - Dança do moleiro 

Manuel de Falla - Dança ritual do fogo 

 

Acervo de Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. 

 

 



 



 



 



408. Dois virtuoses do piano brasileiro tocam Liszt 

 

http://culturafm.cmais.com.br/contrastes/dois-virtuoses-do-piano-brasileiro-

tocam-liszt 

 

409. Edição especial traz o lançamento do álbum-aplicativo de Antonio Vaz 

Lemes 

 

http://culturafm.cmais.com.br/pianissimo/edicao-especial-traz-o-lancamento-do-

album-aplicativo 

 

410. Série capas de partituras IPB. Agonia de artista, tango argentino de A. 

Fernandez e Duque de Abramonte. Ilustração de Umberto della Latta. 

 

 

 

http://culturafm.cmais.com.br/contrastes/dois-virtuoses-do-piano-brasileiro-tocam-liszt
http://culturafm.cmais.com.br/contrastes/dois-virtuoses-do-piano-brasileiro-tocam-liszt
http://culturafm.cmais.com.br/pianissimo/edicao-especial-traz-o-lancamento-do-album-aplicativo
http://culturafm.cmais.com.br/pianissimo/edicao-especial-traz-o-lancamento-do-album-aplicativo


411. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

412. O pianista Antonio Vaz Lemes acaba de doar ao IPB cópias de dois 

catálogos raros da Irmãos Vitale e da Ricordi, que ajudarão imensamente em 

nosso projeto de catalogação de todas as partituras brasileiras! No interior dos 

catálogos estão disponíveis dados completos de centenas de partituras, além 

dos primeiros compassos de cada música. Obrigado, Antonio! 

 

 



413. EXCLUSIVO!!! O Acervo Digital Chiquinha Gonzaga publica pela primeira 

vez as partituras da peça teatral ZIZINHA MAXIXE, opereta burlesca de 

costumes nacionais em 3 atos. "Foram apenas três representações, mas ali foi 

lançada uma composição que daria muito que falar na cidade e até na crônica 

política da República. Tratava-se da música do final do terceiro ato, o Corta-jaca, 

como ficaria conhecida, camuflada de cateretê, dançada como maxixe e 

publicada como tango, Gaúcho". (Edinha Diniz). Partitura e mais informações 

em 

 

http://www.chiquinhagonzaga.com/acervo/?musica=zizinha-

maxixe&post_id=2418 

 

 

 

 

 

 

http://www.chiquinhagonzaga.com/acervo/?musica=zizinha-maxixe&post_id=2418
http://www.chiquinhagonzaga.com/acervo/?musica=zizinha-maxixe&post_id=2418


414. Série programas de concerto IPB. Recital de Edith Bulhões Marcial no 

Instituto Histórico Geográfico de Sergipe, 10/07/1952, 20h. 

 

Programa: 

 

I 

Beethoven - Rondó em dó maior 

Beethoven - Sonata No.21 Op.53 "Waldestein" (ou "Aurora") 

 

II 

Chopin - Barcarolla 

Chopin - Berceuse 

Chopin - Impromptu 

Chopin - Valsa 

Chopin - Scherzo No.1 

 

III 

Sibelius - Romance 

Strauss - Serenata 

Fauré - Noturno em lá bemol 

Mignone - Lenda sertaneja No.7 

Camargo Guarnieri - Dança brasileira 

Rimsky-Korsakoff - O vôo do besouro 

Paganini - Moto perpetuo (transcrição de Edith Bulhões Marcial) 

Liszt - Valsa-impromptu 

Liszt - Estudo transcendental No.7 Eroica, em mi bemol 

 

Acervo de Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



415. Georges Mirault, filho do pianista e compositor Aloysio de Alencar Pinto 

(1911-2007), acaba de fazer uma doação mais que generosa ao IPB: trata-se de 

uma coleção única de catálogos de partituras para piano que o prof. Aloysio 

reuniu ao longo de sua vida, das editoras Ricordi, Schirmer, Hinrichsen, Max 

Eschig, AMP, Durand, e Fischer. Este material será de imenso valor para o 

nosso projeto de catalogação de partituras. Muito obrigado, Georges! 

 

 

 

 

416. João Carlos Martins e Arthur Moreira Lima se reencontram no palco após 

30 anos. Eles tocaram juntos pela primeira vez em 1986. Apresentação 

comemorativa terá renda revertida para ONG. Ouça no RadioMetrópolis 

 

http://culturafm.cmais.com.br/radiometropolis/joao-carlos-martins-e-arthur-

moreira-lima-se-reencontram-no-palco-apos-30-anos 

 

 

417. O Maestro Jamil Maluf recebe Cristian Budu. O programa dessa semana 

traz a presença de um pianista de talento, Cristian Budu. 

 

http://culturafm.cmais.com.br/interprete/o-maestro-jamil-maluf-recebe-cristian-

budu 

 

http://culturafm.cmais.com.br/radiometropolis/joao-carlos-martins-e-arthur-moreira-lima-se-reencontram-no-palco-apos-30-anos
http://culturafm.cmais.com.br/radiometropolis/joao-carlos-martins-e-arthur-moreira-lima-se-reencontram-no-palco-apos-30-anos
http://culturafm.cmais.com.br/interprete/o-maestro-jamil-maluf-recebe-cristian-budu
http://culturafm.cmais.com.br/interprete/o-maestro-jamil-maluf-recebe-cristian-budu


418. Série capas de partituras IPB. Tango de la morfina, tango apache de J. 

Gayo e Luis Sandoval B. Ilustração de R. Bernard. 

 

 

419. Hercules Gomes, em um Yamaha CP-70  

 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=WvJCIaZQxkw 

 

420. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=WvJCIaZQxkw


421. Quando as classes menos favorecidas querem estudar Música na USP 

 

http://www.redebrasilatual.com.br/entretenimento/2016/01/quando-as-classes-

menos-favorecidas-querem-estudar-musica-na-usp-3433.html 

 

422. Egberto Gismonti – Infância 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFVBnxfa1y0&feature=youtu.be 

 

 

423. Série programas de concerto IPB. Concerto sob regência de Souza Lima 

(orquestra não-identificada), com solo da pianista Yara Bernette no Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro, pela Cultura Artística, 14/04/1939, 21h. 

 

Programa: 

I 

Beethoven - Abertura Leonore No.3 

Liszt - Les préludes 

II 

Chopin - Concerto para piano e orquestra No.1 em mi menor 

III 

Camargo Guarnieri - Toada à moda paulista (só para cordas) 

Rimsky-Korsakoff - Capricho espanhol 

 

Acervo de Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. 

 

 

http://www.redebrasilatual.com.br/entretenimento/2016/01/quando-as-classes-menos-favorecidas-querem-estudar-musica-na-usp-3433.html
http://www.redebrasilatual.com.br/entretenimento/2016/01/quando-as-classes-menos-favorecidas-querem-estudar-musica-na-usp-3433.html
https://www.youtube.com/watch?v=EFVBnxfa1y0&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



424. Matéria sobre sobre o pianista José Feghali publicada em 16/08/1988 

no Jornal do Brasil 

https://news.google.com/newspapers?id=ZKYnAAAAIBAJ&sjid=S80EAAAAIBAJ&h

l=pt-BR&pg=1265%2C2487215 

 

 

 

 

 

425. Piano music by Brazilian composer Almeida Prado 

 

http://www.southampton.ac.uk/music/news/events/2016/02/01-piano-music-by-

brazilian-composer-almeida-prado.page 

 

 

https://news.google.com/newspapers?id=ZKYnAAAAIBAJ&sjid=S80EAAAAIBAJ&hl=pt-BR&pg=1265%2C2487215
https://news.google.com/newspapers?id=ZKYnAAAAIBAJ&sjid=S80EAAAAIBAJ&hl=pt-BR&pg=1265%2C2487215
http://www.southampton.ac.uk/music/news/events/2016/02/01-piano-music-by-brazilian-composer-almeida-prado.page
http://www.southampton.ac.uk/music/news/events/2016/02/01-piano-music-by-brazilian-composer-almeida-prado.page


426. Série capas de partituras IPB. Financial, tango de Cyro Schepis. 

Ilustrador desconhecido. 

 

 

 

427. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 



428. Série programas de concerto IPB. Concerto sob regência de Eduardo de 

Guarnieri (orquestra não-identificada), com solo de Guiomar Novaes no Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro, pela Cultura Artística, 03/08/1938, 21h. 

Programa: 

 

I 

Respighi - Gagliarda, Villanella e Bergamassa (da suíte "Antigas danças eárias 

para alaúde" 

Respighi - Os pinheiros de Roma (poema sinfônico) 

 

II 

Beethoven - Concerto No.4 para piano e orquestra em sol maior 

 

III 

Wagner - Abertura de "Os mestres cantores" 

Wagner - Prelúdio e Morte de Isolda 

Wagner - Abertura de "Tannhäuser" 

 

Acervo de Aloysio de Alencar Pinto. Agradecimentos a Georges Mirault. 

 

 



 



 



 



429. Nelson Freire – Recital de Piano 

 

 

 

430. Três gigantes do piano: Nelson Freire, Stephen Kovacevich e Radu Lupu 

- Paris, 20/12/2015. Foto de Rosana Martins. 

 

 



431. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

432. Série capas de partituras IPB. Sentimento gaúcho, tango argentino de 

Canaro. Ilustração de Léo Selker. 

 

 



433. O IPB está em busca de partituras antigas brasileiras! Caso possua em 

seu acervo partituras herdadas algum parente que foi pianista, ou mesmo 

partituras que você mesmo tenha adquirido, e que esteja disposto a doar ou 

fornecer cópias, por favor entre em contato conosco. Estamos realizando um 

projeto de catalogação de todas as partituras brasileiras, com o objetivo de 

auxiliar músicos e pesquisadores a cohecerem o repertório brasileiro. 

institutopianobrasileiro@gmail.com 

 

 

 

 

434. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

mailto:institutopianobrasileiro@gmail.com


435. Série capas de partituras IPB. La chacarera, tango de J. Maglio (Pacho) 

e Juan A. Caruso. Ilustração de Valvêrde. 

 

 

436. Em homenagem aos 462 anos da cidade de São Paulo, relembramos 

"São Paulo Futuro", o maxixe curtindo de Marcello Tupynambá e Danton 

Vampré, publicado originalmente em 1914. Baixe a partitura completa em 

www.marcellotupynamba.com 

 

 

http://www.marcellotupynamba.com/


437. Desafio IPB! Convidamos a todos os pianistas para a mais nova série do 

IPB, em que iremos disponibilizar a cada mês partituras de compositores 

brasileiros (em domínio público), para que pianistas gravem suas músicas e 

disponibilizem no youtube. Ao fim do mês iremos divulgar todos os vídeos no 

facebook e em nosso site. O compositor homenageado para a inauguração da 

série será o Anacleto de Medeiros (1866-1907), que faria 150 anos neste ano. 

As partituras dele (polcas, valsas, quadrilhas, etc) podem ser baixadas aqui: 

http://www.institutopianobrasileiro.com.br/partituras?term=medeiros%2C+anacl

eto+de&x=0&y=0. Filmem-se, gravem-se e mandem suas interpretações para 

nossa página no facebook ou por e-mail (institutopianobrasileiro@gmail.com). 

Desejamos a todos um bom estudo do piano brasileiro! (P.S. Se tiverem alguma 

partitura dele que não esteja na lista, mandem para a gente!) 

 

 

 

438. Série capas de partituras IPB. Simum, fantasia oriental de R. Splendore 

e Aramis. Ilustração de Umberto della Latta. 

 

 

 

 

http://www.institutopianobrasileiro.com.br/partituras?term=medeiros%2C+anacleto+de&x=0&y=0
http://www.institutopianobrasileiro.com.br/partituras?term=medeiros%2C+anacleto+de&x=0&y=0


439. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

440. Sylvia Thereza 

 

 

 



441. Nosso programa de rádio Piano Brasileiro desta semana é dedicado ao 

grande Nelson Freire! Confiram em:  

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/958 

 

442. O pesquisador Gabriel Gonzaga, do blog girandonoprato.com.br , reuniu 

diversos arranjos de Radamés Gnattali em gravações históricas transmitidas 

pela Rádio Nacional ao vivo. Em várias delas é possível ouvir seu virtuosismo 

ao piano.  

https://www.youtube.com/watch?v=HF9_gzEEECY 

 

 

443. Pesquisa excelente de Sandor Buys: 

 

"Há uns anos me chegou às mãos talvez cerca de 100 partituras de 

músicas inéditas da compositora, pianista e cantora Nênia Carvalho Fernandes. 

Dentre estas, canções com letra, peças para piano solo e duo, quartetos de 

corda etc. Estas partituras foram descartadas ao lixo, provavelmente depois da 

morte da autora, e então recolhidas por um vendedor de papel antigo, que 

acabou por me passar o material. 

Pude averiguar que Nênia nasceu em 1914 e encontrei notícias suas em 

jornais e revistas publicadas até meados da década de 1960. Nada mais. Uma 

breve resenha biográfica sobre ela é apresentada neste link: 

http://www.revistamusicabrasileira.co/.. 

Agora surge a ideia de dar vida a estas partituras, executando-as 

novamente. Talvez mesmo gravar e apresentar estas músicas em shows ao 

público. Mas para isto é necessário encontrar familiares da Nênia, então 

apelamos para a internet e pedimos para quem tiver qualquer tipo de informação 

sobre ela entrar em contato conosco. 

Aqui um recado que a pianista e compositora Fernanda Canaud – a quem 

agradeço o apoio – gravou, com o intuito de procurar pelos familiares e amigos 

de Nênia Carvalho Fernandes." 

 

444. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/958
https://www.youtube.com/watch?v=HF9_gzEEECY


445. Série capas de partituras IPB. Miranowa, fox-trot de R. Marrocco. 

Ilustração de Umberto della Latta. 

 

 

 

446. "Concerto para Piano e Orquestra N.5 (1954, RJ), em quatro movimentos: 

 

Allegro non tropo 

Poco Adagio  

Allegretto scherzando 

Allegretto 

 

Talvez este seja um dos concertos para piano (dos cinco), o mais popular. 

Iniciando com um Allegro, por vezes vibrante, mas sobretudo romântico , 

romantismo,que aliás, perdura em toda a composiçao, que não é complexa, mas 

de fácil apreciação. Andrew Brian Porter, crítico britânico, falecido ano passado, 

fez uma rápida análise sobre o concerto, destacando sua simplicidade e 

comentando sobre o último movimento: " formado principalmente por 

movimentos rápidos sem um corte melódico definido, redimido pela figuração 

efetiva do piano". Porém, trata- se de um movimento bem exuberante. 

 

Encomendado e dedicado à pianista polonesa-brasileira, Felicja 

Blumental (28/12/1908-31/12/1991). 

Em primeira mão no facebook , esta gravação de julho de 1955, conta 

com a impecável interpretação da própria Blumental, Orquestre de la 



Radiodiffusion française (Paris, Théâtre des Champs-Élysées) e regência do 

nosso compositor.  

 

Salientamos que a primeira audição foi Londres com a Orquestra 

Sinfônica de Londres, solista F. Blumenthal; regente Jean Martinon, em 8 de 

maio de 1955. 

 

Agradecimentos a Philippe Louis (Lyon, France) pelas imagens das obras 

de arte no vídeo. 

 

Ref.: Encarte do CD e Catálogo MVL(2013).  

Ana Claudia Trevisan Rosário" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IKjhp4HAD8U 

 

447. Em 21/12/2011 falecia em Dusseldorf, Alemanha,um dos maiores 

pianistas brasileiros e um virtuoso reconhecido internacionalmente: Roberto 

Szidon( 1941-2011). 

 

Pela primeira gravação mundial para piano solo de RUDEPOEMA (1921-

1926), Szidon recebeu o prêmio no IV Centenário do Rio de Janeiro. 

 

Dedicada a Arthur Rubinstein(1887 1982), com estas palavras: “Meu 

sincero amigo, não sei se pude assimilar inteiramente tua alma com este 

Rudepoema, mas, juro, de todo o meu coração, que tenho a impressão no meu 

espírito de ter gravado teu temperamento e que maquinalmente eu o transcrevi 

sobre o papel, como uma Kodak íntima. Por conseguinte, se eu tiver sucesso, tu 

serás o verdadeiro autor desta obra." 

 

LP 33 RPM, Piano Solo , Selo: Angel 1964. 

Ref.: Revista Concerto( Dez/2011)  

Catálogo Museu Villa-Lobos, 2013 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IKjhp4HAD8U


448. Em 1954, por ocasião da visita de Madame Marguerite Long ao Rio de 

Janeiro e São Paulo, o registro fotográfico junto ao maestro e pianista Souza 

Lima e Heitor Villa-Lobos. 

 

Ref.:Moto Perpetuo - Autobiografia do Maestro Souza Lima 

João de Souza Lima. Ed. Ibrasa.1982. 

 

 

 

 

 

449. Projeto leva piano ao Recife Antigo e convida profissionais a tocar frevo 

na rua 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2016/01/26/internas_vi

ver,623719/projeto-leva-piano-ao-recife-antigo-e-convida-profissionais-a-tocar-

fr.shtml 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2016/01/26/internas_viver,623719/projeto-leva-piano-ao-recife-antigo-e-convida-profissionais-a-tocar-fr.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2016/01/26/internas_viver,623719/projeto-leva-piano-ao-recife-antigo-e-convida-profissionais-a-tocar-fr.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2016/01/26/internas_viver,623719/projeto-leva-piano-ao-recife-antigo-e-convida-profissionais-a-tocar-fr.shtml


450. Lista de algumas obras brasileiras para piano, em um antigo catálogo da 

editora Arthur Napoleão. Quais você conhece? 

 

 

 

 

 



451. Com talento, Radamés Gnatalli derrubou fronteira entre música erudita e 

popular 

 

http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/com-talento-radames-gnatalli-

derrubou-fronteira-entre-musica-erudita-popular-18546343#ixzz3z2WJAd7Q  

 

452. Filmagem rara em que o pianista Arnaldo Estrella aparece por alguns 

segundos, em um recital em Petrópolis. Este é o único registro em vídeo 

conhecido de Estrella até o momento. O ano é desconhecido, mas 

provavelmente é da década de 1970. Agradecemos a Virgilio Miranda pelo 

compartilhamento.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0nSuzkyVZcA 

 

453. Série capas de partituras IPB. Rouxinol, fox-trot de Curt Crasselt e Orfeo. 

Ilustração de Umberto della Latta. 

 

 

http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/com-talento-radames-gnatalli-derrubou-fronteira-entre-musica-erudita-popular-18546343#ixzz3z2WJAd7Q
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/com-talento-radames-gnatalli-derrubou-fronteira-entre-musica-erudita-popular-18546343#ixzz3z2WJAd7Q
https://www.youtube.com/watch?v=0nSuzkyVZcA


454. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

455. Gravação histórica de Magda Tagliaferro tocando o Allegro do Carnaval 

de Viena, de Schumann, que lhe rendeu o prêmio do disco, em 1934. 

https://www.youtube.com/watch?v=KDAtYXHZNnY 

 

 

456. O IPB está em busca de programadores e webdesigners criativos e 

entusiastas da cultura do piano! Desde nossa inauguração em agosto de 2015, 

temos aumentado nossa produção de conteúdo cultural, tanto em nossa página 

do facebook quanto no site www.institutopianobrasileiro.com.br , o que tem 

dialogado com um público crescente. 

 

Estamos vislumbrando muitas ideias para o futuro, que exigirão soluções 

criativas em diferentes mídias, e queremos aumentar nossa rede de parcerias. 

 

Caso você seja um profissional de design ou programação (ou ambos, 

idealmente!) interessado em colaborar com nossa missão, adoraríamos 

conhecer seu trabalho e seu portfólio. 

 

Entre em contato pelo email institutopianobrasileiro@gmail.com ou 

através de nossa página no facebook. 

 

Para saber mais a respeito do IPB acesse:  
http://www.institutopianobrasileiro.com.br/paginas/visualizar/Sobre 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KDAtYXHZNnY&feature=youtu.be&list=PL_-zrhZVF69OPPkgwJh403eHzZkIko_KH
http://www.institutopianobrasileiro.com.br/paginas/visualizar/Sobre


457. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

458. Série capas de partituras IPB. O cigano, canção fox-trot de Marcello 

Tupynambá e João do Sul. Ilustrador desconhecido. 

 

Para saber mais sobre Tupynambá, acesse:  

www.marcellotupynamba.com 

 

 

http://www.marcellotupynamba.com/


459. Nova fábrica da Fritz Dobbert (agradecdmos a Oswaldo Freire pelo 

compartilhamento).  

 

http://youtu.be/e2qUqRDt30s 

 

460. Pianista de 71 anos improvisa ao vivo na internet e vira febre 

 

http://virgula.uol.com.br/geek/pianista-de-71-anos-improvisa-ao-vivo-na-

internet-e-vira-febre/ 

 

461. O Acervo Digital Chiquinha Gonzaga relembra a publicação das partituras 

da peça teatral DEPOIS DE FORROBODÓ, burleta em 3 atos e 4 quadros. 

"Depois do sucesso estrondoso de Forrobodó, verdadeira charge de um baile na 

Cidade Nova, Carlos Bettencourt (1890-1941), seu co-autor, dá continuidade à 

desopilante burleta, apresentando os mesmos tipos exóticos e mais alguns, 

estudados nos famosos bailes do pessoal da lira. Segundo a imprensa, no 

gênero de música carioca a laureada maestrina Chiquinha Gonzaga acompanha 

Carlos Bettencourt na gíria capadócia". (Edinha Diniz). Partitura e mais 

informações em 

 

http://www.chiquinhagonzaga.com/acervo/?musica=depois-do-

forrobodo&post_id=2409 

 

 

http://youtu.be/e2qUqRDt30s
http://virgula.uol.com.br/geek/pianista-de-71-anos-improvisa-ao-vivo-na-internet-e-vira-febre/
http://virgula.uol.com.br/geek/pianista-de-71-anos-improvisa-ao-vivo-na-internet-e-vira-febre/
http://www.chiquinhagonzaga.com/acervo/?musica=depois-do-forrobodo&post_id=2409
http://www.chiquinhagonzaga.com/acervo/?musica=depois-do-forrobodo&post_id=2409


462. Site lista diversas dicas sobre como estruturar melhor sua prática ao 

piano (em inglês). 

 

http://www.practisingthepiano.com/structuring-your-practice/ 

 

463. Está aberta na página do Senado uma enquete para se opinar sobre o 

projeto de lei que retira o imposto sobre importação de instrumentos musicais. 

 

http://www12.senado.gov.br/ecidadania/visualizacaotexto?id=167060 

 

464. Série capas de partituras IPB. Russalka, fox-trot estilo russo A. P. Rollo 

e Rabbit. Ilustração de Umberto della Latta. 

 

 

http://www.practisingthepiano.com/structuring-your-practice/
http://www12.senado.gov.br/ecidadania/visualizacaotexto?id=167060


465. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

466. Mensagem de Karin Fernandes:  

 

"Dia 16 de junho faço o recital "Piano (in) pieces" na Sala do 

Conservatório, dentro da Série Música Contemporânea no Conservatório. No 

repertório John Cage, Henry Cowell, Gilberto Mendes, Karin Fernandes (sim!! 

😱) dentre outros, com a primeira audição de uma obra. Surpresa! 

Já estou divulgando porque as assinaturas para a temporada 2016, da 

série toda, já estão disponíveis! São 8 atrações entre abril e novembro. 

Vamos lá, prestigiem a música nova!" 

 

467. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 



468. Série capas de partituras IPB. Canto da sereia, fox-trot deVinícius e Indo 

Poli. Ilustrador desconhecido. 

 

 

469. Série capas de partituras IPB. Miau!, fox-trot de Curt Crasselt. Ilustrador 

desconhecido. 

 



470. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

471. Piano em miniatura para montar 

 

 

 



472. Hoje é o aniversário do falecimento desse extraordinário compositor, um 

dos maiores nomes da música brasileira. Mas quem foi ele? 

 

https://www.facebook.com/MuseuDaMusicaDeMariana/photos/a.35036723168

8306.82044.343728029018893/1027270470664642/?type=3&theater 

 

 

473. Para saberem mais sobre Ernesto Nazareth, visitem o site 

www.ernestonazareth150anos.com.br, produzido pelo Instituto Moreira Salles. 

Lá é possível acessar todas as suas mais de 200 partituras, tanto na versão 

original para piano solo, como em adaptações para melodia e cifra, sua 

discografia completa para se ouvir online (Nazareth pode ser o compositor mais 

gravado do Brasil, com mais de 3000 registros fonográficos minuciosamente 

catalogados), diversas fotos raras, biografia, e diversos textos com pesquisas 

inéditas. 

 

474. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

https://www.facebook.com/MuseuDaMusicaDeMariana/photos/a.350367231688306.82044.343728029018893/1027270470664642/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MuseuDaMusicaDeMariana/photos/a.350367231688306.82044.343728029018893/1027270470664642/?type=3&theater
http://www.ernestonazareth150anos.com.br/


475. Série capas de partituras IPB. Sonho oriental, fox-trot de Gaudio Viotti. 

Ilustração de Umberto della Latta. 

 

 

 

 

 

476. Projeto Recitais de piano apresenta Nuriey Castro 

 

http://g1.globo.com/ceara/especial-publicitario/unifor/ensinando-e-

aprendendo/noticia/2016/01/projeto-recitais-de-piano-apresenta-nuriey-

castro.html 

http://g1.globo.com/ceara/especial-publicitario/unifor/ensinando-e-aprendendo/noticia/2016/01/projeto-recitais-de-piano-apresenta-nuriey-castro.html
http://g1.globo.com/ceara/especial-publicitario/unifor/ensinando-e-aprendendo/noticia/2016/01/projeto-recitais-de-piano-apresenta-nuriey-castro.html
http://g1.globo.com/ceara/especial-publicitario/unifor/ensinando-e-aprendendo/noticia/2016/01/projeto-recitais-de-piano-apresenta-nuriey-castro.html

