
ALMOÇO OU JANTAR 

Cr$ 650,00 

No Restaurante do 

HOTEL EXCELSIOR 

com 

Smorgasboard de 50 pratos 

* 
STUDIUM 

du Hotel J araguá 

ELDA MAYDA 
apresenta 

GUERINO 
e seu co,njunto 

Jantares dansantes das 
9 às 3 da madrugada 

PIANO BRASIL . 

para a futura virtuose! 

Antecipe o prêmio à futura artista. 

Dê à sua filhinha o piano que ela 
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PIANOS BRASIL S. A. 
Ruo Stello, 63 • S. Paulo 

* objet de arte 

* relógios 

* jóias 

* pr.ata inglesa 

Servindo a Socicd:1dc Paulista desde 1891 

Rua Barão de Itapeti;J.inga, 140 
conj. 71 e Loja 1 

FAQUEIROS: PRATA 1 O O 
FAQUEIROS: AÇO IN O X 

BAIXELAS E PRESENTES 

A venda ilas casas do ramo que 
exigem QUALIDADE 
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

CONCÊRTOI SINFôNICO E ESPIETACULO DE BAILADO 

em homenagem ao «DIA DO FUNCIONÁRIO PúBLICO» 

ORQUESTRA . SINFôNICA MUNICIPAL 
Solista : ESTHER FUERTE WAJMAN 

Reg-ente : MAESTRO SOUZA LIMA 

Participação dos l.os bailarinos e solistas' eo Teatro Municipal 

:MARíLIA FRANCO- JOSHEY LEÃO- ANAMARIA BALOGH- GIL SABOYA 
MICHEL BARBANO - NORMA MASELLA - WILSON DE ALMEIDA -

. IÃRA MARCIAL- ANETE FERNANDES 

Direção coreográfica: 
~I C H E L B A.R BANO 



PARA O 

CAVALHEIRO 

ELEGANTE. 

UM REQUINTE 

INOISPENSAVEL 

EAU DE TOILETTE 
Delicada e refrescante 
para a t"' i9!.-:':':": diária. 

AFTER SHAVING 
LOTION 

., 

Suavemente perfumada. 
amacia e réjuvenesce 
a p~i.e. 

EM 2 TAMANHOS 

~OCI~,Lc; 
! 

E~U DE 
COLOGNE 
O toque final do bem
estar e da elegância 
masculina. 

·"" 

SOUZA LIMA 
( da Acad~~ia Brasileira <le ~lúsica) 

Souza Lima, um cios maiores pianistas brasi
l eiros, regente e c(}mpositor.• mrsceu em São 
Paulo, descendendo de tradicional familia pau
lista. Realizou seus primeiros estudos com 
.José Augusto de Souza Lima. passando, após. 
a aperfeiçoar-se com . Chiaffarelli, nome dos 
mais ilustres no ensino de piano no Brasil. 

Com a idade de dezesseis anos já dera inú
meros recitais no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, tendo recebido vários prêmios de Com
posição, matéria que estudou com A. Cantú. 
Por iniciativa do Senador Freitas Valle, seu 
a migo e protetor, seguiu para a Europa, per
manecendo em Paris pelo espaço de onze anos , 
tendo estudado com as maiores autoridades no 
e nsino de Piano e Composição. Cursou o Con. 
servatório Nacional daquela cidade, tendo 
obtido o primeiro prêmio na classe de Mar
guerite Long, de quem . foi aluno predileto 
durante tôda sua permanência na França. 
Desde 1922 tem percorrido inúmeros países 
da Europa obtendo em suas excursões artísti
cas os mais calorosos êxitos. 

Tocou nas principais capitais européias, não 
só em recitais como também; com as mais 
célebres orques'tras do mundo. Realizou «tour. 
nées» no Norte da Africa e Oriente. Estudou 
orgão com o renomado Eugêne Gigout, aper
f eiçoando-se em música de câmara com o in
signe Chevillard, em composição com Eugêne 

Coais e história da música com Maurice Em
manuel. 

E' chefe de orquestra, pianista, compositor, 
professor de p iano, de regência, de composi. 
ção. de música de câmara, de estética musical 
e de história da música. Fundador das. Esta
ções de Rádio Tupi e Gazeta. E' diretor artís
tico da Editôra Musical Irmãos Vitali, 

Recebeu inúmeras condecorações entre elas: 
a Legião de Honra da França, da Tunísia e 
Marrocos, por ocasião de seus concertos naque
les países. Como compositor destacou-se 
-em inúmeros concursos recebendo entre êles, 
o 4-0 prêmio do Concurso Internacional «Rei
chold» dos Estados Unidos , certame que ret1-
niu mais de 400 concorrentes. Seu poema sinfô
nico «0 Rei Mameluco.» obteve o primeiro prê. 
mio no concurso realizado pelo Departamento 
Municipal de Cultura de São Paulo. 

Recebeu a incumbência da Comissão do IV 
Centenário para escrever um bailado, ao qual 
denominou «Fantasia Brasileira», composição 
que o]:jteve enorme sucesso. 

Fêz parte do júri internacional de piano, em 
Paris, onde foi a <.:onvite do Govêrno da França. 

Souza Lima é membro fundador da Acade
mia Brasileira de Música, porfessor honorário 
dos Conservatórios de Recife e Bahia regente 
e assistente.técnico do Departamento' Munici-
pal de Cu~tura de São Paulo. · 

para aquele$ que querem o mélhor 

praça da repúbl co, 242 

·av. rio branco, 1 7 3 
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MARILIA FRANCO 
JOSHEY LEÃO 

GIL SABOIA 

NORMA MASELLA 

MICHEL BARBANO 
WILSON DE ALMEIDA 

VIOLÃO.. . . música . repousante 
· que «-toca» · 'hosso coraÇão ! 

lllEIO SÉCULO DE TRADIÇÃO, FABRICANDO O 1\IELHOR VIOLÃO 

FÁB. ~J. C<\,,. LO;JA ~ . . , EXPOSICii.O : R. VOLUNTARIOS DA .I/ATRIA,, 2a5~ 
· 'FONE : 3-8934 . 



PROFESSôRES . ~OMPONENTES DA ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 
COORDENADOR DOS CORPOS ESTÃVEIS : PROF. RAUL LARANJ EIRA 

Vio~no cSpalJa, 
Clemente Capella · 

cConcertinoo 
João Baptista P<iffo 

1 -o~ Violinos 

Dante Miglior! 
Amfldeu Barbi 
Nat!ln Schwartzman 
Antonio Felix Ferrer 
Orsini de Campos 
José Giammarusti 
Cecilia De Falco Sansigolo 
Vicente Scramuzza 
Emma Klein 

Miguel Caracciolo 
Oswaldo José Sbarro 

2.os Violinos 
Antonio Giannelll 
Nelson Bruscato 
Joel Tavares 
Eva Varas 
Geraldo Liserre 
Zilda Wolosker 
Armando Ciglioni 
Najla Maluf Schaun 
Carlos Del Papa 
Manfredo de Vincenzo 
Mario Tomazoni 
Dqra Lobato e Silva 
GU,ilherme K . Netto 

Violas 
Perez Dworecki -
He'nry Muller 
Bela Mor! 
Regis Duprat 
José D 'Nunzio 
Maria Lulza Azevedo 
Francisco Torre 
Jl.olio .Batlni 

Vi~loncelos · 
Cecilia Zwarg 
Frederico Capella 

Rogerio Dupra t 
Luiz VaroU 
Lauro Del Claro 
Juiius Neuhoff 
Ezio Dal Pino 

Contrabaixos 
Alexandre Moreira 
Alfredo coraria 
Guidp Bianchl 
Arth~r Cenizio 
Nikolaus Schevtschenko 
Ma~ Antonio Bruc;Í,li 

I · . . 
Flautaa · 
Salvá.dor Cortes! 
AlmÓdovar Bortolln 

rlaÚthn 
Rosário D. G, de Cárla 

Obo~s.- ., .... _. .-._._,:·:;., .~\ .. :- .. 
Walter Blanchl 
Salvador Ilson Masano 

Corno Inglês 
Francesco Pezzella 

Clarinetas 
Nabor Pires Camargo 
Leona:r.do Righi 
Gil C. ;SÚva 

Clarone. 
NÍcola. ·Antonio Gregorio 

~agotes 

José Antonio ' da Cunha 
George Olivier Toni 
p ustavo .Busch 

·contrafagote 
Abramo Garinl 

Trompa• 
Silvio Olianl 

Enzo Pedini 
Juliano Garinl 
Ronaldo Bologna 

Tr ompetes 
,Dino Pedinl 
Jayre L eão da Silva 
H aroldo P aladino 
Clovis Siqueira Mamede 

Trombones 
Antonio Ceccato 
Giacinto Fucei 
Gilberto Gagliardl 

Tuba 
, Gasparo Pagliuso 

Harpa! 
Eisa Guarnierl 
Leda Guimarães Natal 

Orgão 
Angelo Camln 

Piano 
Alberto Sanes 

Tímpa.noc; 
Ernesto De Lucca 

Acessórios 
Vicente H. L . · Gent!J 
Antonio Torchla 

Prato e Bombo 
Agostinho D"Onofrlo ~ 

&dato;" Mnsical 
JudiJh, Cabette 

Arquivo 

Lucia A. M. de Almeidl. 
Benedito R. de Matto~ 

lll<>ntagem 

.João Colomina Domenecb 
Balduino de Andrade 
Adeielmo Garabetti 

Encarregado 
Hur;nbei-to Checchia 

c a .s a nazarian 
ARTIGOS FINOS 

PARA 

CAVALHEIROS 

úLTIMAS CREA~õES 

A VENlDA SÃO JOÃO · ESQ. CONS. CRISPINIANO 

o . ROTEIROS E TESOUROS 

Tesouros •escondidos no Brasil : riquesas ocultas, escravos, mineradores e 

ricos fazendeiros ! Uma p:ovoação mi·steriosa em p·lena Amazônia. Ambição, 

virolênda, amor, suce·ssos e . fracassos eis «Roteiros e Tesouros»., um livro de 

Fernando Bittencourt, recentemente lançado .por Edições GRD. 

R . E F E R :íl: N C I A S A O P R O G R A M A 

"SALVADOR ROSA'' - ABERTURA 
- "Salvador Rosa" é a ópera final de 
uma trilogia do mestre . brasileiro. As 
operetas, '' Si saminga" e "Nella Luna'', 
ti:t)ham trazido ao . moço recém -saído 
do Conservatório de Milão, os louros de 
um êxito fácil, mas llle·m por isso menos 
-estimulantes. ' 

"Il Guarany"_ (1870), sagrou definiti
vamente o aluno de · Lauro Rossi entre 
os grandes compositores da época. Car
los Gomes, depois do insucesso de "Fos
ca" (1872) , procurava uma reabilitação, 
e de fato, dois anos depois (1874)' sur
gia "Il Salvator Rosa", que, no Teatro 
Carlo Felice, de Gênova, obteve entu
siásticos aplausos. 

Esta "Abertura" é a mais popular e a 
de maior agrado do público, depois d:a 
Sinfonia do "Il Guarany". 

CONCÊRTO EM LÁ MENOR OP. 5~ 
- Terminado em 1845 e dedicada ao 
pianista e compositor Ferdinand HiHer. 
esta obra é o único concêrto para piano 
e orquestra escrito por Schumann e um 
dos trabalhos mais significativos do 
mestre. 

A melodia flui com tal abundância. 
e mPVe-se com uma graça sing·ela, que 
podemos considerá-la verdadeiramente 
inspirada. Dando· a impressão de uma:. 
Sinfonia, na qual o piano toma parte 
ativa, divide-se em três movimentos . .O 
primeiro, "AUegro", inicia-se com uma. 
frase longa em que. se ·ouvem ·primeira
mente os acordes do piano e -a cuja ex
pansão conttibu•em os diversos grupos 
da orquestra, sendo o tipo clássico· da. 
melodia "schumanniana". Nêsse trecho 
inicial. o movimento múda várias vêzes: 
de estilo, passando do "Allegro affetuu
so" a um "Andante" episódic-o, prove
niente do primeiro tema. Retorna o "Al-

' -

GUIA DA MúSICA E .DA DANÇA 
Prof. : LUIS _ EtlMERICH; , ' 

' ' 
O livro mais completo até hoje publicado em português 

História da música, da ópera•e da dançá :- Dados sôbre 
3!57 instrumentos, 479 compbsttores, 507 danças e 455 
grandes valores do mru,ndio da música e do " ballet': 
Enredo de 82 óperas e 110 b1a.ilados . Completa termz

nologia . Registro Fonográfico . 
.. _, 

EDIÇÃO BOA LEITURf. I . ~m tô~as . q~ )ijvrarias 
Pre;fá cio de Francisco Mignone - 546 páginas 
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REDAÇÃO - ADliiiNISTRAÇAO -

PlTRJ.ICIDA DE 
a v. ipiranga, 795 - }. • andar - conj. 105 

fone: 37-4841 são paulo 

* 
Diretores 

M. H. RIBEIRO 
JOÃO B. RIBEIRO 

* 
Coor<lenação Artistica 

A. MENDES 
P. BRUCK 

* 
Coordenação G1·áfica 

ANTONIO I. SA ~TOS 

* Relações Públicas 

MILTON SOUZA 

* Colaboradores 

JUDITH CABETTE 
LUIZ ELLMERICH 

OLIVIA FLORENCE 
SANDRA H. RIBEIRO 

PAULO O. CERQUEIRA 
RITA MARIANCIC 

* 
Contatos 

HE~:\7. \'I:~DET:!.KY 
!RENE HIPPTUS 

CRISTINA VI~SER 
T . ALVARENGA 

ADEMAR CASANOVA 
ANTONIO SOUZA 

ANTONIO FREIRE 
ANTONIO ALVES 

JOSlll OLIMPIO 

* 
Composto e impresso na 

GRÃFICA CINELÃNDIA LTDA. 

legro" com a cadê e ac·eleração ter-
minal. 

O segund·o movimento "Intermezzo" é 
uma troca de réplicas entre o piano e 
a orquestra. Longo canto d:os violonoc
los é ouvido. A união com o "Finale" se 
faz mediante a r epetiçálo _(clarineta e 
fago.te) do primeiro tema do concêrto. 

O terc~iro movimento é · compreendido 
por dois 1:!2mas: o primeir-o, de um ca
ráter rítmico, cheio de agilidade (Al

. legro-vivace) : o segundo em contra
tempos (Finale). 

Schumann escreveu êste concervo 
após um profundo estudo das obras de 
Johann Sebastian · Bach: fortal,2cendo 
assim seu estilo nessa escola, conforme 
êle mesmo confessou. 

SUITE N.o 2, EM SI MENOR- Bach. 
escrev·eu quatro "SuitJes" para orques
tra . . porém referia-se êle à essas obras 
como "Aberturas", isso por ser o movi
mento inicial apresentado na forma da 
"Abertura", aperfeiç<}ada por Lully 
(1632-87) . Apesar disso. os movim2·ritos 
dançantes que se seguem a cada "Aber
tura" explicam por si só o título de 
"Suítes". Dos quatro trabalhos nesta 
forma, o segundo e o quarto· tornaram
se mais conhecidos. 

A segunda "Suite", 1em si menor, é' e3-
crita para flauta e orquestra de cordas. 
constituindo uma obra graciosa, alegre 
e espontâneamente viva. 

Constituem seus movimentos: Ouver
ture, Rondeau, Sarabanda. Bourrée, 
Polonaise. Minuet, e. para finalizar, em. 
lugar da Ciga, uma animada Badinerie. 

Êste trabalho hoje nos é apresentado 
numa feliz adaptação coreográfica ce 
Michel Barbano. · · 

Comentári1<JS de 
JUDITH CABETTE 

F~RIAS OU FINS DE SEMANA. 

Passe na 

TI Fazenda .d 
~@~@lífl{ · 

Informações: PEDREIRA: 60 
· s. P.: 62-8591 e 34-091& 

:É 

t. i 

um_ prazer .. ._ 
' '-

usar Véstidos feitos ·com os ~a.r~:\áiho
sos tecidos de super~or .c;lu·~~!dad~ pas ! . ···J_' C 

CISIS PE~IMBUCDHIS 
ONDE TODOS COMPRAM 



ORL Y, PORTA DA EUROPAf 

Vá à Europa, iniciando e terminando a viagem de seus sonhos por Orly. 
Ao descer em Orly - o mais moderno e fascinante aeroporto de todo o mundo -
V. tem a impressão de estar penetrando em luxuosa cidade miniatura. Há hotéis. 
r estaurantes, bancos, correio e inúmeras lojas onde se vende tudo que é francês,. 
.inteiramente livre de taxas. 

A penas 14 km de magnífica auto-estrada permitirão que V. conheça Paris, a 
C idade Luz. E Orly é o centro de operações da Air France, a maior rêde aérea 
d o mundo, com mais de 200 partidas diárias. 

·.rôda a Europa é vizinha de Orly pela Air France. 

AIR FRANCE . 
~ M/1. 10 11 RÊDii A É REA MUNDf~A. 

Paulo, 11 de Setembr o de 1962 - às 21 horas 

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 

Secr etaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

FESTIVAL DEBUSSY 
comemorativo do centenário ele seu nascimento 

com a colaboração da 

ACADEMIA BRASILEIRA DE MúSICA 

J. C. CALDEII\.A FILHO 
(da Academia Brasileira de Música) 

MARIA VISCHNIA 
(violinista) 

SOUZA LIMA 
(da Academia Brasileira de Música) 

QUARTETO DE CORDAS MUNICIPAL 

Programa 

V.' Parte 

Conferência sôbre «DEBUSSY E SEU MOMENTO HISTóRICO» 

pelo Acadêmico «J. C. CAI ... DEIRA FILHO 

2.'.' Parte 

Sonata em sol menor para violino e piano 

- All egro vivo 
- In term éde - Fantastique et léger 
- F inal e - Tr és an imé 

MARIA VISCHNIA 
(violino) 

SOUZA LIMA 
(piano) 

Quarteto de cordas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . op. 10 - em sol menor 

- Animé et trés décidé 
- Assez vif et bien rythmé 
- Andantino doucement expressif 
- Trés modéré 

QUARTETO DE CORDAS MUNICIPAL 

1.'' violino - Gino Alfonsi 
2.'' violino - Alexandre Schaffmaun 

Viola - Johannes Oelsner 
Violoncelo - Calixto Corazza 



Souza Lima, um dos maiores pianistas brasi
le iros. regente e compositor. nasceu em São 
Paulo, descendendo de tradicional família pau
li5'ta. Realizou seus primeiros estudos com 
José Augusto de Souza Lima. passando, após , 
a aperfeiçoar.se com Chiaffarelli, nome das 

_mais ilustres no ensino de piano n o Brasil. 
Com a idade de dezesseis anos já dera inú

meros r ecitais no Rio de Janeiro e em São 
Paulo , tendo recebido vários prêmios de Com. 
posição, matéria que e'Studou com A. Cantú. 
Por iniciativa do Senador Freitas Valle, seu 
amigo e protetor, seguiu para a Europa, per
manecendo em Paris pelo• espaço de onze anos, 
tendo estudado com as ma iores autoridades no 
ensino de Piano e Composição. Cursou o Con. 
servatório Nacional daquela cidade, tendo 
obt~do o primeiro prêmio na classe de Mar. 
guerite Long, de quem foi aluno predileto 
durante tôda sua p~rmanência na França. 
Desde 1922 tem percorrido inúmeros países 
da Europa obtendo em suas excursões artísti
cas os mais calorosos êx1tas . 

Tocou nas principais capitais européias , não 
só em recitais. como também, com as mais 
célebres orquestra'S do mundo. Realizou «tour. 
nées» no Norte da África e Oriente. Estudou 
orgão com o renomado Eugêne Gigout, aper
:feiçoando-se em música de cãma.ra com o in
signe Chevillard, em composição com Eugêne 

SOUZA LIM 
(da Academia· Brasileira de 1\Iúsica) 

Cools e história da música com Maurice Em
manuel. 

E' chefe de orquestra, pianista, compositor, 
professor de piano, de regência, de composi
ção, de música de cãmara, de estética musical 
e de história da música. Fundador das Esta
ções de Rádio Tupi e Gazeta. E' diretor arl'is
tico da Editõra Musical Irmãos Vitali. 

Recebeu inúmeras condecorações entre elas: 
a Legião de Hoi)ra da França, da Tunísia e 
Marrocos, por ocasião de seus concertos naque
les países. Como compositor destacou-se 
em inúmeros concursos recebendo entre êles , 
o 4-0 prêmio do Concurso Internacional «Rei
chold>> dos Estados Unidos, certame que reu. 
niu mais de 400 concorrentes. Seu poema sinfô
nico <<0 Rei MamelucO>> obteve o primeiro prê. 
mio no concurso realizado pelo Departamento 
Municipal de Cultura de São Paulo. -

Recebeu a incumbência da Comissão do IV 
Centenário para escrever um bailado, ao qual 
denominou «Fantasia Brasileira», composição 
que ojjteve enorme suces·so. . 

Fêz parte do júri internacional de piano, em 
Paris, onde foi a convite do Govêrno da França. 

Souza Lima é membro fundador da Acade
mia Brasileira de Música, porfessor honorário 
dos Conservatóríos de Recife e Bahia regente 
e assistente.técnico do Departamento' Munici-
pal de CuU·ura de São Paulo, . 

CONFIANÇA Ê A BASE PARA A COMPRA DE UMA JóiA 
para aqueles que o melhor 

jàalheiros 

praça da epublica, 242 
av. rio branco, 173 r -io 

sã o p_aulo 

QUARTETO DE CORDASc MUNICIP_AL 

GINO ALFONSI - 1.o.violino. iniciou seus 
estudos aos 9 anos de idade, estudando piano e 
harmonia. Aos 15 anos deu seu pr imeiro reci
tal ao público de São Paulo, tendo tocado em 
1929 pela primeira vez como solista de orques
tra, um concêrto de Beethoven. Com grande 
conhecimento no vastíssimo repertório de mú
sica de cãmara, tocou em diversos conjuntos 
cameristicos. Foi violinista elo an~i go Quarteto 
<<Haydn» e <<Spalla>> da Orque·stra Si nfônica 
Municipal ele São Paulo. 

ALEXANDRE .SCHAFFMANN - 2.o-violino, 
iniciou seus e!!!tudos na E u•opa . Em 192.0 es
tudou no Conservatório de Filadelfia .. Voltando 
ao Brasil, aperfeiçoou seus estudos de músi
ca com o prof. Martin Braunwiser·. Atual. 
mente, é prof. cat·edrático da Escola Livre de 
Música da Pró-Arte de São Paulo. Foi um do'S 
fundadores da Orquestra Sinfônica de São 
Paulo, onde ocupou o cargo de violino «Con
cer\':ino». Tem apresentado vários trabalhos de 
transcrições entre os quais _de Debussy, Dvo
-rak, Oswald, Mussorgsky e · Tupinambá. 

~-JOHANNES OELSNER - Viola, .brasileiro 
(naturalizado), estudou com o célebre violinis
ta':. francês Henry Marteau. concluindo seu cur
so com o afamado Gustav Fritzsche em .Dres
den, (Alemanha) onde nicebeu o primeiro prê. 
mio. Ingressou no famoso Quarteto 'Fritzsche 
de Dresden, com o qual viajou dura.n)te muitos 
anos dando inúmeros concertos na Europa e 
À_rpérica Latina. Em 1939 veio ao Brasil, radi
c;tndo-se em São Paulo, onde fôra convida.do pe
lo Departamento ele Cultura,, para tomar par
t~ no Quarteto «Haydm>. Foi violista <<S'palla» 
d.a Orquestra Sinfônica Municipal. .A!tualmente 
é ·professor do Seminário de Música da · Pró
Arte e da Fundação Alvares Penteado. 

1 de ABRIL,AÕO -
' I :.,_ . 

ARTIGOS FINo·s 

CALIXTO CORAZZA - Violoncelista., nasceu 
em São Paulo, tendo iniciado seus •estudos-.de 
violoncelo com seu pai. Aos nove a nos passou 
a fazer seus estudos com o prof. Armando Be
lardi. Revelou.se bem cedo artista de raras 
qualidades apresentando-se ao público a.inda 
muito criança. Em 1935, ao ser formado o 
Quai(teto <<Haydn». e o Trio «São Paulo» do 
Departamento de Cultura do Município de· São 
Pa_ulo, fo1 honrado com o convite do saudoso 
Mano de Andrade para o cargo de violoncelis
ta. F01 professor catedrático da Escola Livre 
de Música. 
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a proteção invisível pai'a seu ~Jnteado 
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:spray net de --H*8m-
O Spray Net de Helene Curtis, invisivelm ente, mantém seus cabelos 
penteados o dia inteiro. Uma vap?Jriza çào de Spray Net a ssegu ra ~ d ~ modo suave 

1 e natura l, 0 penteado que você mais deseja . . . mesmo com tempo um1do ou ventoso . 
Essa é a ação mágica <le Spra y Net. Só Helene Curtis põe à sua escolha 
dois tipos de fixadores : Regular e Super·Sort. Usados também em cabelos coloridos. 
Não endurece o penteado e oão deixa residuos. 

O MAIOR NOME EM PRODUTOS PARA A BELEZA DOS CABELOS 

1~1 NIASI S.A. 
Av. Miruna, 971 , @ 

QUARTETO DE CORDAS MUNICIPAL 

Em 1935. na cidade de São Paulo , sendo Pre
fe ito o E xmo. Sr. Dr. Fábio da Silva Prado 
fu ndou-se o Departamento Mun icipal ele Cultu~ 
ra , ideado, organizado e então dirigido por 
Mário ele Andrade. 

Sendo Mário de Andrade , musicólogo e so
ciólogo, uma da·s suas prime iras rea lizações fo i 
organ izar conjuntos de cámara resulta ndo as_ 
sim a existência do Quarteto <<Haydn», hoje 
QUARTETO DE CORDAS MUNICIPAL. send o 
componentes Gin o Alfonsi (1.o-Vic:lino), Ale
x a nd re Scha.ftmann (2 .o-V.iolino) , Johannes 
Oelsner (Viola) e Calixto Corazza (Violonce
lo). Logo em seus primeiros recitais foi pos
sível perceber a excelência dos quatro execu
tantes. Em pouco tempo o «Quarteto de Cordas 
Municipal» projetou..se nacionalmente. De longa 
data é indubitavelmente o melhor conj unto do 
gênero, em todo o P a ís ; é um quarteto d igno 
dos cen:tros musicais mais ad ian ta dos tanto da 
América quanto da Europa. 

Além dos compositores clássicos e modernos 
de Inúmeros países, o Quarteto lançou, em pri
meiras audições, obras de muitos autores bra
si leiros, tais como Villa-Lobos, Camargo Guar
nieri , Nepomuceno, Cláudio Santoro, Henrique 
Osvald, Lorenzo Fernandez, Vie ira Brandão, 
Luiz Cosme Braunwieser. Também em primeira 
audição, lançou composições de autores de ou
tras nacionalidades, como o i ng lês Stanley Ba
tes, os norte-americanoR Ross L ee Finne:,· . 
Walter Piston, Aaron Copland e Ernest Bloch . 

O Quarteto de Cordas Munic ipal apresentou
se várias vêzes na Capital do Pais, vis itou d i
versa·3 capitais de outros Er(ta.dos, e em feverei
ro de 1950. a convite do Govêrno francês , este
ve em Paris, onde obteve grande sucesso, ten
do realizado ainda , quando de regresso, con
certos na Itália. 

Disse N. Castel do «Paroles FrançaiseS >> , de 
Paris: <<0 Quarte to de São Paulo apresentou-

se ao pú,bli co de Paris executando Beethoven, 
Debussy e Vill a-Lobos. Magníficas realizações, 
belas execuções mui to cu i dadas e profundas, 
trabalho minuciosamente equilibrado. Êsse 
conjunto, que possui expressões calorosas e 
arcos n ot ave lmente d isciplinados, pode rivali
zar-se com os grandes quartetos de reputaGão 
mundi a l. A obra de Villa-Lobos é cheia de difi
culdades r ítmicas; cada movimento é muito 
característico e sua execução exige intérpretes 
de grande classe >>. 

Em dezembro de 1959. a convite do Govêr
no da República Federal de Bonn, o Quarteto 
de Cordas Munic ipal segui u novamente para 
a Europa, em «tournée>> ar~ística. 

Esta fase fo i iniciada com dois concertos a 
bordo do vapor que viajava, salientando músi
cas bras il e ira·3 e cuj os aplausos recebidos mais 
incentivaram os quatro músicos para a. série de 
apr esen tações que haviam preparado. 

E m Gênova, o cr ítico Leopoldo Gamberiní as.. 
sim se expressou: « . .. a ntes de mais nada de
vemos d izer que a sonorid ade dêste Quarteto 
é estupenda ». 

Em Roma, onde obtiver am caloroso s ucesso. 
foram conviclaclos por empresários particulares 
para a li retornarem em 1960. 

Na Alemanha, na cidade de Colônia , grava
ram para «Westdeutscher Rundfunk >> o 3 .o 
Quartet o, ele Cláudio Santoro e o 11.0, de Vi l
la-Lobos. 

E m Bonn, divu lgaram o Quar.teto, de Carlos 
Gomes e o 13.0, ele Villa .Lobos. Foram di vu l
gadas também as composições de Francisco 
Mignone, Camargo Guarnieri e Souza Lima. 

Percorreram. ainda, em companhia elo p ia
nista Hamele Semann as cidades de H ambur
go, nremen. Berlim, Baden-Baden e Stuttga rt. 

Retornaram ao Brasil vitoriosos, t razendo co
mo bagagem as melhores referências de críti
cos renomados. 

Carrinhos bercos e de lonas <;,.,.._ 
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C OME -RCIAL INDUSTRIAL E IMPORTADORA 

CONCESSIONÁRIA DA FÁBRICA NACIONAL DE MOTORES S/ A. 

FNM- ALFA ROMEO 

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

Matriz: SÃO PAULO - Escritório e Oficina: VIA DUTRA, Kl. 1 ~ 

REFERÊNCIAS AO PROGRAMA 

SONATA PARA VIOLINO E PIANO -
Esta sonata foi principiada em 1915 e 
concluída na primavera, de 1917 ; em 
sua primeira execução· teve o próprin 
Debussy ao piano. juntamente com o 
violinista Gaston Poulet. A elaboração 
deste trabalho representou inaudito es
fôrço à seu compositor, tanto pelas 
terríveis cons•equências da guerra, como
pela implacável moléstia que pouco a 
pouco o consumia. Esta obra pertence 
pois, à derradeira, fase do grande com
positor francês , concebida num estilo 
neo-clássico . Segundo se exprime Léon 
Valias, "em parte inspirado por suas 
tendências nacionais e em parte, qui
çá. pela instintiva necessidade, mani
festada pouco antes da Grande Guerra, 
de retornar aos processos que anterior
mente profligara", numa tentativa de 
restaurar a clareza, a simplicidade, o 
formalismo da música francesa,. posta 
à prova, perante o formidável dogma
tismo acadêmico teutônico. Ainda con
siderada por Léon Valias, a Sonata em 

sol menor de Debussy "é uma obra de
sigual . . . sug<ere uma luta pela vida e 
uma luta contrá a morte". 

QUARTETO EM SOL MENOR 
OP. 10 - Êste .. foi 0 único Quarteto es
crito por Debussy, 'tendo sido executadõ 
pela primeira vez em fins de 1893, na 
Soci-edade Nacional de Concertos, de 
Paris. a cargo do quartJeto belga. 
"Ysaye" . Esta primeira audição não foi 
recebida, satisfatoriamente pelo -públi
co, embora a obra tenha sido concebi
da como uma realizaçã:o · completa do 
estilo do compositor. ·e elabora'da' com 
personalidade e originalidade. 1 IÊste 
Quarteto mantem-se em 'forma 'ttadi
ci·onal da sonata em quatro moviclen
tos, assim designados : l.o ) - Ariimé 
et três . décidé - 2.o) - Assez vil' et 
bien rythmé - 3.o) - Andantino ql.ou
cement expressif - 4.o) - Trés :mo-
déré . '-' 

PIANOS DE ALTA CLASSE 
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O MAIOR ESTOQUE DE PIANOS IMPORTADOS 
Caudas e Vertica is - AUGUSTO FORSTER - WEINBACH 

PETROF - ROSLER 
PIANOS NACWNAIS DAS MAIS CONCEITUADAS MARCAS 

KASTNER - FRITZ DOBBERT _ KARL PEITER - VIERKANT 
Orgãos Hammond - Harmonios - Instrumentos Musicais 

MúSICAS E METODOS PARA TODOS OS INSTRUMENTOS 

caaa Harilmond-
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TEATRO 
MUNICIPAL 

em revista 

Ri~eiro - pu~lici~a~e e e~itora lt~a. 
R,EDAÇÃO - ADllllNISTRAÇÃO 

PUBLICIDADE 
av. ipiranga, 795 - 1.9 andar - conj. 105 
fone: 37-4841 - ' são paulo 

• 
Diretores 

M. H. RIBEIRO 
JOÃO B. RIBEIRO 

• 
Coordenação .\rtísti.!l\ 

A. MENDES 
P. BRUCK 

• 
CooO'denação Gráfica 

ANTONIO I. SANTOS 

• 
Relações Públicas 

VICTOR SCALABRINI 

• 
Colaboradores 

JUDITH CABETTE 
LUIZ ELLMERICH 
OLIVIA FLORENCE 

PAULO O. CERQUEIRA 
rliTA MARIANCIC 

• 
Contatos 

HEINZ WIDETZKK 
IRENE HIPPIUS 

CRISTINA VISSER 
T. R. ALVARENGA 

ADEMAR CASANOVA 
ANTONIO SOUZA 

ANTONIO FREIRE 
ANTONIO ALVES 
JOSE' OLIMPIO 

O. QUIRINO 

• 
Composta e impressa na 

GRÃFICA CINELÃNDIA LTDA. 
Rua Vitória, 93 - Tel. 34-2604 

Um tema 'fortemente acentuado sm•
ge no primeiro movimento, sendo êste 
mesmo m'Otivo reexpost::J com as mais 
diversas modalidades, nos outros três 
movimentos. Nota-se que o artista uti
liza essa melodia para externar os mais 
íntimos s-entimentos de seu ser. A' êsse 
tema é justaposto um segundo. de as
pecto emotivo, iniciado languidamen
te e s:eguido de acentos angustiosos, 
ambos desenvolvidos com amplos e ri
cos matizes. No '· Assez vif et bien 
Tythmé" -encontramos duas melodias 
centrais, de grande ternura, que são 
animadas por um ritmo complexo e d-~ 
cativante sonoridade, nos qua.tro ins
trumentos. Manuel de Falla. ao julgar 
êste movimento, assim manifestou-se : 
"poderia passar, quas-e que totalmente, 
como uma das mais belas danças an
daluzas ·que s•z tenha escrito". 

No terceiro m'Ovimento, um_a suave 
melodia é ap-resentada pelo primeiro 
violino em surdina, passando a seguir. 
a ser interpretada pela viola. O rítmo 
acentua o estranho cromatismo dês1!2 
movimento. considerado como pura 
revelação do poder de criação de De
bussy, pela íntima e emotiva poesia 
que enc-erra. 

o último movimento nos conduz à 
um ambi•ente de tranquilidade espiri
tual, cujo primeiro tema nos tra.nsp'Or
ta às divulgações do passado. Na reex
posição, o tema é utilizado com o mes
mo carinho inicial. dando conclusão à 
obra de maneira sutil, infinita e lumi-
nosa. 

JUDITH CABETTE 
Redação Musical 

r~RIAS OU FINS DE SE MANA 

Passe na 

Fazenda · -~ -
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Informações: PEDREIRA: 60 
s. P.: 62-8591 e 34-0916 
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Você procura 

tecidos de qualidade 

por preços 

realmente baratos? 

FAÇA UMA ViSITA 

ÁS TRADICIONAIS 

casns 
PERNAMBUCANAS 
PORQUE ELAS POSSUEM: 

• o ma1or estoque 

• preços mm1mos e fixos 

• côres da moda 

<t padrões modernos 

CISIS PERNIMBUCINIS 
ONDE TODOS COMPRAM 




