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Fónnula certa. 
Opala Cupê De Luxo. 

Chcv rol et contin ua na frente. E põe 
pra rodar s ua fórmu la mais rece nte, o 
Opa l >t Cupé De L uxo. 

I im fastback como ainda não havia 
na indústria nacional. Um ve rd adeiro 
harcltop. Uesça os vidros e veririqu e: 
não há colun a. Cores lind as, in clus iv e 
mctã li cas. Pa ine l de in strumentos com
pleto. re pl eto de bom gosto. 

Potênc ia : o motor Che vrolet 2500 de 

t ci li nd ros ou, como opção, o Chcvrolet 
4JOO de 6 ci l indros. 

Confo rto: o lind o revestim e nto inte
ri or, o carpete como nenhum outro, ban
cos indiv iduais, espaço para a bagagem 
de 6 pessoas, no enorme porta-ma las . 

Desempenho:um carro be m equili 
brado, de grande acel eração, [renagem 
segura, [aróis a inda mais poderosos, 
estabilidade nas curvas. 

Fór m ul a certa pa ra você: com as 
opções: 4 marchas no chão, cu ntagi ros, 
[reios a disco nas rodas dianteiras, 
t eto de vinil preto, bran co ou bejje, dc
sembaçador, tração positi va, barra es
tabilizadora trase ira, aqu ecedor c rádio . 

Opala De Luxo. Fórmula Certa. 
Vá ver e dirigir o Fórmula Certa num 

Con cess ionário de Qualidade Chevrolct. 
A fórmula é toda sua. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo 

Conselho Estadual de Cultura 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

e 

ORQUESTRA FILARMôNICA DE SÃO PAULO 

apresentam 

2. o CONCERTO SOCIAL - TURNO H 

TEMPORADA 1 9 7 2 

Regente: JACQUES BODMER 
Solista: BERNARDO SEGALL 

JOilLHJlRIB CJlSJl CllSTRO 
50 ANOS DE TRADIÇÃO 

E CONFIANÇA 

Praça da República, 276 

Entre Barão de Itapetininga, 
e 24 de Maio 

Uma exclusividade em questão de qualidade 



CAMA MESA BANHO 

Para um enxoval completo, você encontra 
tudo pelos menores preços e também 
nos melhores tecidos, nas tradicionais 

casas PERNIMBUCINIS 
ONDE TODOS COMPRAM 

JACQUES 
BODMER 

JACQUES BODMER nasceu em Barcelona, onde fêz seus 
estudos gerais de Música com Molinari (PIANO) e Cer
vera (HARMONIA, CONTRAPONTO e COMPOSIÇÃO). 
De 1945 a 1948 estudou REGENCIA com Hermann Scher-
chen, em Zwich. 

· Em 1948 fez sua estréia na Espanha, onde apresentou 
em P audição inúmeras partituras de compositores con
temporâneos, em especial os dodecafonistas vienenses e 
sua escola e as obras dos jovens compositores espanhóis. 

Em 1949 fundou a "Orquestra de Câmara Jacques Bod
mer", mais tarde transformada em "Orquestra de Câmara 
Catalã", que excursionou pela Suiça em 1952. 

De 1956 a 1958 foi Diretor Musical da " Orquestra da 
Rádio Beromünster", em Zurich. 

Em: 195S• foi nome.ado Diretor da "Orquestra Filarmô
nica de Barcelona". 

Em 1960 foi convidado para dirigir a "Orquestra Na-
cional do ,Chile" durante três meses. 

Em 1961 e 1962 fez novas ex cursões pela Amé!fica 
Latim·. e em 1963 se estabeleceu em Montevidéu, como 
Diretor da S. O. D . R. E. 

Atualmente dirige a "Orquestra N acionai da Repú · 
blica Argentina" . 

Além dessa enorme atividade, Bodmer tem se apre
sentado em diversos países europeus, tais como Espanha , 
França, Suiça, Austria, Alemanha e Escadinávia. 

A Imprensa assim se refere a. esse grande regente : 
" .. . é raro encontrar um diretor jovem que não exa

gere nos andamentos e na dinâmica, que cuide do equilí
br io e do fraseado . .. " 

" LA PRENSA"' - BUENOS AIRES 

" . . . intérprete culto e possuidor de uma batuta só
bria, clara e extremamente flexível . . . " 

"LA NACióN" - BUENOS AIRES 

" ... a presença de Jacques Bodmer é uma garantia 
de ser iedade estilística, de cuidadosa revisão dos valor es 
musicais que saltam a cada página .. . " 

" EL P AíS" - MONTEVIDEU 



VI TENIPORADA DE ESTUDOS E FÉRIAS 

EUROPA E EE. UU. 

CURSOS DE: 

FRANCÊS na Sorbonne e Alliance Française 
INGLÊS em Londres e Los Angeles 
ALEMÃO em Viena 

EXCURSõES PRÉ E POST-CURSOS ESKI NA SUIÇA 
PROGRAMAS ESPECIAIS: PEDAGOGIA, ETC. ' 

Pass:atours Viagens e Câmbio Ltda. 

Avenida São Luiz, 153 - 29 - sl1 
Embratur 0158 SP Cat. A 

Fones: 33-4693 I 34-3124 I 34-7962 I 34-8005 
35-3265 I 35-9253 1 36-1808 

.... 

Casa Nazarian 
artigos finos 

para presentes 

últimas novidades 

AVENIDA SÃO JOÃO 
(esquina Cons. Crispiniano) 

BERNIIRDO 
SEGILL 

BERNARDO SEGALL nasceu em Campinas, Estado de 
São Paulo, desde cedo revelando grande inclinação para o 
piano, instrumento que escolheu. 

Deu seu primeiro recital público aos 9 anos e aos 14 
obteve o "Prêmio Chiafarelli", em "Concurso Nacional de 
Piano". 

Aos 25 anos estreou nos Estados Unidos da América 
do Norte, no "Town Hall". Inscreveu-se como solista dô 
"New York Philal'monic Symphony" e da "N. B. C. Sym
phony". Foi então que conquistou lugar de relevo na vida 
musical norte-americana, atuando em mais de cem cid3-
des como recitalista e como solista de diversas orquestras 
regidas por famosos maestros, entre os quais Toscanini. 

Segall visitou muitos outros países, e a crítica assim 
se manifestou a seu respeito: 

" ... extraordinário domínio de técnica, clareza incomum 
ao estruturar cada obra, sonoridade rica de nuanças ... " 

"TIJD" - AMSTERDAM 

" ... Bernardo Segall é um verdadeiro virtuose, que 
maneja seú instrumento com soberania ... " 

"LAND OF FOLK" - COPENHAGEN 

"Segall explora profundamente o significado da mú
sica e tem uma técnica magistral ... " 

"CORREIO DA MANHÃ" - RIO DE JANEIRO 

" ... a execução de Segall causa tal enlevo, que man
tém o público preso a cada nota. ,." 

"NEW YORK TIMES'' 

"Segall é essencialmente um poeta do piano ... " 
"NEW YORK JOURNAL AMERICAN" 

mon 

SALÃO DE CHÁ 
E RESTAURANTE 

Praça Dom José Gaspar, 106 - 19 and. 
Telefone 37-26'76 São Paulo 



AUDITORIO I TAL IA 
AV. SÃO LUIZ, 50,_, TEL. 257-3138 

PROGRAMAÇÃO MUSICAL COM O PATROCíNIO DO 

DEPaRTDMENTO MUNICIPaL DE CULTURa 
24 de abril às 21 hs. 

8 de maio às 21 hs. 

25 de maio às 21 hs. 

29 de maio às 21 hs. 

ELSA KLEBANOWSKI . 
recital de piano 

CAMERATA DO RIO 
Odette Ernest Dias (flauta) -Ana 
Devos (violoncelo) - Vera Astra
chan (piano) 

SALVATORE ACCARDO 
recital de violino 

DUO MOZARTEUM 

INGRESSO Cr$ 5,00- ESTUDANTES Cr$ 2,00 

" . -a mus1ca que voce · · 
gosta tem quatro endereços 
certos para 
ser encontrada 

LOJA 1 • RUA 24 DE MAIO, 253 
LOJA 2 • ALAMEDA ITU; 1092 - Esquina Augusta 
LOJA 3 e RUA JOAQU IM NABUCO, 203 - BROOKLIN 
LOJA 4 e AV FARIA LIMA, 1635 . 

SOM - IMAGEM - DISCOS 

Completa linha de equipam_entos de som: amplif icadores, 
toca-discos,caixas acústicas - Discos clássicos, óperas, 
populares e jazz. 

\ . 

São Paulo, 19 de abril de 1972 - às 19,30 horas 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo 

Conselho Estadual de Cultura 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Educação e Culturç. 
Departamento de Cultura 

e 

O 'R 1 Q U E S T R A F I L A R M ô N I C A D E S Ã O P A U L O 
apresentam 

2.° CONCERTO SOCIAL- TURNO li 
PROGRAMA 

EDINO KRIEGER 
(1928) 

l l!- PARTE 
.. .. .... .... .. .. ... ..... ...... .. .... .. .. CANTICUM NATURALIS 

I. Diálogo dos Pássaros 
II. Monólogo da.s Aguas 

(sem interrupção) 

ll!- EXECUÇÃO MUNDIAL 

FRANZ LISZT 
(1811 - 1886) 

.... ...... .. ... ......... .. .. ... ... ......... ... CONCERTO N9 1, em Mi bemol 
Maior, para Piano e Orquestra 

I. Allegro Maestoso 

GEORGES BIZET 
(1838- 1875) 

rr. Quasi Adagio 
Allegretto Vivace (Sche:rzo) 
Allegro Animato 

Il'I. Allegro Marziale Animato 
SOLISTA: BERNARDO SEGALL 

INTERVALO 

2~ PARTE 
.. .. ........ ............. ... .. .... .. .... SINFONIA N9 1, em Do Maior 

I. Allegro Vivo 
Ir. Adagio 

III. Allegro Vivace (Scherzo) 
IV. Allegro Vivace 

ORQUESTRA FILARMôNICA DE SÃO PAULO 
REGENTE: JACQUES BODMER 

TALHERES - BAIXELAS - PRATARIAS 

PRATA 1 o o É MAIS PRATA 
NAS BOAS CASAS DO RAMO 



REFERENCIAS AO PROGRAMA 
por LAíS DE CASTRO KAUFFMANN 

EDINO KRIEGER 
1928 

Nascido em Brusque, Santa Catarina, 
Edino Krieger é figura bastante conhe
cida em nosso meio musical, onde tem 
desenvolvido as atividades de violinista, 
regente, crítico musical, organizador de 
programas radiofônicos e, principalmen
te., compositor. 

Inúmeras vezes distinguido, não só no 
Brasil como também no Exterior, con
tam-se entre seus títulos : 

19 prêmio no << Concurso de Composi
ção» do «Berkshire Music Center', de 
Massachussets, Estados Unidos, onde es
tudou com Copland; 

bolsa de estudos da «Juilliard School 
of Music», de New York e da «Henry 
Street Settlement School of Music»; 

prêmio «Fundac;ão Rotellini, de Roma; 
bolsa de estudos do «Conselho Britâ

nico», para estudar em Londres <::om 
Lennox Berkeley, da «Royal Academy 
of Music» ; 

prêmio no «Concurso Internacional de 
Canções», de Varsóvia; 

19 prêmio no «CGJncurso de Composi
ção» do Ministério da Educação e Cultu
ra, em 1959, com seu «Divertimento» 
para orquestra de cordas . 

FINALMENTE um DISC JOQUEI 
só para você 

eToca os sucessos 
da sua escolha 

Em toda a sua obra, notam-se, ini
cialmente, a produção de formas mais 
breves, quase que improvisatórias, mar
cadas pelo dodecafonismo, ou seja, o sis
tema de compor com doze sons, filiado 
à corrente atonalista; em 1953 abando
nou esse caminho, partindo para a cria
ç5.o de formas mais desenvolvidas, como 
a Sonata , Suite, Quarteto, onde há um 
certo retorno à harmonia tradicional, 
dentro de um tratamento livre da to
nalidade, isto tudo em contato com ele
mentos de caráter nacional. 

CANTICUM :NATURALIS, compos
to em 1972 por encomenda da «Orques
tra Filarmônica de São Paulo», para a 
Temporada do Sesquicentenário da In
dependência, tem por motivação a Região 
Tra nsamazônica e seus elementos sOJ]{)
ros, dinâmicos e ambientais. 

Tratando-se de uma primeira execução 
mundia~. preferimos transcrever as pa
lavras do próprio compositor, a respei
to de sua obra : 

CANTICUM l'\ATURALIS compre· 
ende duas partes, executadas sem inter
rupçã:o. 

A primeira, Diálogo dos Pássaros, uti
liza, como elementos preponderantes, 
uma série de cantos de pássaros e de 
ruídos ambientais da floresta amazôni
ca. Os diversos motivos melódicos uti-

e Só se preocupa com alta 
fidelidade estereofônica Mais uma jóia 

e nas boas lojas do ramo 

Sempre da mais alta qualidade e aos melhores 
preços são os artigos da CASA LEMCKE! 

ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO 

COBERTORES E ACOLCHOADOS 

TRAVESSEIROS, COLCHAS E MANTAS 

ARTIGOS E ENXOV AlS COMPLETOS 
PARA BEB:ES 

LINGERIE 

RUA 24 DE MAIO, 224 - TELEFONE 36-7724 
Também facilita os pagamentos 

lizados são derivados de cantos de si
riema, inha mbu, t empera -viola, pica-pau, 
uru, galo-do-mato, sabiá, ihambu-preto, 
bacurá u, papa-formiga, choquinhas, pa

pagaios, araras, quero-quero, pássaro
-tesoura, vira-folhas e finalmente o ui
rapuru, que encerra o trecho com um 
canto solitário na flauta. Ruídos am
bientais de sapos, rãs, grilos, rãs-cho
ronas, java lis e insetos da floresta for
necem igualmente diversos motivos so
noros. De grande valia para a elaboração 
dessa primeira parte foram as grava
ções realizadas n a selva amazônica pelo 
engenheiro J ohn Dalgas Frish. 

A segunda parte, Monólogo das 
Ãguas, busca um dimensionamento mu
sical do sentido dinâmico - estático de 
uma grande massa em constante movi
mento dentro de um mesmo espaço, tal 
com.o o sugere o rio Amazonas. Uma 
idéia centra l de deslocamento é lança-

RESTAURANTE 

da a partir dos violoncelos, a ela asso
ciando-se a noção de massa e volume, 
contida nos grandes blocos de sonori
dades compactas. Numa parte central, 
é referida a atmosfera lendária associa
da à imagem do rio, num Canto de Mãe 
d' Agua confiado a uma voz solista 
(opcional) ou a um violoncelo. Uma 
clara conotação de cantoria nordestina 
é observada tanto na linha melódica 
quanto no acompanhamento monocórdio 
conduzido pela harpa e o vibrafone, 
criando intencionalmente uma atmosfera 
tonal, humana, em contraste com o am
biente primitivo e natural de toda a 
peça. Passado o encantamento, o tre
cho retoma a sua consistência elemen
tar, crescendo em volume e densidade 
até chegar a um verdadeiro paroxismo 
de sua própria potencialidade - tal como 
sugere o próprio rio em seu curso ir
refreável, até precipitar-se como um gi
gante contra o mar». 

ALMôÇO 

ZILLERTA L 
JANTAR DANÇANTE 

Shows com 
atrações variadas. 

AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 909- TELEFONE 37-6772 

Cozinha internacional - Drinks - Chopp 
Salão para festas, convenções, banquetes, etc. 

Aberto todos os dias 
das 11 da manhã 
às 2 da madrugada 



VIOLÃO DEL VECCHIO 

INDISCUTIVELMENTE O MELHOR 

Fábrica e Loja: Rua Aurora, 190/198 

Tel. 221-0724 - Caixa Postal, 611 - São Paulo MODÊLO SEGOVIA 

FRANZ LISZT 
1811-1886 

Thanz Liszt nasceu em Raiding, em 
1811 ano em que se assinalava a pas
sage~ de um cometa nessa cidade da 
Hungria, o que era um bom presságio 
no entender dos moradores locais. 

Apesar de uma atividade intensa e 
variada - ele foi, ao mesmo tempo, 
pianista, professor, regente, compositor 
e divulgador de seus contemporâneos 
Berlioz, Chopin, Schumann e Wagner 
- todo o seu univEjrso criador está 
contido na gigantesca obra que escre
veu para o piano. 

Com efeito, aí encontramos o técni
co transcendental, multiplicando os re
cursos desse instrumento, graças à 
criação de efeitos de mecânica, rítmi
ca e dinâmica até então inexplorados; 
o músico romântico, criador do poema 
sinfônico, já esboçado em grande par
te de sua produção pianístiéa, e, fi
nalmente, o compositor de música pu
ra - especialidade pouco lisztiana -
como a Sonata em Si menor e os dois 
concertos, o primeiro, em mi bemol 
maior, e o segundo, em lá maior. 

O concerto n<.> 1, em mi bemol maior, 
foi concebido em 1830, desenvolvido 
em 1849, com o auxilio de Raff, revis
to em 1853 e apresentado pela primei
ra vez em Weimar, em 1855, com Liszt 
ao piano e Berlioz à frente da orques
tra. 

Esse concerto recebeu do crítico mu
sical Hanslick o cognome de "O Con
certo do Triângulo", pelo fato de que 
Liszt introduziu esse instrumento de 
percussão no seu "Allegro vivace", o 
que provocou um certo escândalo na 
época. 

Mas o verdadeiro significado da obra 
.reside na maneira com que o autor 
encadeou os seus diversos movimen
tos, fazendo-os executar sem inter
rupção e constituindo-os num só todo, 
de conteúdo formal, onde o movimen
to inicial pode ser encarado como uma 
exposição, os movimentos centrais co
mo um desenvolvimento e o movimen
to final como um misto de desenvolvi
mento e reexposição. Em toda essa es
trutura, os temas apresentados são 
sempre os mesmos, variando em ritmo 
ou tempo, de acordo com o calráter do 
trecho em que aparecem. 

IM 1= I Massey Ferguson 
·TRATORES, COLHEDEIRAS, 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
E MÁQUINAS INDUSTRIAIS. 

O concerto se inicia com um Alle
gro Maestoso, cujo 19 tema, bastante 
enérgico, tocado em uníssono pela or
questra, é seguido de oitavas e caden
cias oferecidas pelo piano; surge en
tão o 29 tema, exposto pela clarineta 
ern diálogo com as cordas . Há um de
senvolvimento e os violoncelos e con
trabaixos, em surdina, anunciam o 
Quasi Ad·agio; o solo de piano toma 
o tem•a, embeleza-o, com arpejos na 
mão esquerda, até chegar a um longo 
trinado, que conduz ao Allegretto vi
vace, o Scherzo, no qual o triângulo 
desempenha papel de relevo; o Alle
gro Animato evoca os diferentes temas 
do concerto e conduz ao movimento 
final , o Allegro marziale Animato. Se
gundo o próprio Liszt, aí não há ma
terial novo : "há simplesmente uma re
capitulação do material antebor, com 
ritmo mais apressado e vivaz". 

* 
GEORGES BIZET 

1838-1875 

Quando nos referimos ao compositor 
francês Georges Bizet, lembramo-nos 
imediatamente de suas óperas, espe
cialmente de "Carmen", seu grande 
sucesso. 

Contudo, ele também fez suas in
cursões no terreno da música sinfôni
ca, como o demonstra a Sinfonia n<.> 
I, em Do maior. 

Esta obra, composta em 1855, não 
foi senão um exercício de composição 
apresentado pelo jovem Bizet ao seu 
velho mestre Halévy, no "Conservató
rio de Paris". 

Ela permaneceu no esquecimento até 
1933, quando o musicólogo francês 
Jean Chantavoine, então Secretário 
Geral do Conservatório, descobriu-a 
no meio de um monte de papéis ve
lhos e entregou-a ao maestro francês 
Charles Munch. 

Outro musicólogo, o inglês D. C. Par
ker, bibliotecário desse mesmo con
servatório, tendo assistido à cena da 
descoberta, revelou-a ao maestro ale
mão Felix Weingartner. 

Houve, então, verdadeira disputa 
para a sua primeira execução. Final
mente, Weingartner apresentou-a na 
Basiléia, em 1935, e Charles Munch 
em Paris, no ano seguinte. 

Logo, ela percorreu as platéias de 
todo o mundo, tornando-se símbolo da 
música sinfônica francesa. 

O grande coreógrafo Balanchine 
realizou, sobre esta palrtitura, um de 
seus mais belos bailados, " O Palácio 
de Cristal", apresentado em 1947, no 
"Opéra" de Paris. 

A Sinfonia segue os moldes clássico~ 
tanto na instrumentação - 2 flautas , 
2 oboés, 2 clarinetas, 2 fagotes, 4 trom
pas, 2 trompetes, timbales e cordas -
como na forma de seus quatro movi
mentos. Embora demonstre as influ
ências do estilo de Mozart, Haydn, 
Beethoven e Rossini, já deixa tlrans
pirar o vigor e charme de Bizet. 

O Allegro vivo, 29 movimento, é in
troduzido por um tema vigoroso; se
gue-se um outro tema, mais sereno e 
cantado. 

O Adagio, 29 movimento, é uma sua
ve cantilena executada primeiro pelo 
oboé, depois pelas cordas, com um epi
sódio em "fugato". O lirismo do tema 
principal já anuncia o Bizet dos "Pes
cadores de Pérolas'' e do "Trio do Mi
nueto" de "L'Arlesienne". 

O Allegro vivace, 39 movimento, é 
na realidade um "Scherzo". Sua parte 
central, em vez de introduzir um outro 
tema, de caráter contrastante, aprovei
ta o tema inicial do movimento e apre
senta-o de forma diferente, sobre acom
panhamento de contrabaixos. 

O Allegro vivace, 49 movimento, é 
introduzido por um tema que mais pa
rece um "moto perpetuo"; segue-se um 
episódio em marcha, executado pelos 
sopros, e o 29 tema, melodia de eleva
do lirismo e grande beleza. Todo es
se material é tratadd de tal maneira 
que o movimento leva a sinfonia a 
uma brilhante conclusão. 

PESCAR 
ou 

CAÇAR? 

RUA LIBERO BADARÓ, N.0 518 
RUA MAUA N . 0 222 (LUZ) 

TELS. 239-2590 - 35-9391 



COMPONENTES DA ORQUESTRA FILARMôNICA DE SÃO PAULO 
Primeiros Violinos 

Elias Slon - «Spalla» 
Caetano Domingos Finelli - «Conc€rtino» 

Alejandro Ramirez de Vicente 
Renée Cristina F unoll 

Ricardo Morato de Carvalho 
Ludmila Vinecka 

Marcelo Stern 
Laura Razza De Sanctis 

Osvaldo José Sbarro 
Herta Ilse Jahnke 

Frederico Ricardo Mo Barreto 
José Eduardo Gramani 
Guilherme Kruger Neto 

Romeo Cadioli 

Seg-undos Violinos 
Juan Carlos Sarudiansky - «Principal» 

Karol Balaz 
German Vvajnrot 

EugenkJ Sabbalini 
Barbara Forster Correia 

Je:1n Rigó 
Tamas Rigó 

Hélio Engholm 
Shinobu Sato 
Tosio Takeda 
Dante Zanolli 

Henrique Brucolli 

Violas 
Michel Werebes 

Marília Pini 
Giovani Paolo Mommo 

Adriana Ribeiro de Grande 
Carlos Jurandir Almeida 

Pere~ Dworecki 
Edith Perenyi 

Bela Mori 

Violoncelos 
Françoise Vett er 

Pavel Mestka 
Flabio Russo 

Angel Raosvitha A o Metzler 
Mi Kyung Kim 
Walrigo Patucchi 

Antonio L a uro Del Claro 
Frederico Capella 

Contrabaixos 
Wlastimil Prochaska 
Wladimir Adamsky 

Tibor Reisner 
Júvenal Jelba Amaral 
Sandor Molnar Junior 

<Alfredo Corazza 

Flautas 
David Evans 

Antoni-o Carlos Moraes Dias 
Julia Do Older Hug 

Oboés 
Hectoc A o Stagno 

Vaclav Vinecky 
Cleon de Oliveira 
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