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1!ua ~·~ caga ... 
O avião é seu. N a VARIG, você sabe que é 
assim . O suave sorriso de uma gentil comissária, 
as atenções de tôda a tri pulação, refeições deli 
ciosas, vinhos e licores selecionados, tudo é para 
que você tenha, no p razer da viagem , a certeza 
de · estar voando entre amigos . . . amigos dedi 
cados; que são todos os funcionários da primeira 
emprêsa brasileira de transportes aéreos . 

VAA·I -G · 
~ o· serviço aéreo brasileiro de classe internacional ! 
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ESTEREOLAS SIEMENS 

, Enquanto com os aparelhos fonográficos comuns I Móveis de linhas elegantes e moder-
Você ouve apenas música "plana", com o novo nas, em côres e madeiras diversas. 
som estereofônico Siemens Você pode desfrutar 6 alto-falantes, grande potência sonora, 
~ a beleza da música. toca-discos Polydor de 4 velocidades. 

SIEMENS DO BRASIL COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
i. 1>E JANEIRO • S PAULO • PÕRTO ALEGRE • RECIFE • 8. HORIZONTE • CURITIBA • LONDRINA • GOIÃNIA 

f 

•. 

"i' 
ROLE X 

o RELóGIO MAIS RELóGIO DO MUNDO 

TEATRO MUNICIPAL 

tiTTit ._._. 
CONCÊRTO EM BENEFICIO DA CAMPANHA DO AGASALHO 

DOS TUBERCULOSOS POBRES DE CAMPOS DO JORDÃO 

PIANISTA 

JACQUES KLEIN 
E A 

ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL 
Sob a regencia do Maestro · 

E D O A R D O D E G U A R N. I E R I 

para aqueles que querem o melhor '' 

jo&lheiros 

praça da república, 2.42- são paulo 
aY. rio branco, 173 -- rio de janeiro 

! 
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o espelho 
lhe repete ... 

ÉS BELA! 
não permito porem 

que o suo 

beleza 

seio preiudicodo 

pelo escolha 

inadequada 

do 

.pó de arroz. 
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O pó de arro% Tormento é · 

apresentado lambem em 
ricos estojos de matéria· 
plástica, p.roprios paro 
presentes. 

.. 

Descendente de família de músicos, é na
tural de Veneza. Iniciou seus estudos musicais 
em sua cidade natal, terminando-os em Paris, 
onde formou-se na Escola Cantorum sob a 
orientação de Vincent d'Indy (composição), 
Louis Fournier (música de câmara). 

Dirigiu o "Quarteto Veneziano del Vitto
riale" visitando as principais capitais européias: 
em 1929 dedicou-se à regência realizando con
cêrtos em Milão, Veneza, Florença, Roma e 
Turim. 

Vindo para o Brasil em 1937, radicou-se no 
país. 

Desde 1938 vem tomando parte em tempo
radas líricas oficiais; foi regente da Sociedade 
"Pró-Músic'a" do Rio de Janeiro. Em 1942 e 
1943 conseguiu contrato para dirigir a orques
tra da S.O.D.R.E. de Montevidéu. Em 1945 re
geu vários concêrtos no Teatro Colon de Bue
nos Aires. Em 1950 esteve na Europa dirigindo 
grandes orquestras das principais cidades do Ve
lho Mundo; dentre as quais: Milão, Veneza, 
Lauzanne, Cracovia, Catovic, Roma, Paris e 
Varsóvia. 

Há varJos anos vem ocupando o cargo de 
Maestro-regente e membro do Conselho Técni
co do Departamento de Cultura da Prefeitura 
do Município de São Pat)lo . 

r.-------
~ I HBU 

EDOARDO DE GUARNIERI 

-------.. 
HBU 

não é só 

para guardar dinheiro ••• 

* O Banco Holandês Unido é, acima de tudo, !!!!! 
Banco poro servi-lo, colocando a suo disposição 

experiência mundial em todos os serviços bancários! 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I~ 
I 
I 
I I Çonsulte-nos, BnNCO HOLftNDÊS UNIDO s.n. ~~R~A~~~vi-\.0 

antes de efetuar Sucursais no Brasil 

I 
_ , RIO DE JANEIRO: SÃO PAULO: SANTOS: 

v: I 
I 
I 
·I 
I 
I transasoes com O fxter•orf Rua luonos Aires. 9/13 Rua IS de Novembro, ISO Rua 15 de Hovembra,1S7/1S9 

~----------------~ 

I 

I 



.. 

, 

""' •. 

r; 
I,~· 

f 
t: 

t 
,. ,, 
}'_~-, 

\t 
):I: 
~· 

~"' 

.;~-..: 

·! ·-. 

'· \::. 

~:' 

,.. 

um banco vai a sua casa ••• 
' levar, em dia e hora marcados por V. S. a 

Além de gozar de melhores taxas, 
seu depósito a prazo fixo no 
Banco A. E. Carva lho S. A. é de 
grande uti lidade para o Sr. 
ou para sua famí lia. como fonte 
de uma rmda fixa que lhe é 
entregue em sua .casa ou em 
seu escritório. livre de •mpostos, 
despesas e preocupações. 

Banco n. E. Carvalho S. O. 
fUNDADO fM 1930 

Rua Formosa, 413- Fones: 36·1194 e 36-0209 (Sede Própria) 

'" ·I 

f 

' 

JACQUES KLEIN 

Vocação exemplar de pianista, nu
trido dos melhores dons de intérprete, 
vem confirmar Jacques Klein o destino 
do Brasil, de enriquecer, com mestres 
do piano, o panorama internacional da 
música. A presença do Brasil hoje se 
afirma no mundo, em múltiplos seto
res: na composição musical, com um 
Villa Lobos; na arquitetura, com um 
Niemeyer; na pintura com um Porti
nari; na literatura; com um Machado 
de Assis ou um Gilberto Freyre; e até. 
vigorosamente, nos esportes. E' uma 
afirmação de vitalidade polimorfa, que 
hoje também ascende a imaginação dos 
povos com a notícia de mais largas 
conquistas do " hinterland" para ' que se 
ponha de pé uma grande cidade em 
plena selva - a nova capital do país . 

De pequenas cidades do interior do 
Brasil têm brotado alguns grandes pia
nistas. Da geração que se acerca dos 
trinta anos o representante máximo e 

(Cont inua) 

O CARRO 
DE CLASSE 
FABRICADO 

NO BRASIL 

I 

I 



.. 

, 

-•. 

•c 

C as a 

Bento Loeb 
Servindo a Soctedod~ Pau/i sto desde 1691 

~~ 
Y~· 
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BAHIA 

rua 15 de novembro, 331 fone·, 32-1167 ·são paulo 

CECY AMARILIS - Hostess Cantora 
MOZART e seu conjunto para dançar 

NAIR RAMOS - Crooner 
PED·RO VIANA ao violão 

CLua , , 

).550"/ 
g' 1 r 

AR CONDICIONADO 
das 17 às 4 horas da madrugada 

FECHADO AOS DOMINGOS 
Praça da Repúlica, 146 - Fone: 36-9121 

* * * 

JANTARES DANSANTES 

"STUHIUM" 

do HOTEL JARAGUA 

Rua Major Quedinh~, 46 

Fone: 37-5121 

f 

.,__/ 
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MOVADO 

ELEGÂNCIA 

E PRECISÃO 

Os mais findos presentes 

poro casamentos, 

bodas de prato, a niversariO& ete. 

PRATA 1!i_ 
MERIDIONAL 

.. 

.·. 

~ 
,) 

.t~ 

São Paulo, 6 de julho de 1960 - às 21 horas 

Concêrto em beneficio da Campanha do Agasalho dos tuberculosos 

pobres de Campos do Jordão 

JACQUES KLEIN 

COM A 

ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL 

sob a regencia do 

Maestro EDOARDO DE GUARNIERI 

BEETHOVEN 

BEETHOVEN 

PROGRAMA 

Egmont Abertura 

Concêrto n .o 5 op. 73 em mi bemol 
para piano e orquestra 

Allegro 

Adágio un poco moto 

Rondó - Allegro ma non troppo 

LORENZO FERNANDEZ . . . . . . . . Batuque 

RACHMANINOFF . . . . . . . . . . . . . . . Concêrto n.o 3 op. 30 
para piano e orquestra 

Allegro ma non troppo 

Adágio 

Alia Breve 

Regente: 

Maestro EDOARDO DE GUAR.NIERI 

r i 
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PARA O 

CAVALHEIRO 

ELEGANTE. 

UM REQUINTE 
/ 

INOISP ENSAVEL 

~Ofl~'~t.J 

~OCI~'~c.-1 
EAU OE TOtLETTE 
Delicada e refrescante 
para a higiene diária 

~ou~d~c-~ 
AFTER SHAVING 
LOTION 
Suavemente perfumada. 

f 

~OCI~'~c.i 
EAU OE 
COL OGNE 
O toque final do bem· 
estar e da e legância 

mascu lina. 

' 

.. 

• 

DuiiMS\~~ 
COMERCIAL INDUSTRIAL E IMPORTADORA 

CONCESSIONARIA DA FABRICA NACIONAL DE MOTORES S/ A. 

FNM - ALFA ROMEO 
Matriz : SÃO PAULO - Escritório e Oficina: VIA DUTRA, Kl. llh 

LOJAS: Avenida da Luz, 635 - 649 - Fone : 37-6349 - Av. Vital Brasil, 558 - 564 
Tels.: PBX- 9-7171- 9-7172- 9-7173 

JACQUES KLEIN 

(Cont iuação) 

já hoje uma elas mais ilustres figuras 
de tôcla a arte pianística brasileira, é 
Jacques Klein, nascido em 1930, em 
Aracarí, no Ceará, um elos Estados 
mais típicos, mais forte caráter, ele
mais colorida e ríspida História, entre 
todos os que compõem o imenso terri
tório nacional. Após começar os estu
dos pianisticos aos cinco anos na bela 
capital cearense, Fortaleza, prosse
guiu-os, ainda criança, no Rio ele J a
neiro, com as professoras Liclcly Ch iaf
fareli Mignone e Lucia Branco. 

Logo viriam as experiências fecun
das el a aprendizagem nos grandes cen
tros internacionais ela música. Dois 
anos esteve nos Estados Unidos , a par
tir ele 1949, como único aluno elo sem
pre lembrado pianista 'William Kapell , 
cuja posição entre os grandes jovens 

.pianistas ·'yankees" foi mais ou a mes
ma a que, na América do Sul, iria as
cender Jacques Klein. Ele se vota de 
fato a uma carreira internacional efe
tiva , feita de uma série sempr e cres
cente de compromissos, que o retêm, 
no exterior, a maior parte do ano. 

Seu lançamento precedeu-se das úl
timas etapas decisivas de aprendiza
gem, em Viena, com o grande profes
sor Bruno Seidlhofer. Sempre demons
trou Jacques K lein uma extraordinária 
musicalidade, espontânea ... O estudo sis
temático serviu-lhe para dotes rapida
mente se clísciplinassem com vistas a 
uma carreira de perspectivas genero
sas. Das mãos ele Seicllhofer, saiu J ac
ques Klein para conquistar . 1953, por 
unanimidade, o: l.o Prêmip In-ternacio
nal ele Genebra, o qual não se conferia 
desde 1948. 

Era um elos · maiores troféus cultu-
(Continua) 

S . PA U LO: R. 24 de 

Maio, 224 • Fone·: 

36-7724 Loja 

* 
SANTOS : Rua Ria · 

Fundada em 1902 chueto, 49 Centro 

. 
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JACQUES KLEIN 

(Contiuação) 

rais que o Brasil a lcançava no exterior . 
Para o pianista, representou um mag
nífico impulw inicial na carreira. E ele. 
só fez cimentar o seu prestígio, evo- ' 
luindo, rápidamente, para um gráu de 
perfeição de arte pianística a que - se 
mostram sensíveis os públicos de qual
quer latitude. Quando retorna ao Bra
sil, é dos poucos que conseguem lotar
o Teatro Municipal do Rio - o que · 
depende também da sua qualidade de 
brasileiro wcialmente festejado. · -

O l.o Prêmio Internacional de Ge
nebra marcou o " debut" absoluto de 
Klein. 

Seguiram-se " tournées " que o leva
ram, com eloquente êxito, a Oslo, Co
penhague, Helsinki , Estocolmo, Vie
na, Londres) Roma, Paris, Genebra, 
Salzburgo, Milão, Veneza, Florença, 
Ri0, São Paulo, Montevideu, Buenm: 
Aires, Santiago do Chile, para só citar 
as cidades mais importantes. Entre os 
maiore3 sucessos de Klein se contam, 
ultimamente, sua execução do terceiro 
Concêrto de Rachmaninoff, com a Real 
Filarmônica de Londres, e apresenta
ções relevantes com a Sinfônica de 
Viena, a Sinfônica da Escócia, a Sin
fônica de Hanover, além de audições 
na Academia de Santa Cecília, de Ro
ma, no Mozanteum de Salzburgo, e 
muitas outras, na Espanha, Italia, Por
tugal , Inglaterra, Austria e Alemanha. 
Foi solista de orquestra, em Bolonha, 
no Teatro Comunale, na mesma série 
em que figuravam Menuhin , Rubins
tein e B. Michelangeli . 

Para 1959, Jacques Klein programa 
uma "tournée" pela Argentina, Chile, 
Colômbia e Perú. E para a temporada 
de 1960/61 , Jacques Klein , realizará o 
ciclo integral das obras pianísticas de 
Brahms, em sua totalidade, contratado 
,:>ela Aula Mag-na da Universidade de 
Roma, a mais importante sociedade de 
recitais da capital .italiana. Sua atua
ção procederá a de Wilhelm Kempff. · 
que interpretará a obra integral de 
Beethoven. _ 

meias 

são 

e beleza. 

As 

são 
extremamente 

elegantes. 

UM 

r 

Studio POPOFF Publicidade · 
. 
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REFERÊNCIAS AO PROGRAMA 

Egmont - Abertura - Esta "ou
verture" patética foi composta em 
1810 por .1::\eethoven para o drarria de 
Goethe, " Egmont". O heroi deste dra
ma, o Conde de Egmont foi condena
do à morte em 1 5~7 por haver tenta
do sublevar os Países Baixos contra 
o dommio da Espanha. 

A Abertura resume este drama. Ini
cia com acordes rudes que anunciam a 
sombria resolução de J:<:gmont, conti
nuando, sob um rítmo estranho e apai
xonado, com acentos desolados, tradu
zindo ai lutas. Quando o silêncio faz 
transparecer a morte do heroi, surge 
uma conclusão triunfal, surpreenden
te, proclamando o triunfo da liberda
de comprada pelo sacrifício ele Eg
m ont. 

Concêrto em mi bemol - op. 73 
n .o 5 - Este concêrto é por assim di
zer, a "pedra ele toque" dos pianistas . 
Executando-o tornaram-se célebres os 
pianistas Busoni e D' Albert, que de
ram a -este concêrto uma expressão 
que o fixou nas páginas ela história 
dos concertistas. 

Estruturalmente a obra não é mui
to complexa, encerrando porém, um 
caráter sinfônico bastante desenvolvi
do, especialmente o primeiro movi
mento onde o piano e a orquestra se 
completam de maneira absoluta e de
finitiva. O Adágio forma como que 
um parêntesis de grande serenidade, 
contrastando de maneira admirável 
com o primeiro movimento; · de- tom 
triunfal, e com o Rondó, repleto da 
mais franca alegria. . . , . 

Nesta produção. beethoveniana, a 
forma é mais ou menos a .mesma em
pregada por Mozart, nota!.}do-se en
tretanto maior amplitude,. pr_incipal
mente nos "tutti" orquestrais. Nos 
diálogos · qUe, .· em ·outras peças dês se 
gênero apresentam uma relativa im-
portância, aqui, no Concêrto em mi be-

f 

mal, atingem verdadeiramente os limi
tes de uma eloquência sem par. 

Esta obra data de 1809. 

Batuque - As pesquisas de LO
RENZO FERNANDEZ sôbre música 
brasileira, a par dos resultados pre
ciosos sob o ponto-de-vista teórico, de
ram origem a deliciosas obras musi
cais, como a série de canções brasilei
ras , originais ou harmonizadas, e co
mo o bailado "Imbapára" de que faz 
parte o "BATUQUE". Este estruge, 
soturno, dos instrumentos de bateria, 
para ir pouco a pouco ganhando a or
questra, num crescendo formidável e, 
em breve, a dança é desenfreada em 
todos os instrumentos, findando num 
a uclacioso " tremo lo" . 

Concêrto n.o 3 - Serge Rachmani
noff, compositor e pianista, nasceu 
em Onega (Rússia) no ano ele 1863. 
Estudou no Conservatório ele San Pe
tersburgo tendo sido aluno de Dem
jansky, Zvierew, Silotti e Taneiew. 
Foi · conhecido primeiramente como 
pianista porém logo despertou a aten
ção de todos como compositor, tendo 
ganho, em 1892, o prêmio ,ele Meda
lha de ouro, por suas composições. 

Rachmaninoff compôs cinco con
cêrtos para piano e orquestra. O de 
n.o 3 revela, em espírito e técnica, a 
bem definida: e sugestiva personalida
de de seu compositor. Compreende os 
trê,s movimentos tradicionais da for
ma, com um "alegro ma non troppo"; 
"Adágio" e "Alla breve" . 

O primeiro é cantante e majestoso; 
o segundo lento e sonhador; o tercei
ro, brilhante e enérgico. 

A instrumentação desta obra é rea
lizada de maneira inteligente e rica de 

efeitos. 
Comentários de 
Judith Cabette 
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EIS UMA GRANDE VERDADE! ••• -

•···11····· • •• .. ' . •• •• .• as flanelas e os •. 
.• cobertores das · •. .• ' . 

l CASAS PERNAMBUCANAS \ 
: · ~ 
: esquentam muito mais : 

: · e custam muito menos : 

• • • • • • ••• •• •• •• ••• ••••••• 
CASAS 

onde todos compram melhor 
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