
FRUCTUQSQ VIANNA, actualmente regente do "Coral Paulistano" do 
Departamento de Cultura de São Paulo, nasceu em Itajubá, Minas Oeraes. Laureou-se pelo 
Instituto Nacional de Música do Rio, estudou em Paris, Berlim e Bruxelles, aonde foi con
decorado pelo Rei Alberto I da Belgica. Á ocasião do seu concerto pela Pro Arte São 
Paulo no mês passado a imprensa escreveu entre outras noticias o seguinte: 

"Possue fructuoso Vianna uma técnica á altura das grande_s paginas executadas 
e uma compreensão completamente amadurecida do caracter das peças, o que imprime 
grande nobreza á interpretação, reveladora das excelentes características da sua fina 
musicalidade. Dentre as suas qualidades de pianista, destaca-se a maestria com que 
trata a sonoridade. Sob seus dedos o instrumento canta constantemente, realisando 
com admiravel docilidade todas as inflexões expressivas, ás quais o seu grande poder 
de comunicabilidade dá notavel dinamismo. fructuoso Vianna sabe lambem con
duzir com artística subtileza as gradações dos matizes, o que revela excelentes quali
dades de colorista." 

Visitem a nossa expos1çao de "ARTES GRÁFICAS" 

no saguão da Biblioteca Municipal rua Dr. Murici (Ex-Teatro Ouaira), 

2a quinzena de Janeiro, aberta todas as tard es e noites 

... 

Recomeçam os nossos 

CURSOS DE LINOUAS (ingl ês, francês e alemão) 

Informações e inscrições na séde da Pro Arte, Ex-Teatro Ouaira 

. .. 



deseja a todos benfeitores. socios e colaboradores, um 

feliz Ano Novo e pede continuarem a dar o seu apoio 

em 1940 para o maior brilho no desenvolvimento do 

Anel da Pro Arte. que hoje reune em elevado convivia 

intelectual e artistico, seis grandes cidades do Brasil. 

RIO DE JANEIRO - SÃO PAULO - BELO HORIZONTE 

CURITIBA - JOINVILLE - PORTO ALEGRE 

J · ~ 

15 - 1-40 

CONCÓRDIA 

Curitiba 

·~~--

Iniciamos o ano de 1940 com uma grande campanha para 
aumentar o quadro social 

Todos unídos devemos nos esforçar para realizar ainda mais 
do que oferecemos em 1939 

Iniciamos a série de concertos de 1940 com um recital de piano de 

FRUCTUOSO VIANNA 
querido artista patricio e afamado componista 

BACH - LI SZT 
BRAHMS 
BRAHMS 

CHOPIN 

PROGRAMA 
- Fantasia e fuga 
- Ropsodia op. 79 nº 2 
- Capricho 

- Scherzo - Si menor 
Nocturno op. 27 nº 
Estudos op. 10 
Estudos op 25 
Polonaise op. 53 

FRUCTUOSO VIANNA - 7 Miniaturas sobre themas brasileiros: 

ALBENIZ 

a) canto infantil - b) Dansa de Negros 
e) Canto de Negros - d) Canto do trabalho 
e) Dansa Caipira - f) Pregão - g) Tanguinho 

- Evocation - T riana 

O piano de cauda foi oentilmente cedido pela firmo F. ESSENFELDER & CIA. 




