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O pianista osoriense Celso Barrufi Júnior
Um virtuose, Celsinho estudou na Rima desde seus 13 anos até os 17, quando ingressou nos cursos de Extensão Universitária do Instituto de Artes da UFRGS.
Foi também o monitor de piano e de teclado na Rima desde 2007 até junho deste ano. Celso Barrufi Júnior é motivo de orgulho para a Rima,para sua família
e para Osório.

“Tenho 16 anos. Moro na rua 16 de
Dezembro, no bairro Glória, em Osório.
Estudei na escola Cônego Pedro Jacobs
(ensino fundamental) e curso o ensino
médio na escola Polivalente. Estou no segundo ano. Quando eu tinha quatro anos,
meu pai comprou um teclado para minha irmã. Mas ela não aproveitou. Nem
meu irmão. Então, eu ficava brincando
com as teclas. Aquilo me fascinava. Com
13 anos, entrei na Rima, escola de música. Ao aprender a tocar piano, conheci o
fascinante mundo da música erudita. Passei a estudar e buscar informações em
cds e livros que contivessem a biografia
de compositores eruditos. Na Rima, estudei piano com o professor Nilton Júnior
da Silveira e com o maestro uruguaio
Carlos Garofali. Estudei Linguagem e Estrutura Musical (teoria) e Harmonia
Gradual com o maestro Paulo de Campos. Hoje estudo Harmonia Funcional
com o maestro Mário Tressoldi. No final
de 2005 comecei a estudar clarinete na
banda municipal de Osório.”
Esta é a apresentação espontânea de
um garoto da nossa cidade, cheio de sonhos, feita por ele próprio, a meu pedido,
sem que ele soubesse. Celso Barrufi
Júnior, este é o nome do garoto. O Celso
gosta de executar músicas de Chopin (seu
compositor preferido), Bach, Mozart,
Beethoven, entre outros. E gosta da música erudita brasileira, especialmente de
Villa-Lobos e Ernesto Nazareth. Há 15
dias, aproximadamente, o garoto Celso
Barrufi Júnior fez o seu primeiro recital,

realizado no Salão de vendas da Juvesa
Veículos, conforme notícia do Revisão
na semana passada. Na Juvesa há um piano à disposição de talentos como o
Celso. E foi ali que ele emocionou a todos. Um garoto de Osório, com apenas
16 anos, que curte o sonho de se tornar
um grande pianista para viajar pelo mundo, difundindo a sua arte, representando
o seu país e especialmente a sua cidade. É
isto que ele quer. É por isto que ele luta. O
justo sonho de um talentoso e jovem pianista que nasceu em Osório. Que mora
em Osório.”
Este texto - publicado no Jornal Revisão de 31 de maio de 2007, pelo
jornalista Sílvio Benfica - falava no talento e nos sonhos de um jovem que hoje
está cursando Bacharelado em Instrumentos/Piano na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. Parte de seus sonhos já está se realizando: agora à noite,
às 20h30min no Auditorium Tasso
Corrêa do Instituto de Artes da UFRGS
(Rua Senhor dos Passos, 248 em Porto
Alegre), Celso Barrufi Júnior apresenta
seu Recital de Meio de Curso sob a orientação da Profª Drª Cristina Capparelli. O
programa é composto por obras de
Johann Sebastian Bach, Wolfgang
Amadeus Mozart, Franz Shubert, Brazílio
Itiberê e Luciano Gallet.
Com o apoio cultural da Prefeitura
Municipal de Osório, através da Secretaria de Cultura, um grupo de alunos,
colegas e amigos da Rima e de Osório estará lá para aplaudi-lo, entre eles: os

pianistas Nilton Júnior e Cristian
Sperandir, o maestro Mário Tressoldi, o
empresário Sérgio Victor e o Secretário
de Cultura Rossano Teixeira (seu ex-aluno).
Celso Barrufi Júnior, 21 anos, que
além de aluno foi também monitor de
piano e teclado da Rima, agora é monitor
de piano dos cursos de extensão do Instituto de Artes da UFRGS e da EMPA
(Escola de Música Porto Alegre). Ele foi e
ainda é o único músico osoriense a ter
patrocínio permanente, o que possibilita a cobertura de algumas de suas
despesas para que possa dedicar-se exclusivamente ao estudo do instrumento.
Celso tem participado de concursos
e realizado concertos tais como o Concurso Latino-americano de Piano em
Curitiba - Concurso Rosa-Mística, realizado no Auditório da Secretaria de
Cultura do Estado do Paraná - onde foi
um dos premiados, 5º lugar e Destaque
de Música Brasileira na categoria 19 anos
pra cima. No último domingo, Celso realizou um Concerto na Casa da Música em
Porto Alegre; e, em data a ser definida
estará também em Osório, voltando ao

Salão da Juvesa onde realizou seu primeiro Recital. Vai participar ainda de outro
concurso de piano em Minas Gerais no
mês de dezembro.
O dia de hoje, é um marco de que
parte da estrada para a realização de seu
sonho já foi trilhada. Muito ainda há por
fazer nesse árduo caminho, mas seu talento e competência o levarão
merecidamente ao seu objetivo, “O justo
sonho de um talentoso e jovem pianista
que nasceu em Osório: Viajar pelo mundo, difundindo a sua arte, representando
o seu país e especialmente a sua cidade.”

1° recital em 2007

