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FESTIVAL VILLA-LOBOS 
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VI CICLO DE PALESTRAS 

AUDITóRIO DO MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES 

Quarta-feira, 3, às 17 horas 

Aspectos da Harmonia e Forma em Villa-Lobos 

ENIO DE FREITAS E CASTRO 
Sexta-feira, 5, às 17 horas 

Interpretando Villa-Lobos 
J. CALDEIRA FILHO 

Segunda-feira, 8, às 17 horas 

Educação. Civismo. Villa-Lobos 
CACILDA GUIMARÃES FRóES 

Quarta-feira, 1 O, às 17 horas 

Atualidade de Villa-Lobos 
EDINO KRIEGER , ·v a--(: 

ll ~ 1:~ r ~ONC~RTO SINFôNICO 1 ~o 
41 , ~ . 1 r . ( TEATRo MUNICIPAL (Y ~ 
~ ~ ! (//['/ Sábado, 13 às 16,30 horas rp_ o ~ 
~ / Orquestra do Teatro ~unic~ 

CONC~Rl O PARA PIANO E 

Allegro non troppo 
Andante con moto 
Scherzo (AIIegro vivace) 
Allegro Moderato 

RUDA (Deus do Amor) 

Os Maias 
Os Aztecas 
Os Incas 
Os Marajoaras 

MARIO TAVARES, regente 

A Vitória do Amor no írópico 
1 ~ audição nas Américas 
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ÓS CHÓRÓS ÕE VILLA-LÕBÓS 

Sala Cecília Meireles 
Segunda-feira, 15, às 21 horas 
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CHOROS N9 1 (Rio, 1920) 
TURíBIO SANTOS, ao violão 

CHOROS N9 2 (Rio, 1924) 
CELSO WOLTZENLOGEL, flauta 
JOSÉ BOTELHO, clarineta 

CHOROS N9 4 (Rio, 1926) 
ARY SILVA 
GERALDO MELLO Trompas 
ZDENEK SVÃB 
FRANCISCO NOGUEIRA Trombone 

CHOROS N9 2 (versão pianística) (Rio, 1924) 

CHOROS N9 5 \Alma Brasileira) (Rio, 1925) 
HEITOR ALIMONDA, ao piano 

CHOROS BIS {Deux Choros) (1928) 
MARIUCCIA IACOVINO, violino 
!BER~ GOMES GROSSO, violoncelo 

CHOROS N9 7 (Setemino) (Rio, 1924) 
ODETTE ERNEST, flauta 
PAOLO NARDI, oboé 
JOSÉ BOTELHO, clarineta 
NOEL DEVOS, fagote 
SANDOVAL DIAS, saxofone alto míb 
HUGO TAGNIN, tam-tam (escondido) 
GIANCARLO PARESCHI, violino 

MARIO TAVARES, regente 

,. 

MISSA EM MEMóRIA DO 129 ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO DE HEITOR VILLA-LOBOS 

IGREJA DA CANDELÃRIA 

Quinta-feira, 17 às 10 horas 

CONC~RTO SINFôNICO 

SALA CECíLIA MEIRELES 

Sábado, 20 às 16,30 horas 

ORQUESTRA SINFôNICA BRASILEIRA 

ISAAC KARABITCHEVSKY, regente 
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BACHJANAS BRASILEIRAS N9 1 (ORQUESTRA DE VIOLONCELOS) (1930) 

Introdução 
Prelúdio 
Fuga 

(Embolada) 
(Modinha) 
(Conversa) 

MOMOPRECOCE (Fantasia para piano e orques tra) (1929) 

(Sôbre o Carnaval das Crianças) 
SONIA MARIA STRUTT, sofista 

CHOROS N9 6 (1926) 

CONCERTOS PARA A JUVENTUDE 

RADJO M E C 

TV GLOBO 

Domingo, 21 às 10 horas 
Orquestra Sinfônica Nacional 

J. SOUZA hfMA, regente 

DESCOBRIMENTO DO BRASIL (H suíte) (Rio, 1937) 
Introdução 
Alegria 

O MARTíRIO DOS INSETOS (Rio, 1925) (dedicada a Oscar Borgerth, Mariuccia Jacovino e Paufina 
d'Ambrozio) 

A cigarra no Inverno 
O vagafume na claridade 
mariposa na luz 

SAUDADE DA JUVENTUDE (Rio, 1940) 
(Sôbre temas populares infantis) 

Vida formosa 
ó ciranda, ó cirandinha 
A gatinha parda 
ó sim 
Manda tiro, tiro Já 
Condessa 
Nesta rua 
A cotia 
Na corda da viola 
De flor em flor 

OSCAR BORGERTH, ao violino 
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Há museus que imobilizam e estratificam os assuntos de que se ocupam, oferecendo 
aos visitantes um panorama do que existiu, apenas como testemunho cultural do passado. E há os 
que, partindo de uma coleçaO de peças que condiciona a idéia de museu, acionam os víncu
los que ligam seu objetivo ao presente, dinamizam as relações entre pass :.do e posteridade, 
produzem e interferem no processo cultural. 

Esta última conceituação, com tôdas as suas implicações, é que tem caracterizado a ati
vidade do Museu Vil la-Lobos desde que, instituído pelo Decreto n9 48.379 de 22 de junho de 
1960, começou a funcionar em maio de 1961. 

!::ste breve texto informativo do progra:na de mais um Festival Villa-Lobos não poderia 
comportar uma relação das realizações do Museu, entre as quais contam-se a edição de 16 dis
cos, a gravação de cêrca de 300 fitas magnéticas e a realização de 4 concursos para escolha de 
monografias consagradas ao estudo e análise das obras do seu Patrono, com a conseqüente pu
blicação dos trabalhos premiados, bem como a publicação de seis volumes da série Presença 
de Villa-Lobos, enfeixando um total de 259 depoimentos de pessoas de diferentes áreas cultu
rais sôbre a personalidade e a obra do compositor. 

Mas é oportuno fixar, aqui, alguns aspectos marcantes da programação dêsses Festi
vais, como indicadores do seu dinamismo. Sem se limitar à apresentação das obras já conheci
das através de reiteradas execuções e consagradas pelos aplausos do público, o Museu Villa
Lobos tem incluído sempre, em seus programas, obras inéditas que o autor não teve a ventura 
de ouvir, senão no ato milagroso da criação . Assim é que os Festivais Vi lia-Lobos nos deram 
a primeira audição, no Brasil, do poema sinfônico Odisséia de uma Raça e as "premiêres" mun
diais de Pater Noster, Panis Angelicum. Floresta do Amazonas, dos 5 Prelúdios para violão em 
transcrição pianística de José Vieira Brandão, Gênesis e ainda da 6~ Missa de Francisco Migno
ne, composta em memória de Villa-Lobos . 

A êsse acervo juntam-se ainda as audições integrais das quatros suítes do Descobrimen
to do Brasil, das duas suítes Prole do Bebê, inclusive pela grande pianista Aline Van Barentzen, 
que Villa-Lobos considerava uma de suas melhores intérpretes; e dos ciclos das Serestas. das 
Cirandas e das Cirandinhas. 

Por fim, impõe-se ainda mencionar a realização do Concurso lnternac:onal dos Quar
tetos de cordas de Villa-Lobos, a que concorreram distinguidos conjuntos internacionais e de 
que foi vencedor o então Quarteto Rio de Janeiro, e os proveitosos ciclos de palestras sô
bre a personalidade e a obra do mestre. 

O Festival dêste ano, décimo da série, tem início com o Concêrto n<? 4 para piano e 
orquestra, composto em Nova York e Paris, em 1952 dedicado a Bernardo Segal. Logo no Alle
gro non troppo, 19 movimento, mostra-se a obra bastante diferenciada dos primeiros Concertos, 
no que êles têm de largas frases cantantes sôbre claro ambiente tonal, pois no 49 o tecido or. 
questral aparece em cambiantes mutáveis, alim 3ntado por um motivo ziguezagueante, de sen
tido descendente, trabalhado em imitações, até que o piano dêle se apodera para apresentá-lo 
em sentido ascendente. O tema animador da página entretanto, vem a seguir, numa eloqüente 
frase também expressa pelo piano e que começa por um intervalo de quarta descendente. O ins
trumento solista é trabalhado a fundo, fazendo 2pêlo a uma profusão de recursos técnicos. 

De côres sombrias é o Andante con moto, assinalado pela presença constante de 
grave melodia em ritmo de sarabanda exposta pelos timbres mais solenes da orquestra: o clari
nete baixo, os fagotes, as trompas e as cordas graves, a que o piano responde com tocante 
melodia de sentido descendente. É, porém, a melodia inicial que empresta característica pre
dominante a êste Andante, todo êle impregnado da clássica figuração: semínima pontuada e 
colcheia. 
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Após a tnelodia da sarabanda, o Scherzo irrompe com a alegria esfusiante de men ino tra
vêsso que galga uma encosta, dá algumas camoalholas e aesce re11z pe1a sua aventura. O qua
dro representado assim sumàriamente, em têrmos •âO pouco onoaoxos, assume, do ponto de v1sta 
musical, uma feição bastante complexa pela va1onLaçao express1va ao vasw repertóno de re
cursos técnicos que Vi lia-Lobos aciona para proauz1r a1egna. 1 ermma o ::>cherzo com uma 
página de fôrça do pianismo de Villa-Lobos: uma amp1a caaenc1a que, pnnc1p1ando austera e so
lene, vai-se transformando, pouco a pouco, à t,;USca ae mudanças ae Tlguraçoes e de alterações 
agógicas, até atingir o Animato, de surpreendente eteno, com os seus acoraes em contratempo 
contrapontando a melodia. Mas o compositor sotrena o 1mpeto ao menino travesso e uma es
cala em oitavas desce até as profundezas do p1ano, onde o anaamemo passa a Largo. Para 
terminar? Não, para um nôvo episódio em que, com um lance de mestre, retoma a melodia de 
sarabanda do segundo movimento, tratada agora com uma ampmuae organis11ca, ae eteito ma
gistral. 

Aquêle Andante impregnou o espírito do autor, pois ao começar o final , Allegro mode
rato, por um artifício de escrita é ainda aquêle ritmo que pa1p1ta e que, depois de episódios 
brilhantes no Piu mosso, torna a repontar no o uas1 Lento, no período de íntima emoção apre
sentado .Pelo oboé. E quando o piano o retoma,-dlante, acrescenta-lhe obstinada nota grave, em 
contratempo e que, segundo Souza Lima, soa t,;Omo um dobre de sino. Um Molto Alleg ~o con
clui a página com o ímpeto de quem pretendesse empenhar todas as energ1as para fugir a sedu
ção daquele canto melancólico e obstinado. 

O programa do dia 13 termina com o bailado Rudá (Deus do Amor), em primeira au
diçao nas Américas. 

Segundo Couto de Magalhães, "Rudá ou Peruda era o deus do amor indígena, encar
regado de promover a reprodução dos sêres criados. As tradições o figuram como um guer
reiro, que reside nas núvens. Sua missão é criar o amor nos corações dos homens, despertar
lhes saudades e fazê-los voltar para a tribo, de suas longas e repetidas peregrinações" . (Câma
ra Cascudo- "Dicionário do Folclore Brasileiro", Instituto Nacional do Livro, Rio, 1954). 

No assunto do seu bailado, composto em 1951, Villa-Lobos faz recuar o sortilégio de 
Ruaá às civilizações pre-colombianas e fixa entre os marajoaras o episódio culminante da vitóri a 
do amor nos trópicos, movido pela sedução do mistério do vale amazônico. 

Segundo texto do próprio autor, êsse bailado ameríndio, em três atos e seis quadros, 
está assim dividido: 

19 Ato - Quadro n9 1 - Os Maias (As mulheres amam os prisioneiros do seu povo). 
Personagens: a) Nobres e soldados prisioneiros de várias tribos; b) Nobres e guerreiros Maias; 
c) Ameríndias sedutoras; d) Uma princesa e um cacique prisioneiro. 

Quadro 1")9 2 - Os Aztecas (As mulheres adoram as guerras e as conquistas) . Persona
gens: a) Nobres e soldados ibéricos; b) Nobres e soldados Aztecas; c) Mulheres selvícolas guer
reiras; d) Uma ameríndia e um comandante ibérico. 

29 Ato - Quadro n9 3 - Os Incas (Os homens cedem às conquistas e aos domí
nios e os reis são tiranos). Personagens: a) Cacique; b) Sacerdotes; c) Ameríndios e ame
ríndias; d) Guerreiros; e) O Rei; f) A Rainha; g) Um casal nobre de ameríndios Quichuas. 

Quadro n9 4 - Os Marajoaras - (As mulheres dominam os homens das nações vizi
nhas, do que resulta a vitória do amor nos trópicos) . Personagens: a) O boto ; b) O currupira ; 
c) O Jurupari; d) O Saci; e) O Sapo-antanha; f} A Mula-sem-cabeça; g) O Lobisomem ; h) A Iara 
(Cobra Grande}; i)Ameríndios e Ameríndias amazonas; j) Um casal nobre de ameríndios marajoa-
r as. 

39 Ato - Quadro n9 5 - A vitória do amor nos trópicos (A alegria e o regozijo dos 
casais. Plantas, flôres e sêres se congratulam com a natureza das selvas) . Uma ameríndia e 
um ameríndio dançam animadamente simbolizando Adão e Eva. 

Quadro n9 6 - Epílogo 

(O epílogo foi retirado pelo autor para servir de final ao bailado "Emperor Jorres" estreado 
nos Estados Unidos em 12 de julho de 1956) , 
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Na vasta e diversificada produção de Villa-Lobos, os Choros const ituem um núcleo de 
obras representativas, no. mais alto grau, do seu gênio criador, ao mesmo tempo que dêles part i
ram como sementes fecundas e para êles concorreram como caudatários enriquecedores tôdas 
as descobertas que o autor fêz por prospecção ou po r acaso. Êsse acaso - diga-se de passa
gem - não é apenas fruto de sorte, não é mero azar, mas resultado de uma longa paciência 
(segundo a lição de Strawinsky, de tanto escrever, o compositor acaba conquistando a desejada 
"inspiração") . . 

Concebidos e elaborados - e aqui vai o testemunho do autor - " segundo uma tecnica 
especial, baseada nas manifetações sonoras dos nativos brasileiros, assim como nas impressões 
psicológicas que nos comunicam certos tipos populares, extremamente marcantes e originais" 
- o Choros n9 1 (1920) foi propositadamente à maneira da produção instintiva dêsses tipos mu
sicais populares, para servir de ponto de partida à série, diversificando-se e alargando-se mais 
tarde na estrutura, na técnica e na forma. , 

Essa peça inicial do ciclo, embora criação original, tem seu tema, seu suporte harmô~ 
nicC> e modulações moldados em freqüências rítmicas e células melódicas dos cantores, vio
lonistas e " pianeiros" , como Satiro Bilhar e outros integrantes dos Choros (e a palavra é agora 
empregada como designação dos conjuntos de instrumentistas populares que se reuniam no Rio 
de Janeiro até o comêço dêste século, pelo puro prazer de fazer música). 

Choros n9 2 (1924), para flauta e clarineta, é uma pequena joia camarística, em que 
as sugestões populares já surgem transfiguradas. Neste programa, êle aparece duas vêzes -
primeira na versão original, para aquêle duo de madeiras e depois na transfiguração pianística 
do próprio autor cuja primeira audição foi dada por Ernani Braga. 

Datado de 1926 é o Choros n9 4, insólito quarteto formado por três trompas e um trom
bone, que Villa-Lobos consagrou ao dedicar-lhes essa fina e saborosa trama de desenhos que 
evoca manifestações da vida musical popular carioca. Emprestando-fhe por momentos sabor 
irônico, o autor chega a fazer uma citação do que seria um modêlo dessas ingênuas criações. 

O Choros n9 5 (1926), também chamado Alma Brasileira é a única obra destinada a 
piano solo. Obra-prima da música pianística brasileira, nêle se opera com rara felicidade a 
transfiguração das sugestões populares: ao rígido recorte rítmico de síncopas implacàvelmente 
articuladas pela mão esquerda, a mão direita superpõe um canto preguiçoso, de aparentes "ru
bati " e de trasformação das síncopas em molengas e sensuais quiálteras. 

Dois Choros (Bis) (1929) - Foi dito acima que para a série dos Choros concorreram 
como caudatários tôdas as descobertas que fêz o autor no seu " metier", Aqui está um exemplo: 
em 1929, Villa-Lobos escreveu um duo, em duas partes, para violino e violoncelo, verificando de
pois que a peça se enquadrava no panorama do ciclo. Não querendo comprometer a escala de 
complexidade crescente da série dos Choros que, então, já contava com os monumentais 89, 109 
e 119, deu-lhe o nome de "Dois Choros" (Bis). Trata-se de dois trechos que compensam a bre
vidade da extensão· com a ostentação de rica substância musical e a pesquisa de efeitos novos, 
particularmente no fugato do segundo trecho. 

Outra obra camarística de rica substância é o Choros n9 7 (1924), para flauta, oboé, 
clarineta, fagote, saxofone alto, tam-tam, violino e violoncelo, em cujo tema inicial repontam 
reminiscências do motivo indígena do Choros n<? 3. 

Na parte central, entra em jôgo um outro tema, evocação de uma banal valSa urbana 
transfigurada, ao qual vem juntar-se, pela voz da clarineta, uma melodia vaga, sobrecarregada de 
apojaturas à maneira da antiga polquinha da "cidade nova" , para terminar, após outros epi
sódios, com a reprise, por aumentação, do tema inicial. 

Marco inicial de outro grande ciclo de obras, baseadas na afinidade de processos en
tre a música de Bach e a música popular instrumental brasileira, a Bachianas Brasileiras n9 1 
(1930) não somente dá comêço àquela série como abre um veio fecundo que iria nutrir muitas 
produções do autor (os Prelúdios para violão, por exemplo) e, através dêle, influênciar a criação 
musical em outros compositores. 

Destinada a orquestra de violoncelos - o que já trás uma novidade na simples con
ceituação do conjunto - constitui-se de Introdução (Embolada), em que se fundem as figurações 
rítmicas dêsse gênero popular e melodias espiritualizadas segundo os processos do grande 
mestre barroco ; Prelúdio (Modinha) que é das mais preciosas contribuições ao repertório violon-
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celístico e Fuga (Conversa) , em que se transfigura, no plano da grande mus1ca, a improvisação 
à maneira de Sátiro Bilhar, famoso músico popular do Rio de Janeiro e companheiro de Villa
Lobos nos conjuntos denominados "choros". 

Retomando em 1929 a série de peças que havia escrito em 1920 sob o título de "Car
naval das Crianças Brasileiras", Villa-Lobos compôs, em 1929, por sugestão de Magdalena 
Tagliaferro, a fantasia "Momoprecoce". Revestindo de roupagens sinfônicas as peças original
mente escritas para piano solo, o compositor deu grande interêsse às passagens de transmis
são entre uma peça e outra, trechos nos quais vai transformando o caráter dos temas do trecho 
executado até configurar o tema do trecho se;~uinte. Assim é que, após a brilhante introdução, 
sucedem-se os quadros: "Um pierrozinho com seu ginete", com seu ritmo galopante; "Chicote 
do Diabinho", faiscante de verve; nova transição, e eis que "A manha de Pierrette" traduz-se 
pelo certeiro efeito de duas notas entrecortadas por uma pausa; depois, é o tilintar de "Os gui
zos do dominózinho" que servem de "décor" ao tema do Zé Pereira. Nesse ponto, um interlúdio 
orquestral deixa em silêncio, por momentos, o piano, que retoma a primazia exteriorizando uma 
cadência que conduz às Peripécias do trapeirozinho; nova transição orquestral, que chega às 
Traquinices do mascarado mignon; a seguir, fragmentos de escala que sobem e descem, me
lancolicamente, nos dão a imagem sonora de A gaita de um precoce fantasiado; à melancolia 
sucede, novamente, o fragor da folia: é a Folia de um bloco infantil, com que termina a obra 
em traços coruscantes de alegria. 

Na seqüência dos Choros, o de n9 6 é o primeiro a constituir-se em obra de grande 
envergadura, quer do ponto de vista de conteúdo expressivo, quer pela extensão e complexidade, 
pois é também o primeiro confiado à orquestra. · 

Um tema choroso de seresta suburbana, confiado R flauta dá início à obra, cuja atmos
fera harmônica sugere o ambiente sertanejo do nordeste, mas um nordeste de ficção, feito de 
poesia e doçura. Outros motivos advêm para compor uma trama contrapontística e eis que, 
mais adiante, surpreende-nos a evocação dãs pequenas comunidades do interior, através de 
uma valsinha rural. 

Mas é o tema seresteiro do início que íecobrando ânimo e vigorosamente ampliado, 
impõe seu caráter no final da obra. 

Em 1937, Villa-Lobos compôs a partitura do filme O Descobrimento do Brasil,dirigido por 
Humberto Mauro, tendo por assunto o grande feito histórico e o relato que dêle fêz Pero Vaz de 
Caminha escrivão da frota de Cabral. Mas, ao contrário de outras obras da mesma natureza -
as epopéias russas de Prokofieff e os oratórios bíblicos de Haendel e Honegger - vasados prin
cipalmente em linguagem coral, o Descobrimento do Brasil é um vasto painel sinfônico somente 
apelando para as .vozes nos dois trechos finais '( "A Procissão da Cruz" e "A Primeira Missa 
no Brasil"). 

Ao longo da obra, as primeiras sugestões musicais, de inspiração lusitana, vão pouco a 
pouco cedendo lugar a uma temática genulnamen-~e brasileira. Dado o sucesso que alcançou a par
titura cinematográfica, Villa-Lobos desdobrou-a em quatro suítes, das quais a primeira comporta 
dois quadros: Introdução e Alegria. Ritmos vivos de danças portuguêsas entremeados com senti
das frases sugerindo o sentimento de saudade que se apossa da alma dos navegantes - tal é a 
atmosfera da Introdução, que começa por um Largo de 16 compassos, sôbre um tema que reapare
ce pouco depois precedendo um solo de contrafagote, ao qual se liga diretamente o quadro Ale
gria. ~ste é um breve trecho em andamento animado, valendo-se das sugestões rítmicas de dan 
ças já expostas na página inicial. 

O Martírio dos Insetos, que data de 1925, é um tríptico abrangendo os trechos: A cigarra 
no inverno, O vagalume na claridade e Mar:posa na luz. Composto originalmente para violino e 
piano e posteriormente orquestrado, trata-se, como os títulos sugerem, de páginas de feitio impre
sionistas que põem em jôgo os recursos expressivos do movimento, das harmonias e dos tim
bres, tais como surgem com freqüência nas pá-ginas do compositor. 
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Saudade da Juventude ( 1940) é uma obra, entre tantas outras, indicadora da constan
te presença das sugestões lúdicas na obra de Villa-Lobos. O mundo infantil, com o viço sau
dável da sua alegria, com os seus cantos e seus sonhos, nutre de euforia essa alígera página de 
sabor camarístico, ao longo da qual desfilam nossos velhos amigos da infância ( infeliz de quem 
perdeu a ventura de compreendê-la): Vida formosa, ó ciranda, cirandinha, A gatinha parda, ó sim, 
Manda tiro, tiro lá, Condessa, Nesta rua, A cotia, Na corda da Viola e De flor em flor. 

O Festival Villa-Lobos de 1971 inclui, como item particularmente digno de nota, a rea
lização do Concurso Internacional de Violão consagrado à obra do compositor. 

Não poderia haver iniciativa mais acertada, levando em conta a importância de que se 
revestiu o instrumento para o compositor no período de formação de sua personalidade, bem 
como a alta significação técnica e expressiva das suas produções para a tradicional guitarra (os 
Estudos e os Prelúdios). 

De resto, se outros méritos faltassem à idéia dêsse prélio, bastaria invocar a seu favor. 
que ~ .<?oncurso P.restigia ~m. instrument~ .que é o núcleo da área de mais legítima 'afirmação dá 
s~ns1b1l1da?e. mus1cal bra~1le1ra. Sem ?uv1da, o violão é para nós o que é o koto para os japo
neses, o v1olmo para os c1ganos e os JUdeus e o Klavier para os alemães. 

. Enfim, a r~ceptividad_e franca do prélio, com inscrições altamente representativas, em 
numero e em qualidade, sera o bastante para garantir o seu feliz êxito. 

Adhemar Nóbrega 

CONCURSO INTERNACIONAL DE VIOLAO 

REGULAMENTO 

O Concurso realizar-se-á de 17 a 23 de novembro de 1971, no Rio de Janeiro, Estado 
da Guanbara. 

Inscrições no Museu Villa-Lobos d0 Departamento de Assuntos Culturais do Minis
té·rio da Educação e Cultura (Palácio da Cultura 99 andar, sala 912, Rio de Janeiro) no mês de 
setembro. Das inscrições deverão constar dados pessoais e comprovantes das atividades artís
ticas do candidato (currículum vitae, proqramas, críticas, etc.). 

Cada país poderá ser representado por mais de um candidato. A seleção será feita pelo 
Museu Villa-Lobos, após estudo da documentação apresentada no ato da inscrição. 

Não há limite de idade para o concorrente. 
A hospedagem dos candidatos ficará sob a responsabilidade do Museu Villa-Lobos. 
O Concurso será dedicado à obra de Villa-Lobos. 
A obra violonística de Villa:-Lobos é encontrada na casa editôra "Max-Eschig" (48 

rue de Rome - Paris). 
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12 Estudos para violão 
5 Prelúdios 
Suíte Popular Brasileira (5 peças' 
Concêrto para violão e orquestra. 

O Concurso será constituído de trêf partes: 
CONFRONTO: Estudos 7 e 10 

Prelúdios 1 e 3 
LIVRE ESCOLHA: 2 Estudos (1 a 12, excluindo-se o 7 e 10) 

2 Prelúdios (1 a 5, exceto 1 e 3) e uma peça da Suíte Popular 
Brasileira. 

CONC~RTO COM ORQUESTRA: Aos três primeiros colocados será exigida a exe
cução da obra para violão e orquestra. 

Serão atribuídos três prêmios: 
PR~MIO VILLA-LOBOS: US$ 1.000 (hum mil dólares) em dinheiro, medalha de ouro 

e diploma em pergaminho com a cópia de um autógrafo de 
Vi lia-Lobos. 



PR~MIO MAX-ESCHIG : US$ 500,00 (quinhentos dólares) em dinheiro, medalha de 
prata e diploma em pergaminho com a cópia de um autó-
grafo de Villa-Lobos. 

PRMIO ERNESTO NAZARETH : US$ 300,00 (trezentos dólares) em dinheiro, medalha 
de bronze e diploma em pergaminho com a cópia 
de um autógrafo de Villa-Lobos. 

O vencedor deverá apresentar-se em audição pública, rádio ou televisão posteriormen
te organizada. 

As decisões do Júri serão irrecorríveis. 
Os casos omissos serão resolvidos pela direção do Museu Villa-Lobos em colaboração 

NORMAS PARA O JULGAMENTO 

Das notas dadas, em cada uma das provas, pelos membros do Júri, serão abandona-
das as etremas para a obtenção da média. 

O Júri, em cada uma das provas, se fixará em dois quesitos: 
execução técnica 
interpretação 

A cada um dos quesitos seatribuirá uma nota que variará de 1 a 10 pontos, até o 
tnax1mo de vinte pontos para cada prova; 

a baixo do total de dez pontos, o concorrente será eliminado; 
os membros do Júri receberão cédulas referentes aos concorrentes para atribuição de 

notas que abranjam aqueles dois quesitos, em cada uma das provas. 
as notas serão dadas no decorrer de cada uma das sessões da realização do Concurso. 

Ao final das sessões, as cédulas serão depositadas em urnas, que serão lacradas. 
ao fim de cada uma das provas, as urnas serão abertas e inscritas nos mapas as no

tas, com as respetcivas médias. 
a média da primeira prova - de confronto - será computada para a obtenção do 

resultado final; 
após a primeira prova serão anunciados os candidatos classificados; 
aos três primeiros colocados será exigido a execução da obra violão e orquestra; 
em caso de empate na prova final entre os três primeiros colocados, para efeito de jul

gamento definitivo, haverá a execução de uma oeça de confronto, à escolha do Júri. 
A direção do Museu Villa-Lobos assistirá aos trabalhos do Concurso e designará um se

cretário para colaoorar com o Júri e efetuar a apuração dos resultados nos respectivos mapas. 

CONCURSO INTERNACIONAL DE GUITARRA 

El Concurso se realizará del 17 ai 23 de noviembro de 1971 , em Rio de Janeiro, Estado da Guana
barél (Brasil). 
Las inscripcin,es deberán efectuarse. personalmente e por correspondecia, en el Museu Villa
Lobos, dependiente del Depart"'mento de Assuntos Culturais del Ministério de Educación y Cultu
ra (Palácio da Cultura. Rua da Imprensa 16. 99 piso, Sala 912 Rio de Janeiro. GB., Brasil) du~ 
rante todo el mes de septiembre próximo. En las inscripiciones debrán constar datos perso
nales y comprobantes de las actividades artísticas del candidato. ("Curriculum vitae", programas, 
críticas, etc . . . ) . 
Cada país podrá ser representado por más de um candidato. La seleción de los mismos será 
efetuada por el Museu Villa-Lobos, después deJ estudio de la documentación presentada en la 
inscripción. 
No hay límite de edad para los concursantes. 
FI hospedajo de los candidatos selecionados correrá por cuenta del Museu Villa-Lobos. 
El Concurso estará dedicado exclusivamente a la obra guitarrística de Villa-Lobos. 
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Las obras guitarrísticas de Villa-Lobos se encuentran en la casa editora "Max-Eschig" (48, rue 
de Rome, Paris, Francia). 
Son ellas: 

12 Estudios 
5 Preludias 
Suíte Popular Brasileira (5 piezas) 
Concierto, para guitarra y orquestra 

El Concurso estará constituído de tres partes: 
CONFRONTACION: Estudios n<?s 7 y 10 

Prelúdios n<?s 1 y 3 

LIBRE SELECióN: 2 Estudios (1 ai 12; escluyéndose los n<?s 7 y 10) 
2 Preludias (1 ai 5, exceptu ando los n<?s 1 y 3) 
Una pieza de la Suíte Popular Brasileira. 

CONCIERTO CON ORCUESTA: A los candidatos clasificados en los tres primeros puestos res 
será exigida la ejecución de la obra para guitarra y orquesta. 

Serán adjucados tres premias: ' 
PR~MIO VILLA-LOBOS: US$ 1. 000 dólares (mil dólares, en metálico). 

Medalla de oro y diploma en pergamino, con la cópia de un autógrafo de 
Vi lia-Lobos. 

PRSMIO MAX-ESCHIG: US$ 500 dólares (quinientos dólares, en metálico. 
Medallha de plata y diploma en pergamino con la cópia de un autógrafo de 
Vi lia-Lobos. 

PR~MIO ERNESTO NAZARETH: US$ 300 dólares (trescientos dólares) en metálico. 
Medalla de bronze y diploma en pergamino con la cópia de um autógrafo de 
Vi lia-Lobos. 

El vencedor del Concurso deberá presentarse en una audición publica, radial e televisiva, orga
nizada posterioremente a la finalización del certámen. 
La decisión del Jurado será inapelable e irrevocable. 
Los casos omitidos serán resueltos por la direcci5n del Museu Villa-Lobos en colaboración con 
el Jurado. 

NORMAS PARA LA CALIFICACióN 

De las notas que en. forma de puntos darán los miembros del jurado, en cada una de las prue
bas de este Concurso, se procederá a obtener la calificación media por el promedio de las no-
tas de las extremidades. ~ 
En cada una de las pruebas, el jurado deberá tomar en cuenta especialmente dos aspectos del 
certámen: 

ejecución técnica 
interpretación 

A cada uno de estas dos aspectos, los jurados otorgarán una nota que variará de la calificación 
de 1 a 1 O puntos, hasta un máximo 20 puntos para cada prueba. 
Con menos de 10 puntos del total obtenido, el concursante quedará eliminado. 
Cada miembro del jurado recibirá una tarjeta correspondiente a cada uno de los concursantes 
en las cuales figurarán los dos aspectos requeridos para ser calificado. En cada una de ellas 
se inscribirán las respectivas notas obtenidas en las pruebas. 
Las notas serán dadas en el decurso de cada una de las sesiones del Concurso y, ai final de 
las mismas, serán depositadas en urnas que se lacrarán. 
AI finalizar cada una de las pruebas, las urnas serán immediatamente abiertas y las notas serán 
fijadas en mapas, con las calificaciones medias respectivas. 

16 



1 
1 

La calificacion media de la primera prueba - classificaron y, por consiguiente, pasan a la se
gunda y última prueba. 
Después de la primera prueba, se procederá a proclamar públicamente los concursantes que se 
classJficaron y, por consiguiente, passan a la última prueba. 
A los tres primeros clasificados les sera exigida la ejecución de la obra para guitarra y orquesta. 
En caso de empate en los tres primeros classificados finalistas, se procederá ai desempate, ca
lificándose definitivamente de acuerdo con la ejecución de una obra de confrontación elegido 
por el jurado. 
La directión dei Museu Villa-Lobos dará assistencia a la labor del jurado y indicará un secre
tário para colaborar con el jurado y inscrever notas en los respectivos mapas. 

INTERNATIONAL GUITARE COMPETITION 

RULES OF THE COMPETITION 

Applications should be sent, from September to september 30, 1971, to: 
Museu Villa-Lobos 
Departamento de Assuntos Culturais 
Ministério da Educação e Cultura 
Palácio da Cultura 
Rua da Imprensa, 16, 99 andar, s/912 
Rio de Janeiro, GB - BRASIL 

The competition is open to guitarists of ali ages and nationalities. Each country may 
be represented by more than one candidate. The Museu Villa-Lobos will select the contestants in 
accordance with the credentials presented. 

Candidates should send to the above address their curriculum vitae and ali date re-
garding their artistic life. 

The Competition will comprise only works by Villa-Lobos. 
The competition will consist of three parts: 
MANDATORY: Etudes 7 and 10 - Preludes 1 and 3 

FREE CHOICE: 2 Etudes (1 to 12, 7 and10 exclueded) 
2 Preludes (1 to 5, 1 and 3 excluded) and 1 piece from the Suite Po
pulaire Bresilienne 

CONCERT WITH ORCHESTRA: Mandatory for the first three winners. 
The winner- will, at the discretion of the sponsors of the Contest, give a public perfor

mance and/or a radio and T. V. recital to be arranged in due time. 
The Jury's decision is final. 
Ali points not covered in the above regulations will be settled by the direction of the 

Museu Villa-Lobos in cooperation with the members of the Jury. 
The Museu Villa-Lobos will provide IGdging for ali contestants. 
Sheet music of the guitar works by Villa-Lobos (12 Etudes pour guitare; 5 Préludes; Suite 

Populaire Bresilienne (5 pieces); Concerto pour guitare et orchestre) can be found at the fol
lowing adress: 

Editions Max-Eschig 
48, Rue de Rome 
Paris, France 

AWARDS: 
Three cash prizes and medals: 

PR~MIO VILLA-LOBOS: US$ 1.000 (one Thousand dollars) and Gold Medal. Parchment 
certificate with facsimile of Villa-Lobos'autograph. 
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PR~MIO MAX-ESCi-liG: US$ 500,00 (tivehundred doliars) and Silve r Medal Parchment 
certificate with tacsimile of Villa-Lobos'autograph. 

PR~MIO ERNESTO NAZARETH: US$ 300,00 (three hundred dollars) and Bronze Medal. 
Parchment certificate with facsimile of Villa-Lobos'autograph. 

DIRECTIONS FOR THE PROCEEDINGS OF THE JURY 

The two extreme marks - the highest and the lowest - given by the Jury to each 
competitor in ea'ch test, will not be taken into account for the calculation of the average mark. 

In each, the Jury will consider the following two items: 
execution 
interpretation. 

Each item will be awarded marks ranging from 1 to 10 points, totalling a possible ma
ximum of 20 points in each of the two parts of the Contest. 

Any candidate which obtains a total of less than 10 out of the possible 20 points in any 
of the two parts of the Contest will be eliminated. 

The Jury will receive ballots correspon::ling to each candidate and to each part of the 
Contest; on this ballot he will write down the marks wich he decides to award for each of 
the two items. 

The marks will be awarded during each session of the Contest, and at the end of each 
session the ballots will ge deposited in sealed1allot-boxes. 

lmmediately after the end of each part of the Contest the ballot-boxes will be opened 
and the marks - as well as the corresponding averages - will be registered on appropriate 
lists. 

The averages mark given for the first part of the Contest (confrontation) will be com
puted in the calculation of the final result. 

After the first part (confront), the Jury will announce which candidates have been cla.s
sified for the free choice test. 

The first three places must play the work for guitar and orchestra. 
In the event of a draw for the first three places, the final decision will be taken after a 

new performance of one of the confrontation piece, to be chosen by the Jury. 
The Museu Villa-Lobos will assist the Jury in its works and will decide on the people . 

to be in charge of computing the votes, registering the marks on the appropriate lists (which 
will be signed by the members of the Jury) and calculating the final average. 

CONCURSO INTERNACIONAL DE VIOLÃO 

Dedicado à obrá de Villa-Lobos 

SALA CECíLIA MEIRELES 

Quarta e quinta-feira, 17 e 18 às 17 horas 

CONFRONTO 
ESTUDOS 7 e 1 O (1929) 
PRELúDIOS 1 e 3 (1940) 

Sexta-feira, 19 às 17 horas 
Sábado, 20 às 21 horas 
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LIVRE ESCOLHA 

2 ESTUDOS (1929) 
2 PRELúDIOS (1940) 
SUíTE POPULAR BRASILEIRA (Uma peça) 

Segunda-feira, 22 às 21 horas 

PROVA FINAL - 3 primeiros clas-sificados 

CONC~RTO PARA VIOLÃO E ORQUEETRA (Rio, 1951) 

Allegro preciso 
Andatino e Andante - Cadência 
Allegro non troppo 

ORQUESTRA DE CÃMARA DA RÁDIO MEC 

MÁRIO TAVARES, regente 

J O R I 

EURICO NOGUEIRA FRANÇA (presidente) 
ABEL CARLEVARO 
ALEXANDRE LAGOYA 
ALIRIO DIAZ 
FRANCISCO MIGNONE 
JOSÉ MARIA FONTOV A 
MARIUCCIA IACOVINO 
OSCAR CACERES 
TURíBIO SANTOS 

Secretária - Mayra Lopes 

ARGENTINA 

EDUARDO CORCES 

Em 1969, fêz a 11!- apresentação err; "La Associación Guitarrística de Buenos Aires" 
e "Associación Harmónicus". 

3<? lugar, em 1969, no "Concurso Nacional de Guitarra de Salta". 
1<? lugar no "Concurso de Instrumentos Vários", organizado por "Promociones Musica

les" de Buenos Aires. 
Apresentou-se na LRA Radio del Estado LSI Municipal e na Faculdade de Medicina y 

Teatro del Pueblo. 

LIVRE ESCOLHA: 

ESTUDOS 8 e 11 
PRELúDIOS 2 e 5 
VALSA-CHôRO (Suíte Popular Brasileira) 
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GUILLERMO FIERENS 

Diplomado pelo Conservatório Municipal "Manuel de Falia", Buenos Aires. 
Estudou com Andrés Segóvia de 1961 a 1963, nos cursos de Santiago de Compostela, 

da Universidade de Califórnia (Berkeley) e da "North Carolina School of Art". 

cumán. 

Realiza concertos na América Latina e Europa. 
19 lugar, em 1967, no Concurso Internacional da Universidade Central da Venezuela". 
19 lugar, no "Concurso Internacional de Violão", de Alessandria, (Itália), em 1971. 

LIVRE ESCOLHA: 
ESTUDOS 1 e 11 
PRELúDIOS 2 e 5 
MAZURKA-CHORO :. Suíte Popular Brasileira) 

LúCIO NUNEZ 

Estudou com os professôres Genaro Nunez e Ricardo Artigas no "Conservatório Salta". 
Aos 15 anos, fêz a sua 1:j. apresentação em rádio e entidades culturais de Salta e Tu-

Em Buenos Aires participou de ciclos da "Associación Guitarrística Argentina", Teatro 
Municipal San Martin. 

19 Prêmio - categoria Instrumentos de cordas no Concurso da Juventude Musical da 
Argentina; 

19 Lugar no Concurso de Promoções Musicais de Buenos Aires; 
29 Prêmio no Concurso Nacional de Guitarra de La Filarmônica de Mendonza. 
Pelos seus méritos recebeu a "Beca" do "Fondo Nacional de las Artes". 
Realizou concertos no Uruguai e Argentina com excelentes críticas que o classificaram 

na categoria "solista de grande capacidade, seriedade e sensibilidade". 
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LIVRE ESCOLHA: 
ESTUDOS 4 e 11 
PRELúDIOS 2 e 4 
CHORINHO (Suíte Popular Brasileira) 

BRASIL 

EDVALDO EULÃLIO CABRAL 

Aluno da Universidade Federal de Pernambuco no "Ciclo Geral da Área IV - Artes". 
Estudou violão com o Professor José Carrion. 
Certificado do 111 Seminário Internacional de Violão do Rio Grande do Sul. 
Certificado Categoria - Violão Concertista, do Liceu Musical Palestrina. 
Participou no programa "Música", da TV Universitária - Canal 11. 

LIVRE ESCOLHA: 
ESTUDOS 8 e 11 
PRELúDIOS 4 e 5 
MAZURCA-CHôRO Suíte Popular Brasileira) 

FORTUNATO AURIEMA TURCO JúNIOR 

Professor de violão. 
Fêz seus primeiros estudos de violão com seu pai. 



Considera Jose Lopes da Siiva, ex-discípulo de Andrês Segôvia, o professor que mais 
o influenciou na sua carrei ra. 

1970. 
49 Lugar no 19 Concurso Nacional de Violão". " Clássico Erudito", de São Paulo, em 

Realizou Grande número de concertos em São Paulo e Rio de Janeiro. 
Recital na IV Semana "Cassiano Ricardo' ', em São José dos Campos. 

LIVRE ESCOLHA: 
ESTUDOS 1 e 3 
PRELúDIOS 2 e 5 
SCHOTTISH-CHôRO (Suíte Popular Brasileira) 

GERALDO RIBEIRO DA SILVA 
,- ~- - - -

Diplomado pelo "Conservatório Musical de Santana", São Paulo. 
Professor do Departamento de Música da Universidade de Brasília, da Fundação Edu

cacional do Distrito Federal e Professor Sócio-Fundador da Academia Brasiliense de Música. 
Publicou várias obras para violão. Gra JOU 2 discos com obras de Nazareth, de sua 

autoria e de outros compositores. 
Apresentou-se em recitais em São Paulo, Brasília Rio de Janeiro. 
"Voto de Louvor" pela gravação "Bach na Viol~ Brasileira", do Museu de Artes Técni

cas Populares. 
Recebeu excelentes críticas, destacando-se: "está seguindo o caminho exato e tão di

fundido pelos entendidos de que não se pode ser violonista não sendo bom músico"; "meca
nismo extraordinário, sonoridade límpida e bonita" ; "musicalidade e compreensão exata da
quilo que tem às mãos". 

LIVRE ESCOLHA: 
ESTUDOS 8 e 11 
PRELúDIOS 2 e 4 
GAVOTA-CHORO (Suíte Popular Brasileira) 

JOSÉ MACHADO NETO 

Diplomado pelo "Conservatório Dramático Musical", de São Paulo. 
Desde 197.0, leciona Violão, Teoria, Solfejo, Harmonia, Análise Harmônica, Pedagogia 

Musical, História da Música, Folclore e Orfeão. 
Cursou o 1.11 Seminário Internacional de Violão" , de Pôrto Alegre, (Rio Grande do Sul. 
Possui certificados: de Violonista da ''Ordem dos Músicos do Brasil" e Fisiologia da 

Voz, do "Liceu Musical Palestrina" e do 111 Semi -:ário Internacional de Violão, em Pôrto Alegre, 
Rio Grande do Sul. 

"Título de Merecimento - 29 Prêmio, Medalha de Prata 1969" do Concurso Estadual 
de Violão, de São Paulo. 

Apresentou-se em concertos em São Paulo. 

LIVRE ESCOLHA: 
ESTUDOS 1 e 2 
PRELúDIOS 2 e 4 
MAZURCA-CHôRO (Suíte Popular Brasileira) 

JúLIO MOREIRA DOS SANTOS FILHO 

Professor de Violão do Conservatório Pernambucano de Música. 
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Estudou violão com o professor argentir.o Roberto Lara e Harmonia, Teoria, Solfejo e 
História da Música com o Padre Jaime Diniz. 

19 lugar, em 1961, no "X Festival Univers1tário de Arte", da Universidade Federal de Per-

nambuco. 
Apresentou-se em concertos públicos, rádio e televisão, em Recife, Natal, etc. 
Certificado do 111 Curso Nacional de Música Sacra da Escola de Belas Artes de Re-

cife, em 1961. 

LIVRE ESCOLHA: 

ESTUDOS 1 e 8 
PRELúDIOS 4 e 5 
CHORINHO (Suíte Popular Brasileira) 

LUIZ GONZAGA DA SILVA 

Professor de Violão do Conservatório da Universidade Fluminense de Niterói (Rio de 

Janeiro). 
Fêz o curso de Teoria Musical e Lingua~em de Música na Universidade do Povo, da 

Guanabara. 
É autor de várias obras para violão. 

LIVRE ESCOLHA: 
ESTUDOS 1 e 2 
PRELúDIOS 2 e 5 
GAVOTA-CHôRO (Su1te Popular Brasileira) 

MARCOS ALAN DOS REIS JOSÉ 

Estuda violão com o professor JODACIL DAMASCENO e Composição musical com o 
professor Elpídio Pereira de Freitas. 

19 lugar no "19 Concurso de Violão da Guanabara", na TV-Excelsior, em 1968. 

Música 

Gerais. 

29 lugar no "Concurso Nacional de Violão" da Prefeitura de São Paulo, em 1970. 
19 lugar no 111 Seminário Internacional de Violão de Pôrto Alegre, em 1971. 
Tem se apresentado como solista em r'3citais e com orquestra, no Rio e Niterói. 

LIVRE ESCOLHA: 
ESTUDOS 4 e 8 
PRELúDIOS 4 e 5 
VALSA-CHôRO (Suíte Popular Brasileira) 

MARIA RACKEL TOSTES DO CARMO 

Estudou violão com o professor José de Assis Brasil e História da Música, Harmonia e 
de Câmara, na Universidade Mineira de Arte. 
Realizou concertos em Minas Geraisj São Paulo e Guanabara. 
É professôra de violão da "Escola de Música Lia Salgado", em Sete Lagoas, Minas 

Prêmio "Palma de Ouro" (Revelação Artística 1969). 
59 lugar no 19 "Concurso Nacional de Violão Erudito", de São Paulo. 
"Honra ao Mérito" e "Membro Efetivo" do Departamento Cultural da Academia Munici

palista de Letras de Belo Horizonte. 
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Considerada pela crítica musical, uma das artistas de maior valor e talento da nova 
geração mineira. 

LIVRE ESCOLHA: 
ESTUDOS 1 e 11 
PRELúDIOS 4 e 5 
MAZURCA-CHôRO (Suíte Popular Brasileira) 

NAPOLEÃO BARTOLOMEU DE SOUZA COSTA LIMA 

Diplomado em Teoria, Solfejo e Violão no Curso Preparatório de Música, de Pernam
buco, em 1970. 

Aluno do Professor José Carrión. 
Está matriculado no "Ciclo Geral da Área IV Artes, da Universidade Federal de Per

nambuco. 
Apresentou-se no programa "Música" da TV Universitária - Canal 11. 
Part icipou nas audições: Escola de Belas Artes de Recife; Colégio Americano Batista 

de Recife; Inauguração da Sociedade de Cultura Musical de Maceió, Alagoas; do Stadium de 
Educação Musical em Boa Viagem, Recife e da sede do Curso de Inglês Meira Lins. 

LIVRE ESCOLHA: 
ESTUDOS 8 e 11 
PRELúDIOS 4 e 5 
GAVOTA-CHôRO (Su 1te Popular Brasileira) 

NO~ LOURENÇO DOS SANTOS 
Diplomado em Violão pelo nstituto Normal de Música, de São Paulo. 
Diploma da participação do "19 CONCURSO NACIONAL DE VIOLÃO-ERUDITO", de 

São Paulo. 

Paulo. 

LIVRE ESCOLHA: 
tSTUDOS 1 e 2 
PRELúDOS 2 e 4 
Mazurca-Chôro (Suíte Popular Brasileira) 

PEDRO BUENO CAMERON 

Diplomado em violão pelo Conservatório União e Cultura Musical Santa Cecília, de São 

39 lugar no 19 Concurso Nacional de Violão Erudito, do Departamento de Cultura da 
Prefeitura de São Paulo. 

Medalha de Participação do "19 Festival de Seresta", como compositor. 
Professor de Violão do Conservatório Dramático e Musical "Dr. Carlos Campos" , de 

São Paulo. 
Professor do Conservatório União de Cultura Musical Santa Cecília, em Santo André, 

São Paulo. 
Freqüentou o curso de aperfeiçoamento de violão e fraseologia musical dos professôres 

Oscar Magalhães Guerra e Sofia Melo Oliveira. 
Compôs obras para violão, piano, flauta, canto, orquestra e 4 violões. 

ESTUDOS 6 e 11 
PRELúDIOS 4 e 5 
GAVOTA-CHôRO (Suíte Popular Brasileira) 
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SEBASTIÃO TAPAJóS 

Professor de Violão no Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro. 
Professor registrado na Ordem dos Músicos do Brasil. 
Realiza concertos públicos, em rádio e televisão, no Brasil e na Argentina, obtendo su

cesso de pblico e de crítica. 
LIVRE ESCOLHA: 

ESTUDOS 1 e 11 
PRELúDIOS 4 e 5 
VALSA-CHORO (Suíte Popular Brasileira) 

CANADÁ 

MARTIN POL TEN 

Com 12 anos de idade iniciou os estudos de Vioiã0 em Toronto, com o professor Eli 
Kassner. 

Frequentou os cursos de aperfeiçoamento de Andrés Segóvia, em "North Carolina School 
of Arts" nos Estados Unidos; em 1967 e 1969, de Julian Bream na "Stratford Ontario". Em 1969 
estudou com Alírio Diaz em Banff. 

Em 1971, diplomou-se pela Universidade de Toronto, com o gráu de "Bachelor of Musíc 
in Performance". 

Realizou concertos no Canadá, recebendo excelentes críticas. 
LIVRE ESCOLHA: 

ESTUDOS 
PRELúDIOS 
Suíte Popular Brasileira 

EQUADOR 
CESAR LEóN MENESES 

Estudou no Conservatório de Quito. 
Diplomou-se no Real Conservatório de Madrid, na Espanha, em violão (1951) e compo

sição (1959) obtendo o 29 lugar nesses cursos. 
Diretor Nacional de Educação Musical e do "Grupo de Câmara", de Quito. 
Entre seus professôres figuram Sainz de La Maza, Arambarri, Garcia Matos, Caléa Otero, 

Echverria, Forns, Júlio Gomes e Arias .. 
Fêz cursos de aperfeiçoamento de violão música renascentista e contemporânea com An-

drés Segóvia, Emílio Pujol, Gustavo Becerra, em Madrid, Santiago de Compostela e Siena-ltália. 
Presidente da Orquestra Sinfônica Nacional. 
Presidente da Sociedade Pro-Arte Nacional. 
Foi crítico musical de "E I Tiempo". 
"Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito", de Quito, Guayaquil e Cuenca. 
Compôs obras para violão-solo e em combinação com outros instrumentos, canto e 

ballet, descobrindo novos efeitos de timbre para o violão. 
Realizou concertos na Europa e América sendo considerado um dos mais destacados 

violonistas de hoje, recebendo excelentes críticas como compositor e violonista, de Washington, 
New York, Paris, Madrid, Sevilha, Santiago de Compostela, Barcelona, etc. 

LIVRE ESCOLHA: 
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ESTUDOS 1 e 2 
PRELúDIOS 2 e 4 
MAZURCA-CHôRO (Suíte Popular Brasileira) 

1 



ESTADOS UNIDOS 

BUNYAN WEBB 

Estudou na Espanha, Inglaterra, França e Itália, com Andrés Segóvia, Julian Breen, Ida 
Presti e Alexandre Lagoya. 

Diplomado em Música pela Universidade de Stanford. 
Músico Presidente da Faculdade da Universidade do Estado da Carolina do Norte em 

Releigh. 

Dirige programas educacionais e cursos nos Estados Unidos. 
Há 12 anos realiza concertos públicos, em rádio e televisão nos Estados Unidos, Europa 

e Japão, recebendo excelentes críticas. 

1955. 

LIVRE ESCOLHA: 
ESTUDOS 8 e 11 
PRELúDIOS 2 e 5 
VALSA-CHôRO (Suíte Popular Brasileira) 

HUNGRIA 

LASZLó SZENDREY-KARPER 
Professor de Violão na "Ferenc Liszt Academia de Música" , em Budapest. 
Em 1948 fêz a sua H apresentação na Rádio Húngara. 
Medalha de Ouro do "Festival Internacional da Juventude Musical de Varsóvia", em 

Prêmio Liszt em 1962. 
Participou de vários concursos musicais de Genebra e Paris. 
Realiza concertos em Rádios e Televisão na Hungria, Áustria, Tchecoslovaquia, Inglaterra, 

· Irlanda, Alemanha. Japão, Polônia, União Soviética, Suécia e Bélgica. 

LIVRE ESCOLHA: 
ESTUDOS 11 e 12 
PRELúDIOS 2 e 5 
MAZURCA-CHôRO (Suíte Popular Brasileira) 

I TA L I A 

JOSÉ SMIROLDO 

Estudou violão com seu pai e os professôres Benigno di Martino, Remo Ricco e Amalia 
C. de Borgnia. 

Freqüentou o Curso Superior de Violão de Mozarteum Argentino e do Instituto Musical 
Fontova da Filial Mar del Plata. 

Realizou concertos na Argentina e na Austrália, recebendo destacadas críticas da Rá
dio e da Imprensa. 

Autor de vários trabalhos didáticos. 

LIVRE ESCOLHA: 
ESTUDOS 1 e 6 
PRELúDIOS 2 e 4 
VALSA-CHôRO (Suíte. Popular Brasileira) 
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MÉXICO 

MARIO BEL TRAN DEL RIO 

Aluno do professor e concertista Manuel Lopes Ramos. 
19 lugar Prêmio Alírio Diaz - no Concurso Internacional de Guitarra de Caracas. 

Venezuela, em 1969. 
"Primer Accesit" , do Concurso Internacional da Radiodifusão Televisão Francesa, em 

Paris, em 1969. 
39 lugar no Concurso Internacional de Mús 'ca "Gian Batista Viotti", em Vercelli , Itália, 

em 1970. 

1970. 

críticas. 

Prêmio "Melhor Concertista", da "Union Mexicana de Cronistas de Teatro y Música", em 

39 lugar no Concurso "Citta di Alessanjria", na Itália, em 1970. 
Professor de Violão na Escola "Estudio de Arte Guitarrística". 
Realiza concertos na América Latina, Europa e Estados Unidos recebendo excelente!! 

LIVRE ESCOLHA: 
ESTUDOS 3 e 5 
PRELúDIOS 2 e 5 
VALSA-CHôRO (Suíte Popular Brasileira) 

RECEPÇÃO AOS PARTICIPANTES DO FESTIVAL VILLA-LOBOS 1971 

MUSEU VILLA-LOBOS 

Terça-feira, 23, às 17 horas 

Lançamento do disco MúSICA DE CÃVIARA-VILLA-LOBOS 

CONCURSO INTERNACIONAL DE VIOLÃO 

SALA CECíLIA MEIRELES 

Terça-feira, 23, às 21 horas 

Solenidade da entrega dos Prêmios "viLLA-LOBOS, MAX-ESCHIG e ERNESTO NAZA
RETH, sob a presidência de Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado da Educação e Cul
tura, Senador Jarbas Passarinho. 

2 Estudos 
2 Prelúdios 
Suíte Popular Brasileira 

Vencedor do PR~MIO VILLA-LOBOS 
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MUSEU VILLA-LOBOS AGRADECE: 

Governador do Estado da Guanabara 

Chefe do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores 
Chefe da Divisão de Turismo do Ministério das Relações Exteriores 
Direção da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira 
Diretor da Diretoria de Assistência ao Estudante 
Diretora do Museu Nacional de Belas Artes 
Diretor da Sala Cecília Meireles 

Diretor do Serviço de Radiodifusão Educativa do Mec 
Diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro 

j 



Composto e tmpre~so 

AP.EX GRÃFICA E EDITôRA LTDA. 

Rua Barbosa da Silva, 115 - Galpões E/F 

GB 


