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THEATRO MUNICIPAL 

Terça-Feira 8 de Outubro de 1940 

Concerto a cargo , do consagrado Pianista 

fRUCIUOSO VIANNA 
Bach - Abertura do 28a. Cantata 

11 
- Fantasia e fuga em sol menor 

-1-1 

J 
Scherso em sol menor 

CHOPIN 
Noturno 

l 2 Estudos 
Polonaise op. 53 

-II-I 

Villa Lobos - Saudades das Selvcls Brasileircls 

7 Miniaturas sobre themas brasileiros 

F. VIANNA 

11 

11 

a) canto infantil b) dança de negros -· 

c) canto de negros - d) canto de trabalho 

e) dansa caipira - f) Pregão - s) Tanguinho 

Acalanto 

- DANSA DE NEGROS 
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PIANISTA E COMPOSITOR 

\1 1111 

Nasceu em ltaju6á; Minas Geraes. Laureou-se pelo 

Instituto Nacional de Musica do Rio. 

Estudou em Pariz, Berlim, 

e Bruxellas. E' 

condecorado pelo Rei 

Alberto da Belgica 

11111 1 

''0 Estado de São Paulo'' (São 

Paulo). - ... Fructuoso Vianna 

se apresenta com uma technica 

apurada e mechanica in vulgar. 

E' além disso um pianif:.t:;t 

consciencioso e de louvavel 

probidade. 

li •'O Globo" (Rio) 
O primeiro numero ,do 

programma, peça que exige 
grandes recursos de technica 
e resistencia, teve uma execu
ção digna dos melhores elogios 
pela clareza e vigor com que 
foi executada. Tratando-s€ da 
Fantasia e fuga em sol menor 
de Bach-Liszt, so com o dizer 
isto, já se torna evidente, que 
se está em presença de um ar
tista de àestaque- O. Bevilaqua 



"Correio da Manhã'' (Rio) l 
Fructuoso Vianna teve de con- I 
ceder varios numeros extra pro
grama, terminando com a sua 
famosa "Dansa dos Negros'', que 
já està sendo uma especie de 
"Dansa do Fogo", de Falia. To. 
cada pelo autor, ella adquire 
toda a significação exaltada e 
barbara. Um sucesso. 

J I C. 

'Folha da Manhã" (S. Paulu) 
A sua impecavel flexibilidade 
de braços e de mãos, sua agi
lidade de dedos, o seu jogo de 
pedaes, a sua maneira de inter
pretar, a sua sonoridade rica 
em coloridos, a facilidade com 
que vence as passagens mais 
difficeis, impressionam imedia
tamente a quem o ouve. 

Silveira Peixoto. 

ACONSELHEM SEUS AMIGOS 

HOTEL VICTORIA 
CAMPINAS 

Como bom Campineiro coopere 

comnosco para o progresso artistico de 

Campinas, mantendo-se socio assiduo da 

I. A. B. 
J 1 

e fazendo uma propaganda efficiente 

entre seus amigos. 

Mensalidade 10$000, S E M J O I A 
Os Concertos e Recitaes serao realisados no THEATRO 

.,....- MUNICIPAL - Cada sacio tem direito á 4 ENTRADAS -

Para a preferencia ás FRIZAS e CAMAROTES ha uma taxa 

de 5$000 - Si um sacio pedir licença ou retirar-se, para tor• 

nar ao quadro social pagará 2 MEZES ADIANTADOS - Tor· 

nando a afastar-se, para voltar pagará 3 MEZES ADEANTA· 

DOS e assim por deante. - As Galerias sao franqueadas ao 

PUBLICO EM GERAL. 




