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Serviços mais rápidos sôbre 
o Atlântico Sul.* 
Rio-Ma.dri direto/ tôdas as 
quartas- feiras e sábados. 
Buenos Aires- Dakar direto 
tôdas as sextas -feiras. 
Conexões imediatas em Paris, 
com tôdas as cidades euro
péias. 
Informações com as agências 
de viagens ou na AIR FRANCE 
•:: sujeitos a aprova ç ão Governa~ 

mental. 

AIRFRANCE 
A MAIOR RÊDE AÉREA DO MUNDO 

-teatro • • IDUDIC ai 

Distribuição gratis 
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CONFORTO DE CARRO 

o mais moderno e possante já construído no Brasil! 
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Produto da 

GENERaL MOTORS 
DO BRIISIL S.ll. 

· Compre o seu pick-uf! 

CHEVROLET 
no Concessionário au• 
torizado de sua cidad• 

Carrinhos 
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PREÇOS 
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~- S. PAU.LO: R. 24 de Maio, 224 • Fone: 36-7724 • Loja 

DESMONTÁVEIS SANTOS : Rua Riachuelo. 49 • Centro . Te I.: 2-2146/7 

SOUZA 

Há vários anos o nome de Souza Lima 
se impôs nos meio.s musicais brasileiros 
pela característica de responsabilidade 
imprimida às suas atividades, que abran
gem aspect os diversos d 1 Arte Musical, 
na sua expressã•J mais elevada. Tornou
se conhecido como pianista, no inicio de 
suas atividades musicais, quando, sob a 
orientação de Chiafarelli, começou a apre--

Casa 

Bento Loe.b 
Strvin do o Sociedade Paulista desde 1891 

sentar-se em público ainda jovem, já se 
m·ostrando o íuturo «Virtuose» que atin
gtria a plenitude de sua capacidade ar
ustica, conquistando O• título de «príncipe 
dos pianistas brasileiros», até granjear o 
renome que o levou a participar, ein Pa
ns,ao lado de Marguerite Long, como· 
m embro do júri de um concurso de piano, 
numa consagração ao se-u dever. 

Mas há em Souza Lima, também, o 
compositor que p·ouco a pouco foi apare
cendo, até surgir um dia como autor do 
«Poema das Américas», com que foi clas
sificado com a l. a Menção Honrosa, en
tre 40G- conc-Jrrentes, no Concurso Inter· 
nacional organizado por Henry Reichold, 
nos Estados Unidos. Souza Lima, como a 
maioria dos c-Jmpositores contemporâ
neos, prefer:u a fo-rma do poema sinfô
nico, menos rígido e que lhe faculta dar 
vazão aos motivos inspiradores, naci-onais 
e estrangeiro3, que trata com desvêlo de 
apaixonadü e absoluta competência . 

Não é tudo, r:·J rém. Na complexa per 
sonalidade artística de Sauza Lima existe 
ainda o r egent e, compenetrado e seguro 
na interpretação dos grandes autores. Sob 
sua direção já se apresentara,m em con
cert-os artistas do porte de E'railowsky, 
Guiomar Novaes, Antonieta Rudge, Firs
kusny, Marguerite Long, Segovia, M·agda· 
lena Tagliaferro, Varela Cid, Yara Ber
nette, Jacques Klein, Madalena Lebeis, 
Trio Pasquier e muitos outros. 

AGORA 
COM 

MODELOS 
EXCLUSIVOS 

Rua Barão de Itapetininga, 140 - conj . 71 e Loja 1 



Quem conhece 

PDNELDS DE PRESSÜO 
prefere cada vez mais 

No Brasil in t e~ro, aumenta d1 àri amente o 
numero de casas qu e preferem Rochedo -
a mais famosa Panela de Pressão. Rochedo 
oferece tudo que V. deseja de um a pan ela 
de pressão e mu1 tas va ntage ns espec iais, 
ainda , que a tornam, hoje e m d1 a, na grande 
preferénc1a nac10nal de quem conhece. 
V . lambem deve proporcionar à sua família 
o confõrto maxlmO que lhe oferece Rochedo 
- a mais moderna Panela de Pressão ! 

Há uma Panela de Pressão 
Rochedo 
para cada orçamento 
para as necessidades 
de cada familia : 
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Conheço o válvula cônico- o "Pêso 
do Tampo", exclusivo do . Rochedo 

Não entope e perm1 te o escapamento 
do excesso de ar mais· fàcilmente 

Mu ito ma1or rap idez no cozinhar 

Au sénc1a compl eta de .assobios 

Maior economia . . . mais pratos em 
muito m enos tempo 

Procure no seu Revendedor mais próximo 
- a sua Panela de Pressão Rochedo 

um produto do 
2 v,, 4 , 6 e 8 litros 

I ALUMÍNIO DO BRASIL S. A. 
I 
I 

A venda em: JUNFÉR Rua Augusta, 2.879 ·cASA MIRANDA Rua 
Antonio Raposo, 12 - LOJA SOLAR - Rua Antonio de Godoy, 35 - 1.o and. -
CASA PEQUENA S. A. - Rua Cardeal Arcoverde, 2.700 - A CONFIANÇA - Rua 
General Carneiro, 193 - CASSIO MUNIZ - Pça. da Republica, 309 - MESBLA .S. A. 
Rua 24 de Maio, 141 - CASA PELKEMAN - Largo do Arouche, 32 - CLIPPER 
Largo Sta. Cecilia - A ESQUINA DOS PRESENTES - Rua Correa de Mello, 23 -
ALMEIDA & ALMEIDA - Rua da ConsolaçãO, 2.036 - MAPPIN - Pça. Ramos de 
Azevedo, - GABRIEL GONÇALVES - Ladeira General Carneiro, 67 e 129 -
YKKO S. A . COM. e IMPORT. - Alameda Sto. Amaro , 99 e 281 - A SENSAÇÃO 

Centr o - R epública · Brás - Belérn e Vila Mariana 

SEBASTIAN BENDA 

O pia nist a suiço Sebastian Benda des
cende de uma célebre família de músicos 
cujas ·origens remontam ao século XVIII, 
época em que os nomes da Franz e Geor~ 
g e Benda brilhavam com destaque na Côr
te de Frederico, o Grande . 

Sebastian Benda nasceu em 1926 . Seu 
pai, violinista e colaborador do violinist:J. 
francês Henri Marteau, descobriu muit•êi 
cedo o talento excepci·onal do- pequeno Se
bastian. Mais tarde grandes musicas como 
Arthur Honegger, Frank Martiu, Alfredo 
Casella, Franz von Hoesslin, Edwin Fis
cher e outros interessaram-se pelo jo-vem 
músicJ, predizendo-lhe um grande futuro. 

Aos onze anos tornou-se conhecido com·J 
pianista e comp·ositor. Os críticos foram 
unânimes em saudar êsse nôvo talento qu~ 
surgia . Aos treze anos, ao se apresentar 
em Genebra, o conceituado crítico da «Tri
bune de Genéve» ass~m se manifestou: 
«Sebastian Benda foi uma revelação . Sua 
extraordinária maturidade e c·ompreensão 
do estilo mozartiano, impressionaram pro
fundamente a todos aquêles que amam 
realmente a tW:úsica. 

Após haver seguido os cursos de Harmo
nia e Contrap·:mto, Composição, Música de 
Câmara, Piano etc., Sebastian Benda con
quistou o prêmio de virtuosidgde no Con
servatório de Genebra, em 1944. 

Em 1945, Sebastian Benda convidado 
pelo mestre Edwin Fischer, de cuja Meis-

terklasse fêz parte no Conservaótrio de 
Lucerna, fêz-se ouvir como solista em 
duas· «tournées» de concertos, executando 
sob a direção do insigne mestre, o ciclo d-os 
concertos para piano e orquestra de Bacll 
e Mozart. 

Sebastian Benda realizou inúmer os r e 
citais e foi solista das pr~ncipais s·ocieda
des sinfônicas da Europa. Foi solista nos 
Festivais Internacionais de Darmstadt, 
Bayreuth, Hamburgo e Pyrmo.nt. 

Convidado por Wolfgang e Wieland 
Wagner, teve a honra de executar •obras de 
Liszt no «Steinway» de Richard Wagner, 
por ocasião do concêrto de abertura da So
ciedade Wagner, no Nôvo Castelo de Bay
reuth. 

Benda, não satisfeito com seus suc.essos 
iniciais, pôs-se a serviço da música con
temporânea, apresentando em 1. a audição 
importantes obras de novos e consagrados 
comP'ositores de nossa época, muitas delas 
a êle dedicadas. 

Em 1953, Sebastian Benda realizou sua 
primeira «tournée» na América do Sul, 
apresentando-se em vinte-e-cinco recitais 
em vários países. No Rio, sua primeira 
apresentação foi feita através da Associa
ção Brasileira de Concert·os, no Teatro 
Municipal e em São Paulo, pela Sociedade 
Pró-Arte. Em Montevidéu, foi apresen
tado pelo Centro Cultural de Múscia, no 
Teatro Solis. Desde então fix·ou residên
cia no Brasil, ? tendo se apresentado nas 
principais sociedades de cultura artística 
do País. 

Em :).957, fêz nova «tournée» através de 
vários países no Wigmore Hall em uma 
semana, valeram -lhe um grande êxito e a 
«Bach Medal», distinçã-o que lhe foi con
ferida pelo «Harriet Cohen International 
Music Award». 

Outra extensa «tournée» foi realizada 
por Sebastian B'enda na Europa em 1959/ 
1960. 

Em missão cultural, incumbido pela As
sociação dos .Músicos Suiços, realiz-ou em 
1961 uma série de conferências pela Amé
rica Latina,, sôbre música suiça contempo
rânea. Em Buenos Aires, onde já atuou 
várias vêzes, inaugurou a parte musical 
do moderno T·eatro Municipal General San 
Martin, num programa dedicado â música 
contemo.rânea. 

Além de insigne concertista, desde muito 
jovem vem atuando como pedagogo . No 
Brasil foi professor - dos Cursa.s Interna
cionais de Férias da Pró-Arte, em Tere
sópolis,. dos Seminárros de Música da Uni
versidade da Bahia e de•u vários cursos em 
diferentes cidades do País . Atuou em Por
tugal, Espanha, Holanda, Suiça, Alemanl:ta, 
Itália, Grécia, Israel Irã, Tailândia, Hong
Kong, Japão, Estados Unidos, Guatemala , 
Panamá, Venezuela e Peru, em uma «tour
née» de grandes sucessos. 



RDINI- "63" 
"O" km. Vende-se. Tratar 
sábado ou dom!ngo na 
parte da m:mhã. 

DAUPHINE - "O" 
Vende-se. Aceltn-se seu 
carro usado coino parte 
do pagamento. R. 

V. COMPRA SEU CARRO 
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A C!pon tam um conceito e um nome a zelar. 
Por isso, mesmo depois de efetuada a venda, a 
Cipan tern todo interêsse em serví~ lo bem. Poro 
isso, dispõe de Oficinas e Pessoal tre inado na 
própria fábrica. Revisões periódicas e imediato 

assistência técnica, indispensáveis para manter 
seu veícu lo sempre em perfeitas condições, são 
serviços que o Cipon lhe asseguro integralmente. ( 
Compre seu Aero Wi llys, Gordini ou Dauphina 
com tôdas as garantias: compre-o na Cipan. 
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Solista 
SIEBASTIAN BENDA 

Regente 
MAESTRO S O U Z A l I M A 

PROGRAMA 

l.a Parte 

MENDELSSOHN .. .................... . . ....... .. Abertura «Ruy Elas» - op. 9S 

BEETHOVEN .... . ... . _ . .. . ..... . .. ... Concêrto em Mi Bemol - Op. 73 - N.o 5 
(IMPERADOR) - para piano e orquestra. 

- Allegro 

SOUZA LIMA 

- Adág:o un poco motto-
- Rondó - Allegro ma non troppo 

Solista 5EBASTIA I\i· BENDA 

2.a Parte 

• • ••• • • •••• o o o. o . o •••••••••••• ••••• •• • •••• • o • • o . o •• 

Fanfarra 
E'studo 
Berceuse 
Variações 

-Fanfarra 

Suite InfantiY 

PET RASSI ••• • • •• • o •••••• • •• • • • •• • •• • • • •• •• • •• •• o o •••• 
Concêrto· para orquestra 

- Allegro 
-Adágio 
-Tempo di Marcia 

Regente 
MAESTRO S O U Z A '- i M A 

Os moi~ lindos presentes 

paro casamentos, 

bodas de prata, onivt-rsarios etc. 



Super DC -a re-c 
JRoft..floyte 

boa viagem para 19&4 - · 

.ABERTURA «RUY BLASl> - Mendels
sohn escreveu esta abertura para o drama 
de Victor Hugo que descreve a côrte de 
Carlos l1l da b1spanna. ::;eu autor sintetizou · 
o assunto com as seguintes palavras: «V 
motivo filosófico de ItÜy Elas oaseia-se na 
aspiraçã:o de um povo por urna condição 
melhor; o assunw humano. e o amor de 
um homem por urna mulher; o interêsse 
dramático está em que um lacaio se apai
xona por uma rainna». 

A página musical de Mendelssohn foi es
crita em 1839 e em suas linhas é obser
vado o interêsse do compositor em desta
car o espírito da peça. 

O primeiro tema é apresentado pelas 
cordas após urna introdução majestosa 
dos metais e madeiras seguida de uma 
passagem dramática dos vwlinos. O se
gundo terna «staccato» apresenta em re
lêvo uma melodia romântica executada pe
los ~iolinos 'e fagotes, em breve transiçã'il 
onde pode ser fâcilrnente observada a veia 
fantasista e inspirada de Mendelssohn. 

CONCÊRTO EM Ml BEMOL - op . 73 
n.o 5 (IMPERADOR) - Êste concêrto é . 
por assim dizer, «pedra de toque» dos ~la
.nistas. Executando-o tornaram-se cele
bres 'ilS panistas Busoni e D' Albert, que 
deram à esta obra urna expressão que a 
fixou nas páginas da história dos concer
tistas. 

Estruturalmente a obra não é muito 

artigos finos 
para cavalheiros 

facilitando o seu pagamento 

• 7 CE ABRIL, 400 

DIREITA, 150 

., · 

AO PROGRAMA 

complexa, encerrando porém um caráter 
sintonico bastante desenvolvido, especiai 
mente o primeiro movimento onde o pi<.no 
e a orquestra se completam de rnane1ra 
;.tO.,o.-..u:a e deümclva. 

O «Adágio» forma como que um parên
tesis de grande serenidade, contrastando 
de maneira admirável com. o primeiro rno
vi·mento, de aspect<o triunfal, com o «Ron
dó», repleto da mais franca alegria . 

Nesta produção beethoveniana a forma é 
mais ou menos a mesma empregada por 
Mozart, notando-se entretanto mai!or am
plitude, principalmente nos «tutti» orques
trais . Nos diálogos que em outras obras 
dêsse gênero, apresenta,m uma relativa im
portância, aquí, no Concêrto em Mi Bemol, 
atingem verdadeiramente o-s 'limites de 
uma eloquência sem par. 

Data de 1809 e supõe-se que a primeira 
execução pública do «<mperador» tenha se 
verificado em 1811, em Leipzig; suas ma
jestosas concepções lhe deram o título com 
o qual é h Jje conhecido, sendo de fato, o 
imperador dos concertos de Beethoven por 
suas pr·Jporções maravilhosas, aproximan
do-se às da sinfonia. 

Sua primeira apresentação em Viena 
deu-se a 12 de Fevereiro de U,\12, tendo 
corno solista Karl Czerny, ocasião em que 
o críticJ do «Allgemeine Musik-Zeitung>' 
assim expressou-se: « ... sem dúvida um d Js 
mais originais, imaginosos, impresivo-s e 
o mais difícil dos concertos existentes» . 

faz o 
bortl 

prato! 

MOLHO TÁBTABC 
I HELLMANN~S 

- À venda 'nas boas mer"!. 
cearias e supermercados 
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SUíTE INFA NYIL- .t!inLe as compo
sições de E.•Juza Lima, muito· apreciadas 
pelo público, encontramos a Suíte Infantil . 
várias vêzes executada no Brasil e no es
trangeiro onde recebeu elogi'e>sos aplausos 
e considerações. 

Inspir-ou-se o a:~1tc-r vendo seu filho 
bri!l.car. Daí a «Fanfarra» onde os trom
petes imitam as cornetinhas simbolizando 
um brinquedJ de soldadinhos; a «Berceu
Ee:>, desenvolvendo uma terna canção de 
ninar; assim também as demais partes 
desta suíte proporde>nam, dentro de uma 
a tmosféra ingênua, a impressão de ale 
gres folguedos infantís. 

CONCÉRTO PARA ORQU ESTRA 
Diz Domenico de Paoli: «Godoffredo Pe
trassi sàmente aos vinte -e-um anos pode 
iniciar um estudo regular de composição, 
sob a direção de A. Bustini, diplomando
se em 193·2'. Ainda estudante, em 1919 es
creveu uma Sinfonia E'.iciliana e F'Uga pa
ra quarteto, na qual, não obstante a in
fluência qe Caselli, já se percebia clara
mente sua pen:/Jnalidade artística. 

Aquele acento pesso'l.l, impreciso a inda, 
confirma-se no. ano seguinte em um «Di
vertimento» para orquestra, que não apre
senta progresso, assi·m também como o lí
ric·J de algll!r.. temp:-• depois, num estilo de 
ópera impressionista em atrazn, que pro
cura combinar uma harmonia à Schom-

No Restaurante do 

HOTEL EXCELSIOR 

CR$ 1.800,00 
ALMOÇO OU JANTAR 

com 

Smorgasboard de 

50 pratos 

berg com os p ianíssim03 mais de Respighi 
que Deb'ussy. 

A «Abertura do Concêrto», escrita em 
1831 assinala um grande passo à frente e 
o a~o seguinte vem a triunfal afirmação 
da «Partita», baseada em sólido sensc 
construtivo, firmeza de linhas, homoge
neidade de estilo que sàmente um compo
sitor experimentado pode possuir». 

Oontinuando a produzir trabalho-s de re
levada consistência técnica e requintada 
inspiração Petrassi escreveu, nessa mes
ma época o «Concêrto para Orquestra», 
hoj~ apre~cntado, que co;1tinúa . e prol~nga 
a estética da «Partita::> , seu ma1s festeJado 
trabalho. 

Apesar de seu com::::nsitor ser apontado 
de sofrer influências de Hindemith, o que 
aliás não confere . pois Petrassi teve em 
Hindemith um exemplo mas não um modê
lo. o <:Concêrto p'l.ra orquestra» baseia-se 
n~ tradicional forma sinfônica, dividind~
se em três movimentos: «Allegro», «Ada
gio» e «Tempo di marc:a» . O primeiro se
gue uma evolução firme e_ lógica. O . s:
gundo movimento é um dehcado· mterludlO 
e o terceiPJ conforme o andamento md1ca, 
é o mais ~ovido dos três, concluindo a 
obra dentro de uma atmosféra festiva e 
vibrante . 

Comentários de 
JUDITH CABETTE 

Redator-Musical da O . S. M . 

em Geral Móveis 
Presentes Exclusivos 
Projetos 

RUA AURORA, 886 
Atrás do Cine República 

RUA AUGUSTA,' 1.524 
Galeria 

Telefone: 35-8681 São Paulo 

c-: - • , / 
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NOVA COLONIA CONCENTRA D A DE c o T y . 
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Abril, 25 

* ORQUESTRA DE CÂMARA 

Regente : Renata Braunwieser; solis
ta: Lee<nardo Righi (clarineta). Pro
grama com obras de Mozart (Tem
porada do. Oonsulado da Austria) . 

Abr il, 27 

* Pianista: Witold Malcuzynski 

Programa: Fantasia cromática e fu
ga em Ré menor, de J. S . B ach ; In
t ermezzo op . 188 n. 6 e Rapsodia op . 
79 n. 2, de Brahms; Sonata. op. 57, 
de BeethJven; Noturno op. 48 n . 1, 
E'alada n . 3, Três mazurcas, Valsa e 
Scherzo op. 39, de Chopin . 

Abril 28 

* Soprano: Leda Coelho c:>e Freitas 

Recital com obras de Frutuoso Vian
na. Ao piano o compositor . (Soe. 
Pró-Música Brasileira) . 

Abril, 29 

* Pianista: Witold Malcuzynski. 

Recital ChJpin (Emprêsa Viggiani ) . 

Junho, 17, 18, 19, 20 e 21 

* CONJUNTO GIORGI!ANO 

Julho, 23 a 27 

* CIA . ITALIANA C•E COtM•ÉDIAS 

Agôsto, 17 a 20 Setembro 

* TEMPORADA INTENNACIONAL 
DE MúSICA E CONCERTOS 

• 
10 DE MAIO 

Dia das Mães 

O pequeno presente que lhe 

a le rtamos neste dia é o simbolo 

do nossa gratidão por tudo q uanto 

V. nos fez.. 

CASAS 

PRESENTES 

A V., mamã.e, nes

ta data que lhe 

consagraram, todo 

o nosso carinho, 

todo o nosso afeto. 

ú' TE I S 




