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Mais de noventa nações unem seus recursos e esforços 
contra 

INIMIGOS INVISÍVEIS 
Produzido em cooperação 
com a Organização 
Mundial de Saúde, êste 
filme narra como o 
desenvolvimento do 
microscópio conduziu o 

homem a descobrir os 
micróbios e mostra a 
investida da medicina, em 
escala mundial, para 
combater as doenças. 

·A Filmoteca Shell dispõe 
de mais de cem filmes em 
16 mm para emprestar 
gratuitamente a escolas, 
universidades, clubes, 
sindicatos, instituições as 
mais variadas. 
Todos sôbre temas atuais e 

G B - Av. Rio Branco, 109- Gr. 504 
SP - Cons. Nébias, 14- 6? and . 
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GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

TEiATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA 
TEMPORADA DE CONCERTOS DE 1972 

29 Concerto de Assinatura - Série A - Vesperal 

BEETHOVEN 

Sábado, 3 de junho, às 16,30 horas 

PROGRAMA 

·go amoroso 
nhã 

NELSON MELIN, piano 

ns de Es-,,,anha - Impressões 
piano e orquestra 

I ---- Nos Jardins do Generalife 
- Ao longe ouve-se uma Dança 

111 - Nos Jardins da Serra de Córd,oba 
Solista: ALICIA DE LARROCHA, piano 

AC KARABTCHEVSKY 

Próximo concerto da OSB 

3~ feira, 13 de junho - 21 horas - 49 Concerto de Assinatura 
Série 8 - Noturna 

Programa 

FESTIVAL RAVEL 
M:t mere l'oye 
Concerto para piano e orquestra 
Concerto para mão esquerda, para piano e orquestra 
La Valse 

Solista : PHILIPPE ENTREMONT, !Piano 
Regente: SIMON BLECH 
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OS I NT~RPRETES 

ISAAC KARABTCHEVSKY 

Diretor Musical da Orquestra Sinfônica Brasileira, e seu regente efetivo desde 1968, lsaac 
Karabtchevsky, é considerado atualmente um dos maiores talentos da nova geração de músicos bra
sileiros. 

Nascido em São Paulo, onde inicialmente sob a orientação de H. J. Koellreutter estudou regên· 
cia coral e sinfônica tendo fundado, em 1956, em Belo Horizonte, o "Madrigal Renascentista", notável 
conjunto que pela 1 ~ vez projetou seu nome no exterior tendo já -por .duas vêzes percorrido as prin
cipais capitais dos EUA e da Europa à frente do mesmo. 

Em 1958, recebeu do governo alemão uma bôlsa de estudos e, em 1961, formou-se com distin
ção no Conservatório Estadual de Freiburg, tendo •COmo mestre Gari Ueter e Wolfgan Fortner. Naquêle 
mesmo ano fêz sua estréia como regente sinfônico ao .conduzir a Filarmônica de Buenos Aires no 
Teatro Colon, obtendo de imediato consagrador êxito por parte d,o público e da crítica. Desde então, 
após seu retorno ao Brasil, passou a dirigir as :principais orquestras do país - Orquestra Sinfônica 
Brasileira, Sinfônica do Teatro Municipal, Sinfônica Nacional de Rádio MEC, Municipal e Filarmônica 
de São Paulo, Sinfônica de Porto Alegre, etc., ao mesmo tempo que consolidava seu prestígio inter
nacional .atuando com a Orquestra Nacional da Rádio Televisã:J Belga, Sinfônica Nacional de Praga, 
Sinfônica de Israel. Em janeiro de 1970, regeu a famosa Orquestra da Rádio de Berlim (RIAS) e o 
êxito que alcançou lhe valeu um convite oficial para dirigir, no próximo an.o, a Filarmônica de Berlim, 
cujo t itular é Herbert Von Karajan. 

Com a O . S . B . , Karabt.chevsky apresentou inúmeras obras importantes do rep.ertório clássico 
românt ico e moderno, entre elas o "Requiem" de Verdi, e o "Requiem" de Britten, que marcaram o 
1pont,o .culminante das temporadas de 1969 e 70 respectivamente. Já acompanhou solistas do porte de 
Claudio Arrau , Géza Anda, Pierre Fournier, lsaac Stern, Eugene lstomin, Leonard Rose, Miécio Hors
zowsky, lthzak Perlman, Joerg Demus além dos principais nomes do cenário artístico nacional : Guio
mar Novaes, Jacques Klein , Nelson Freire, Magdalena Tagliaferro, Arnaldo Estrella, etc . 

Digno de nota, também , é o lugar de destaque que procura .dar à música brasileira tendo revelado 
obras ,contemporâneas exponenciais, como a Sinfonia (Brasília), de Guerra Peixe 9 "Ludus Sympso
nicus" e as "Variações Elementares" de Edino Krie·ger, o "Ludus lnstrumentalis" , de Marlos Nobre 
dentre outras. 

ALICIA DE LARROCHA 

Discípula de Frank Marshall, que foi o su,cessor na direção da escola de prano Enrique Grana
dos, A licia de Larrocha deu seu primeiro concerto em Barcelona, sua cidade natal, contando somente 
cin,co anos de idade. 

Suas " tournées" de con;certos pela Euro1pa, Estados Unidos, América do Sul, Africa do Sul e 
Oriente Próximo, além de suas gravações, tem merecido os mais calorosos elogios da parte dos crí
t icos mundiais, e hoje em dia, é considerada a intérprete por excelência da mús!.ca espanhola. 

Em 1960, a "Academia Charles Cros" de Paris ,concedeu-lhe o "Grand Prix du Disque" pela 
sua gravação .da " Suíte lberia" de Albeniz. 

Além de suas atividades como concertista, Alicia de Larrocha realiza um importante programa 
de ensino. Desde 1959 é a diretora da "Academia Marshall" de Barcelona e além disso, membro da 
Direção de Ensino .da Academia Musical de Compostela, colaborando no Curso Internacional de Mú
sica Espanhola. 

Sua " tournée" realizada em 1966, nos Estados Unidos, significou um econtecimento artístico 
dos mais importantes que se recordam naquele país. Contratada para atuar como solist1 em dois con
certos da Orquestra Filarmônica de Nova York, no Lir.coln Center, alcançou tão extre.ordinário êxito 
que foi ime.jiatamente chamada JPara apresentar-se em três concertos suplementares. 

O reconhecimento de sua autoridade musi,cal lhe valeu ser nomeada membro do juri do Con
curso Internacional Van Cliburn dos Estados Unidos. 
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AS OBRAS 

BEETHOVEN - Abertura Egmo,nt, Op. 84 

Dentre as Aberturas de Beethoven- quatro das quais foram escritas para a sua ópera Fidélio
a de Egmont, composta em 1810, como música de !Circunstância para a tragédia de Goethe, é uma 
das mais dramáticas. Quando foi exe.cutada pela primeira vez, o célebre harmonista Gottfried Weber 
(cujo nome pode prestar-se à confusão com o do autor do Fresichütz, Charles Marie Weber}, disse 
da partitura: "Um espelho mágico que reflete todos os grandes traços da tragédia : o quente arre
batamento que distingue toda a ação, a nobre grandeza do heroi, a ternura do seu amor, as lamen
tações de Clara, a glória e a apoteose do heroi que cai sem se haver dobrado" . 

As cart3.s trocadas entre Goethe e Beethoven, em 1811, indicam .como os dois gênios Bjpre,ciavam 
mutuamente suas criações. Goethe se refere ao ('Xtraordinárlo talento ·de Beethoven, e este alude 
ao glorioso Egmont. A partitura original, que deveria ser enviada pelos editores a Goethe, segundo de
terminação de Beethoven, desapar€,ceu e nunca mais foi encontrada. 

BEETHOVEN - Concerto n<.> 4, Op. 58, em Sol Maiol', para piano e orquestra 

Dos cinco Concertos escritos por Beethoven para piano e orquestra, o quarto-, em Sol Maior, 
pode-se .considerar o mais belo e o mais dif:,cil. Ries, amigo de Beethoven, conta o episódio seguinte. 
"Um dia Beethoven me trouxe o 49 Concerto, dizendo : " Sábado próximo você o tocará no teatro ". 
Faltavam c!Denas cinco dias. Respondi-lhe, infelizmente, que o tempo era muito exíguo para aprender 
a tocar o Concerto. Beethoven, aborrecido, foi procurar imediatamente o jovem pianista Stein, de 
quem não gostava muito. Stein foi m::1is bem avisado do que eu e ;:,seitou. Mas não tendo .conseguido 
aprontá-lo, Beethoven foi forçado a ceder e Stein tocou o Concerto em dó menor que eu lhe havia 
igualmente proposto tocar. Beethoven me disse mais tarde : "Pensei que você não queria tocar o 
Concerto em sol". Beethoven não gostava de t0car suas próprias composições" . 

O Concerto em Sol Maior, das obras mais puras e límJPidas do repertório do gênero, se cons
titui de: Al!egro moderato - Andante con moto e Rondo Vivave. O Andante em mi menor é das pá
ginas mais sublimes da música, com se'J diálogo do instrumento solista e a orquestra. 

MANUEL DE FALLA - El Amo'r Brujo, Suite sinfôníca 

El Amor Brujo é ori·ginariamente um ballet suite !Para orquestra que Falia escreveu para Pas
tora lmperio, famos3. dançarina espanhola. E a dançaina, que era também cantora, pediu a Falia 
que compusesse uma obra em que ela pudesse não só dançàr, mas também cantar. 

Na versão sinfôn!,ca, que ouviremos, a voz é substituída por um instrumento de sopro. São 
doze os números : Introdução e Cena ; os Ciganos - · Noite; Canto do lamento amoroso; O Espectro; 
Dança do terror; O Círculo mágico; Dança ritual do fogo; Cena; Canção do fogo-fátuo; Pantomima; 
Dança do jogo amoroso; Sinos da manhã. 

A suite principia por um tema fog,oso (AIIegro furioso ma non trop,J>O vivo) que atravessa toda 
a partitura. Canções ciganas são encontradas em três episódios e, das danças, a mais popular é a 
do Fogo, antigamente muito ouvida r.os recitais de piano. 

MANUEL DE FALLA - Noites nos Jardins de Espanha - Impressões sinfônicas para piano e orquestra 

O próprio Manuel de Falia assim se refere a essa bela obra : 

" Se essas im.J)ressões sinfônicas culminam seu objetivo, a simples enumeração d,os seus títulos 
serão um guia suficiente para o ouvinte. Ainda que nessa obra - como em todas aquelas que têm 
o direito de serem consideradas música - o autor haj?. seguido um plano definido, no que se refere 
à tonalidade, ao material rítmico e temático, a finalidade para a qual foi e~,crita não é outra senão a 
de evocar lugares, sensações e sentimentos. Os temas empregados se baseiam em rítmos, modos, 
cadências e f iguras ornamentais que distinguem a música popular da An.daluzia, embora raramente 
empregados nas suas formas originais; e a orquestração freqüentemente utiliza efeitos peculiiares dos 
instrumentos populares usados naquelas partes da Espanha. A música não tem pretensão de ser des
critiva ; é meramente expressiva". 

Os três quadros de Noites nos Jardins de Espanha são: I- Nos Jardins do Generalife. 11- Ao 
longe ouve-se uma Dança. 111 -Nos Jardins da Serra de Córdoba. 
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ORQUESTRA SINFôNICA BRASILEIRA 

Diretor Musical: ISAAC KARABTCHEVSKY 

VIOLINOS 

Francisco Corujo (Spalla) 
Célio Nogueira 
Jury Michelew 
Jorge Faini 
J erzy Milewski 
Edmundo Morandi Bisaggio 
Enilde C. Pinto da Silva Jotta 
Ricardo Wagner B. de Abreu 
Stanislav SmHgin 
Roberto Estréia Mallet 
Maria Helena Faini 
Silvinia Soares Pinto Barroso 
Wilson José Theodoro 
Jeremias Waschitz 
Carmelita Reis Lima 
Julio Vieira 
Marena Isdebsky Salles 
Ernani Bordinhão 
Fredi Vieira Gerling 
Shigeko Hayasi 
Noêmia Teixeira 
Rubem de Oliveira 
Carlos Eduardo Hack 
Damião José Guimarães 
Pesach Nisembaum 
italo Ribeiro de Souza 
Isaac Veprinsky 

VIOLAS 

F:::-ederick Stephany 

CJ,ARINETAS 

Jayoleno dos Santos 
Josino José Corrêa 

REQUINTA 

José Carlos de Castro 

CLARONE 

Raymundo Pereira de Araújo 

FAGOTES 

Noel Devos 
José Lages da Rocha 

CONTRA-FAGOTE 

Sebastião Severino de Almeida 

TROMPAS 

Zdenek Svab 
Marcos Benzaquem 
Bohumil Med 
Geraldo Pereira de Melo 
Ary Paulo da Silva 

Félix Cyncynates TROMPETES 
Borislaw Tchorbow 
Rudolpho Leye Nelson Rangel 
Affonso Henriques C. Garcia Sebastião Gonçalves 
Antonio Gomes Carneiro Artur Pader Y Terry 
Luiz Eduardo Salles 
Gerson Flinkas 

VIOLONCELOS 

Márcio Eymard Malard 
Haphael Janibelli 
N elly Pé ricas 
j'osé Guerra Vicente 
Angelo D'Araujo e Silva 
Lucio de Souza 
Heinz Gunard Hertel 

CONTRABAIXO 

TROMBONES 

Oscar da Silveira Brum 
Manoel Antonio da Silva 
Antonio Pereira Guimarães 
TUBA 

Miguel Alves de Azevedo 

TiMPANOS 

Tatsuo Sasaki 

PERCUSSÃO 

Aurélio Rodrigues dos Santos Luiz Almeida da Anunciação 
Rudolf Kroupa c Jorge Ribeiro da Silva 
Gabriel Bezerra de Melo Hermínio Pires de Souza F<~ 
Ernesto Gonçalves Emílio Augusto da Gama 
Paul Kern 
Leonardo Palhano de Jesus 

FLAUTAS e FLAUTIM 

Norton T . Morozowicz 
Lúcio Luiz Duarte 

OBO:il: e 
CORNO INGLÊS 

Moacyr José de Freitas 

HARPA 

Giannino Fumagalli 

ARQUIVISTA 

Waldemar Paixão 
Haydée Gottwald Auxiliar 

INSPETOR 

João Almeida da Anunciação 

. ~ .... 

. BDNCO BODVISTD S.·D. 
'· . 

Uma coriipleta organização banc.ária 

. íilatriz e 38 agências 

*Sede: Praça Pio X, 118-A 

AGÊNCIAS 
CENTRO-Agências: 
• ACRE .................................. . ............ Acre, 55-A 

AÉROPORTO ..... ,,., .. , .•• ,., .. , . A~. Franklin Raosevelt, 181-A 
• AVENIDA ............................ Av. Rio Branco, 135-A e B 
• CAMERINO .• •• •• , • . • •• ,., ..•• , ••.... , .• • .. •• ••• • Camerino, 170 
• CASTELO . .•••• ,.,, •• ,,,.,.,, .•• ,,,. Av. Al mi ra nte Ba rroso, 81·A 
* CINELÂNDIA., • •••• • .• • • . , •• • , ••••• ,., ••• •••• p,aça Flori anQ, 23 
• LAPA ..... .. 00 .... . oo. oo .. .... .... oo oo. Av. Me rn de Sá, 107/109 

PASSOS. , •.•... . • • •.•• • . . , . . , , • , •••• , ...•.......• • .. Passos, 34 
• RUA DA ALFÂNDEGA ................... oo .. , Alfân dega, 257/259 
• SANTO CRI STÓ .. .... .. .. ...... .... oo .. ........ Santo Cristo, 230 

TIRADENTES .... , ... • ,,,., .. • • •.• • •. , •. , , , .. Praça Ti radentes, '77 

ZONA NORTE-Agências: 
• BOM RETIRO ..... ....................... . Barão do Bom ~•tiro, 1053 
• ESTÁCIO ................ .... . , ....... .. ...... Hcddock Lôbo, 17-B 
• LARGO 2a . FEIRA ........ .... .... ........ Ha dd ock Lôbo, 458-A 
• ME RC ADO BENFICA .......... .. ....... ........ Ca pitão Félix, 111 
• SÃO CRISTÓVÃO .... .... .............. .. .. São Cri stóvão, 1.032 
• TIJU C.'I. .... •••• , • ••••..•. . , ., .. , , ••.• ,. ,,, General Ro<a, 675-A 
• UR UGUAI ••• , •... , . ,,., • .• ,, •.. ,,,, .••• ,, •• ,. . Uruguci, 199-A 
• VILA ISABEL .. ..... .... ... .. " .... .. , Av. 28 de Setembro, 312-A 

ZONA SUL-Agências: 
• BARATA RIBEIR-:l ................... , ....... Barala Ribeira, 96-C 

CATETE , • ......••.. , • . ...•.••• ,., .... Almirante Tamandoré, 77 
• COPACABANA .... . ... ,, . •• , ...•• , Av. N. 5. Co pacabana, 656-A 

I?J\ NEMA ........ ........ .. .. oo, ..... Visconde do Pirajá, 1~2-A 
• JARDIM BOTÂNICO .••• , •• ,. , ,., .... ,,, . . •.• • General Garzon, 22 
• LARANJ EIRAS .. •••.• •• •• •• ,,,, ...... , ,. . . .. Laranjeiras, 475·A 
• LEBLON .... ............ ., ............ Av. Ataulfo de Paiva, 734 
• LEME. , ,, ..• , . ...•••••• ,. ,, ••••• , •• ,., . ,.,, Antonio Vieira, 24 
• PRAIA DE BOTA FOGO • •• . ,. , ••.•••••• , . Praia de Bolalogo, 421-A 
• VOLUNTÁR IOS, ••••• ••• ..• , ••• , , • .• , Voluntários da Pátria, 264 

ZONA DA CENTRAL DO BRASIL-Agências: 
• IAN:.Ú ..• , . .. , ••.•••••.••••••••• Av. Cônego Vauoncelos, 152·1 
• lENTO RIBEIRO ....... ,,,. ....... ,, ........ . ,João Vicente, 1.125 

CAMPO GRANDE ... . ...... ,. ......... .. ... Rua Cel. Agosti~~o, 106 
• IRAJÁ • • •••• • •• ,,., ••.••••••••• ,,., ••••• Av. Monttnhor f•hx, 544 
• MADUitEIIA ••• , •• , o •••• , ••,.,,,,, •• ,,. . .. Moria Freitas, 42-a 
• MÉIEit • •• •• , ••• ,, .... ,.,., ....... ,,....... frederice Méier, 26 

ZONA DA LEOPOLDINA-Agências: 
CaNfoso de Morais, 11 

BONSUCESSO ... . .... .. .... • .... .. . , .... : Av. Braz de Pina, 31-1 
• PENHA .... .... • ...... • .... .. "'''""'" 1 109 
• RAMOS o •• , • • ,,, • • •• ,,. o,.,,, ••• • •• ,, • •• ••••• • ,. Uranos, • * Imóveis pt•óprios e em construção 

SÓ OPERA NO RIO DE JANEIRO 
Todos os depósitos aqui arrecadados são aplicados, 
exclusivamente no desenvolvimento do Indústria e do 

'C-omércio do fstodo · do Guanabara. 

Depositas a prazo fixo sem limite, com 
correção monetária 

O pagamento de Impostos Federais, lnclu• 
sive lmpôsto de Renda, e contas de Luz, 
Ga% e Telefone, podem ser feitos com a 
maior facilidade na matriz ou em qualquer 
das agências do 

BDNCO BODVISTD s~a. 
O , pioneiro das agências metropolitanas 
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A SINFONIA , 
DO PETROLEO 

., 

O ruído da broca perfurando na terra e no 
mar, os sons exóticos das refi na rias, das fa
bricas de asfalto e de fertilizantes e dos ter
minais marítimos; o ronco dos motores dos 
petroleiros ... A tudo isso, junta-se a palavra 
do técnico e o grito de alegria do soldado do 
petróleo. É a sinfonia brasileira, cantada de 
cor pelos empregados da maior emprêsa in
dustrial da América do Sul. Com partitura 
própria e guiados por um maestro competen
te, levamos a todo o País os acordes de um 
hino feito com trabalho, dedicação e amor. 
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O povo brasileiro está 
transformando o 
País numa grande nação. 
Com determinação e 
trabalho. A Eletrobrás ·· 
gara.._te a Emergia' 
necessária ao progresso 
brasileiro. 

A Eletrobrás coordena, 
planeia, financia e executa, 
em todo o País, a 
política de, energia elétrica. 

A ENERGIA 
DO BRASIL · 
·MAIS FORTE 

Com 13 emprêsas súbsidi·árias 
e 23 empresas associadas, ' 

\.-.Eletrobrás atua •rn · · 
tóCf•"o território nácional. 
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