
L 

São Paulo, 30 de Maio de 1972 - às 21 horas 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo 

Conselho Estadual de Cultura 
Comissão Estadual de Dança 

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

e 

ORQUESTRA FILARMôNICA DE SÃO PAULO -
apresentam 

2. ° CONCERTO EXTRAORDINÁRIO 
em comemoração ao 

C!NQUENTENARIO DA SEMANA DE ARTE MODERNA DE 1922 

SOUZA LIMA 

HEITOR VILLA-LOBOS 

PROGRAMA 

H PARTE 

Concerto em Lá menor, para Piano e Orquestra 
(H EXECUÇÃO MUNDIAL) 

I. Allegro enérgico 
II. Scherzo 
III. Allegro rude (Final). 

Solista: SEBASTIAN BENDA 

INTERVALO 

2<t PARTE 

UIRAPURú 

Coreografia de Johnny F~nklin 

A .índia Caçadora 
O índio Feio 

Cenários e Costumes de Francisco Giaccheri 

Lia Marques 

O índio Bonito (Uirapurú) 
Jorcir Rodrigues (Durval Dupeca) 
Sidney Astolfi (Hamilton Velloso) 

índias Márcia Arabian, Vera Lúcia Carneiro, Vera Lú
cia Consorte, Cleusa Dias, Elenice Ferreira, Léa 
Havas, Yara Ludovico, Esmeralda Monteiro, Eloá 
Moreno, Valdívia Rangel, Leila Sanches, Raquel 
Strada, Lilian Schmidt, Vera Lúcia Torres 

CORPO DE BAILE DO TEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO 
ORQUESTRA FILARMôNICA DE SÃO PAULO 

Regente: SOUZA LIMA 

PRóXIMO CONCERTO SOCIAL 
1<:1 TURNO - QUARTA-FEIIRA, dia 7, 

às 21 hs. 
2<:1 TURNO - QUINTA-FEIRA, dia 8, 

às 19,30 hs. 
Regente: SOUZA LIMA Solista: violoncelista JANOS STARKER 
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bor nordestino. As fórmulas rítmicas são, 
por vezes, bem nossas, sem todavia predo-
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CONCERTO EM LÃ MENOR, PARA 
PIANO E ORQUESTRA, DE SOUZA LIMA 

O concerto em lá menor, para Piano e 
Orquestra, de Souza Lima, foi escrito em 
19o6, por encomenda do Maestro Guil
lermo Espinosa, da União Pan-Amuicana, 

minarem. O C:>ncE.rto conclui após pequena 
cadência, com um possante acorde final. 
N.R.-Os dados referentes ao "Concerto em Lá me
nor·· foram-nos confiados pelo sen próprio autor. 

dE. Washington. 
A obra, que será dada em primeira audi

ção mundial consta de três movimentos. 
O Allegro enérgico, 19 movimento, está 

estruturado nos moldes habituais, com dois 
temas, sendo o primeiro muito vivo e dE. 
figuração rítmica bem enérgica, contras
tando com o segundo, todo o oposto, carac
terizado por um ambiente vago, como uma 
improvisação, envolvido em harmonias e 
desenhos indefinidos t de colorido estranho. 
Depois do desenvolvimento trabalhado, on
de o piano sempre assume preponderância 
e interessE. instrumental de alta envergadu
ra, surge a cadência, com volume sonoro de 

grande efeito. 
O Sche1·zo, 29 m:)vimento, é uma página 

de características curiosas, cheia de fórmu
las pianísticas muito típicas e sE.mpre den
tro de ambiente um tanto fantástico. Nes
te movimento aparece uma parte lenta, cal
ma, contrastando com o início, de manei
ra muito oportuna, E-m ritmo indeciso, har
monias serE.nas, baseadas num pedal har
mônico obstinado. Volta o ritmo inicial, 
em reexposição, para terminar com dois 
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CONCERTO EM LÃ l\IENOR, PARA 
PIANO E ORQUESTRA, DE SOUZA LIMA 

O concerto em lá menor, para Piano e 
Orquestra, de Souza Lima, foi escrito em 
19o6, por encomenda do Maestro Guil
lermo Espinosa, da União Pan-AmE-ricana, 
dE. Washington. 

A obra, que será dada em primeira audi
ção mundial consta de três movimentos. 

O Allegr~ enérgico, 19 movimento, está 
estruturado nos m.:>ldes habituais, com dois 
temas, sendo o primeiro muito vivo e de 
figuração rítmica bem enérgica, contras
tando com o segundo, todo o oposto, carac
terizado por um ambiente vago, como uma 
improvisação, envolvido em harmonias e 
desenhos indefinidos t de colorido estranho. 
Depois do desenvolvimento trabalhado, on
de o piano sempre assume preponderância 
e interessE. instrumental de alta envergadu
ra, surge a cadência, com volume sonoro de 
grande efeito. 

O Scherzo, 29 m:Jvimento, é uma página 
de características curiosas, cheia de fórmu
las pianísÜcas muito típicas e sE-mpre den
tro de ambiente um tanto fantástico. Nes
te movimento aparece uma parte lenta, cal
ma, contrastando com o início , de manei
ra muito oportuna, E-m ritm.:> indeciso , har
monias serE-nas, baseadas num pedal har
mônico obstinado. Volta o ritmo inicial, 
em reexposição, para ter-minar com dois 
bizarros e violentos acordes. 

O Allegro rude, movimento final, rico de 
efeito orquestral, inicia-se com acordE-s ru
des e pesados, que preparam a entrada de 
uma parte definida, espécie de «toccata» . 
NE-sse moviment.:>, o piano tem ocasião para 
as mais exuberantes demonstrações. O 
tema principal apresenta colorido de sa
bor nordestino. As fórmulas rítmicas são, 
por vezes, bem nossas, sem todavia predo-

minarem. O C.:>ncerto conclui após pequena 
cadência, com um possante acorde finaL 
N.R.-Os dados referentes ao "Concerto em Lá me
nor·· foram-nos confiados. pelo seu próprio autor. 




