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FE S TrVAL 

VILLA-LOBOS 
PALESTRAS 

PALÁCIO DA CULTURA 
(AUDITóRIO) 

SABADO, ll DE NOVEMBRO. AS 17 HORAS 

O MEU CONVíVIO COM VILLA-LOBOS 
Maestro JOÃO DE SOUZA LIMA 

o 

SEGUNDA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO. AS 20 HORAS E 30 MINUTOS 

TENTATIVA DE UMA BIBLIOGRMIA PITORESCA 

Prof. LUIZ H EITOR CORRÊA DE AZEVEDO 

o 

SALÃO GREMIO MESBLA 
(RUA DO PASSEIO) 

TÉRÇA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO, AS 17 HORAS 

VILLA-LOBOS FIGURA E OBRA 

Dr. EURICO NOGUEIRA FRANÇA 

Ilustrações : fVY IMPROPTA, Pianista 

o 

PALÁCIO DA CULTURA 
(AUDITóRIO) 

QUINTA-FEIRA. 16 DE NOVEMBRO, AS 20 HORAS E 30 MINUTOS 

EVOCAÇÃO ARGENTINA DE VILLA-LOBOS 

Prof. JOSÉ MARIA FONTOV A 

Ilustrações: LIA SALGADO, Soprano 

([]) 

IGREJA DA CAN DELÁRIA 

SEXTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO. ÀS 11 HORAS 

Miss a em memória d o 8. 0 aniversário do falecimento de 
Villa-Lobos. 
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naquelã época . 1i211~27~ I~v~~t~l· ~~ muitos de les hoje renomados pro f iss ionais. como •em-
baixador artíst ico• em mu itos países estrange iros , e 

nome, Zagus Ferraz. porque achei · last but not least • como fundador e prime iro regente 
bacana . Então o Plínio Barreto me da Orquestra Sin fônica do Estado de São Paul o. 
passou pra redação. Depois ele foi A estréia de seu " Poema de São Paulo · teve lugar 
para o "Estado de São Paulo" ' e o no Teatro Cult ura Art ística no Dia da Bande ira e es-
Rubens do Amaral, que também teve a cargo da Orquestra Sinfôni ca Estadual sob a 
acreditava muito em mim , ficou no regência de seu titu lar , maestro Eleazar de Carvalho . 
lugar dele . E le sempre dizi(l: " Puxa!, Sabemos que Souza Li ma é compos itor dos mais ver-

~ mas você sabe coisas. hein?" Um dia sáteis , sendo autor de obras dos mais diversos gê-
~ me perguntou : '·Tem aí um pianista neros, portanto , um mestre na arte de instrumentação . 
~ que chegou da Europa , o Souza Lim a . Isso se comprovou novamente com a obra ci tada, rea l · 
~ e você não pode fazer a entrevista? " mente original e, o que é notável, sem qualquer se-
-.;: Eu disse que podia . Aí telefonei pro melhança com outras, compostas durante a longa e 
::,J, Souza Lima que marcou a entrevista fért il existência do compositor. o próprio regente con· 

pra casa da tia da noiva dele. Era na vidou Souza Lima ao palco para as necessári as expli -
alameda Barão de Piracicaba. 44. E cações do pl ano cr iador. Paulistano da gema (nasceu 

~ lá fui eu. Cheguei lá , eles já tinham na rua Tabatinguera). Souza Lima dividiu sua obra em 
~ almoçado. eu falei com o Souza três fases de cunho hi stórico. Assim , com muita sut i· 
~ Lima na sala 9a frente e ele disse: 
..;~ "Quero que você conheça a minha 
~ noiva ." Então veio a noiva, veio a 

. ~ Tarsila com aquele esplendor dela 
todo e eu disse: " Tudo bom. vamos 

t lá." 
._. . FOLHA - Era a Tarsila do 

Amaral? · 
GF -A Tarsila do Amarai?Era tia 

da Maria, que ia casar com o Souza 
Lima . E nós estávamos na casa do 
José Stanislaw do Amaral 

T. C. 
ÍSTANBUL BELEDÍYESi 

KONSERVATUARI KONSERLERi 

~ef : DE SOUZA LiMA 

MOZART 
( 1756 - 1791) 

9. Konser 
15 Arahk 1963 Pazar sabah1 

Saat 11 de 
~AN SiNEMASINDA 

FiGARO'NUN DÜGÜNÜ 
Operas1 U vertürü 

. TE 

IJU I <;~~ . que caracterizaram os Ingênuos s 
li ares, e outros do tipo de serenata. Nesse l 

ram aprove itados temas popul ares de outrora, 
exemplo uPerdão Eml l ia•, •Üs passarinhos• , 
de música •. • Negra atrevida • , • A mulher d 
bi as tinha pescoço . de ga linha•, etc . E pan 
gea r as Arcadas do Largo São Franci sco. r 
alusões ao Hino Acadêmico de autor ia 1 

Gomes . Se nessas partes estão inclufdos 
solos dos Instrumentos de madeira e meta i 
prime iro vio l ino , a última sugere a cidad e a 
mica, inquieta , já intitulada ·O maior centro 
da América Latina• nos bondes da Light . ( 
Eleazar de Carvalho va lorizou sumamente a 
do • Poema de São Paulo •, como as demais 
programa, o que resultou numa merec ida E 

consagração a Souza Li ma, que contou co 
sença de numeroso público, Incluindo o at 
tário da Cultura. Cunha Bueno. 

* O Maestro Souza Lima sendo h 
hoje pelo seu nat por Marcelo Da 
concerto de música barroca ... 

MOZART OBUA KONÇERTOSU 
K.V.314 Do major 
Allegro aperto 
Adagio non troppo 
Rondo-Allegretto 

outor José Mariano da Rocha Filho, 
·a prestigiarem com suas presenças 
:ária de Criação da Universidade 
'vas públicas do Curso Extraordiná
~bastian Benda: 

Solist: JANET CRAXTON 

MOZART 

Solist : ALAN RlCHARDSON 

PiYANO KONÇERTOSU 
K.V.488 La major 
Allegro 
Andante 
Presto 

ARA 

BEETHOVEN 
( 1770 - 1827) 

10. Konser 

SENFONi No. 5 
Op. 67 Do minar 

Allegro con brio 
Andante con moto 
Allegro 
Allegro 

22 Arahk Pazar sabah1 saat 11 de 
TÜRK MUSiKiSi KONSERi 

-10-

da UFSM 

lO 

ica de Câmera 

Souza Lima sôbre "Meu convívio 




