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M O A C I R DÉ A R A U J O 

Vejamos, então, .como' o mês de- agosto, vai 
abrindo,, o nosso segundo semestre art íst ico. Jos-
liey Leão, contratado pelo Conservatório "Carlos 
Gomes" , que á intel igência dos alunos do curso de 

j ballet, exige um mestre categorizado. Bassario Va-
carini, Medalha de Ouro da I Salão de Arte Contem-
porânea- de Campinas, nenhuma surpresa para nós, 
mas reaf i rmando que "o artista não tem pátria em 
parte alguma, senão dentro de si mesmo" . Odila 
Mestriner, inscrita na V I I Bienal de São Paulo, is-
to é, rompendo com a força do seu talento criador, 
a cortina de ferro, traduzida na critica metropoli-
tana. sempre ajustasa, às influências negativas do 
o s i o em que vive. Adelaide Sampaio, l . o prêmio 
da Exposição cie Pintura de Jaboticabal, fazendo 
da nossa cidade, a expressão máx ima do certame, 
em concorrência com nomes artisticamente consa-
g; ados. A Sociedade Lite.ro Musical em " U m a Noite 
:.ia Opera" , prova de que, a arte lirica em Ribeirão 

pprêto, for ja o seu lugar de destaque, entre as de-
mais artes. Sérgio Varella Cid, diante do nosso pú-
olico, já na rota dos pianistas aplaudidos nas gran-
des capitais do mundo. Tudo isso, valendo também, 
como um lembrete aos pessimistas. O interêsse pe-
la arte se existe, existe em função de uma sólida fé 
no futuro . 

Sérgio Varella Cid, confirmou-nos o seu reno-
me de grande pianista. Tanto.é verdade, que decep-

Scionou os entendidos de música, ou melhor, essa 
parte dos auditórios, ansiosa para sat sfazer, a na-
tural vaidade de um consciente espirito crit ico. De-
cepcionou, porque não lhe, concedeu oportunidade 
de apontar, na execução das páginas Schumann, 
Bach, Chopin, Scarlatti e Beethoven, uma fa lha si-
quer. O que observamos, foi um público, inteira-
mente dominado, por uma habilidade requintada 
no dcminio dos valores expressivos de cada nota, 
iacilidade muscular em técnica e plena convicção 
•io sentido di comunicar idéia* e sentimentos dos 

| autores. Sérgio Varella Cid, passando pelo crivo 
i crivo impiedoso da critica de Lisboa, Londres, Mos-

;cu, Rio de Janeiro, Nápoles, porque não havia de 
passar pelo nosso'.?. Também sentimos quando a 
música f lue l impida, rica e natural . 

Destaque para nós, Chopin. Isto porque, sen-
do as suas composições ao sabor de todas as idades 

.ô corações, em qualquer, tempo e lugar, mesmo nas 
mãos de pianistas amadores, encontrou Noturno 
opus 27 n . o 2, nc consagrado pianista português, 
uma versão toda pessoal, diluída em raro e admi-
i/avel equilíbrio de volume sonoro, ao lado de uma 
perfeita apreensão dos pormenores melódicos. Exe-
cução que deu maior d.mensão ao efeito comunica-
tivo, fazendo-nos descobrir noyó s raios de luz da 
i^ela pág ina. Sucessivas explosões de aplausos co-
roaram esta interpretação. 

Assim, mais uma noite cie verdadeira arte, v i-
veu o auditório da P . R . A . - 7 , dentro de outra pro-
moção cio Conservatório "Carlos Gomes" , duas en-
• dades com participação efetiva em nosso desenvol-

v i m e n t o art íst ico. 


