
TURISMO: 
A vida moderna nos proporciona o prazer do turismo. As distâncias se tornaram insig

nificantes ... princ ipa lmente quando V. viaja a bordo d e um Boeing 707 da Air France . 

Seu agente de viagen s lhe acon selhará na escolha d e um dos inúmeros circuitos que a 

Air France selecionou especialmente l?ara seu prazer. E, em qualquer rota, V. encontra r á 

aq uelas mesmas características que fazeffi d a Air France sua linha aérea preferida. 

""eiCOI'I'Ie SePViCe: Em tôdas as cidades do mundo onde hã Agências da A ir 

France, V. encontrara um Welcome Service a sua dispos ição. O We lcome Ser vice da Air France lhe prestará tóda 

ajuda, lhe dará tôdas as informações sõbre a cjp.ade. -óhde ·v. se encontra, tornando a SU::l estada :;J..gradãvel , s.em pro· 

blemae. Não hesite em consultnr o Welcome Ser vice: V: será sempre atendido com um sorriso. o so r riso Air Fran co 

AIR FRANCE A MAIOR RÊDE AÉREA DO MUNDO 

TEATRO 
MUNICIPAL 



E LA TEM A SEGURANÇA DE UMA APARÊNCIA BEM CUIDADA NOS MENORES DETA LHES ... POR ISSO E 

À base de óleo de abacate, o Leite de 

Beleza Coty é um tratamento completo. 

Suav1 za .. ·clareia e em bel eza a pele,. 

eliminando ma nchas e irritações. Sua 

fórmu la é vitaminada, altamente nutritiva. 

Pode ser usado como removedor do 

" maqui llage" leve e como base para 

pó. Indicado para qualquer tipo de pe le, 

especia lmen te . para a cu tis juveni l. 
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ver ela sabe ser. 
fascinante em to
dos os momentos. 
O segrêdo e bem 
s1mples: sua pele 
ê tratada com o 
maravi lhoso L e i te 
de B e leza Co ty! 

Dê, você també m, à sua pele, o tratam ento 

que ela merece. Deixe que Coty realce · a sua 
personalidade,. , e você será be~~ o dia intei ro ! COTY 

PERFUME • BELEZA • MAC.1UILLAGE 

EXMO. SR. DR. FRANCISCO PRESTES MAIA 

DD. Pr.efeito do· M unicíp io de São Pau lo 

* 
PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

CONCÊRTO SINFôNICO 

Orquestra Sinfônica Municipal 

Solista : 

F R I T Z JAN.K 

Regente : 

Ma·estro SOUZA LIMA 



cabelos 
belos 
beleza da mulher 

BEL-ÉCLAIR ~~ 

S
··- o brilho luminoso dos cabelos 

para o último estilo 
de penteado com a aplicação de 

uave 

Se seus cabe los são rebe ld es, opa 
e sem vida, use Suave de Helene Cu 
Suave l'estitui1·á aos seus ca belos 
aqu ela maciez e o brilho que você sempre 
de'sejou. Suave ntw é gordu roso - sua 
aplicaçüo é fác il -bastam algu mas 
_gütas para que seus ca belos se tornem 
macios, jeitosos e encantadoramente 
b1·ilhaotes. Experimente Suave e volte 
a orgulha1·-se de se us cabelos. 

SOUZA L IM A 

Há vários anos o nome' de Souza Lima se 
impôs nos meios musicais brasileiros pela 
característica de responsabilidade imprimid3 
às suas ativi-dades , que abrangem aspectos 
diversos da Arte Musical, na sua expressão 
mais elevada. Tornou-se conhecido como pia
nista, no inicio de suas atividades musicais, 
quando, sob a orientação de Chiafarelli, come
çou a apresentar-se em público ainda jovem , 
já se mostrando então o futuro «virtuo.se» que 
atingiu a plenitude de sua .capacidade ar
tística, conquistando o .título de «príncipe dos 
pianistas brasileiros», até granjear o reno
m e que o levou a participar, em Par'is, ao 
lado de Marg·uerite Long, como membro do 
juri de um concurso de piano, numa consagra
ção ao seu valor. 

Mas há em Souza Lima, também, o com
positOl' que pouco a pouco foi aparecendo, 
até surgir um dia como autor do «Poema das 
Américas», com que foi classificado com a 
l .a Menção Honrosa, entre 400 concorrentes, 
no Concur.so Internacional organizado por 
Henry Reichold, nos Estados Unidos. Souza 
Lima, como a maioria dos compositores con
temporâneos, preferiu a forma do p·oema sin
fônico, menos rígido e que lhe faculta dar va
zão aos motivos inspiradores, nacionais e es
trangeiros, que trata com desvêlo de apaixo
nado e absoluta competência . 

Não é tudo, porém. Na complexa per
sonalidade artística de Souza Lima exist e 
ainda o regente, compenetrado e seguro na 
interpretação dos grandes autores. Sob sua 
direção· já se apresentaram em concertos, ar
tistas do po~·te de Brailowsky, Guiomar 
Novaes, Antometa Rudge Muller, Firskursny, 
Marguerite Long, Segovia, Magdalena Taglia
ferro, Varela Cid, Yara Bernette, Jacques 
Khün, Madalena Lebeis, Trio Pasquier e mui
tos outros. 



fapêfes f rad i c i o na I me nf e 

fei·fos a mão 

e 
famosos, 

especialmente em formatos originais 
sempre harmonizando com o ,oróprio 

ambiente 

SATISFAÇÃO * CONFôRTO * QUALIDADE 

TAPETES 
s~HELENA 

MARCA R~GISTRAO A 
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SÃO PAULO 

Rua Augusta, 765 Tels. : 34-1522 - 36-7372 Caixa Postal, 3518 
-·;~ 

RIO DE JANEIRO 

Rua Chile, 35 - 2. 9 andar - Te l. 22-9054 

* 
End. Tel.: TAPETELENA 

/ll!landa iim 
ESPECIALIDADE EM IGUARIAS CHINESAS 

(Ar Condicionado) 

r. padre manoel, 67 

FRITZ JANK 
Fez seus estudos de piano e ha.rmoni a com 

os professôres Schmidt Lindner e Courvosier, 
em Munich. Deu seus primeiros concertos pú
blicos com a idade de 10 anos , quando já eram 
pronunciados seus pendores artísticos. No de
senvolvimento de sua carreira deu vários reci
tais na Europa, tendo chegado ao Brasil em de
zembro de 1934. 

Fixou sua residência em São P aulo onde vem 
ledonando o instrumento em que é consum ado 
mesatre , sendo professôr do Conservatório Carlos 
Gomes. Em 1945, foi chamado para o lu gar de 
pianista do «Trio São Paulo» do Departamento 
de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Exe
cutou pe la primeira vez a convite d a Socieda
de de Cultura Artística', o Ciclo das Sonatas 
para Piano de Beethoven, em 1941. Este m es-

fone: 31-5757 

mo ciclo foi executado para o Departamento 
ele Cultura de São Paulo no Teatro Municipal 
nos anos de 1945. 1947, 1948, 1949 e 1951 · Em 
1950 foram apresenta dos os 5 Concertos para 
Piano e Orquestra e a <<Fantasia Cora.!». de 
Beelhoven, no Teatro Municipar, sob e. r egên
cia ele Edoardo De Guarnieri. 

A'üeriormente jú haviam s ido apresentados 
JJor Fritz Jnnl< o Ciclo de Sonatas para Viol ino 
é Piano com o violinista Frank Smith e o Ci
c lo das ·s ~ natas para Violoncelo e Pia no, com 
Mário Carnerini , bem como todo os Trios com 
Anselmo Zlatopolsl<y e Mário Camerini. 

E, peis. Fritz JanJc , o pian ista beethove ni a no 
conhecedor e estudioso de ttôda a obra do 
«Gênio de Bonm> re lacionada com o instrumen
to e1n que é <<Vi rtuose». 

Grande tem sido a a tuação de Fritz Jank 
como solista el e orquestra, tendo participado 
de concer•to3 com Camargo Guarnieri, Armando 
Belardi , Souza Lima, Edoardo De Guarnieri. 
E leazar de Carvalho , Leon Kaniefsky . Eugen 
Szenkar , Zacharias Autuori . Constantinesco e 
outros . 

Participou t ambém do «Quarteto L enner», na 
apresentação do Qua.rteto de Cesar Franck. 
Tem recebido aplausos como reciltalista em qua 
se tôdas as principa is cidades e capitais do 
Pais , desde Manaus até Pôrto Alegre . 

E, ainda, Fritz Jank. o acompanhante p refe
rido dos maiores solistas que t êm aparecido em 
São Paulo tendo já se apresentado nessa fun
ção. entre outros, com Oclnopossoff. Spald ing. 
Cillaro Zlatopolsky . Borgerth, De Li o , Eunice 
De Conti Chenowsky, violinistas ; Reoche, 
Ranza t e e Camerini ; violoncelistas; Madele nc 
Greg, Margit Rokos, Edith Fischer, Laurcncc 
\Vinters. Jeanne Tourel. Lebeis Maristani. Ma
ria de Lourdes Cruz Lopes. A. Glinsky, Iri s Fer
riani. Rol f Te lasko, Freclerik Fuller. Julieta 
Azevedo. Helena Figner Florence Fisher, Auy 
brey Pankey e outros. · 

p ara aqueles que querem o melhor 

o a I h e r o s 

praça da repúbl co, 242 ão pau o 

av . rio branco, 1 7 3 o de a n e i o 



ALMOÇO OU JANTAR 

Cr$ 540,00 

no Restaurante do 

HOTEL EXCELSIOR 

com 

Smorgasboard de 50 pra tos 

* STUDIUM 

do Hotel J araguá 

ELDA MAYDA 

apresenta 

GUERINO 
e seu conjunto 

Jantares dansantcs das 
9 às 3 da madrugada 

PIANO BRASIL 

para a futura mtuo se ! 

Antecipe o prem•o à futura artista. 

Dê à sua filhinha o piano que ela 

merece: 

t 16ro.~;f; 
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~ ~at 
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PIANOS BRASIL S. A. 
Rua Ste.lla, 63. • S. Paulo 

* ob j e t os d e art e 

* r e l óg i o~ 

* j ó i a s 

* pr a ta ingle s a 

CASA BENT1J· LO·EB · 
- I 

Servindo a Sociedade Paulista desde ES91 

Rua Ba1·ão de Itapetininga, 140 
conj . 71 e Loja 1 

FAQUEIROS : PRATA 1 O O 

FAQUEIROS : PRATA IN OX 

BAIXELAS E PRESENTES 

A venda n as casas <l o ra1no que 
exigem QUALIDADE 

São Paulo, 15 de J ulhc· de 1962, às 10 horas 

PRE FEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 

Secretaria de E ducação e Culttna 

Departamento de Cultura 

CONCÊRTO SINFôNICO 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solist a 

FRITZ JANK 

Regente : 

MAIESTRO S O U Z A L I M A 

P rograma 

1-a P arte 

MUZIO CLEME NTI . . .. ... . ... . .. .. .. . . Primeir o Movimento da «Sinfonia em Ré 
Maior» (revisão de Alfredo Casella) 

I 11lroduzione e Allegr o vivace 

GUERRA P EIXE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ponteado 

BRAHMS 

2.a Parte 

Concêrto n.o 2 em Si bemol Maior -
op. 83 para piano e orquest ra 

A!legro non troppo 

Allegr o appa ssionato 

Andante 

Allegretto grazioso 

Solista 

FRITZ JANK 

Regente : 

MAESTRO S O U Z A L I M A 



• me1as 

Christian 
Di o r 

p RES COMPONENTES DA ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 
COORDENADOR DOS CORPOS ESTÃVEIS : PROF. R AUL L ARAN JEIRA 

Violino «Spalla» 
Clemente Capella 

«Concertino,. 
João Baptista P offo 

l.os VioliJ>os 

Dante Miglior! 
Amadeu Barbi 
Natan Schwartzman 
Antonio Felix Ferrer 
Orsini de Campos 
José Giammarusti 
Cecilia De Fa.Jco Sansígolo 
Vicente Scramuzza 
Emma Klein 
Miguel Caracciolo 
Oswaldo José Sbarro 

2.os Violinos 

Antonio Giannelli 
Nelson Bruscato 
Joel Tavares 
Eva Voros 
Geraldo Liserre 
Zilda Wolosker 
Armando Ciglioni 
Na.jla Maluf Schaun 
Carlos Del Papa 
Mantredo de Vincenzo 
Mario Tomazonl 
Dora Lobato e Silva 
Guilherme K. Netto 

Violas 
Perez Dworecki 
Henry Muller 
Bela Mori 
Regis Duprat 
José D 'Nunzio 
Maria Luiza Azevedo 
Francisco Torre 
Helio Batini 

Violoncelos 
Cecilia Zwarg 
Frederico Capel!a 

Luiz Va r oli 
Rogerio D upra t 

Lauro Del Claro 
C!ateo Boselli 
Julius Neuhoff 
Ezio Dal Pino 

Contrabaixos 
Alexandre Moreira 
Alfredo Corazza 
Guido Bianchi 
Arthur Cenizio 
Nikolaus Schevtschenko 
Marco Antonio Brucolli 

Flautas 
Sa.Jvador Cortesi 
Almodova r Bortolin 

Plautim 

Rosário D . G. de Cãria 

Oboés 
Walter Bianchi 
Salvador Ilson Masano 

Corno lng-lê~ 
Francesco Pezzella 

Clarinetas 

Nabor Pires Camargo 
Leonardo Righi 
Gil P. da Silva 

Clarone 

Nicola Antonio Gregorio 

~te-;- -- - --- - -· -~ 
José Antonio da Cunha 
George Olivier Toni 
Gusta vo Busch 

Conb-afagote 
Abramo Garini 

Trompas 
Silvio Oliani 

Enzo Pedini 
Juliano Garini 
Ronaldo Bologna 

Tromr>etes 
D ino Pedini 
J ayre Leão da Silva 
H aroldo P a ladino 
Clov is Siqueira Mamede 

Trombones 
Antonio Ceccato 
Giacinto Fucei 
Gilberto Gagliardi 

Tuba 
Gasparo Pagliuso 

Harpa" 
Eisa Guarnieri 
Leda Guimarães Natal 

Org·ão 
Angelo Camin 

Piano 

Alberto Salles 

Tínl}lanos 
Ernesto De Lucca 

Acessórios 
Vicente H. L. Gentil 
Antonio Torchia 

Prato e Rombo 
Agostinho D 'Onofrio 

Redator l\Iusical 
Judith Cabette 

Arquivo 

Lucia A. M. de Almeida 
Benedito R. de Mattos 

l\Iontagem 

João Colomina Domenech 
Balduino de Andrade 
\delelmo Garabetti 

Encarregado 

Humberto Checchia 



Personagens 
principais I I I 

num cen~rio 
de -. 

bom-gôsto! 

Os talheres e bai xe las Wolff " marcam" a elegânc ia em tõdas as refei ções! 

Dramâticamente belos em suas formas delicadas ... em seus desenhos sutis ... 

~m seu extraordinário brilho eterno! Ouando V . " dirige" a mesa, os personagens 

principais estõo a altura do seu bom-gõsto: W O L F F ! 

WOLFF 
Prata 90 - Aço lno~ 

SINFONIA EM RE' MAIOR - Muzio Cle
menli n a sceu em Roma no ano de· 1752. Meni
no ainda , iniciou seus estudos musicais sob a 
orientação dos professores Cordicell i , Saltarei

-li e Carpini. Aos nove anos de idade conseguiu 
um lugar ele organis'ta e aos quatorze empreen
deu uma <<tournée» por tôda Inglaterra conhe
cendo ai as obras de Bach, Haendel e Scarlatti. 
Ràpidamente seu nome tornoJJ-se con hecido por 
tôda a Europa_ Em Paris, no ano de 11780. 
conquistou marcante êxito com suas apres'en
.tações e com a·s edições de suas obras. A se
guir, na Alemanha e Áustria tomou contáto 
com Haydn e Mozart, sendo especialmente pro
tegido pelo Imperador José II . Em 1783 tor
nou-se mestre dàquele que seria o mais fa
moso pianista de sua época: Johann E. Cramer. 

Depois de uma segünda viagem pela França, 
Clemenli permaneceu em Londres desde 1785 
até 1802. Publicou ar· seu famoso método «Gra
dus ad Parnassum>> (Introdução à arte de to
car o piano). iEstabeleceu também um grande 
comércio de fabricação de pianos· e. de edições 
de obras musicais. 

A personp.lidade de Clementi. divide-se · em 
dua·s características distintas : pianis t a e com
po3itor. Como virtuose foi considerado o «pai 
da moderna arte pianí~tica» . Como compositor 
de obras pianísticas, também pode afirmar-se 
que inaugurou uma nova era. 

Clementl teve como editor e comentar is~a 
o cdnh~cido mestre Alfredo Casella, e por 
intermédio deste , foi possível trazer à 
luz a Sinfonia em Ré Maior, hoje executada . 
A data de composição da referida obra está 
registrada em uma carta conservada nos arqui
vos da Casa J;lreitkopf & Hertel , em Leipzig 
e que . foi endereçada a 2 de J ulho de 1819 
pela ca·sa de p ianos Collard-Clementi , de Lon
dres , na qual a obra é citada com recomenda
ções do autor quanto a eventuais publicações 
ou execuções na Alemanha, obra essa que h a
via s ido executada ha algum tempo atrás em 
Londre·s, sob a direção do autor. O «Minueto 
pastorale» sôbre o qual se refere a carta acima 
citada, traz uma nota (autografada p:>r Cle-

AO PROGRAMA 

menti): <<to be shortened for another sympho
ny in D», referindo-se a um outro minueto um 
pouco mais breve, porém menos interessante. 

O manuscrito da Sinfonia em Ré Maior , é 
encontrado na Library of Congress de Washin
gton, com excessão das qui nze primeiras pá
g inas, as quais são identficadas no manus
crito «Introduizione e fragmento di a llegr o» 
(que traz anotado «Sinfonia n .o 2» de Muzio 
Clementi) procedente do British Museum de 
Londres. 

Alfredo Casella , em sua revi·são, substitui o 
primeiro tempo original da referida sinfonia 
pelo primeiro movimento da Quarta Sinfoni a, 
do mesmo autor, e explica : «Fiz esta substi
tuição com inteira •tranquilidade de conciência , 
certo de ha•;er cooperado para o melhor in
terêsse da grande arte sinfônica do notável 
mestre romano. De outra forma, é plena
mente just ificada esta minha liberdade não 
sõmede pela maior beleza e perfeição dos 
novos fragme ntos mas também porque esta 
minha iniciat iva havia s ido precedida pelo 
próprio Clementi - autor incontestável e ar
tífice perenemente mi nucioso que u sava, 
com constãncia es·sa maneira de substituir pas
sagens ou movimentos de uma par a outra de 
suas magistrais s infonias». 

A orquestração da Sinfonia em Ré Maior 
_ salvo mínimos retoques - é o próprio ori
g inal de Clementi. Sómente no fi na l , o revisor 
juntou dezesseis compassos que seguem os 
trinta e dois, procurando dar maior amplitu
de e sonoridade à conclusão da obra. 

PONTEADO - Esta obra enquadra-se no 
mesmo gênero do·s «Ponteias» escritos por Ca
margo Guarnieri , Cláudio Santoro e Ot~tros 

compositores- nacionais, car acterizando-se pe
la definição de uma «arte regional» que pode 
constituir a essência de uma «arte universal>>, 
sem no entanto, perder seu caráter de ori
gem. Atualmente a palavra tornou-se usual 
e sua adoção implica no reconhecimento de 
uma obra de forma livre. 

PIANOS DE ALTA CLASSE 
O MAIOR ESTOQUE DE PIANOS IMPORTADOS 
Caudas e .. Verticais - AUGUSTO FORSTER - WEINBACH 

PETROJ<~ - ROSLER 

PIANOS NACIONAIS DAS MAIS CONCEITUADAS MARCAS 
KASTNER- FRITZ DOBBERT - KARL PEITER- VIERKANT 

Orgãos Hammond - Harmonias - Instrumentos Musicais 
MúSICAS E METODOS PARA TODOS OS INSTRUMENTOS 

Casa Hammond 
'1. r 

LARGO DO PAISANDú, 110- TEJ,. 34-2550- C. POSTAL, 2773 - S. PAUJ,O 
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em revista 

Riteiro - publici~ane e enitora Hôa. 

llED.\ (' AO - AD~IlNISTRAÇAO 

l'UBLICIDADI·; 

ll \' , ip i r nqgTL_. 793 1 . ~ an<la.r - c onj . 105 
fo ne : 37-4841 são pau lo 

Dire tores 
M I!. llll3EIRO 

JO,~O 13. P..ll3EIRO 

Coordenação Artí:o;tka 
. A. MENDES 

I'. DRUCK 

• 
Cooo·<lcnação Gr áf ica 

· ANTONIO I.· SANTOS 

• 
nel a~ões Pública s · 

VICTOR SCALABRINI 

• 
Cola bora<lorcs 

LUIZ ELLMERICH 
OLIVI A F L ORENCE 

P A( LO O. CERQUEIRA 
LêiT A MARIANCIC 

• 
Contatos 

HEINZ WIDETZKK 
IREN E HIPPIUS 

CRI STINA VI SSER 
T. R. ALVARENGA 

ADEMAE CASANOV A 
ANTONIO SOUZA 

ANTONIO FREIRE 
ANTONIO ALVES 
JOSE' OLIMPIO 

O. QUIRI NO 

•• 
Composta e impressa na 

GRAFICA CI NELÃNDIA LTDA. 
R ua Vitória, 93 - Te!. 34-2604 

ONCERTO N.o 2 - OP. 83 EM SI BE
MOL MAIOR - Brahm3. cu j a bagagem mu
sical é das mais volumosas. escreveu apenas 
do is concêrtos para piano e orquestra, consi
derados , a liás, como verdade iras o bras pri

Ina·.; no gênero. 
o Concêrto n.o 1 em ré menor op. 15. foi 

escrito em 1854 e sômente v inte e quatro a nos 
mais tarde , isto é, em '1878. · começo u Brahms 
a compôr o Con cêr~: o n.o 2. logo apó3 seu 
rcg·r esso da Itália onde h av ia gozado as de
lí c ias de uma do ce e · florida pr imavera. 

o trabalho. dedicado ao velh o mestr e 
E duard Marxsen, só foi concluido trê·~ a nos 
d epo is. sen do executado pe la prime ira vez em 
Buàapest, a inda manuscrito, tendo como so
l :sta o p róprio a utor. 

Assi m como o primeiro concêrto, e~\·.e tam
b ém é uma s in fonia com piano. I sto é esc la
recido poi·J -o concêrto foge às normas usais. 
dividindo-se em quatro movimentos , como as 
s i nfon ias . 

O primeiro tem s ua origem quase totalmen
te baseado no motivo inicial da trompa. Os 
dois movimed os seguintes. formam entre si 
um grande contraste. O ·3egundo <<Allegro ap· 
passiona LC>> é esci:-ito em ré menor com car á
ter ag itado e fortemente apaixona do. O mo
v imento seguinte <<A ndan t e>>, em si bem ol 
maior , é ini ciado por. uma suave car.:~ il ena do 
violoncelo , uma canção de paz, que a lcança 
a sub limação n uma passagem interm ediár ia 
ca r acter izada por s ua contagiante suavida de. 

O ú lt imo movimento , em Si bemol Maior, 
apresenta um segundo t em a à maneira hún
gar a, conseguindo extraordinário e conclu'3 i
vo efe ito. 

Comentários de 
JUDITH CABETTE 

RDUPJIS de CAMA 
MESA· E 

BANHO 

PARAOSEU BEBÊ 
aqasa/hos roupinhas ~ 

berr:os.cortinados carrinhos 

Eitxovut.f cum,nk!P.r 
RUA 24 de MAIO. 224 

. PAOXIMO À PAA(A PA REPUDLICA 

FLANELAS e 
COBERTORES .. . ' 

de 
A 

verdade. que esquentam 
Variedade de 
Os melhores 
Qualidade 

cores e padrões. 
preços. 

garantida . 

CDSBS PERNDMBUCDNDS 
ONDE TODOS COMPRAM 




