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Próximas apresentações da ABRARTE: 

5 de outubro -

12/X - na Sala Cecilia Meireles - Recital do pianista norte americano 

JEROME LOWENTHAL (Com a colaboração do Departamento 

Cultural da Embaixada Americana) 

28/X - Recital da pianista VITALINA VITAL BRASIL. 

29/XI - Recital da pianista ESTELINHA EPSTEIN. 

8/XII - Concerto do Quarteto da U. F. R. J. encerrando a temporada 1971 -

No Instituto Cultural Brasil-Alemanha - às 18 horas 

Vesp·erais às 6.a feiras com entrada franca. 

ABRARTE - Associação Brasileira de Arte 

(filantropia e cultura) 

Praia de Botafogo, 114/1203 

Telefone 265-9580 

Tudo pelo engradecimento da Música e do artista brasileiro! 
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GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA 
Secretaria de Educação e Cultura 

SALA CECILIA MEIRELES 

Recital da pianista 

FANY SOL TER 

Dia 29 de setembro de 1971, 21 hs 

Promoção A B R A R T E 
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FANY SOLTER nasceu em Ilhéus, 

Bahia, e fez seus estudos no Conservatóri•) 

Brasileiro de Música do Rio de Jane•lro, com 

Helena Gallo e nos Seminários d'a Pro-Arte 

com Homero de Magalhães. Corno bolEista 

do GovHno Brasil-eiro e do Governo Alemão 

estudou de 1961 a 1965 com Carl Seemann, 

na E scola Superior de Música de Freiburg, 

Alemanha. 

Em 1963 obteve o 1.0 Prêmio no Con

curso de Piano da Escola Superior de Músi

ca de Freiburg ·e no ano seguinte o 2.0 

Prêmio no das Escol·as Alemãs, em Detmold. 

Em 1967 conquistou o 1.0 Premio de Duo 

no mesmo c·crtame. Tendo concluído com 

distinção o curso de alta virtuosidade, em 

1965, FANY SOLTER é o mais hvem 

membro do corpo docente• da Escola de 

Freiburg (Superior). 

Em 1967 obteve o 2. 0 prêmio no Concm·

so Mendelssohn, em Berlim e, em 19í0 o 3°, 

em Vercelli. 

F ANY SOL TER se tem apresentado com 

sucesso em vários países europeus - Ale

manha, Itália, Suissa, Franç•a, Checoslov3-

qu~a e Inglate·rra, bem como no Uruguai, 

Paraguai e Brasil. Recentemente participou 

do Festival Mundial de Música contempo

rânea como solista da s;nfônica de Praga 

€· se destacou como solista ela Orquestra da 

Rádio da Baviera, elo Festival ele Verão: do 

Castelo de Pommersfelclen e do Ensemble 

Instrumeatal do Stud·o ele Musique Con

temporaine de Ge:-~eve . 

PROGRAMA 

BEETHOVEN - Sonata op. 1 O 1 

Alleg retto, ma non troppo 

Vivace alia marcha 

Adagio, ma non troppo, com affetto 

Allegro 

CHOPIN- Sonata op. 35 em si bemol menor 

Grave doppio-movimento 

scherzo 

Marcha fúnebre 

Presto (vento sobre as campas) 

(Intervalo) 

VILLA LOBOS- A caboclinha 

A bruxin:1a 

DEBUSSY - Pour les agriments 

BRAHMS -Variações e fuga sobre um tema 

de Haendel 

Criticas internacionais 

"toque notável . . . póde dominar com 

sua técnica ampla os inúmeros proble

mas virtuosístiscos que o Scarbó re•quer, sem 

contudo permitir que o virtuosismo se tor

nasse finalidade, m•as um meio de expressão 
musical ... " 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung -

28/4/1970 

"Fany Solter é uma pianista ele grandes 

recursos técnicos e um temperamento 
sensível ... " 

(La Suisse lv/12/69) 

"Conquistou o público pe·lo disciplinado 

brilhantismo e personalidade artística vi· 

brante, ótima técnica, touché variado e um 

tesouro de sensibilidade. . . muita força de 
comunicação . 

(Genemlanzeigcr -Bonn 30/1/69) 

·'A Sonata de Chopin com suas oitavas, 

acordes e grandes. aberturas caiu-lhe espe

cialmente bem. Igualmente impressionante 

como eloa realizou o trio dessa "danse Fune

bre (Cortot)! sobre o fundamento de segura 

técnica construiu Fany Solte·r o Scherzo 

em si bemol menor - com temperamento 

e riqueza de sonoridades. A prova de fogo 

de· sua técnica prestou com o Gaspard de la 

Nuit, de Maurice Ravel, qualificado pelo 

autor como peça de virtuosismo trans

cendente." 

(Badische Zeitung - 28/8/69) 
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