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SRANDE FESTIVAL 

DA 

·orchestra Filarmonica 
SOB A REGENCIA DE 

R 

Solistas: J. de Souza Lima 
-..: 

s.ra Antonietta de Souza 

Romeu Ghipsmann 

2 de Outubro de 1931 
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o~ 4-~o-st 
A primeira audição do 

I "Concerto Brasileiro" 

I lliO, 3 ("Estado") - ConE
tiluiu verdadeiro acontecimen
to artisUw o espectaculo hon-
tem realisado no Theau·o Mu· 
nicip,.J, em ctue tomou parte c 
pianista Sou·za Lima. 

O desempenho que este ap
p.laudido artista deu ao ·cor.
certo Brasileiro", de F'rancisc·> 

j ll!ignone, com o acompanha.men
i to da orchestra de Burle Mar1, 

valeu -lhe fartos apj"Jiausos qlle 
forçaram o consogu<.do artl •ta 
a repetir a ultlmJ. pa.rt" do 
''Concerto'', primoro,;a. paglnJ. , 

I musical que foi da.d>!. ~o .Rl<> em ! 
vrhne ira. audição. f 
~ouza Lima teve a opportuni- ( 

dndc t a mbem de tocai· na ulti- t 
mo recepção dada pela sra. (;e. 

1 

tulio Vargas, onde foi a,ppla.•Hii
dist<lmo. 

o~ l v - to - 31 

(t.tftcllc lslobu] 

O pianista :patric~o J. de Souza 
Li111a 

AS ULTIMAS AUDIÇõES 
O GRANDE FESTIVAL DA OR

CHESTRA FILARMONICA foi o mais 
importante dos concertos realisados 
nos uJtimos dias. Nelle tomaram parte, 
além da orchestra, sob a direcção de 
Burle Max, J. de Souza Lima, Sra. 
Antonieta de Souza e Romeu Ghips
man. Não podemos deixar de dar desta
que especial ao numero em que foi 
executada a "Fantasia brasileira", 
nara piano e orchestra, de Francisco 
Mignone, tendo corno solista Souza 
Lima, ouvida, entre nós , pela primeira 
vez. Trata-se de obra verdadeiramente 

· inte·ressante daquelle talentoso compo
sitor em que ha passagens de evidente 
felicidade. A factura da parte central, I 
principalmente, é muito curiosa e ori- .

1 ginal, desenvolvendo-se os themas ca
racterísticos brasileiros em fórma de' I 
"cadenza". Boa impressão de brilho 
de ix ou tambem a composição nas suas 
primeira e ultima parte, quando o pia
no1 em contacto com a orchestra, ora 
brilha por sobre ella, ora por · ella se 
vê envolvido em bons effeitos sympho
nicos. Souza Lima foi brilhantissimo 
no executar a peça que lhe é dedicada 

I 
e triumphou de modo tal que foi exi- I 
gido um "bis'' com a mesma peça. ! 
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Tscha.ikowski : 
Symphonia. "Pa.theíica" 

Allegro non íroppo 
Allegro con gra.zia. 
Allegr o molío viva.ce 

12.a. P art e j 

a.) B. Ma.rcello : 
"Ouella. fía.mma." 

b ) Beethoven. : 
"In quéllá. tomba. oscura." 

c) GlOck : 
"Alcesíe", ã.ria 

Sra.. Antonieíía. de Souza. 
~ I 
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Ma.x Bruch : 

Concerto em sol menor pa.ra. 
violino e orchestra. 

Iníroducçã.o 
Ada.gio 
Fina.! 

Solista., Romeu Ghipsma.nn 

j3 .a. Parte l 

Fra.n.cisco Mign.on.e : 
Fa.nta.sia. brasileira., pa.ra. pia.no 
e orchestra. (1.a a.udiçã.o) 

Solista., J. de Souza. Uma. 

Sa.in.t-Sa.en.s 
"Da.nsa maca.bra" 

2 de Outuhro de 1931 
, 11 ''""r, ,,,,u . ,~~r. ,1!1111'1''' rurrrPI'illllllifrrrrruru,l np, 

Piano '' S T E I N W A V '' da Casa Carlos W ehrs 
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A primeira audição do 
"Concerto Brasileiro" 
RIO, ~ ("Estado") - ConE

tiluiu verdadeiro acontecimen
to artístico o espectaculo hon
tem realisado no Theatro Mu
nicipal, em que tomou parte e 
pianista Sou·za Lima. 

O desempenho que este ap-
p.laudldo artista deu ao "Con-

j certo Brasileiro", de F'rancisc·J , 
j Mi~none, com o acomp;tnhamen-~ 

1 
to da orchestra de Burle MarJ, 

1 
valeu-lhe fartos apjJlausos q 11e 

forçaram o cons,.g, ado ar ti :ta I 
. a repetir a ultlnn. pJ.rt'l élo 
"Concerto", primoro.;a. paglnJ. 

I musical que foi dada "o :Jllo em j 
vrimeira audição. I 

Souza Lima teve a opportuni-~ 
dude tambem de tocat· na ulti
nw recepção dada pela sra. Ge-

1 
tulio Vargas, onde foi a,ppla.11di- ' 

• 
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O pianista patric~o 
Lima 

AS ULTIMAS AUDIÇõES 
O GRANDE FESTIVAL DA OR

CHESTRA FILARMONICA foi o mais 
importante dos concertos realisados 
no.• ultimes dias. Nelle tomaram parte, 
alem da orchestra, sob a direcção de 
Burle Max, J. de Souza Lima, Sra. 
Antonieta de Souza e Romeu Ghips
man. Não podemos deixar de dar desta
que especial ao numero em que foi 
executada a "Fan ta si a brasileira" 
nara piano e orchestra de Francisc~ 
Mignone, tendo como 'solista Souza 
Lima, ouvida, entre nós, pela primeira 
vez . Trata-se de obra verdadeiramente 

·inte-ressante daquel!e talentoso compo- 1 
s1tor em que ha passagens de evidente 
fel_ici~ade . A factura da parte central, 
pnnc1palmente, é muito curiosa e ori
ginal, desenv(}lveudo-se os themas ca
racterísticos brasileiros em fórma de 
"cadenza". Boa impressão de brilho 
de ixou tambem a com posição nas suas 
primeira e ultima parte, quando o pia
no, em contacto com a orchestra, o1·a 
brilha por sobre e lia, ora por · ella se 
vê envolvido em_ bons effeitos sympho
mcos. Souza Luna foi bri'lhantissimo 
no executar a peça que lhe é dedicada 

I e trium phou de modo tal que foi exi- I 
gido um "bis" com a mesma peça. [ 
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