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CluB 

apreJenfa 

mezzo-soprano 

MAURA MOREIRA 
em seu recital de despedida 

e 

pianista 

ALEXANDER JENNER 
vencedor do "1.° Concurso Internacional de piano 

do Rio de Janeiro". 

* 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA 

A. B. I. 

domingo, 1 de setembro de 1957 às 20,45 hs. 



MAURA MOREIRA 
Nasceu em Belo Horizonte e fez o curso 

de canto no Conservatório Mineiro de MLISica. 
Depois aperfeiçou seus estudos no Rio de 
Janeiro, com o Maestro Com. Maximiliano 
Hellmann. 

Apresentando-se cada vez mais em ma
nifestações artísticas de toda espéci e, vê 
aumentan do na mesma escala acolllida e 
elogios, tanto pela critica como pelo público. 

Assim foi c1assificada em 1854 em pri
meiro iugar nos conc ursos do Teatro Muni
cipa l e no concurso " Reis e Silva", este 
promov ido pela Soe. de Artistas Líricos Brasi
leiros. No ano seguinte real izou uma "tournée" 
oo norte do pa iz sob os auspíc ios da PRO ARTE 
e foi solista nos concertos realizados durante 
a XXXVI Congresso Eucarístico lnte1·nac ional. 

Em 1956 fêz soa estreia na Temporada 
Oficial do Teatro Municipal na Ópera "Bo ri s 
Godunow'', Tomou parte no Festival do Rio 
de Janeii'O co mo solista da "Missa de Co
roação" de Mozart, da "Missa em si bemol" 
do Pe. José Mauricio e na Ópera "Maria 
Egíziaca" de Respighi . Em novembro domes
mo ano deu um concerta para a Cultura 
Artística de Minas Gerais e, no mês seguinte 
tomou parte no 1.° Festival em Belo Hori
zonte. cantando na "Missa de Requ iem" de 
Verdi. Na mesma época começou a partici
par do programa "Estam pas Brasileiras" da 
Rádio Ministé rio da Educação. 

No concu rso promovido pela PRO ftRTE 
em fevereiro de 1957 em seu 7.° Curso 
de Férias em Teresópolis, Maura Moreira foi 
a vencedõra, obtendo assim uma bolsa de 
estudos na Europa, para onde seguirá bre
vemente. escolhendo Viena pa ra lugar prin
cipal de estadia . 

Em junho úl timo cantou na 9.a Sinfonia 
de Beethoven, executada na abertura da 17." 
Temporada da Orquestra Sinfônica Brasileira 
sob a direção e regência do Maestro Eleazar 
de Carvalho e, em julho foi solista da "Missa 
Pastoril" do Pe. J, Mau ricio, apresentada 
pela Associação de Canto Coral sob a regência 
do Maestro Francisco Mignone. 

PROGRAMA 

J. S. Bach 

W. A. Mozart 

I 

- Paixão segundo S. João - "Es ist 
vollbracht" 

-La Clemenza di Tito - "Non piú 

di fiori" 

Maximiliano Hellmann- "Fromm" 

Franz Schubert 

Richard Strauss 

--"Der Doppelgaenger'' 

"Nacht und Traeume'' 

·- "Caecilie" 

Mezzo-soprano MAURA MOREIRA 

Ao piano GERARDO PARENTE 

II 

J. Brahms - Walzer op. 39 

Fr. Liszt - Sonetto del Petrarca 123 

Ungarische Rapsodie n. 0 6 

Pianista ALEXANDER JENNER 

INTERVALO 

G. Rossini 

G. Verdi 

III 

La Cenerentola - "Non piú mesta'' 

Don Carlo - "O don fatale" 

MUSICA FOLCLORICA BRASILEIRA: 

Aloysio de Alencar Pinto - Dois cantos indígenas 
a) - "Tagnani - Tangrê" 

(Canto dos índios Nambicuaras, reeolhido por Roquete Pinto) 

b) - "Tarú - Jipacjú" 
(Canto dos índios Botocudos, recolhido por H . H . Manizer) 

Jayme Ovalle - Três cantos nativos 

a)- "Unianguripe" (sobre um tema mameluco) 
b)- Macumbêbê (sobre um tema mulato) 
c) - "Papae Curumiassú'' (sobre um tema 

cabôclo) 

Heitor Villa-Lobos 

Luciano Gallet 

"Viola quebrada" (Modinha de 
M. Andrade) 

"Tayêras'' (Chula de mulatas 
do Norte-Pará) 

Aloysio de Alencar Pinto - "Bombonjira" (despacho a Exú 
e canto de Oxalã, recolhidos 
pelo autor) 

- "Xangô" (invocação ao deus · 
do trovão, recolhido por Mario 
de Andrade). 

Mezzo-soprano MA URA MOREIRA 
Ao piano GERARDO PARENTE 

F IM 

ALEXANDER JENNER 

Nasceu em Viena no ano de 1929. 
Aos sete anos de idade recebeu as 
primeiras lições de música, porém sà
mente mais tarde dedicou-se seria
mente aos estudos. Frequentou o gi
násio e simultâneamente a "Academia 
de Música e Arte Dramática" de Viena, 
sob a direção de Paul Weingarten. Com 
apenas 3 anos de estudos conseguiu 
seu diploma e o valioso prêmio 
" Boesendorfer" em reconhecimento de 
seu extraordinário talento. Trabalhou 
ainda por longo tempo com Bruno 
Seid lhofer e rlepois com Richard Hauser. 

Desde seus primeiros concerto~ ofici
ais (1950) Jenner teve notórios sucessos, 

Nos anos de 1951 e 1952 conquis
tou vários prêmios principais nos concur
sos internacionais de música em Gene
bra, Darmstadt, Paris e outras cidades. 

Suas interpretações de música CDn
temporânea encontram sempre de novo 
entusiástica acolhida. Já realizou quasi 
duzentos concertos em vários paizes, 
foi contratado por estações de rádio 
e convidado a fazer gravações para 
as mais famosas firmas. 

No entanto, Alexander Jenner não 
pertence, segundo as palavras dum 
crítico, àqueles que se tornaram or
gulhosos pelos sucessos. Pelo contrário, 
t~ l es apenas serviram para proporcio
nar-lhe um estímulo nunca esmorecedor 
em busca de maior aperfeiçoamento 
de sua arte. 


