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Homenagem à grande pianista brasileira por ocasião dos 25 anos de sua partida 

'~, 

16 a 20 de novembro de 2011 

CAIXA Cultural São Paulo 
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À mestra 

Há 25 anos, em 1986, Magda Tagliaferro "viajou para além dos mares", expressão que ela mesma utilizou em uma de suas 
I 

entrevistas. E qúe falta ela nos faz ... Para mim, que fui o seu último discípulo bolsista em Paris, é não apenas uma honra, 

mas uma obrigação lutar para que a memória dessa grande artista permaneça viva. Seria egoísmo não compartilhar a 

vivacidade, o conhecimento, o refinamento e o amor pela arte transmitidos, pela Mestra, àqueles que com ela conviveram. 

Mesmo que encontrá-la ao vivo, diante de seus olhos, não seja mais possível, vê-la em gravações de entrevistas, recitais 

e concertos nos ajudará a sentir o que foi esse "fenômeno" chamado Magda Tagliaferro. Com esse objetivo, com muito 

carinho e dedicação, foi feito todo um trabalho de pesquisa e seleção de materiais, com o inestimável apoio da Fundação 

Magda Tagliaferro, a quem serei eternamente grato, para que o público fosse agraciado com a possibilidade de rememorar e 

conhecer essa grande artista. Os artistas convidados para esse projeto também foram influenciados di reta, ou indiretamente, 

pela grande mestra e poderão oferecer ao público parte da arte que Magda Tagliaferro lhes deixou . 

Por fim, registro meus agradecimentos à Caixa Econômica Federal, por ter patrocinado a realização desse projeto e 

pelo apoio proporcionado à cultura brasileira. Com carinho, 

Fábio Caramuru 
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Considerada uma das grandes pianistas brasileiras do século XX, Magda Tagliaferro (1893-1986) impõs uma ~oya concepção 

de sonoridade ao piano. Desenvolveu uma brilha!)te carreira artística sem nunca se esquecer de sua missão pedagógica. 

Nascida em Petrópolis, RJ, filha de pais franceses, iniciou seus estudos com seu pai, fazendo sua primeira apresentação 

pública aos 9 anos de idade. Com 13 anos ganhou o Primeiro Prêmio do Conservatório de Paris. 

Participou de concertos na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos, conviveu com grandes compositores como Fauré, Ravel, 

Poulenc, entre outros grandes artistas do século XX, e foi também professora no Brasil e na França. Gravou seu primeiro 

disco em 1929 e recebeu diversos prêmios e condecorações nacionais e internacionais. Desenvolveu uma técnica pianística 

muito particular e introduziu no Brasil o conceito de aula pública, o que hoje chamamos hoje de masterclass. 

Em 1940 fundou a Escola Magda Tagliaferro, no Rio de Janeiro, e em 1969, na cidade de São Paulo, a fundação que leva 

seu nome e até hoje luta para manter viva a memória dessa grande pianista. 

', 



o 

:§ 
"' ~ 
~ 
~ 

~ 

i 
g 
~ 

"' 

Fundação Magda· Tagliaferro 
~- ....... .,__, 

www.magdatagliaferro.cóm.br 

Criada por Magda Tagliaferro em 1969, na cidade de São Paulo, a Fundação que leva o seu nome é responsável, até hoje, 

por manter viva a memória de uma das maiores personalidades musicais brasileiras. 

Sob o comandb de sua presidente Leda M. de Figueiredo Ferraz e dirigida por Maria Cecília I. Ribeiro da Silva, ambas ex

alunas de Magda Tagliaferro, a Fundação é um instrumento de ação e estímulo a projetas culturais na área musical, além 

de ser um pólo multiplicador dos ensinamentos da arte e da técnica pianística de sua fundadora. 

Sempre com o intuito de manter o legado da grande artista e educadora, a instituição vem promovendo diversas modalidades 

de projetas culturais em parceria com outras intituições, além de oferecer um programa diferenciado de bolsas de estudo 

para jovens músicos. Muitos dos ex-bolsistas da Fundação têm alcançado êxito internacional, representando o Brasil 

mundo afora. 

A Fundação Magda Tagliaferro orgulha-se de cumprir com êxito e determinação os princípios estabelecidos desde sua 

origem, reconhecendo a importância de todos aqueles que contribuem para a existência dessa instituição, lembrando 

da importância do apoio contínuo a uma manifestação cultural tão nobre, a música, parte indispensável da cultura de 

um povo. 
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Ronaldo Rolim ,. -~ 

Laureado em concursos no Brasil e exterior, o pianista brasileiro Ronaldo Rolim vem sendo considerado um dos músicos 

mais promissores de sua geração. Entre seus feitos mais recentes, destacam-se o 1° lugar no Bosendorfer lnternational 

Piano Competition no Arizona, EUA, e o 3° lugar no James Mottram lnternational Piano Competition em Manchester, 

Inglaterra. Em 2011, Ronaldo foi aceito no concorrido e prestigiado Artist Diploma do Peabody Conservatory de Baltimore, 

programa destinado a excepcionais jovens músicos de todas as partes do globo. 

Ronaldo tem se apresentado extensivamente em recitais e concertos em importantes salas de concerto no Brasil, América 

do Norte e Europa, entre elas o Carnegie Hall (NY) e o Steinway Hall (Londres) . Tem sido solista convidado de diversas 

orquestras brasileiras como a OSB, Sinfônica de Campinas, OSUSP e Sinfonia Cultura. Na Inglaterra, foi solista da Royal 

Liverpool Philharmonic Orchestra; nos Estados Unidos foi solista da Pontiac Symphony e da Peabody Symphony Orchestra, 

além de executar Pierrot Lunaire, de Schoenberg com a Peabody 

Camerata. Ronaldo é também um áv1do camerista, sempre colaborando 

artisticamente com diversos cantores e intrumentalistas, mantendo em 

especial um duo com o violoncelista Kayami Satomi e sendo membro 

fundador do Trio Appassionata . 

Nascido em 1986, Ronaldo Rolim iniciou seus estudos musicais com sua 

mãe, Miriam Correa, realizando sua primeira performance aos 4 anos de 

idade. Aos 11, foi admitido como bolsista integral da Fundação Magda 

Tagliaferro de São Paulo, onde foi aluno de Zilda Cândida dos Santos e 

Armando Fava Filho. Aos 18, depois de vencer os Concursos Nelson Freire 

e Magda Tagliaferro, transferiu-se para os EUA para estudar por um ano 

com o pianista Flavio Varani, na Oakland University, Michigan. 

Em 2007, foi aceito no Peabody Conservatory de Baltimore, onde 

completou o Bacharelado e o Mestrado em Piano Performance na 

classe do pianista Benjamin Pasternack, com quem ainda hoje continua 

realizando intenso trabalho. 

Em sua agenda para 2011, Ronaldo apresenta recitais solo na Holanda, 

Itália, México e Estados Unidos; com o Trio Appassionata, realiza 

concertos na Espanha, e, nos EUA, em Nova York, Washington, Baltimore, 

Los Angeles e Massachusetts; e por fim, realiza uma turnê pelo Brasil na 

qual se apresenta solo e em duo com Kayami Satomi, além de ter sido 

solista convidado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. 
Isaac Albéniz 
Jbería, Livro I 
Evocación 
El puerto 
Corpus Christi en Sevilla 

Franz Liszt 
Sonata em si menor 
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Flavio Varani iiiíii . 
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Pianista brasileiro, iniciou sua carreira aos sete anos. Aos oito, tocou com a Sinfônica Brasileira sob a regência de Eleazar 

de Carvalho. Aos treze anos, iniciou seus estudos com Magda Tagliaferro em Paris, como bolsista do governo francês. 

Aos vinte anos, foi para os EUA, onde reside até hoje. Em Nova York, es,tudou com Rosina Lhevinne, Artur Balsam e Dora 

Zaslavsky. Em sua carreira de concertista apresentou-se na França, Japão, Alemanha, União Soviética, Estados Unidos, 

Canadá, Colômbia, Venezuela, Equador e Brasil, em salas como Carnegie Hall, Lincoln Center, Brooklyn Academy of 

Music, Moscow Conservatory e Munich Gasteig. Participou de festivais como: Newport Music Festival, Detroit Symphony 

Orchestra's Meadow Brook Festival e Cotignac Festival. 

Ao longo de sua carreira, tocou sob a regência de importantes maestros, tais como: Günter Herbig, Sir Neville Marriner, 

Semyon Bychkov, Lukas Foss, Eduardo Rahn, Konstantin Becker, Roberto Tibiriçá, Roberto Minczuk e Georg Schmõhe. 

Integra a "Roster of the Steinway Artists". Entre outros prêmios, foi merecedor do primeiro lugar na Chopin lnternational 

Competition em Mallorca, Musician of the Year, concedido pela Michigan Foundation e Melhor Instrumentista Clássico, 

concedido pelo Detroit Music Award. Flavio Varani é professor catedrático residente da Universidade de Oakland (EUA). 

'· 

Recital Chopin 

Fantasia, op. 49 

Polonaise - Fantasia 

24 Prelúdios, op. 28 
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Eva Gomyde 

Eva Gomyde nasceu em uma família musical. Seu aVô paterno, chefe de banda no interior, tocava vários instrumentos. 
I' 

Seu pai, piano, violão e sanfona. Sua mãe e suas três irmãs tocam piano. "Lembro-me que, em ocasiões como festas ou 

aniversários, tocávamos, minhas irmãs e eu, a quatro e a seis mãos. A música sempre esteve presente em minha casa, 

tocada, cantada ou dançada." 

O primeiro cantata de Eva Gomyde com a música foi na primeira infâocia: aos três anos de idade, ao ver passar uma 

procissão, correu para o piano e começou a tocar com as duas mãos a música que ouvia. 

Eva começou a estudar aos sete anos, no interior. Quando mudou-se para São Paulo, estudou piano clássico na Escola 

Magda Tagliaferro. Foi aluna de piano popular de Amilton Godoy e, também, de Nelson Ayres, Cyro Pereira e Osvaldo 

Lacerda. Fez, ainda, um curso de verão na Manhattan School de Nova York. 

A figura decisiva em sua formação musical foi Amilton Godoy, por ter lhe ensinado toda a harmonia moderna jazzística e, 

efetivamente, a ouvir as gravações mais importantes. Ainda que tenha tido grandes professores, Eva Gomyde aprendeu 

ouvindo e observando, procurando não se restringir a um só estilo e a percorrer seu próprio caminho musical. Além de 

Amilton, as figuras musicais mais importantes em sua formação foram Bill Evans, Oscar Peterson, Chick Corea e Cesar 

Camargo Mariano, de quem extraiu lições sobre fraseado, dinâmica e improvisação. 

·--

Música Popular Brasileira 

Ernesto Nazareth 
Escorregando 

Eva Gomyde 
Baião Pentatônico 
Vespeiro 
Trilha da Paz 
Remelexo 
Suíte Baderna Modal 

Egberto Gismonti 
L oro 

Eva Gomyde 
Curtissom 

Pixinguinha I Benedito Lacerda 
Um a zero 
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Marco Antonio Bernardo 

Natural de São Paulo, capital, é músico eclético, respeitado no meio musical por um talento incomum que o permite 

transitar fluentemente pelos mais variados meios de expressão musicais, tanto na música erudita como na popular. 

É pianista e diretor musical contando com numerosas gravações, destacando-se os CDs Carinhoso, Homenagem a 

Canhotinho, Encares, O Cancionista e o recentíssimo álbum duplo Radamés Gnattali: Integral dos Choros para Piano 

Solo. É também regente e idealizador de corais em São Paulo, desde 1984, com trabalhos também registrados em CDs, 

e arranjador e compositor com obras editadas pela Irmãos Vitale. Pianista solista e acompanhador, atua junto à nata dos 

cantores líricos e populares brasileiros e foi ligado ao Teatro Municipal de São Paulo por cerca de 20 anos a partir de 1989. 

Pesquisador da música popular brasileira premiado pela Fundação Vitae em 1993, editou pela Irmãos Vitale os livros Nabor 

Pires Camargo, Uma Biografia Musical (2002) e Waldir Azevedo, Um Cavaquinho na História (2004). 

E ·s 

I 
;§ 

I 

~ 
~ 

. .,. .. ..:!f: :. ~ . 

., 

Choros famosos 

Joaquim Antonio Callado 
Flor Amorosa 

Chiquinha Gonzaga 
Gaúcho (Corta-laca) 

Ernesto Nazareth 
Vem cá, branquinha 
Expansiva 

Ernesto dos Santos (Donga) 
Pelo telefone 

Pixinguinha 
Rosa 

Honorino Lopes 
Língua de preto 

José Barbosa da Silva (Sinhô) 
Jura 

Zequinha de Abreu 
Branca 

Radamés Gnattali 
Manhosamente 

Jacob Bittencourt 
Noites cariocas 

Waldir Azevedo 
Pedacinhos do céu 
Delicado 
Brasileirinho 
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Karin Fernandes 
l.,f 

A pianista brasileira Karin Fernandes nasceu em São Paulo e começou ~~·~ estudos pianísticos aos sete anos de idade. 

Aos dez, recebeu o primeiro prêmio em um concurso de piano, e também o prêmio de "Melhor intérprete de Música 

Brasileira". Suas premiações incluem vintl! e um primeiros prêmios, com destaque para o "X Prêmio Eldorado de Música", 

em 1999. Como pianista solista, Karin já se apresentou em todas as regiões brasileiras, e também em Portugal, Inglaterra, 

Argentina e Paraguai. No Brasil, com algumas das orquestras mais importantes do país, tais como Orquestra Sinfônica 

do Estado de São Paulo, Orquestra Sinfônica de Campinas, Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, Sinfonia Cultura, 

Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, entre outras, ,atuando com os maestros John Neschling, Lutero 

Rodrigues, Benito Juarez, Roberto Farias, Emmanuele Baldini, Vitor Hugo Toro, Richard Markson, Fernando Berti, Edson 

Beltrami, Jean Reis, Rafael Sans-Espert, dentre outros. 

Karin também gravou concertos ao vivo para a Rádio Cultura FM- Ravel (Concerto em sol maior), Rachmaninoff (Concerto 

no 2) e Villani Côrtes (Concerto no 3). Karin tem realizado várias "premieres", especialmente de obras de compositores 

brasileiros contemporâneos. Apresentou em primeira audição brasileira a Sonatina, de Marlos Nobre, Variações Asorovarc, 

de Ronaldo Miranda, Sem título, só-nus, de Silvia de Lucca (2008), Fantasia para 4 mãos, de Arrigo Barnabé, (2005), 

Concerto no 3 e Primeira Sonata de Edmundo Villani Côrtes (2001 ), entre outras estreias. Karin graduou-se Bacharel 

em Música pela Universidade São Judas Tadeu, onde recebeu orientação da professora e compositora brasileira Lina 

l 
~ 
:i 

Pires de Campos, discípula de Magda Tagliaferro. Dentre os pianistas que 

contribuíram para a formação de Karin estão também Maria João Pires 

(Portugal), Menahem Pressler (Inglaterra) e Bernard Flavigny (França). 

O primeiro CD de Karin Fernandes abrange composições do brasileiro 

Yves Rudner Schmidt. Seu segundo CD, com Sonatas de Prokofiev, 

Ginastera, Fernandez, Campos e a Sonatina de Ravel (selo Eldorado), 

recebeu críticas elogiosas e foi indicado ao prêmio "I Caras da Música" 

em duas categorias: "Melhor CD Erudito de 2001" e "Artista Revelação 

de 2001". Em abril deste ano lançou o primeiro CD de seu trio, "Trio Puelli 

- Primma", que foi indicado entre os 1 O melhores lançamentos de 2011 

pela Revista Bravo. Em 2012, estão previstos os lançamentos do segundo 

CD do Trio Puelli, "Trio Puelli -Três Américas" (em fase de produção), o 

CD "Baqte Ensemble" com obras para piano e percussão (lançamento 

em abril), e o CD "Edmundo Villani Côrtes- opus 80" (lançamento em 

maio) com as duas Sonatas e a Sonatina para piano solo e dois concertos 

para piano e orquestra do compositor. 

' · 

Edmundo Villani Côrtes 
Sonata no 1 
Lenda 
Cantilena 
Corrupio 

Claudio Santoro 
Sonata no 3 
Al legro enérgico 
Adagio 
Moderato 

Heitor Villa-Lobos 
Valsa da dor 

Lina Pires de Campos 
Valsa no 2 

Alberto Ginastera 
Danzas Argentinas 
Danza dei viejo boyero 
Danza de la moza danosa 
Danza dei gaucho matrero 

..... - .. ~ 
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Eudóxia de Barros 
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Dona de um extenso e premiado currículo e agraciada com quase uma centena de dedicatórias dos mais destacados 

compositores eruditos brasileiros, Eudóxia de Barros destaca-se no cenário musical brasileiro, levando a música a todos os 

rincões do país, tal como legítima bandeirante paulista. 

Mesmo as cidades mais longínquas e pequeninas têm tido a oportunidade de apreciar um repertório de alto nível e 

cuidadosamente selecionado, no qual sempre se destacam obras-primas de compositores nacionais. Suas interpretações 

vigorosas e cuidadosamente trabalhadas vão de Chiquinha Gonzaga a Osvaldo Lacerda, de Bach a Beethoven e a Chopin, 

muitas delas registradas em CDs e DVD. Os registras dessa grande pianista são um marco cultural importante para nosso 

país e um exemplo a ser sempre lembrado, aplaudido e imitado. (por Lino de Almeida Cardoso). 
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Franz liszt 
Homenagem aos seus 200 anos de nascimento 

Ave Maria 

Terceiro Noturno 

São Francisco de Paula 
caminhando sobre as ondas 

Estudo n°6 
(11 variações sobre um tema de Paga nini) 

La Campanel/a 

Rapsódia no 14 

Rapsódias no 6 
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Ana Iaura 
de Souza Pinto 

Pianista paulista , com intensa atividade e longa experiência em música de câmara, cc-repetição e didática musical, foi 
I 

professora do Conservatório Musical Brooklin Paulist91~entre 1980 e 1985. 
r 1 I ~"J· 

E pianista e membro fundador da Orquestra Sinfônica do Paraná, onde tem atuado também como solista desde 1985, sob 

a regência dos maestros Alceo Bocchino, Osvaldo Colarusso, Jamil Maluf, Roberto Duarte, Andrea di Melle, Paulo Torres e 

Alessandro Sangiorgi. 

Premiada como melhor pianista acompanhadora nos Concursos de Juiz de Fora, MG, e em Barra Bonita, SP, recebeu 

também o Prêmio "Saul Trompete" pela produção do Programa Sarabanda (TV Educativa do Paraná e Canal Futura), na 

qual atuou como pianista e apresentadora, ao lado do flautista Sebastião lnterlandi Jr. 

É bacharel em Piano e formada em Educação Artística pela Escola Superior de Música Santa Marcelina (SP). 

lnici~u seus estudos de piano aos 6 anos, com Sígrido Leventhal no Conservatório Musical Brooklin Paulista. Estudou com 

Irene Couto e depois com Nellie Braga, na Escola Magda Tagliaferro, e com Gilberto Tinetti na Faculdade Santa Marcelina. 

Aperfeiçoou-se na técnica pianística de Peter Feuchtwanger com Rafael dos Santos, em Campinas. Apresentou-se em 

Master Classes com Magda Tagliaferro e Joseph Kalichstein. Aperfeiçoou-se em Música de câmara com Ayrton Pinto e 

Zigmunt Kuballa . 

Há 26 anos reside em Curitiba - PR onde também atuou durante 10 anos como pianista do Coral Sinfônico do Centro 

Cultural Teatro Guaíra, especializando-se no acompanhamento coral e 

de cantores líricos em inúmeras óperas. 

Em 1990, foi uma das solistas convidadas do concerto comemorativo 

ao Centenário dos Pianos Essenfelder, no Teatro Guaíra. Como pianista 

camerista convidada participou de várias Oficinas de Música de Curitiba. 

·1, 

Composições inspiradas 
em temas infantis 

Mozart 
12 variações sobre 
'~ vaus dirais-je maman" 

Schumann 
Cenas infantis, op. 15 

Debussy 
Children's Comer 
Doctor Gradus ad Parnassum 
Jimbo's lullaby 
Sere nade for the doi I 
The snow is dancing 
The little shepherd 

Villa-lobos 
O Carnaval das crianças 

Stravinsky 
Petrouchka 
Danse Russe 
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ábio Caramuru 
Pianista paulista de grande versatilidade, foi o último aluno brasileiro de Magda Tagliaferro em Paris, como bolsista do 

governo francês, na década de 1980. Ganhou inúmeros prêmios no Brasil, destacando-se o APCA, em 1991. Apresenta

se regularmente no Brasil, Estados Unidos e Europa, em recitais solo e com orquestra. É mestre pela ECA-USP. Em 2007, 

dirigiu e participou de diversos eventos comemorativos aos 80 Anos do nascimento de Tom Jobim, tendo sido solista da 

Orq_uestra Sinfônica da Universidade de São Paulo - OSUSP, na Sala São Paulo, e da Banda Sinfônica do Estado de São 

Paulo, no Theatro São Pedro. 

Como sócio da empresa Echo Promoções Artísticas, tem atuado como curador e produtor cultural, coordenando projetas 

em instituições como Fundação Magda Tagliaferro, Espaço Cultural Correios, Orquestra Sinfônica da USP, Centro Cultural 

Banco do Brasil, entre outros. Nesse último, produziu Divas (2006), Líricas & Populares (2007) e Pocket Trilhas (2008) . 

Após dedicar-se por muitos anos ao repertório tradicional e brasileiro, 

sobretudo a arranjos e gravações da música de Tom Jobim, Caramuru 

passou a desenvolver também, desde 2003, um , trabalho autoral 

diferenciado, com o lançamento do CD Moods Reflections Moods. 

Atua lmente, com a colaboração do contrabaixista Pedro Baldanza, 

intensifica e aprimora seu trabalho de criação em duo. O último 

lançamento do Duo Caramuru-Baldanza, Bossa in the Shadows, lançado 

selo Labor Records de Nova Iorque, é uma coletânea de composições e 

improvisações originais. O estilo musical do duo, baseado em elementos 

da tradição brasileira, foi considerado pelo compositor e crítico norte

americano Eric Salzman uma manifestação representativa do novo Free 

Jazz brasileiro, original e livre de clichês. 

Entre seus recentes trabalhos, destacam-se sua participação na gravação 

da obra "Das lied von der erde" de Ma h ler, em versão camerística de 

Arnold Schoenberg (Editora Algol), a interpretação do ciclo "Dichterliebe" 

opus 48 de Schumann, com o tenor Fernando Porta ri, na Sala São Paulo, 

sua participação .como solista da OSUSP no Concerto para dois pianos e 

orquestra de Poulenc, na Sala São Paulo, concertos com a Orquestra Jazz 

Sinfônica, como solista e arranjador de temas de música para cinema dos 

compositores Richard Rodgers e Nino Rota, no Auditório lbirapuera, como 

solista no Concerto para piano e instrumentos de sopro de Stravinsky com 

a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no Palácio das Artes, em Belo 

Horizonte, e concertos de música brasileira na Universidade de Toronto e 

no Zinc Jazz Club de Nova Iorque. 

Em dezembro de 2011, fará dois concertos interpretando Tom Jobim como 

solista da Brussels Philharmonic Orchestra, a convite da organização do 

evento Europalia Brasil na Bélgica. 

Música Brasileira 

Villa-Lobos 
Bachianas Brasileiras no 4 
Prelúdio 
Coral 
Ária 
Dança 

Francis Hime 
Passaredo 

Fábio Caramuru 
Moods 

Tom Jobim 
Dindi 
A Correnteza 
Two kites 
Flor do mato 
Amparo 
Chovendo na roseira 
Choro 
Quebra-pedra 

~ - .... 
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Gilberto Tinetti 
"O mais bonito de tudo foi ver Gilberto Tinetti acolhido na melhor sala, pela melhor orquestra e pela melhor plateia da 

cidade ... Tinetti é um dos músicos de São Paulo que dão vida longa e lúcida a esta terra perpetuamente em transe. 

No ano do seu septuagésimo aniversário, ele continua tocando como sempre, com elegância, clareza, fineza de espírito ... 

Gilberto Tinetti recebeu na Sala São Paulo uma aclamação mais do que justa por tantos anos de entrega à cidade 

e à música." Arthur Nestrovski, Folha de S. Paulo, 31/8/02. 

O nome de Gilberto Tinetti ocupa lugar de especial destaque no panorama musical brasileiro: pianista de grande 

personalidade e reconhecidos méritos, sua carreira multifacetada vem se desenvolvendo através de mais de quatro décadas 

de trabalho intenso e continuado. Nasceu em 1932, em São Paulo, onde iniciou seus estudos com a professora Josephina 

De Felice, passando a seguir a ser aluno do Prof. Hans Bruch. Graduou-se pela Faculdade de Direito da USP, em 1955. 

~ 
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Mais tarde, já em Paris, estudou com Magda Tagliaferro e na Alemanha, 

com Friedrich Wührer. Frequentou os cursos de interpretação de Alfred 

Cortot. Em 1959, venceu o Concurso da Academia Internacional de Verão 

do Mozarteum de Salzburgo, Áustria . Desde então, tem se apresentado 

em vários países da Europa, América Latina e Estados Unidos. Realizou 

a primeira audição em P'aris, do Concerto no 4 para piano e orquestra de 
' 

Villa-Lobos (1970) . No Brasil, apresenta-se regularmente como solista 

das principais orquestras, como recitalista e em concertos de música 

de câmara, tendo sido considerado pela crítica como um dos melhores 

cameristas brasileiros. Com o Trio Brasileiro, formado em 1975 por Tinetti, 

Lehninger e Clis, gravou 5 LPs e 1 CD para os selos Philips e Eldorado. 

O CD que gravou com o violoncelista brasileiro Antonio Meneses foi 

considerado o melhor lançamento clássico de 1985. 

Desde 1961 vem exercendo importante papel na formação de jovens 

pianistas brasileiros. Foi professor e diretor artístico dos Seminários 

de Música Pró Arte de São Paulo. De 1980 a 2002, foi professor do 

Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da USP. 

Nesses cinquenta anos de trabalho pedagógico, formou várias gerações 

de pianistas profissionais. Desde 1986, vem apresentando programas 

dedicados ao repertório pianístico, através da Rádio Cultura FM de São 

Paulo. Em 1997, recebeu da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo, 

o Prêmio Carlos Gomes, na categoria "melhor solista instrumental". 

Em 1998, foi-lhe conferido pelo Rotary Clube de São Paulo, o título de 

"personalidade do ano" em Música. 

Em 1999, voltou a receber o Prêmio Carlos Gomes, dessa vez como 

pianista do Trio Brasileiro, considerado o "melhor grupo de câmara". Em 

2000, atuou na França com o Trio Brasileiro. Em 2005, o Prêmio Carlos 

Gomes voltou a ser conferido ao Trio Brasileiro, pelos 30 anos de 

atividades artísticas ininterruptas. 
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Mozart 
Sonata em si bemol maior (K.570) 
Allegro 
Adagio 
Rondo, Allegretto 

Beethoven 
Sonata em ré maior, op.28 (Pastoral) 
Allegro 
Andante 
Scherzo: Allegro vivace 
Rondo: Allegro ma non troppo 

Maurice Ravel 
Sonatina 
Modéré 
Mouvement de Menuet 
Animé 
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dia 20 18h30 

Mesa Redonda 
Vida e obra de Magda Tagliaferro, com Gilberto Tinetti, Flavio Varani e Fábio Caramuru. 

Agradecimentos 
Os_(oncertos Magda Tagliaferro foram realizados com patrocínio da Caixa Econômica Federal. 

Agradeço à Fundação Magda Tagl iaferro, guiada com determinação por Leda M. de Figueiredo Ferraz 

e Maria Cecília I. Ribeiro da Silva, vem mantendo viva a memória de Magda Tagliaferro. 

Agradeço também a todos que apoiaram a realização desse projeto, incluindo: 

Celio Bottura Jr., da Fritz Dobbert- www.fritzdobbert.com.br, 

Celso Martins Coelho, da Fundação Padre Anchieta (Cultura FM)- www2.tvcultura.com.br/radiofm, 

ao designer gráfico Edson Kumasaka - www.edsonkumasaka.com.br, 

à Editor, liderada por Edison Paes de Melo - www.editorweb.com.br, 

ao afinador de pianos José Roberto Giraldi, 

à Gráfica Vallilo - www.graficavallilo.com.br, 

ao Guia Erudito - www.guiaerudito.com.br, 

à Alternativa Eventos e Locações - www.allternativaloc.com.br 

e à Criare Eventos - www.criareeventos.com.br. 

Fábio Caramuru 
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