


IRANY LEME 

Muito cedo iniciou seus estudos de piano e a sua 
estréia foi um sucesso sensacional. 

Estudando sem trégua, dominou a técnica do 
piano, colocanc~o-se no primeiro plano entre os nossos 
artistas do teclado. Sua arte foi colocada a serviço de 
um amplo repertório, abrangendo a música clássica, 
romântica e contemporânea. Tem atuado como 
solista e é considerada uma das melhores professoras 
da atualidade. 

A sua musicalidade e talento, exigida pelas 
platéias de Norte ao Sul de todo o país, valeram-lhe 
inúmeras críticas, destacando-se entre muitas as 
seguintes: 

FRANCISCO MIGNONE - "Há pianistas que 
tocam com talento e muita virtuosidade. Mas, muitas 
vezes, não sabem o que fazem! lrany é das poucas que 
sabe o que quer com a vantagem de saber o que quer 
e o que é MúSICA! 

GUILHERME FIGUEIREDO - "O que me 
encanta no piano de lrany Leme é a maneira como 
essa artista coloca a sensibilidade a serviço da inteli
gência e a inteligência a serviço da sensibilidade. Seus 
dedos penetram o pentagrama e dali extraem uma 
"facilidade" que é pura técnica: e é essa técnica que 
nos traz a inteligência - sensibilidade de lrany Leme 
aos ouvdos. Com isto ela nos re-compõe o que o autor 
compôs". 
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SALA ARNALDO ESTRELLA 

18 de Julho de 1981 - 17:00 horas 

PROGRAMA 

IRANY LEME- Pianista 

1? PARTE 

- Soneto de Petrarca 1 04 

- Estudo de Concerto "La Leggerezza" 

- El Albaiãn 

2~ PARTE 

- Pour le Piano 
Prelude 
Sarabande 
Toccata 

- 6? Valsa Brasileira 
(Dedicada a lrany Leme) 

- Pierrot 

LEOPOLDO M IGUEZ- Scherzetto 

DÍRETOR GERA L DA SALA ARNALDO ESTRELLA 
MIGUEL FUSTAGNO 



HA 56 A~JOS FORNECEMOS INSTRUMEI\JTOS MUSICAIS 
DE QUALIDADE PARA TODO O BRASIL 

Ao ensejo dos recitais realizados pela SALA ARNALDO ESTRELLA, congratulamo-nos com todos os artis
tas, pelo alto padrão de espetáculos apresentados e auguramos êxito sem precedentes a esta tniciativa cul
tural que abre novas pespectivas aos nossos artistas. 

Representante 
CASA MILTON PIANOS LTDA. 

Rua MARIZ;=: BARROS, 920- Tels. 234-8522 e 228-4413 (Tijuca) 
Rua HILÁRIC DE GOLtVEIA, 88-A- Tel. 257-75R6 (Copacabana) 




