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MOUSSORGSKI - T ableaux d'une exposítíon 

A exposição elas aquarellas e desenhos elo architectó V. Hart

mann (1874) foi a inspiradora da composição ele Moussorgski -
"Tableaux cl'une exposition". Foram, architecto e musico, íntimos 

am1gos. 

E' uma serie de 10 peças que traz o nome dos quadros. vistos. 

O compositor tentou dar delles impressão musical. A introducção 

e os interludios denominados "promenade" são baseados em um 
thema musical com variações, representando o compositor passan-. 

elo de um para outro quadro. 

Promer!'ade 

1. Gnomus: Desenho representando um pequeno anão de pernas tortas, 

dando passos desengonçados. 

Promenade 

.2. 11 vecchio castello: Castello da idade média. cleantc elo qual um tro

vador canta sua canção. 

Promenacle 

3. Tuilleries: Alameda dos jardins das Tuilleries, onde se nota um bando 

de crianças e pagens. 

4. Bydlo: Carro polaco sobre rodas enormes, tirado por bois . 

Sociedade de Cultura Artística 

18 6. 0 SARAU 
THEATRO MUNICIPAL 

Quarta-feíra, 1 de Fevereíro de 1928, ás 21 horas . 

RECITAL DO BRILHANTE PIANISTA BRASILEIRO 

SOUZA LIMA 
PROGRAMMA 

I 

COUPERIN (1668-1773)- La Bandoline. 
DANDRIEU ( 1684- 1740) - Le Caquet ( transcripção 

ele Goclowski). 
STl\IONE :.\IOLTNARO (1599 - .. . . ) - Balleto "TI 

Conte Orlando" ( transcripção de Respighi, do 
original para alaúde). 

II 

LI SZT - Sonata (dedicada a Schumann) : 
Ltcnto assai ; allegro energico ; andante sostenuto ; ailegro 
encrgico; presto; anelante sostenuto; allegro modera to; 
lento assai. (Esta sonata executa-se sem interrupção) . 

III 

DEBUSSY - "Doctor Graclu~ ad Parnassum". 
RA VEL - Laicleronette. 
E. TOCH - Jongleur. 
F. VIANNA - Dansa de Negro.s. 

Grande piano de canda Steimoay 

SECÇ;O DE OBRAS O' "O ESTADO DE S. PAULO 

Theatro · Colyseu 
,.,..-~•ta .. ..,·~~~.,.---.D'.J-w·..,.,.-.-.-..,g;,;ç.v .. ~A-.-.-.. ..... .,.,.,. 

E lYlPRESA CINE-THEAT.RAL 

Sexta·feira 10 de Fevereiro de 19ZB 
A's 20 3/4 horas 

U N ICO grandioso concerto 

SOUZA LIMA 
Pianista Brasileiro 

de 

(O grande BRAILOWSKY ao ouvil-o em 1921, 
.disse : e, desde já um virfuos·e) 

PROGRAlU.L\lA 

I 

SCHERZO em dó sostenido menor 
NOCTURNO 
ESTUDO, op. 10 n. 4 l CHOPIN 

VALSA BRILHANTE 

li 

SONATA (dedicada a Schumann). Liszt 
Lento assai - Al!egro energico - Andante sostenuto - Allegro 

energico-Presto - Andante sostmuto- Al!egro moderato - - Lento assai 
(sem interrupção) 

lll 

I.IEBESLEID . . . , l(reisler-Rachmaninoff 
MARCHA . ! . Prokofiew 
VALSA . • . Oodowski 
DANSA DE NEGROS . . . . . F. Vianna 

(toda esta parte em t.a audição) 
NOTA-O piano para este concerto é gentilmente cedido pelo Exmo. Snr. Or. 

Arthur de Souza Dantas 

PREÇOS: 
Frizas . . 
Camarotes de foyer . 
Camarotes . 
Poltronas e poltronas de 
Balcões . 
Galeria numerada 
Geral . . . 

foyer 

. ' 

110$000 
100$000 
60$000 
20$000 
11$000 
6$000 
5$000 

Bilhetes á venda no Polytheama Rio Branco até ás 
17 horas, depois na Bilheteria do Colyseu. 

Typ. lóé rica-Rosario, 158-Santos 
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