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A M u s c A E 

A Arte, seja ela pintura, poesia, música, 1'JWis do que a Oração, condu:: ao 
Paraiso. 

_ Creio que Deus_ esquece e perdoa muito mais ao artista-pecador do que ao 
pecador que não era artista. Aquêle, em função d~ s.ua Arte, é um displic ,en
te, para quem o Mundo é um. condensamento arils~lco .. Porqu,e a .4rte e _a 
síntese da Beleza; sua irmd gemea e sua companheira wseparavel: uma nao 
sobrevive sem a outra. A obra rústica perde a sua rusticidade quando o ope
rário-artista lhe dá, no acabamento, um loque da sua Arte. . . É a lapidação 
que encanta e valoriza o brilhante. 

Todos os povos de _todos os tempos cultivaram as Artes, como iniciação 
vital de personalidade, tanto que, até hoje elas são de pronto distinguidas: 
arte bizantina, arte grega, (lrte oriental . .. 

Eu creio no poder da eloqüência, que produz uma oratória vibrante: é a 
Arte indomável da palavra, convencendo juizes, extasiando até a ignorantes, 
demovendo consciências, arrebatando, inflamando ou subjugando )!T!Uliidões. 
CTisto, com a sua Santa e suave brandura, tocava os corações 1' om as palavras 
que pronunciava. E como devia ser maravilhoso escutar Aquéle Divino Rabi 
falando, com singeleza, às gentes da Galiléia, de Genezaré, de H ebrun. . . São 
Francisco de Assis, quando se dirigia aos passarinhos, logo uma revoada pou
sava ao seu redor para lhe ouvir a maviosidade do ver/;o. Milagre? Sim, mi
lagre feito através da A r te da palavra. Fritz 1\ untz lhe pintou um quadro be
lissimo: o santo, en{êrmo, sendo consolado por um anjo que lhe tocava violi
no enquanto passarinhos gorjeavam as suas canções . . . 

Não tem muito, recepcionando a Pedro Calmon, no "Instituto de Música 
da Bahia", onde ia êle falar uma conferência, eu 01e lembro ter dito que a sua 
palavra é música mrris maviosa do que tôdas as sonC!!C!s , as u (! r . -.!~ .'i, as sinfo
nias do Mundo. E é. Mas ai se vê que, para elevar a beleza da oratória pre
cisei buscar a música como ponto máximo de encanto. É que, sem dúvida, a 
verdadeira Arte é a Música. Ninguém se lembrou , ainda, de pintar ou de ima
ginar o Paraiso Celestial com Artes outras que não fôssem as da harpa, da 
lira, do violino, do alaúde, da flauta, da cítara, do ó"rgão e do hormônio, além 
das vozes angelicais . .. 

Pode alguém não apreciar a poesia, a pintura, a oratória, mas não gostar 
de mús-ica, em alguma de suas formas, é como se dizer: é um ateu. 

E não há nada ma.is triste do que um ateu, porque isto é a descrença de 
tudo. 

Se, por:;entura, existe alguém que inadrnite Deus, ou um deus, mesmo mi
tológico, mas de qualquer forma algo divino, acima da fôrça humana, será 
comparável ao insensível a qualquer acorde musical. 

Todos os povos, desde a sua origem, tiveram a sua música, os seus üzs
trwnentos primitivos. _ Chalil, o mais antigo dos musicólogos árabes , apesar 
de os árabes não lerem sido músicos), fale cido há 1184 anos, ou tenha sido 
1zo ano 77G da era Cristã, escreveu um livro sôbre os sons. 

A China, como um dos berços da humanidade, em sua fase primária pos
suía um órgão especial, que era composto de -sinos, pedras sonoras, siruins 
cítaras . ' 

À ·entrada do templo de Confzício huuia noias musicais. 
Os indios brasileiros locavam taquaras, que eram espécies de flautas fei

tas com bambu. E eram êles tão sensíveis à música, que, por seu intermédio 
os tranciscanos conseguira,m a catequese, no Brasil, e os jesuitas, vindos de
pois, se aproveitaram do sistema para atrair e amansar os selva{}ens nativos. 

Acredito que foi sob a acústica da sinfonia entoada pelo Universo que 
acab~ra de nas~er - a luz, . as ág~w_s, as árvores, os astros, os ani(lWis - que 
o Cnador de todas essas colsas, todas elas Lhe penetrando aos olhos e soando 
aos ouvidos, o mar rugindo, o vento uivando, os pássaros em chilreios que 
Se inspirou e fêz o Homem, e, sôbre tudo, a Mulher. ' 

ÁVIO BRASIL 
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COMISSÃO DE HONRA 

PRESIDENTE: 

S. Excia. o Sr. Governador do Estado da Bahia, 

General Juracy Montenegro Magalhães. 

MEMBROS DA COMISSÃO DE HONRA: 

S. Excia. o Sr. Prefeito da Cidade do Salvador, 

Prof. Heitor Dias Pereira. 

S. Eminência Reverendíssimo Dom Augusto ,Cardeal 

da Silva. 

S. Excia. o Sr. Secretário da Educação e Cultura do Estado 

da Bahia - Dr. Wilson Lins. 

s. Excia. o Sr. Presidente da ASSOCIAÇÃO BAIANA DE IMPRENSS4 

Dr. Ranulfo de Oliveira. 

HOMENAGEADOS 

Ministro Paschoal Carlos Magno. 

Maestro Hans J. KoeHreutter. 

Maestrina Zulmira Silvany. 

Maestro Heitor Vila Lobos 

IN MEMORIAN 



COMISSAO DE HONRA .. 
PRESIDENTE 

Exm.0 Snr. General JURACY MONTENEGRO MAGALHAES 
DD. GOVERNADOR DO EST:\ DO DA BAHIA 
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COMISSAO DE HONRA 

Exm.0 Sr. Prof. HEITOR DIAS 
DD. PREFEITO DE SALVADOR 



.. PARANINFO 
· ·· DO ._ 

2.° CONCURSO NACIONAL DE PIANO NA BAHIA 

Exm.0 Snr. Prof. Dr. EDGARD REGO DOS SAN.TOS 

MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DA BAHIA 



HOMENAGEM 

\ 

Ministro P ASCHOAL CARLOS MAGNO 



PATRONO 

FRÉDERIC CHOPIN 

HOMENAGEM ESPECIAL 

Exm.0 Snr. Dr. CLÓVIS SALGADO 
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Pianista; 

Liddy Chiafarelli Mignone 

Maestro; 

Francisco Mignone 

Maestro: 

João Souza Lima 

Presidente: Exma. Sra. 

D. Ondina Po1-tela Ribeiro Dantas 

M EM B R OS! 

Pianista: 

Anna Stela Schic 

Piansita: 

Waldemar Almeida 

Pianista: 

A 1·naldo Rebelo 

Pianista: Pianista: 

Pierre Klose Jacques Klein 



Homenagens a todos os 

organizadores e nossas justas 

saudações à juventude idealista 

que se congrega para a grandeza dq 

Colaboremos na formação 

e aperfeiçoamento dos 

artistas i ovens. 

, . , 

A Associação Baiana de Arte faz agradecimento especial à generosa colaboração de 
LÓIDE AÉREO S. A., que ofereceu transporte gratúito aos pianistas concurrentes e ao 

Juri do 2.° Concurso Nacional de Piano 
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IN MEMORIAN 

HE ITOR 

Indiscutiyelmente, a vida que se ex

tinguiu no compositor brasileiro, representa 

sensível falta à cultura artística de nosso 

país. Porque, intermédio_ de seu glorioso 

e, hoje, saudoso filho , através de suas com

posições musicais, na maioria das vezes 

báseada no cancioneiro pátrio, o Brasil, 

êste gigante altaneiro, ficou conhecidissimo 

no mundo, maximé nos Estados Unidos. 

Perdeu a música de nossos dias, 

o seu baluarte. Cerraram-se-lhe os olhos, 

ensurdeceram-se-lhe os ouvidos, fecha

ram-se-lhe os lábios, sobrando-no.s a sua 

bagagem musical que continuará falando, 

por anos e anos, infindàvelmente, falando 

da sua personalidade idealista de fazer o 

Brasil cantar, tocar - bem alto, para 

que se eleve aos olhos admirativos do 

Universo. 

Vila Lobos já nasceu músico, porque 

desde os seus primeiros chôros, despertou 

V ILA 

D E 

LOBOS 

para a yida com a divina arte, embalado pelo violoncelo do seu progenitor. 

Nasceu e morreu musicista. O destino da criatura humana é traçado de acôrdo com, o que Deus 

manda e permite. Vivendo na Música, com a própria arte a efervescer dentro de sua alma, Vila Lobos mor

reu durante a semana inteiramente dedicada à Santa Cecília e intitulada "A Semana da Música." 

Paz à alma do Maestro Heitor Vila Lobos, grande batalhador em prol do progresso da Música 

e da cultura artística do povo brasileiro. 

Esta a homenagem indispensável que a ASSOCIAÇÃO BAIANA DE ARTE rende ao saudoso 

compositor da atualidade, há pouco menos de um ano ceifado à família musical brasileira. 



--- ZULMIRA SIL VANY 

· É e sempre foi Zulmira · Silvan , . criatura . obediente ao simples lema -
SERVIR. Quero dizer: - TRABALHAR E SERVIR. Proclamam os rotaria
rws ser a sua precípua finalidade Servir. Sob êsse aspecto lerá s-ido e conti
nua a ser Zulmira a mais rotariana de todos os rotarianos do mundo. 

Porque nunca fêz na vida outra coisa se não trabalhar pelo seu ideal e ser
vir inde{ectivelmente à sucessão de gerações, umas após outras. 

Desde a mocidade sempre trabalhou pela música, que foi a inspiração maior 
da sua existência. Musicista por herança e por índole, na música se aprimo
rou, dela fazendo o escopo especial do seu ser. Começou cantando, repelindo 
os estribilhos que ouvia no rincão sertanejo que lhe foi berço. Em seguida, 
aprendendo os segredos do . teclado, levou-os para o piano, reproduzindo nêle 
os tonillws aprendidos de oitiva. E, finalmente, entrando na posse da esCrita 
musical, transpôs essas mesmas cantilenas para a pauta. Assim entrou a com
por, onde se foi a pouco e pouco apei'feiçoando, até o ponto de criar toadas 
saídas do seu cérebro, da sua imaginação, do seu astro original. Hoje nem se 
contam mais · as suas produções, em todos os estilos e de todos os feitios. Sem
pre inspirados e felizes. Tornou-se dess'arle festejada compositora de músi
ca, quase que aproveitando lodos os momentos da vida para dar nascimento 
a melodias e a desenvolvimentos harmônicos. Aí estão as suas inúmeras com
posições para atestá-lo. 

Nã@ se contentou, entretanto, com isso. A transpirar música por todos 
os póros, com a mente assoberbado por essas mesmas melodias e harmonias, 
entendeu de transmitir a outrem o que lhe sobejava em compreensão musical. 
Tornou-se mestra. Professôra de piano, de canto, de solfejo, de música em 
geral. E assim foi perpassando de geração em geração, ensinando a quanti
dade inumerável de alunos, que lhe atestam o fecundo trabalho e que inva.:. 
J'iàvelmenle se lhe tornaram amigos e devotos. Zulmira será, porventura, a 
pro{essôra de música mais querida na Bahia. Querida e conceituada, querida 
e venerada. 

Tal ficou sendo · o seu amor ao ensino e à composição, que atualmente, ;á 
em avançada idade, ex{enuada por tais e tamanhos labores magistrais., co.·nba
lida pela angústia da perda irremediável da sua companheira de todos os dias, 
a muito querida irmã, - apesar de tudo, continua indefeclivelmenle a ensinar, 
a orientar, a guiar alunos e alunas, a organizar conjuntos, como também a com
por, numa labuta sem tréguas no cultivo e no ensinamento da música, que re
presenta a sua verdadeira alma, o fulcro da sua organização espiritual. 

Entretanto, não lhe bastaram êsses títulos, por mais válidos que sejam. E 
indubitàvelmenle o são. Dedicou-se durante muito tempo ao Instituto de Mú
sica da Bahia, fazendo brilhante parte do grupo dos seus primevos organiza
dores, ao lado de Deolindo Froes, de quem foi amiga fiel e auxiliar preslimo
sissima. Bem o posso testemunhar, com plena consciência e segura noção, · 
lendo sido um dos seus companheiros admiradores no conjunto da primeira 
diretoria do Instituto. Na ausência de Froes exerceu por algum tempo a di
reção da Escola de Música, sempre dedicada e proveitosa na sua atuação be
néfica e bem orientada. 

f:sse o perfil, em traços rápidos, da singular figura da ilustre Professôra 
Zulmira Siluan•J. Restando apenas pôr em foco as suas requintadas qualida
des morais e afetivas, sendo como é, como sempre a conhec.i, a alma mais sen
sivel, mas ao mesmo tempo, mais serena e plácida de que lenho conhecimento, 
amiga sem jaça, entregue de corpo e coração ao seu credo religioso, que repre
senta para ela confôrlo, tranqüilidade e bálsamo incomparável para as agruras 
do viver. 

Talentosa Zulmira. Boa Zulmira. Admirável Zulmira! . .. 

PINTO DE CARVALHO 

• i J: 
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íNDICE DAS COMPOSIÇüES da Maestrina ZULMIRA SILVANY, que publica
mos em homenagem ao seu peregrino talento: 

1<? volume - (Direitos autorais vendidos à Prefeitura Municipal do -salvador) 
- 37 páginas infantis; 

2<? volume - (Direitos autorais vendidos à Prefeitura Municipal do Salvador) 
- 20 composições para canto e piano; 

3<? volume - (Direitos autorais vendidos à Prefeitura Municipal do Salvador) 
- 12 hinos patrióticos, sendo 9 com letra e música da com
p.ositoJ·a. 

4<? volume - (Direitos autorais vendidos à Prefeitura Municipal do Salvador) 
- 7 . composições para violino, violoncelo e piano. 

5<? volume - ..(Direitos autorais vendidos à Prefeitura Municipal do Salvador) 
- 9 oomposições sac1·as, com letra e música da compositora. 

6<? volume - (Direitos autorais vendidos à Prefeitura Municipal do Salvador-) 
- 12 peças para piano sólo. 

7<J volume - (Direitos autorais vendidos à Prefeitura Municipal do Salva
dor) - 7 composições para canto e orquestra, dentre as quais, 
3 possuem letra e música da CtOmpositora. Neste volume se 
encontra uma de suas mais belas criações - A Caiana - que 

significa um bailado sertanejo com sólo e côro, acompanhado 
por orquestra. 

8<? volume Novo livro de composições em 3 volumes, a saber: 1<? - F(l-

lhelos infantis - 27 peças para piano sólo, declamação e pia
no, canto e piano; 2c:> - Expansões d'alma - 21 peças para · 
piano a duas mãos, canto e piano, duo canto - côro a 2 vozes; 
3c:> - Folclore baiano - 11 peças para crianças, sendo 8 "brin
quedo de roda", 1 pequena melodia, 2 cantos populares. 

9'' volume - 20 composições para canto e piano. 

109 volume - 41 composições compreendendo Corais a 4 vozes, para bôca fe

chada, hinos patrióticos, cantos, canto e piano, operetas, mú
sica de câmera, etc. 

Instituto de Música da Bahia 
saúda os pianistas e o emérito . . 

Júri do 2.° CONCURSO NACIONAl 0[ PIANO 

ora realizado pela Associação 

Baiana de Arte. 



Programa do Concerto Inaugural 
Dia 2 de agôsto de 1960, às 20,30 horas precisamente 

1.a PARTE 

I - Abertura do Concurso por S. Excia. Governador do Estado 

da Bahia, General Juracy Montenegro Magalhães 

II - Apresentação dos candidatos, ·pela diretora artística da 

Associação Baiana de Arte, Sra. Maria Augusta de Oliva 

Morgenroth. 

III Saudação aos candidatos, por S. Excia. Ministro Paschoal 

Carlos Magno. 

IV - Breves palavras, pela diretora de publicidade da Associa

ção Baiana de Arte, Sra. Hebe Machado Brasil 

2.a PARTE 

V - Vila Lobos - Prelúdio da ópera Izaht; 

VI - Liszt - Concerte> n. 0 1; 
Allegro maestoso 

Quasi adagio - Allegretto vivace 

Allegro animato 

Allegro marziale animato 

VII - Beethoven - Quinta Sinfonia; 

Regente: Maestro Francisco Mignone; 

Solista: Pianista Sebastian Benda; 

Orquestra Sinfônica da Reitoria da Universidade da Bahia. 
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C O LABO RADORES 

A Associação Baiana de Arte, m encionando nominalmente tôdas as cola
borações que recebeu, sem as quais seria difícil, senão impossível a realização 
do 2Q CONCURSO NACIONAL DE PIANO, externa o seu mais profundo agra
decimento, nesta página: 

AO 
Governo do Estado da Bahia, Embaixada da França no Brasil. Prefeitura Muni

cipal do Salvador, Reitoria da Universidade da Bahia, Secretaria de Educação e Cul
tura da Bahia, Seminário de Música da Reitoria da Universidade da Bahia e Insti
tuto de Música da Bahia. 

À IMPRENSA BRASILEIRA : 

A Cigarra, A Tarde, Diário ele Notícias (elo Rio e ele Salvador) , O Estado 
da Bahia, Bureau Interestadual ele Imprensa, Jornal ela Bahia, Jornal do Co
mércio (do Rio), Joia, Manchete e outros diarios Brasileiros. 

ÀS ESTAÇõES RADIOFôNICAS: 

Rádio Excelsior ela Bahia, Rádio Cultura da Bahia, Rádio Sociedade da 
Bahia, Rádio Sociedade de Feira de Santana, Rádio Itaparica e Rádio Minis
tério ela Educação e Cultura. 

ÀS FIRMAS COMERCIAIS : 

A Moela S. A., Banco da Bahia S. A., Banco Econômico S. A., Casa ele Mú
sicas Oscar Arany - Rio de Janeiro, Companhia de Seguros Aliança da Bahia, Fra..:. 
telli Vi ta Indústria e Comércio S. A., Krause-J óias, Mesbla S. A., Lóide Aéreo S. A., 
Morgenroth Leoni & Cia. Ltda., e Suerdieck S. A. · 

E ÀS FAMILIAS QUE HOSPEDARAM OS PIANISTAS: 

General Juracy Magalhães, Prof9 Heitor Dias Pereira, Embaixador ela Fran
ça no Brasil, ProfQ Edgard Rêgo dos Santos, Arnold Wildeberger, Avio Brasil, 
Augusto Mascarenhas, Carlos - Coqueiro Torreão da Costa, Crist,ovam Silva, Er
win Morgenroth, Fernando Almeida, Fernando São Paulo, Geraldo Suerdieck, 
Gustavo Maia, Hosannah ele Oliveira, Hermann Overbeck, Marcus Kertzmann , 
Menandro Novais, Paulo Lavenére Machado, Quintin.o Steinbach, Luiz Pinto 
de Carvalho e Roberto Keibel. 

COMITÉ DE RECEPCÃO 
) 

Presidente: Exma. Sra . D. Lavínia Borges Magalhães; 1 '!- Vice-Presidente: 
Exma. Sra. D. Bernar~dete Dias; 2 ·~ Vice-Presidente: Exma. Sra. D. Carmem Fi
gueira Santos. 

Integram o Comitê de Recep ção as Exmas. Senhoras Donas: Aída Ribeiro 
Suerdieck, Alice Moniz Silva, Angelita Pereira Moacyr, Anny Wildeberger, An
tonieta Rios Keibel, Carmem Overbeck, Célia Dourado Maia, Eunice Lages de Olivei
ra; Eva Adler, Fernanda São Paulo, Henriqueta Catharino, Hilda Carvalho, Hildete 
Baleeiro, Itamar Vasquez de Carvalho, Lola Kertzmann, Luzia Benda, Maria Dulce 
Calmon Pinto de Almeida, Maria Luiza Lavenére Machado, Maria Helena Almeida, 
Maria Isabel Gonçalves Angelim, Maria Jesuina Mascarenhas, Mariá Menezes Silva, 
Marina Pinto de Carvalho, Marita Almeida, Nayde Abreu, Nair Coqueijo da Costa , · 
Regina Catharino, Thebis Gouveia Ursula Catharino e Yedda Fera. 

DELEGADOS DA ASSOCIAÇAO BAIANA DE ARTE, nos diversos Estados do 
Brasil: 

Pôrto Alegre: Prof'1 Marina Fiori Santa na; Curitiba: ProfQ Fernando Cor
rêa de Azeved,o; São Paulo: Pianista Anna Stella Schic; Estado d a Guanabara: 
Prof"' Ecléa Ribeiro; Belo Horizonte: ProP Angélica de Rezende Garcia; Reci
fe: ProfC? Walclemar de Almci,da; gortaleza: Prof 9 Orlando Leite; Consultor Ju
rídico: Dr. Avio Brasil. 



CHOPIN, 

o eterno poeta 

do teclado 

A. atencão do mundo se volta êste ano para prestar lNlW homenagem a 
Frederic F/ançois Chopin, no seu sesquicentenário de nascimento. Não é opor·
tuno, aqui, estudar a existência do ge_nial compositor, nem anal!sar: l! sua obra. 
A Associação Baiana de Arte quer, t'nzcamenle, trazer uma cont.rzbuzçao ao acor~
lecimento que o mundo celebra e a homenagem que pr.estam zgua_lmente, bra~z
leirgs inúmeros, elegendo-o Patrono do /I Concurso Naczonal de Pwno da Bahzf! . . 
Na época atual, quando o romantismo já passou de moda, quando a concepçao 
do feio se incorpora ao belo, ou melhor, não ltá mais feio nem belo, o consoar~te 
nem o descordante, e já não há censura estética, é alentador verificar que Clwpm, 
"um anjo de rosto lindo, tal uma mulher triste", o romântico por excelência, 
continua sendo o favorito do grande público e vivendo no coração dos povos. 
É que, sua genial personalidade, marcada pela moléstia e pelo sofrimento, se 
destaca do meio de uma atmosfera de legenda e de romance. 

Sua alma, como eco r·evelador, era por demais sutil para não se exprimir 
senão através da música. Muito de Chopin é um queixume que encanta. Êle é 
menos um músico do que uma alma que se revela. Sua vida, é a nossa própria 
sombra cheia de ânsia. Sua música não será talvez outra coisa do que um 
cântico elevando-se do interior, onde transparece a devastação que lhe vai n'alma 
pelas decepções dos sofrimentos físicos que o torturam. Dor pungente, onde 
a expressão do sofrimento at.inge a sublimidade. Para Clwpin, a música foi o 
paleta do pintor e o estilo do poeta. Alma sofrida, mas ainda capaz de entu
siasmo, segundo Liszt, "êle se servia da arte para dar a si mesmo a própria 
tragédia ." 

"Não fôsse a mús.ica a única arte essencialmente viva. Não fossem seus 
elementos os mesmos elementos da vida. Surda mas perceptível; poderosa 
embora desconhecida, ela está onde existe parcela de vida. Casa-se ao murmurar 
das águas, ao hálito dos ventos e ao fremir dos bosques. Ela participa dos 
movimentos cósmicos da crosta terrestre, das revoluções celestes, das vibrações 
luminosas que ferem ou alegram a vista. Entra na circulação do nosso sangue, 
nos arrojos de nossas paixões, nos sofrimentos de nosso coração. . . Ela se acha 
em tôda a parte e atinge alérJ?, mais alto do que possa alcançar o verbo humano." · 

Não é, portanto, de admirar que a genialidade de um Clwpin encontrasse 
na música a inspiração em tôda a sua nobreza e fantasia caprichosa. Porque 
Clwpin é o instinto, a intuição, e para tudo dizu numa só palavra: O GÊNIO ! 

Realizou, sobre tudo, o excepcional milagre de ser êle próprio, integral
mente, antes que a vida lhe tivesse ensinado o que quer que fôsse e de permanecer 
êle mesmo, a despeito da vida. Aos dezesseis anos já possuia a soma de conhe
cimentos que lhe era necessária e que se réduzia às sete notas da escala - o bas
tante para exprimir lodos os sentimentos. Não o afligia a necessidade de 
qualquer outro aUmento que não fôsse a procura de seu próprio estilo. Era a 
sua maneira de atingir a verdade. Fóra do piano, o universo, de falo, não 
passava de literatura. 

Em seus amores, Chopin sofreu na juventude as decepções com Conslança 
e Maria. Mais tarde , em Paris, aparece-lhe George Sand, com a qual viveu os 
dez anos mais produtivos de sua bagagem musical, equivalente a um testemunho 
ma,qrzífico. 

Exceto sua obra, de Clwpin quase nada subsiste. A própria natureza o 
preservava das vãs investigações, e quis o destino, além do mais, que em grandt• 
maioria suas cartas e relíquias fôssem queimadas numa casa de Varsóvia, onde 
momva sua irmã. Não o encontramos, pois, senão em sua música, em alguns 
vestíg~os l.le. correspondência e na memória de seus amigos. Seja como fôr, 
.ma lJlda foz .o;empre tão simples e tão lógica, que pouco comentário é preciso 
para entendê-la. Como exceção de duas ou três viagens, o mundo exterior 
J?Ouquíssi!no penetrou naquela imaginação vollada para o íntimo. Sua poesia 
e o que ele acrescenta, de possível e de melodioso, às decepções de cada dia. 
• ~ai f_rtVl_)l'ec~do em l!mor, em amizade, eri1 tudo o que exige deslumbramento, · 
e.o;le mfelu:. llwmnado nao se contemplou em outro espelho que não fôsse o ébano 
de seu piano. "Piano, instrumento maravilhoso", disse êle. Bem entendido, 
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pois que o pi(Ino é uma orquestra, mais ainda, é um instrumento·. Portanto 
uma alma, a única que Chopin conhecera. Por isso fêz do piemo seu legatário 
universal. O conteúdo poético e a perfeição no acabamento, fazem de sua obra 
verdadeira joia musical. ' 

Nenhuma das composições de Clwpin entretanto exprime tão bem a comple
xidade de seu caráter quaulo as suas "Mazuréas", dansas folclóricas polonezas. 
Irônicas, tristes, graciosas, suaves, alegres, buliçosas, amargas, fortes, sonhadoras 
ou langorosas, desc1·evem bem o que se dizia do seu compositor: "coração trüte 
e espirito alegre". Quanto mais sofreu mais se engrandeceram as suas 
"Mazurcas". São elas verdadeiros cânticos patrióticos: são "canhões" dissimu
lados entre flôres", que exaltam o patriotismo dos polonesés. 

Sua última obra foi uma dessas danças que escreveu já izo leito de dor de· 
onde só sairia para a eternidade. 1t ainda a dôce cadência das danças de sua 
terra que embalam e voltam indecisas, ternas e doridas, a afagar-lhe a imaginação, 
entristecida. Seus dedos mal sustentavam a pena que deveria gravar sua última 
melodia. Nem êle a pôde experimentar ao piano, e, a.o; dertadejras notas caem 
como grossas lágrimas que rolam e se terminam num soluço. Seria, àinda, talvez 
por um sentimento patriótico, que a mente de Clwpin ZJiera à última inspiração 
em forma de "Mazurca". Seu amor pela pátria só .'ie cleixava vencer pela devoção 
carinhosa que l-he merecia a sua grande .4.rte. b o untimento de Chopin, é sua 
vida, é tôda a sua alma. 

Tôda a arte musical polonesa é um reflexo seu, ca!llo se o sentimento polonês 
houvesse encontrado a sua perfeição, o seu fim. Chopin é um caso único, na 
história do espírito humano, pois êle só representa a história sensitiva de um 
povo. A Polônia é a única nação que deve sua imortalidade arlistica a um só 
homem. Êle foi a síntese e a eternidade da Polônia, a terra mártir, marcada 
pela eterna ambição dos conquistadol'es. 

Educado num ambiente propicio a conspirações, lendo como professor um 
revolucionário imbuído do mesmo ardor libertário, Chopin edificou sua arte 
tendo diante de si o sofrimento de seus conterrâneos subjugados pelos invasores. 
De Chopin disse um dia Paderewski: "Éle é uma porção, uma particula, uma 
flor da sua pátria; quanto mais é belo e grande e forte, tanto mais estará perto 
do seu coração. Chopin, sem clúvida, ignorava quanto era grande da nossa 
grandeza, forte da nossa raça, belo da no!;sa be/.eza. ~le está em nós e nó.ç 
estamos nele, pois nele se revela tôda a nossa alma e lodos nós." 

· No c·emilério de Pere Lachaise foi enterrado o corpo de Chopin, exceto o 
seu coração, que foi enviado para Varsóvia, onde permanece, desde então, na 
Igreja de Santa Cruz. Nenhum discurso foi pronunciado. Nos minutos de reco
lhimento, que se seguiram à descida do ataúcle, foi visto certa mão amiga atirar 
sôbre o caixão aquela terra polonesa que havia sido entregue a Chopin no dia 
em que deixara a pátria. Dlll·ante lodos aquêles anos, a terra natal, havia ficado 
na taça de prata, à espera desta suprema aplicação. E agora não mais existia 
a Polônia; não existia senão naquele punhado de terra e na obra de Chopin: 
alguns cadernos, umas dezenas de páginas, onde ia arder, durante .já um século 
o mistico de uma nação. . 

A morte de um artista é o momento de sua transfiguração. Muitos há que 
acreditamos grandes, cuja obra, entretanto, logo volta ao nada; outros, ao cou
trário, cuja glória só começa com a morte. É que, talvez, corno dizia Delacroix, 
tudo em arte é uma questâ.o de alma. Ainda não se conseguiu chegar a um 
acôrdo sôbre o sentido e o valor desta pequeni!;sirna palavra. Mas se fôssc 
preciso dar-lhe uma idéia sensivel, nada melhor que a música a forneceria. 
"Um grito manifestado" - denominava-a Wagner, o que significa sem dúvida : 
a expressão mais espontânea de si mesmo. Artista é aquele que sente necessidade 
de dar· forma ao seu grilo. 

"Repousa em paz, bela alma, nobre artista. A imortalidade começou cedo 
para ti e, mellwr que nós, já sabes onde devem desabrochar, depois desta triste 
vida, os grandes pen:wm entos e a sublime aspiração. '' 

MARIA AUGUSTA DE OLIVA MORGENROTH 
DIRET ORA A RTlSTICA DA A SSOCI AÇAO BAI ANA DE A RTE 
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BANCO DA BAHIA S. A. 
Fundado em 1858 

TOD4S 4S 0P[R4C0fS 84NC4RI4S INCLUSIV[ CAMBIO 
--*--

MATRIZ e 5 Agencias Metropolitanas 

em SALVADOR 

* 
43 Agencias no Estado da Bahia 

* 
SUCURSal e 2 Agencias Metropolitanas 

no RIO DE JANEiRO 

* 
SUCURSAL e 4 Agencias Metropolitanas 

na Cidade de SAO PAULO 

* 
8 Agencias no Estado de São Paulo 

* 
4 Agencias no Est. de Minas Gerais 

* 
1 Agencia em Curitiba Est. do Paraná 

~---------------------' --* --

... ,A sua música desafia os séculos." 

O BANCO DA BAHIA atravessa um século 

servindo à Bahia como um esteio da econo-

mia brasileira, sempre presente no panorama 

econômico mundial. 

Homenagem do BANCO DA BAHIA S. A. ao grande e imortal compositor 

brasileiro Maestro Villa -Lobos ( 1887 - 1960) 



Seminários Livres de 

Música, História 

e Realizações 

NAIR ALVES NOVAIS 
Diretora Administrativa da 
Associação Baiana de Arte 

Quando o Magni{ico Reitor da Universidade da Bahia, Professor· Edgard 
Santos, conhecendo o tradicional conceito do Maestro H. J. Koellreutter, gran
geado através de suas atividades em 23 anos de permanência no Brasil, à fren
te de Escolas de Música como a Pró-Arte de S. Paulo e Cursos Internacionais de 
Férias de Teresópolis, que fundou e dirigiu, · convencionou com a Pro{essôra 
Maria Rosita Salgado Góes convidá-lo para organizar na Bahia um Curso In
ternacional de Férias, objetivando aperfeiçoar jovens musicistas baianos, es
tava longe de pensar que seria êste o marco da criação dos "Seminários Livres 
de Música" da Universidade da Bahia que se fundaram a 1<? de outubro de 1954. 

Tal foi o êxito do ciclo de conferências pronunciadas pelo Maestro Koell
reutter, que o Professor Orlando Gomes, naquela época respondendo pela Rei
toria no impedimento do Professor Edgard Santos, então Ministro de Educa
ção e Cultura, comprometeu-se a atender aos veementes apêlos que lhe fazia(n 
nossos estudantes, no sentido de tornar permanentes os estudos superiores de 
música em Salvador. 

Saldando êste compromisso moral, o Professor Edgard Santos encarregou 
o Maestro Koellreutter de organizar cursos mensais de diferentes matérias sob 
o patrocínio da Reitoria da Universidade da Bahia e, durante um' ano, funcio
naram os de piano, violino e matérias teóricas. 

Em 1954, na Casa de Repouso de S . Francisco, instalou-se, solenemente, o 
I Seminário Internacional de Música, fundando-se, simultâneamente, a Escola 
de Música da Universidade da Bahia, cujo programa artistico e pedagógica, se
gundo desejo expresso do Magnífico Reitor, deveria inspirar-se no da Escola 
Livre de Música da Pró-Arte de São Paulo. 

Os Seminários de Música da UB, organismo que funciona independente 
do programa do ensino oficial e que respeita a livre investigação e pesquisa 
pedagógica-artistica do seu corpo docente, visa à formação de jovens musi
cistas e, principalmente, professôres, de acôrdo com as exigências da vida 
profissional contemporânea. E, assim, um centro de prática musical, ·de pes
quisa e investigação estética. Funcionando até 1955 em Convênio com a Pró
Arte de S. Paulo, contou, inicialmente, com um corpo docente de três professô
r·es de renomada experiência - H. J. Koellreutter, professor de composição, 
regência, história, harmonia e contraponto; - Sebastian Benda, professor de 
piano e rmísica de câmera e Lola Benda, professôra de violino e música de 
ecimera. 

Trabalhando um material humano e artístico de primeira grandeza, não 
foi dificil aos mestres estrangeiros organizarem, lago de inicio~ uma Orquestra, 
reunindo sob um comando seguro, 51 musicistas. Nasceu, assim, a Orquestrfl 
Sinfônica da Universidade da Bahia, composta de: 10 primeiros violinos, 8 
segundos violinos, 5 violas, 4 violoncelos, 3 contrabaixos, 2 flautas, 1 flaulim, 2 
oboés, 1 corn inglês, 2 clarinetas, 2 fagotes, 4 trompas, 3 trombones, 3 pistons 
e 1 timpano-percussão. Os estudantes de regência, composição e dos cursos 
superiores das classes instrumentais podem praticar uma vez por semana como 
regentes e solistas, pois, a Orquestra Sinfônica da UB fica à disposição dêl~!l. 
Este privilégio é único no Brasil. 

Seguiu-se-lhe, organizado naquele mesmo ano, o Coral dos Seminários de 
Música, primeiramente obedecendo à batuta do Maestro Koellreuller e, depois, 
a do Professor Johannes Hoemberg, fazendo parte das matérias correlatas obr·i
gatórias do curso. Até junho de 1960, já apresentou o Coral as seguintesl peças: 

NOME DA OBRA 

PAIXÃO SEGUNDO S. JOÃO 
MISSA DE REQUIEM 
O MESSIAS 
O REI DAVID 
MISSA EM Dó MAJOR 
TE DEUM 
A CRIA(:ÃO 
MISSA 
PRIMEIRO SALMO 
UM SOBREVIVENTE DE VARSóVIA 
LES NOCES 
CARMINA BURANA 
TE DEUM 

COMPOSITOR 

J. S. Bach 
Mozarl 
Haendel 
Honegger 
Schubert 
Verdi 
Haydn 
Strawinsky 
Schoenberg 
Schoenberg 
Slrawinsky 
Carl Orff 
Haendel 

REGENTE 

H. J. Koellreutter 
Kurl Thomas 
H. J. Koellreutter 
H. J. Koellreuller 
H. i . Koellreulter 
H . J. Koellreuller 
Johannes Hoemberg 
H. J. Koellreutter 
H. J. Koellreulter 
H. J. Koellreutler 
H. J. Koellreutter 
Johannes Hoembag 
Johannes Hoemberg 

Organizou-se, também, ainda em 1954, o MADRIGAL da Universidad~ .da 
Bahia, inicialmente sob a regência do Maestro Koellreutler. Passou, depois, à 
direção do Professor Ernst Widmer que até hoje a mantém. É um conjunto d~ 
riqueza interpretativa invulgar e sua beleza sonora é insuperável. Conta o 
Madrigal com 5 sopranos, 8 contraltos, 6 tenores e 6 baixos. Suas exibições 



comprovam seu alto valor artístico e o repertório de peças pré-clássicas, in
cluindo a Idade Média e Contemporânea tem coroado suas apresentaÇões· de ex
traordinário sucesso em missas e em concêrtos. Colaborando com inst.ituições , 
culturais e beneficentes, o MADRIGAL da VB tem atuado em colégios, hospztais 
e asilos, com uma programação que se estende à nossa música folclórica. 

Outra grande realização dos Seminários de Música é o COLLEGIUM MU
SICUM. Nesta atividade apresenta peças antigas, da época medieval; renas
centistas barrôcas e contemporâneas de real valor. 

O mÍJ~ero de matriculas nos Seminários de Música vem crescendo, grada
tivamente, valendo a sua freqüência como o mais eloqüente atestado da veia 
artística de nosso povo. Mesmo nos Seminários Internacionais de Música·,. que 
é um Curso de Aperfeiçoamento onde mestres famosos vêm a Salvador minis
trar seus ensinamentos, a afluência não só de musicistas residentes na Bahia, 
como também de outros Estados do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos da 
América do Norte que para aqui convergem, fala bem alio da importância dêste 
centro de cultura musical e das crescentes possibilidades de nos impormos no 
cenário artístico internacional. 

MATR/CULAS SEMINARIOS LIVRES DE MCSICA 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

51 
130 
161 
201 
272 
310 

alunos 
" 

Nos Seminários Internacionais de Música, já ministraram aulas, de 1954 a 
1959 os seguintes grandes professôres de renome mundial: Gabrielle Dumaine 
(Paris) canto; Karl Ulrich Schnabel (Nova York) piano; Winfried Wolf (L.is
boa) piano; Kurt Thomas (Detmold) regência; Arthur Hartmann (Freibli.rg) 
pedagogia; Lili I(raus (Inglaterra) piano; W. Meuer Eppler (música eletrônica); 
Edith Picht-Axenfeld (Freiburg) piano. Para 1960 e 1961 estão programados 
cursos dos seguintes grandes mestres: Louis Persinger (NeuJ York) violino ; 
Lili Kraus; Kurt Thomas (Leipzig) regência coral; Ernst Krenek (Los Angeles) 
composição; Ré Koster (Roma) canto; e Arthur Flager Fultz (Boston) terapia 
musical. · 

Dos arquivos que nos foram confiados com tôda a liberalidade para êste 
trabalho de pesquisa, extraímos as estatísticas abaixo que nos dão idéia das 
atividad-es dos mestres e alunos dos Seminários Livres de Música da Universi
dade da Bahi~ nos anos de 1958 a 1959: 

RECITAIS SOLISTAS INSTRUMENTOS 

1958 

1959 

7/ 4 
18/ 6 

21 / 6 
12/ 7 
15/ 7 
22/ 7 

20/ 8 
8/ 9 
9/ 9 
7/ 10 

17/ 10 
25/10 
28/10 
11/11 
18/ 11 

30/ 3 
3/ 7 

27 / 7 
2/ 8 
61 8 

15/ 8 
11 / 9 
13/ 9 
27/ 9 
3/10 

21/10 
28/10 

4/11 

Heitor Alimonda 
Gilbert Ross 
Gustave Rosseels 
Robert Courte 
Robert Swenson 
Marion Mallhaeus 
Bruno Wyzuj 
Lili Kraus 
Lola Benda 
Sebaslian Benda 
Volker Wille 
.Joaquim Aschucarro 
Henry Jalles 
Dircéa Amorim 
Carleton S. Smith 
Zbigniew Morozowic::. 
Moisés Mandei 
Fernando Lopes Graça 
Pierre Klose 
Anna Stella Schic 

Quinteto de sopros 
Nell Hall 
Manoel Veiga 
Sebaslian Benda 
Edith Pichl-Axenfeld 
Marcello Guerchfeld 
Phyllis Curtin 
Georg Zeretzke 
Lola Benda 
Fritz Hofer 
Flora Nudelmann 
Peter Frankl 
Sergio Varella Cid 

Piano 
Violino ( Quarteto Stanley, da 
Violino ( Univesidade de 
Viola ( Michigan, 
Violoncelo ( Ann Arbor 
Canto 
Canto 
Piano 
Violino 
Piano Recital Brahms 
Trompa 
Piano 
Piano 
Canto 
Flauta 
órgão elétrico 
Violinista 

Piano 
Piano 

Oboé, clorinela, trompa, fagole, flauta 
Soprano lírico dramático 
Piano 
Piano . 
Piano 
Violinista 
Cantor da Nctv 1Tork City Opera 
Clarineta 
Violino 
Pianista 
Piano 
Piano 
Piano 

MCSICA DE CAMERA 

1958 13/ 7 Classes dos Professôres Lola e Sebastian Benda 

1959 

20/ 7 Arr~nin Gullunann, Georo Meerwein, Pierre J{lose - flauta. oboé, 
piano 

7/ 11 Quinteto de sôpros da Universidade da Bahia 
23/ 11 Armin Gulhmann e Georg Meerwein - flauta lmnwersal e cla

vicórdio 

24/ 7 Classes dos Pro{essôres Lola e Sebaslian Benda - Festival 
Haendel Haydn 
27 I 7 Classes dos Professôres Lola e Sebaslian Benda - Festival 
Haendel Haydn Mendelssohn 

2/ 8 Quinteto de sôpros da UB - Solista Edilh Pichl A.xen{eld 
piano 
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9/ 8 

16/ 8 
20/ 8 

Classes dos P1·o{essores Lola e Sebaslian R enda - Festival 
Haendel Haydn Mendelssohn 

Georg M eerwein, Volker Wille e Pierre ]{[os e 
Concêrto 

CONCÊRTOS DO COLLEGIUM MUSICUM 

1958 1/ 6 

27/ 7 

4/10 

9/ 11 

1959 
20/ 6 
5/ 9 

Madrigal da UB, Collegium Musicum. Regentes: Ernst Widmer e 
Nicolau Kokron 
Madrigal da UB, Collegium Musicum. Regentes. Ernst Widmer e 
Nicolau Kokron 
Concêrto - Flautas, violino, viola e Quinteto de sôpros da UB. Re·· 
gente. Julio M edaglia 
Madrigal da UB - Regente. Ernst Widmer 

Concêrlo 
Concêrio com o Madrigal da UB 

CONCÊRTOS SINFôNICOS 

1958 30/ 3 
11 / 4 

18/ 4 

2/ 5 

13/ 5 
23 / 5 
30/ 5 

13/ 6 

4/ 7 

11 / 7 
25/ 7 

15/ 9 
24 / 9 

14/ 10 

24 / 10 
3/ 11 

16/ 11 

1959 4/ 4 
20/ 4 

7/ 5 

23/ 5 
24/ 5 

25/ 3 
12/ 6 
18/ 6 
13/ 7 
31 / 7 
23 / 7 

12/ 8 

21 / 8 
10/ 9 

2/ 10 
15/ 10 
27 / 10 

Orquestra - Regente H. J. Koellreullu 
Orquestra - Regente I/. J. Koellreutler - Solistas. Adriana Lys, 
Maria Manso, Hei'mes Fernandes e João Caria 
Orquestm - Regente H. J. Koellreuller - Solistas. Adriana Lys, 
Maria Manso, Hermes Fernandes e João Caria 
Orquestra - Re,qente H. J. Koellreulter - Solistas. Adriana Lys, 
Maria Manso, Herme s Fernandes e João Caria 
Orquestra - Regente Sylvio Pinheiro 
Orquestra - Regenle H. J. J(oellreuller 
Orquestra - Regente H. J. Koellreuller Solista: Marion 
Matthaeus 
Orquestra - Regente H. J. Koellreuller Solista: Marion 

Mallhaeus 
Orquestra - Regente H. J. J(oellreulter Solista: Marion 
Malthaeus 
Orquestra - Regente Conrad Bernhard - Solista: Terezinha Mello 
Orquestra - Regente Sergio Magnani - Solista: Maria Eugenia 
Lyra · 
Orquestra - Regente Claudio Santoro - Solista: Lidia Hortélio 
Orquestra - Regente H. J. Koellreuller - Solistas: Lili Kraus e 
Maria Augusta de Oliva Morgenroth 
Orquestra - Regente H. J. J(oellreuller - Solistas: Volker Wille , 
Sonia Born, Horst Schwebel e Georg Zeretzke 
Orauestra - Regente Sylvio Pinheiro 
Orquestra - Regente H. J. Koellreutter - Solista: Adriana Ly ~ 
Orquestra - Regente Claudio Sanforo - Solistas: Norma Appel 
Bojunga, Fernando Lopes e Arthur Moreira Lima 

Orquestra - Regente H. J. Koellreuller 
Orquestra -- Regente H. J. J(oellr .. uller 
Orquestra - Regente Ernsl Schuermann - Solista: Georg 
Ze·retzke 
Orquestra - Regente H. J. Ko ellreuller (exibição em Sergipe) 
Orquestra - Regente H. J. Ko ellreultei' - Solista: Maria Eugenia 
Lira (exibição em Sergipe) 
Orquestra - Regente H. J. Koellreulter 
Orquestra - Regente Souza Lima - Solista: Sebaslian Benda 
Orquestra - Regente Souza Lima - Solista: Sebaslian Benda 
Orquestra - Regente Johannes Hoemberg - Solista: Jorge Bailly 
Orquestra e coral - Regente Johannes Hoemberg 
Orquestra - Regente Pablo Komlós - Solista: Edilh Picht
Axenfeld 
Orquestm - Regente Johannes Hoemberg .....:.__ Solistas: Sonia 
Born, Roberto Miranda, Newton Paiüa e Ernst Widmer 
Orquestra Regente Mario Tavares 
Orquestra Regente Klaus Boerner 
Orquestra - Regente Johannes Hoemberg 
Orquestra - Regente Sylvio Pinheiro - Solista: Pierre J([os e 
Orquestra - Regente Johannes Hoemberg - Solista: Flora 
Nudelmann 

COYCERTOS CORAIS 

1958 3/ 2 

31 / "7 

14/ 7 
1/ 8 

25/ 8 
17/ 10 

(i / 12 

1959 13/ 9 

20/ 10 

Coral da Escola Normal Evangélica do Rio Grande do Sul 
Regente: Pror H. G. Naeumaun 
Coral Renascença - Regente : Cal'los Alberto P. Fonseca - So
listas: .lu lia F. Santos e Henrique Grego ri 
Madriwll R('Jwscentista - Regente: Carlos Eduardo Prates 
O Rei David - Regente: H. J. Koellr<'uiler - Solistas: Guiselct 
Tlzuru, Sonia Born, Roberto Galeno e Carlos Petrovich 
Madrigal Renascentista - Regente: Carlos Eduardo Prales 
Madrigal da UB - Regente: Professor Ernst Widmer 
Concêrlo de Natal - Côro e Orquestra da UB. Regente: H. J . 
Koellreutter 
Madrigal da UB (exibição em Ser.r;ipe) - Regente: Professor 
Ernsl Widmer 
Madrigal da UB - Regente: Professor Ernst Widmer 

AFniGiJES DE ALUNOS 

1958 5/ 7 
6/ 7 

19/ 7 
19/ 7 
21/ 7 

Classes dos Professôres Lola e Sebastian Benda 
Classes dos Professôres Lola e Sebaslian Benda 
Classes do Maestro André Vivante 
Classes do Professor Piare J([ose 
Classes da Professôra Hilde Sinnek 



16/ 7 
26/ 7 
29/ 7 
12/ 10 
18/ 10 
25/ 10 
26/ 10 
26/ 10 

29/ 10 
12/ 11 
14/ 12 

Classes dos Professôres Hilde Sinnek e do Professor Pierre J(lose 
Classes da Professôra Lola Benda (música de câmera) 
Classes do Professor Sebaslian Benda 
Classes dos Professôres Lola e Sebaslian Benda 
Classes dos Professôres Lola e Sebastian Benda 
Classes dos Professôres Pierre Klose e Ernst Widmer 
Classes da Pro{essôra Maja Smetalc 
Classes (pré-universitárias) das .4ssistentes : Lydia Maria Ror
lélio, Maria Angélica Bahia, Maria Lia Hasselmann, Maria: Manso 
e Fernando Santos 
Classes do Professor Pierre Klose 
Classes (pré-universitárias) de trompa e piano - Curso Liur·e 
Classes dos Professôres Georg Meerwin e Pierre Klose 

1959 7/ 7 
29/ 10 
17/ 10 
10/ 11 
11 / 7 
18/ 7 

Classes dos Professôres Lola e Sebaslian Benda 
Classes da Professôm Hilde Simlek 
Madrigal da UB - Professor Ernst Widmer 
Madrigal da UB - Professor Ernst Widmer 
Classes do Professor Sebaslian Benda 
Classes dos Professôres Dora Benda, Horsl Scluvebel e Volker 
Wille 

· CONCERTOS D ,\ JUVENTUDE 

1958 

1959 

11 / 5 
22/ 6 
31/ 8 

5/ 9 

12/ 4 
31 / 5 
20/ 9 
25/ 10 

Orquestra Sinfônica - Regente: Julio M edaglia Filho 
Orquestra Sinfônica - Regente: Carlos .4lberfo P. Fonseca 
Orquestra Sinfônica e oboé - R egente: Carlos Eduardo· Prales 
- Solista: Jorge Meerwein 

Orquestra Sinfônica - Regente: H. J. Koellreulter 

Orquestra Sinfônica - Regente: Henrique Gregori 
Orquestra Sinfônica - Regente: Sylvio Souza Pinheiro 
Orquestra Sinfônica - Regente: .Johannes Hoemberg 
Orquestra Sinfônica - Regente: Jolwnnes Hoemberg 

MúSICA VIVA 

1958 4/ 9 Quinteto de sopros da UB - R egentes: Georg Meerwein e Ernsl 
Widmer 

1/ 11 Soprano, flauta, oboé e piano - Sonia Born, Armin Guihmann, 
Georg Meerwein e Pierre Klose 

1959 22/ 7 Soprano, flauta, oboé, clarinete e piano - Sonia Born, Armin 
Guthmann, Georg .Mecrwein, Georg Z eretzlce e Pierre Klose . 

1/ 12 Orquestra Sinfônica da UB e Coral - Regente: Johannes Hoem 
berg 

12/ 12 Violino, piano, soprano, flauta, oboé , clarineta e fagote - Beni
to Juarez de Souza, Claudio d e Brito, Julia Fonseca Santos, Arm in 
Guihmann, Georg Meerwein, Georg Z eretzke e Adam Firnekaes. 

Resumindo, os excelentes conjuntos - ORQUESTRA SINFôNICA, MADRl
GAL, COLLEGIUM MUSICUM, O CORAL, os alunos das várias classes e os rc
ciialistas especialmente convidados, apresentaram em 1958 e 1959: 

TOTAL 

28 Recitais 
10 Concêrtos de Música de Câmera 

6 Concêrtos do Collegium Musicam 
34 Concêrtos Sinfônicos 

9 Concêrtos Corais 
22 Audições de Alunos 

8 Concêrtos da Juventude 
6 Concêrtos "Música Viva" 

123 Audições em 24 m eses. MÉDIA MENSAL : 5,12 

Destas exibições vale realçar as que julgamos mais importantes : o Ciclo 
de concêrlos para piano e orquestra de Bach (classe do Professor Sebastian 
Benda) regente Maestro Koellreulter, o Ciclo dos Concêrios de Beethoven .
solista Sebastian Ben.da, regente Maestro Souza Lima, O Boticário de Haydn. 
(alunos da classe da Professôra Hilde Sinnel:) regente Johannes Ho emberg e 
o Ciclo integral das obras para piano de Ravel (audição de alunos) na come
moração do Ano Mozart. 

Os frutos da fecunda atividade dos Seminários de Música ai estão a con
sagrar a Bahia através de vitórias dos seus filhos como Manoel Vicente Veiga, 
Maria Eugenia Lyra e Therezinha de Carvalho Mello, vencedores de concur
sos da Orquestm Sinfônica Brasileira no Teatro Municipal do Rio de Jan ei-' 
I'O , para não citar inúmeros outros musicistas baianos hoje integrando cozz
junlos musicais em iodo o Brasil. 

N este ano de 1960 os cursos elem entar e pré-universitário que se· d esti
nam ao preparo dos alunos para os cursos superiores de nível universitário, 
passaram a funcionar no Teatro Castro Alves, na Escola Infanto Juvenil do 
M AMB, cuja orientação artístico-pedagógica obedece à Direção dos Semiwí
rios de Música da UB. O corpo docente é composto, em grande maioria, de 
estudantes dos Seminários de Música, os quais, as sim, têm oportunidade de 
aplicar seus conhecimentos teóricos à prática, sob a supervisão de seus m estres . 

Estudando as causas de um ritmo de trabalho tão intenso e de um ren
dim ento tão expressivo, observamos que ha uma identificação estreita de m es
tres e alunos dos Serninários Livres de Música da UB, no supremo objetivo 
da cultura e da pesquisa, além de uma disciplina exemplar. Estes os prin
cipais fatôres do milagre de terem os S eminários de Música estruturado uma 
Escola de tão alio nivel e completo· aprendizado, tornando a Bahia, em 
apenas cinco anos, num dos centros de maior cultura musical do Brasil. 
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ASSISTENCIA MECÂNICA A DOMICÍLIO 

LOJA ÊRMOR N.6 1 

Edifício Comandado.- Pedreird 
Rua Miguel Calmon, n,0 27-A 

(Comércio) 

LOJA ERMOR N.o 2 

Rua Lima e Silva, n.0 324 
(Liberddde) 

SAL.VAOOR A BAHIA 

# 

serze, 

préga botões . 

LOJA ÉRMOR N.0 3 

Av. Frederico Pontes, n. 0 292 
1 

(Calçada) 



MúSICA 
-LúCIA. LOBO FADIGAS DE SOUZA 

ó Música! querida companheira 
de minha vida inteira! 
amiga que me prende 
e me domina, 
que me compreende 
e me fascina. 

e que há de acalentar minha hora derradeira, . . 

SinttO-te em tudo que me cerca; em tudo! 
Há notas de ouro, notas de veludo, 
sons orquestrais que pairam n as distâncias ... 
e há, no Infinito que me envolve e encanta, 
cadências e harmonias de beleza tanta 
que vibram dentro em nós e acalmam nossas ânsias! ... 

O ritmo de . um passo 
parece ser o compasso 
de uma página de música banal; 
mas, na carícia de um gesto langoroso 

cuido ouvir todo o gôzo 
de uma música dolente, emocional. 

Há no abandono de um corpo que descansa 
na penumbra de uma sala quieta e mansa, 
a embaladora cadência 
de uma "berceuse" em surdina ... 

E, na dor longa e mofina 
de um c.oração desprezado, 
há todo o acalanto s,oturno 

de um "noturno" 
humanizado. 

Os movimentos de teus olhos buliçosos 
são "scherzos" estrepitosos 
que eu levo a vida a tocar . .. 

Em tôda a parte ouve-se a Música 
a nos embalar; 

acordes, notas, vozes, melodias 
em harmonias 
cantando no ar. 

Mas é na floresta 
em pleno coração da Natureza em festa, 

que se percebe o conjunto 
de uma autêntica orquestra. 

Gorgeiam o sabiá, 

São flautas 

.o colibri, 
o rouxinol. 
São notas puras 

e seguras: 
ora é um "lá", 
ora é um "si", 
ora é um "sol". 

pousadas nas pautas 
elos cipós horizontais, 
formando um cenário 
grandioso e vário 
repleto de inovações originais. 
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E o vento que passa 
cheio de alegria e graça 
a beijar as Horinhas do mato, 
é um violino grandioso, 
sublime, majestoso, 
tocando, vibrando, em "pizicato"; 
mas, ao gemer por entre os ipês amarelos, 

traduz todo o encanto 
da voz grave 

e suave 
dos violoncelos 

fazendo o contracanto. 

Nosso peito também vibra à batuta 
das nossas mais secretas emoções; 
ora plácido e manso, ora empenhado em luta 
segundo o assaltam as febris paixões. 

Quando é paz em nossa alma, 
entoa a orquestra uma canção bem calma3 

a melodia desliza 
qual batel ajudado pela brisa 
em pleno lago sereno 
onde um perfume sutil, ameno, 
pelo ar trescala, se evola . . . 
ouve-se a doce, a linda "barcarola". 

E se o nosso sonho 
risonho 

prevê a ventura 
futura, 

então a orauestra descreve 
uma canção- leve . . . leve .. . 
como uma 

pluma 
que no ar se alça : 
cantam acordes de "valsa". 

Mas a desgraça 
quando passa, 

transforma a orquestra e o seu tocar ; 
soam acordes inharmônicos, 
acordes rouquenhos, irônicos, 
feitos de dor e de pesar. 

Quisera que a Grande Arte brasileira, 
como uma orquestra vibrasse tôda inteira 
sem um descans,o, sem trégua, sem quartel; 
e, num "crescendo" bem forte e bem profundor 
entusiasmasse o coração de todo o mundo, 

como o "Bolero" de Ravel. 

~OALHERIA KRAUSE 

saúda os Jovens Pianistas Brasilei,ros 

participantes do 

2. o Concurso Nacional ~e Piano na Ha~ia 
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lhe permite inteira independência de opinar sôbre êsle ou aquêle gesto, traba
lho, ou interpretação. A um critico musical são necessários outros atributo.~ 
de real importância, como por exemplo: saber ouvir, entender de música, ter 
conhecimentos teóricos e práticos da arte divina. Certamente não se fará mis
ter o estudo profundo da música, muito embora seja indispensável que o críti
co musical tenha o seu curso das matérias teóricas e práticas. 

A crítica musical possui grande importância para a Sociedade e o crítico 
deve saber transmitir eficientemente o seu gôsto e seu senso estético, ao pú
blico que o obsequeia com a sua leitura e a quem deve educar. 

Assevaava o venerando Frei Pedro Sinzig, O. F. M., grande estudioso da 
Música, que "a verdadeira critica deve ser universal, abrangendo o valor esté-

. tico da obra e seu papel para com a humanidade". - -
A sensibilidade artístico-musical do individuo que se dedica à crítica, deve . 

ser muito desenvolvida ao ponto de sentir, nas menores e mais obscuras .inter
prelações, o real valor do intérprete. Diríamos melhor, para que fôssemos be!~ll 
claros, que o critico musical deve ler capacidade perscrutadora para ler nas 
entrelinhas que seriam traduzidas nos gestos mínimos, imperceptíveis aos me·· 
ros dilettantti. Porque a sua função é intermediária entre a Arte, o artista e o 
povo. Possui êle uma espinhosa missão, qual a de dizer a verdade sem que 
com isso procure agradar ou desagradar os seus leitores ou o seu criticado. 
Essa sinceridade, entretanto, deve ser envôlta em delicadeza, uma vez que a 
verdade dita de uma certa maneira, é sempre melhor recebida, principalmen
te pelo artista que é muito sensível. () critico deve ajudar o seu .criticado a 
ponderar nos defeitos que possui, pesar e medir as suas possibilidades, para 
corrigi-las e, ass.im, construirá um intérprete. 

Nada há de mais elogiável do que a consideração dos valores. Exemplifi
cando: um recital de piano. O pianista é acérrimo inimigo do critico, no en
tanto, ao dar o seu primeiro número que é sempre o ponto nevrálgico do pro
grama, éle escolhe uma peça de BACH. 

Diz Camille Mauclair "que a primeira peça que se toca nunca se ouve C(X1l

preendendo-a plenamente. Serve, entretanto, para renovar a atmosfera. Para 
que melhor se possa respirar música". Essa teoria é aplicável ao ouvinte, seja 
êle musicista ou mero apreciador da Música. Não se enquadra, entretanto, com 
o sentimento e o gôsto do critico. Porque é justamente nesse Bach que êle vai 
colhér a verdadeira identidade do pianista, sua capacidade técnica, sua pro
fundidade interpretativa, sua idéia e sentimento da peça interpretada. E faz, 
posteriormente, a análise sincera, justa e equilibrada do seu antagonista. 

A critica é missão sôbre responsável, imensamente espinhosa. Deve ser 
aglutinada à pedagogia, à psicologia, à sensibilidade, ao conhecimento musical, 
ao senso auditivo por excelência, e, ainda, à caridade cristã. 

Karl Holl escrevendo sôbre critica musical, pondera: "A critica musical 
significa em nosso tempo ajuizar-se sôbre as relações entre o homem e a mú
sica, a música e a sociedade, a música e a vida". Realmente êle nos dá um di-· 
largamento da função do critico, essencialmente musical. O que é, sem dúvida, 
uma verdade, porque criticando o intérprete estamos aJuizando da criatura hu
mana e a espiritualização da sua arte. Criticando, ou melhor dito, analisando 
a peça executada, estamos aquilatando do seu valor perante a época. E ajui
zando a essência da música, que ouvimos, temos de senU-la como a própri1l 
Vida. 

Desenvolve o critico pois, uma importância intrínseca na cultura dos po 
vos. Diríamos melhor que a éle cabe uma responsabilidade muito grande na 
evolução cultural de uma Sociedade. Porque a êle compete apontar os defei
tos, os erros corrigíveis dos intérpretes, possibilitando-lhes a performance. 
Analisar as diversas características que se lhe apresentam aos olhos, aos ouvi
dos, e à alma. 

Não se interrompe ai, entretanto, a sua função. Devemos ainda subdividf.
la em três espéc.ies: crilicos de revistas técnicas, de revistas mundanas e de 
diários. 

Escrever para técnicos é a parte superior da linguagem critica, uma vez 
que também a sua opinião será criticada. . . Falar a técnicos, gràficamente, 
é de muito maior responsabilidade do que falar a leigos. Nesse campo o .cri
tico dissertará em linguagem especializada, essencialmente musical, percorren• 
do o vocabulário musical. Será melhor entendido, não resta a menor dúvida, 
mas, ratificamos, lerá responsabilidade muito maior, porque fala de técnico 

· para técnicos. 
Crítico de revistas mundanbs: - O responsável por essa parte de uma re

vista lançada a uma camada social mais esclarecida se utilizará de uma lingua
gem mesclada, de têrmos técnicos, mas accessiveis aos leigos e aos entendidos, 
uma vez que se dirige a ambos. 

Crític,o de diários - Obrigatoriamente está éle escrevendo com o sentido 
informativo e para tôda e qualquer camada social. Tanta responsabilidade 
tem êste, quanta possuem os das revistas mundanas, entretanto, lhe é permitido 
usar de uma linguagem ainda mais clara, mais popular, a fim de que todos pos
sam ler a sua opinião. E lendo-a, entendam e se orientem e se eduquem musi
calmente, como ouvintes. 

Tal é a importância do critico musical na educação dos povos, que nos 
dias atuais, não se permite a existência de um jornal que não possua uma sec
ção especializada de música. 

O critico de diários, (em, pois, uma função múltipla. Constrói o ambiente 
de cultura em que idealiza viver. Contribui para que o artista, podadas as suas 
dificuldades, possa aperfeiçoar-se na arte musical. Colabora para a cultura 
artística da Sociedade, que, de si, possui senso estético nato. E, concluindo; 
informa-a do quanto ocorre na seam musical, possibilitando-lhe um contato per
manente com a Música, o que implica em educar altamente uma Sociedade. E 
educando uma Sociedade, engrandece uma nação! 

HEBE MACHADO BRASIL 
Diretora de Publicidade da 
Associação Baiana de Arte 
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Realizações -da 

ASSOCIAÇÃO BAIANA DE ARTE 
Durante os seus dois anos de vida (1958-1959) em beneficio da 

cultura baiana: 

Fundada em Salvador, Capital do Estado da Bahia, no primeiro semestre 
de 1958, a ASSOCIAÇr10 BAIANA DE ARTE se constituiu inspirada em dois 
aplaudidos objetivos:' fazer Arte em função da Filantropia. A sua d iretoria, 
composta das Sras. Maria Augusta de Ol·iva Morgenroth, Nair Alves Novais e 
llebe Machado Brasil, resolveu inaugurar as atividades da ABA, com a organi
zação e realização do 1<? CONCURSO NACIONAL DE PIANO. Com o amparo e, 
sobretudo, o incentivo do Magnífico Reitor da Universidade da Bahia, Profes
sor EDGARD REGO DOS SANTOS, puderam as fundadoras da ASSOCIAÇÃO 
BAIANA DE ARTE realizar o certame pianíst.ico, recebendo, de pronto as pal
mas do público baiano e da imprensa brasileira, que levou, de Norte a Sul do 
Brasil, o amplo noticiário da quinzena musical ( de 3 a 16 de novembro de 1958) 
que se real izou na Bahia. 

O êxito foi absoluto. Trabalhando em função da Filantropia, fazendo pura 
Arte, a ASSOCIAÇÃO BAIANA DE ARTE reverteu a renda liquida para entida
des de assistência social: "Instituto de Fisioterapia e Reumatologia da Bahia", 
"Instituto de Assistência ao Doente Mental" e "Cruzada da Boa Vontade". 

Para esta grandiosa terra em que nasceram o Bras.il e a Música de nosso 
pais, conclamou a ABA nada menos de trinta pianistas patrícios, já firrnados 
no panorama artístico nacional. Isso concorreu para que o nível do certame 
fôsse dos mais elevados. Concitou a ABA grande número de brasileiros, que 
aqui veio e aqui permaneceu durante tôda a primeira quinzena de novembro . 
daquele feliz ano, conhecendo a Bahia, compartilhando da sua beleza e da graiz
diosidade do conclave: jornalistas e artistas do melhor quilate, que regressa
ram encantados com o que se apresentou ao Pais, um certame de alta classe 
musical, dando oportunidade a que os brasileiros conhecessem o que o Brasil 
possui nessa juventude sadia, que burila o espírito, estudando a divina arte em 
tôda a sua essência, cultivando-a e dando um exemplo dos melhores à pos
teridade. 

Animada com o êxito obtido da inlciativa, prosseguiu a "ASSOCIAÇÃO 
BAIANA DE ARTE", no seu lema de dar à Bahia um clima musical em que deve 
viver uma gente da estirpe intelectual dos baianos. A "ABA" pisou firme no 
novo ano artístico que lhe surgiu à frente: 

1959 - Temporada de cinc.o recitais. 
No dia 16 de julho de 1959, às 21 horas, no Salão da Reitoria da Universi

dade da Bahia, a pianista francesa Marie Thérese Fourneau interpretou um pro
f}ranw. em que figuravam Schumann, Vila Lobos, Chopin e Debussy. 

Em 8 de agôsto de 1959 - o russo Sergey Dorensk y interpretou Schumann, 
Bee thoven, Chopin , Scriabin, Vila Lobos e Liszt. 

7 de sete1•nbro de 1959 - a brasileira Yara Bernette, que apresentou um' 
seleto programa. · 
.... Em 8 de outubro de 1959, o brasileiro Jacques Klein, na interpretação de 
um programa em que figuravam Haydn, Beethoven, Clwpin, Camargo Guarniel'i 
e Proi.'ofieff. 

E finalizando a sua temporada dêsse ano, a declamadora patricia Marga
rida Lopes de Almeida, num festival para crianças, que valeu o titulo de apo
leo<; e das apresentações da Associação Baiana de Arte, no ano que se findou. 

Surgiu l!HiO, ano em que a ABA realiza em paralelo com a sua temporada 
arlislica, o 2c:> Concurso Nacional de Piano. Dessarte, em 7 de maio como aber~ 
fura, o pianista Alexan:Jer J en.ner interpretou Mozarl, Beethoven, 'Vila Lobos, 
Debussy, Ravel e Chopzn . 

Em 27 de junho o italiano Giuliano Montini executou peças de Mozart Men-
delssohn, Chopin, Prokofieff. - ' 

Para agôsto (2 a 14 de agôsto de 1960)', incentivada com a· realizacã·o~ rdo 
1 I! Concurso Nacional de Piano que, no dizer da i1:nprensa brasileira se ·consti
iu{u no "maior espetáculo artístico de 1958", alcançou o objetivo dd ASSOCIA
ÇAO BAIANA DE ARTE, quer do ponto de vista cultural e artístico quer do 
social e filantrópico . Programou o 2<:> CONCURSO NACIONAL DE PIANO' atraindo 
uma vez mais, para a Bahia, o interêsse de todo o Brasil. ' ' 

Em setembro apresentará, prosseguindo na temporada arlistica dêste ano 
a pianista húngara, Liii Rraus. - ' 

Em. outu.bro, a cantora coreana. Joy J(im e; para encerrar os seus trabalhos 
cultura.zs e fzlantrópicos de 1960, a vencedora . do 1 c:> CONCURSO NACIONAL DE 
PIANO (1958), Norma Bojunga. 
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Dos premiados de 1958, há ii·ês nomes que posteriormente ao certame (la 

ABA, já foram premiados e considerados como piC!nislas de raro valor: em 

primeiro lugar a vencedora do I Concurso Nacional de Piano - Norma Bo~ 

junga, que durante 1960 tem exibido a sua arte pelo Sul do Brasil. A 311 prê

mio, Vicky Adler, colocou-se em 89 lugar do li Concurso lnfernàcional de Pia

no do Rio de .Janeiro e, recentemente, Luiz Medalha (69 lugar do 1 Concurso 

Nacional de Piano) foi o vencedor do Concurso de Piano da União dos Músi

cos do Brasil. 

Para a temporada arlislica de 1961, a .4s.•wciação Baiana de A rle está or

ganizando um programa diferente do que tem apresentado até agora, no· qual 

incluirá ballet, teatro, música folclórica, além de pianistas de grand e projeção· 

internacional. 

Programação do 2.° Concurso Nacional de Piano 

Organizado pela ASSOCIAÇÃO BAIANA DE ARTE, com a 
colaboração da RÉITORIA DA UNIVERSIDADE DA BAHIA 

e patrocínio do LOIDE AÉREO S. A. 

Dia 2 de agôsto - Concêrto Sinfônico Inaugural, com apresentação de 
todos . os candidatos: Orquestra Sinfônica da Universidade da . Bahia; Regente : 
Maestro Francisco Mignone; Solista: Pianista Sebastian Benda, 

Dias 4, e 5 - Provas eliminatórias, com a participação de todos os can
didatos. 

Dias 7, 8 e 9 - Provas semi-finais, com a participação de 12 candidatos. 

Dia 11 - Prova final, com Orquestra, com a participação dos 5 finalistas. 

Orquestra Sinfônica da Bahia; Regente: Maestro Souza Lima. 

Dia 13 - Concêrto Sinfônico, de gala, com a participação dos 3 primci
r.os laureados. Entrega dos prêmios. Orquestra Sinfônica da Universidade da 
Bahia; Regente: Maestro Souza Lima. 

Dia 14 - Recital do Vencedor. 



LISTA 
ALAGOAS: 

Joel Belo SuaTes 

AMAZONAS: 

Ma1·ia José Morais 

BAHIA: 

Maria Eugênia Líma 

Terezinha Maria Melo 

DOS CANDIDATOS 
PARAIBA : 

Antonio Guedes Barbosa 

PARANÁ : 

Claudio Fernando da Silveim St1·esse1· 

PERNAMBUCO: 

Breno Lucena Marques de Sá 

Eliana Caldas da Silveira 

RIO GRANDE DO SUL: 

ESTADO DA GUANABARA Raquel Gutienez 

Dina Gombarg 

Eliana Paladini Ca1·doso 

Ivany Lima Santos 

Leda Maria Saboia Maranhão 

Lúcia Araujo Dantas 

Luiz Eça 

Sônia Maria Strutt 

Alagoas 

SÃO PAULO: 

Eduardo Hazan 

Ezequiel Moreim JunioT 

Fábio Rocha Leite 

Ilza A.raujo Antunes 

Sônia Alves Muniz 

Zélia TeTezinha Déri 

Joel Uelo Suares 

Nasceu em Alagoas, a 14 de setembro de 1934, e cedo iniciou os seus estu

dos musicais. Anos depois, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde se de

dicou a,o piano, tomando part~ Ele em3õ de Mãgdale l'ld 'fagli~ro, classe de D. 

Herminia Roubaud de Souza. 

Prêmios: 195G - 1° lugar no Concurso Lorenzo Fernandez; 1958 - Meda

lha de Ouro da AssociaçãÓ Baiana de Arte e Prêmio \Yildeberger, no 1° COK

CURSO NACIONAL DE PIANO, na Bahia; 1° lugar no Concurso Jovens Recita

listas Brasileiros, da Rádi,o Ministério da Educação. 1959 - 1° lugar do Cor:.

curso para solistas dos Concertos da Juventude, tocando como solista da Or

questra Sinfônica Brasileira, sob a regência de Vitor Tevah. 

Programa: eli,•ninalória: a) Ha~· dn - Sonata em mi bemol maior (1 ° teUt

po); b) Chopin - Balada n° 1; semi-final: a) Bach - Prelúdio e Fuga em sol 

sustenido menor (1° volume); b) Chopiri - Estudo op. 10, n° 8; c) Chopin -

Sonata em si bemol menor, op. 35;· cl) Vila Lobos - Bachiana n° 4 (Prelúdio 

- Coral - Ária e Dança); e) Prokofieff - Sonata n° 3; final : B:."'Hhoven -

Coneêrto n° 2 1° tempo. 



Amazonas 

Maria José de Moraes 

Nasceu em Manaus, Amazonas, em 1933. Iniciou, aos seis anos de idade, 

os seus estudos de piano. Transferida para o Rio, estudou com J. Otaviano e 

~Iaria Amélia Rezende Martins. 

Prêmios: 1952 - 19 lugar do concurso para solistas da Orquestra Sinfôni

ca Brasileira, tocando sob a regência de Eleazar de Carvalho. 

Programa: eliminatória: Haydn - Sonata em mi bemol maior, 1° tempo; 

h) Mendelssohn - Rondó Caprichoso; semi-final: a) Bach - Prelúdio c Fuga 

n° 3; b) Chopin - Estudo opus 10, n° 5; c) Chopin - Sonata opus 35, 1° mo

Yimento; d) Vila Lobos - Dança do índio Branco; e) Debussy - D:mse; final: 

Beeihoven - Concêrto n° 3, 1° movimento. 

Bahia 

Bahia 

Maria Eugênia Lira 

Nascida em 1939, em Salvador, Bahia, iniciou seus estudos aos cinco anos 

de idade, com a Professôra Conceição Bittencourt de Souza Carndr.o, catedrá

tica do Instituto de Música da Bahia. 

Prêmios: Bôlsa de estudos oferec.ida pela SCAB, para o curso de férias de 

Teresópolis. Em 1959 - venceu o concurso da Orquestra Sinfônica Brasilei

ra, para a Juventude e foi solista do 5° Concêrto da 19 ~ Temporada, sob a re

gência do Maestro Eleazar de Carvalho. 

T erezinha Maria Melo 

Nasceu em 1937, em Salvador, iniciando os seus estudos com sua ümã, 
Professôra Angelina Melo, continuando, mais tarde, com a Professôra Concei
ção Bittencourt de Souza Carneiro. Diplromada pelo Instituto de :Música da 
Bahia, venceu, neste ano de 1960 o Concurso para solistas da Orquestra Sin
fônica Brasileira, que se realiza anualmente no Rio de Janeiro. 

Programa: eliminatória: a) Haydn - Sonata em mi bemol (1.0 movimento) 
b) Mendelssohn - Variações Sérias. 

Semi-finais:- a) Bach Prelúdio e fuga em la menor - b) CHOPIN -Sonata em 
si bemol (1.0 movimento) c)- CHOPIN - Estudo op. 25, n.0 12 - d) Vila Lobos - Im
pressões Seresteiras; e) - Debussy - Preludio (de la suíte pour le piano) 

Final: - Beethoven - Concerto n.0 1 (1.0 movimento). 



Estado da Guanabara 

Oina Gombarg 

Nasceu em 1931, no Rio de Janeiro. Discípula de sua mãe, Dina Gomharg, 
iniciou cedo os seus estudos pianísticos. Especializou-se, depois, com Tomá~ 
Tcran, apresentando-se atO público carioca em diversas ocasiões. Em 1951 se 
gnju para a França, com uma bôlsa ·de estudos dada pelo govêrno francês, apri
morando seus estudos com o Professor Jean Doycn, no Conservatório de Pari.s. 
Estêvc em Viena, durante três anos, estudando com tO Professor Bí·uno Seid
lhofer. 

Prêmios: 1956 - Laureada pelo Concurso Internacional de Genebra. 
Programa: eliminatória: a) Haydn - 1 CJ tempo da Sonata em mi bemol ( 1 '·' 

tempo); b) Brahms ---,- Variações sôbre um tema de Paganini; semi-final: a) 
Bach - Prelúdio e Fuga n° 3, em dó sustenido menor; b) Chopin - Estudo op. 
1 O, n° 4; c) Chopin - Sonata, op. 35 (1° tempo); d) Nepomuceno - Galho
feira; e) Ravel - Toccata; final: Beethoven - Concêrto n° 1, 1° tempo. 

Estado da Guanabara . 

Eliana Paladini Cardoso 

Nasceu no Rio de Janeiro, em 1941. Em 1958, participou do Concurs.o e do 
. Curso Internacional de Férias da Pró-Arte, em Teresópolis, sendo convidada 

por Hans Graf a estudar na Academia de Viena, para onde seguiu em agôsto 
dêsse mesmo ano, permanecendo 6 meses como discípula de Hans Graf. Re~ 
gressou 3!0 Brasil, em fevereiro de 1960. 

Prêmios - Em 1948 e 1956 obteve prêmios (1°s lugares) em concursos do. 
Conservatório Brasileiro de Música e Academia de Música Lorenzo Fernandez, 
respectivamente. · 

Programa: eliminatória: a) Haydn - 1° tempo da Sonata em mi bemol 
maior (1° tempo); b) Debussy - L isle joyeuse; semi-final: a) Bach - Prelú
dio e Fuga n 9 15, em sol maior - 1<? volume; b) Chopin - Estudo n <? 1, op . 
10; c) Chopin - Sonata op. 35, n° 2, em si bemol menor, 1° tempo; d) Migno·· 
ne - 4~ Sonatina; e) R ave] - Tocata do "Tombeau de Couperin"; final :. 
Beethoven - 1° tempo do Concêrto n° 3. 

Estado da Guanabara 

lvany Lima Santos 

• Jasceu em 194&, no Rito de Janeiro. Aos 7 anos e meio iniciou seus es · 

tudos pianísticos. Em 1943 transferiu-se para a classe da Professôra Elzir.!l 

Amabile, na Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil e é uma das 

fundadoras da ASSOCIAÇÃO DE JOVENS PIANISTAS. 

Prêmios: 1° lugar, em concurso da Academia de Música Lorenzo Fernandez. 

Programa: eliminatória: a) Haydn - Sonata em mi bemol maior (1 C! tem

po); b) Liszt - Ronde des gnomes; semi-final: a) Bach ~ Prelúdio? e Fuga n° 

12 (2° volume); b) Chopin ---:- Estudo op. 10, n° 1; c) Chopin - Sonata n° 2 

em si bemol menor, op. 35 (1° tempo); d) L. Miguez - Notm~no; e) Debussy 

- La cathédrale engloutie; final: Beethoven - Concêrto n° 3 (1° tempo). 



Lúcia Araujo Dantas 

Estado da Guanabara 

Leda Maria Saboia Maranhão 

~asceu no Rio de Janei1·o, em 1942. Aos 6 anos de idade, iniciou os es

tudos pianísticos, no curso infantil :Magdalena Tagliaferro: Em 1958, passou 

t estudar com Homero Magalhães. Participou de diversos concertos, inclusive 

c,omo executante do Curso de Interpretação das Sonatas de Beethoven, minis-

trado pelo Pr·ofessor· Bruno Seidlhofer, em 1959. 

Programa: eliminatória: a) Haydn - Sonata em mi bemol (1 <:~ tempo); b) 

:Mendelssohn - Rondo Caprichoso; .'iemi-final: a) Bach - Prelúdio e Fuga n° 

11 - 2° caderno; b) Chopin - Estudo op . 10, n° 1; c) Chopin - Sonata em 

si bemol (1° tempo); op. 35; d) Prokofieff - Sugestões Diabólicas; e) Vila 

Lobos - Ciranda; final: Beethoven - Concêrto n° 1, em dó maior (1° tempo) . 

Rio de .Janeiro 

Nasceu no Rio de Janeiro, em 1935. Dipl,omou-se pela Escola Nacional de 
Música da Universidade do Brasil, com !áurea. Teve tôda a orientação musi
cal do Professor Guilherme Fontainha. Estudou, ·durante quatro anos, no Con
servatório de Paris, sob a orientação de Ive Nat e Pii.·ITe Sancan. Estudou na 
Sorbonne a estética musical. 
. Prêmios: 1952 - Medalha de Ouro da Escola Nacional de Música. Bôlsa 
de Estudos oferecida pelo govêrno da França. · 

Programa: eliminatória: a) Haydn - Sonata em mi bemol maior (1 C! tem
po); b) Debussy - Poisson dOr; semi-final: a) Bach - Prelúdio e Fuga em 
mi maior (n° 9) 2° v.olume; b) Chopin - Estudo op. 35; c) Chopin - Sonata 
op. 35, 1<? moviment,o; d) Camargo Guarnieri -:- Toccata; e) Debussy - L'islc 
joyeuse; final: Beethoven - Concêrto n° 4- - 1° tempo. 

Rio de .Janeiro 

Lui:z: da Cunha de Eça 

Nasceu em 1936, no Rio de Janeiro. Aos 7 anos de idade, iniciou os seus 

estudos . Em 1958, seguiu para Viena, em bôlsa de estudos, onde recebeu au

las de Hans Graf. 

Prêmios: Em 1957, obteve 2° lugar no Concurso da Pró-Arte, em Teresó

polis (medalha de ouro). 

Programa: eliminatória: a) Haydn - Sonata em mi bemol maior ( 1 <:~ tem

po); b) Chopin - . 1~ Balada; semi-final: a) Bach - Prelúdio e Fuga n° 5, em 

ré maior - 1° caderno; b) Chopin - Estudo n° 4, op. 10; C) Chopin - So

nata .op. 35~ n° 2, 1° tempo; d) Mignone - 4"" Sonatina; e) Prokofief.f - Suges

tões Diabólicas; · final: Beethoven - Concêrto n° 2, em si bemol maior - l 0 

tempo. 



Paraiba 

Nasceu na Paraíba em 1943. 

Rio de Janeiro 

Sônia Maria Strutt 

Nasceu no Rio de Janeiro, em 1943. Muito cedo iniciou-se no piano, sob 

a orientação do Professor JJOsé Vieira Brandão e desde 8 anos de idade que 

se apresent::t em recitais. Deu recitais nos Estados Unidos, onde estêve em 

/ournée, sob a regência de notáveis maestros, inclusive de Heitor Vila Lobos. 

Prêmio: Solista dos ConceJ't.os da Série para a Juventude (1958) da Or

questra Sinfônica Brasileira. Finalista do Concurso "O pianista de 1952" e 

Revel ações Musicais ( 1954). 

Programa: eliminatória: a) Haydn - Sonata em mi bemol maior (19 tem

po); b) Chopin - 4~ Balada; semi-final: a) Bach - Prelúdio e Fuga n<i Vlll 

0° volume); b) Chopin - Estudo op. 10, n° 8; c) Chopin ~ Sonata em si be

mol menor, op . 35, n° (1° tempo); d) Vila Lobos - Poema Singelo; e) De

bussy - Feux d'A1·tifices; final: Beethoven - Concêrto n° 1 (1° tempo). 

Antônio Guedes Barbosa 

Foi discípulo de sua mãe, Professôra Glau-

ra Guedes Barbosa e atualmente se especializa com Arnaldo Estrela. 

Prêmios: 1957 - Obteve o 1° lugat· no C.oncúrso de solista pm·a a Orques

trn Sinfônica Brasileira; 1959 - Foi o vencedor do Concurso Jovens talentos 

musicais, obtendo uma bôlsa de estudos do Ministério da Educa~~ão. 

Programa: eliminatória: a) Haydn - Sonata em mi bemol maior (1° tem

po); b) Chopin - Scherzo n° 1; semi-final: a) Vila Lobos - Dança do índio 

Branco; b) Debussy - Feux d'Artifice; c) Bach - Prelúdio e Fuga em d6 

sustenido maior, n° 3; d) Chopin - Estudo op. 25, n° 6; e) Chopin - Sona

ta op. 35, 1° tempo; final: B2ethoven - Concêrto n° 5 (1° tempo). 

Paraná. 

Cláudio Fernando da Silva Stresser 

Nasceu em Curitiba, Paraná, em 1936. DiplJOmou-se em piano na Escola 

de Música Belas Artes. Estudou com o Professor Hans Graf e participou do 

Curso Internacional de Férias da Pró-Arte, em Teresópolis. Regressou recen

temente de Vien3, onde aperfeiçoou seus estudos pianísticos. 

Prêmios: Obteve em concurso uma bôlsa de estudos n.o Conservatório de 

Yie1ú1. Em concurso organizado pela Juventude Musical Brasileira, no Paraná, 

foi -0 vencedot·, e, em 1955, obteve igual prêmio (1° lugar) no Concurso da Ju

ventude :Musical Brasileira, de Alagoas, tocando c,om a Orquestra Sinfônica Bra

sileira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 

Programa: eliminatória: a) Haydn - Sonata em mi bemol maior O.Q tem

po); b) Chopin - Barcarola, op. 60; semi-final: a) Bach - Prelúdio e Fuga, 

em dó maior; b) Chopin - Estudo op. 10, n° 4; c) Chopin - Sonata n° 2, 

op. 35 (19 movimento); d) Vila Lobos - Alma B·rasileira; e) Prokofieff, Sonata 

n° 3, op. 28; final: Beethoven. Concêrto n° 5 (1° movimento). 



Pernambuco 

Pernambuco 

Breno Lucena ~arques de Sá 

Nasceu em Recife, Pernambuco, em 1940. Aos 7 anos de idade começou 

a estudar piano, e desde cedo se apresentou ao público pernambucano. Par·

ticipou d,os Seminários de Música da Universidade da B-ahia, em 1956. 

P1·êmios: em 195() foi laureado no Concurso para solista da Orquest.ra Siu

fôn ica Brasileira. 

Programa: eliminatória: a) Haydn ____:_ Sonata em mi bemol maior (19 tem

po); b) Liszt - Estudo VI sôbre um tema de Paganini; semi-final: a) Bach -

Prelúdio e Fuga n° 3 (1° caderno); b) Chopin - Estudo n° 8, op. 10; c) Cho

pín - Sonata op. 35, 1° tempo; d) Mignone - 4 estud.os transcendentais: (A 

. morte de Anhanguera, a voz da floresta, a menina dos cabelos côr de graúna e 

Saci); e) Bella Bartok -- Danças Rumenas; final: Beethoven - Concêrto n° 3, 

em dó meno•·, op. 37, 1 ~ tempo. 

Elyanna Caldas Silveira 

Natural do Recife, estudou piano com a Professôra Nysia Nobre e em se
guida com \Valdemar de Almeida, Lazare Levy, T1·omhini Kazuro e Bruno Seid!
hofer. 

Prêmios: 1956 - 2° prêmi,o num concurso do Ministério da Educação e 
Cultura do Rio de Janeiro; 1957 - 1° lugar no Concurso Madalena Tagliaferro, 
no Rio de Janeiro; 1959 - Foi laureada no Concurso Nacional Frederico Cho
pin, do Rio, participand,o, como representante do Brasil, para o 6° Concur.:;o 
Internacional Frederico Chopin em Varsóvia. 

Programa: eliminatória: a) Haydn - Sonata em mi bemol maior ( 1 o tem
po); b) Mendelssohn - Variações sérias; semi4inal: a) Bach - Prelúdio e 
Fuga em sol sustenido menor (2° vol. do Cravo bem temperado); b) Chopin -
Estudo op. 10, n° 4; c) Chopin - Sonata ,op. 35 (1° tempo); d) Dehnssy -
Suíte Bergamas(!ue; e) Mignone - Sonatina n° 2; final: Beethoven - Concêr
to em sol maior, 1° tempo. 

Rio Grande do Sul 

Rachei Gutierrez: 

Nasceu em Santana do Livramento, em 1935. Iniciou seus estudos de pi a
no com o Professor Montano Farias. Estudou mais tarde, no Rio de Janeiro, 
com Guilherme Fontainha e, em Viena, com .o Professor Bruno Seidlhofer. 

Prêmios: 1 Q lugar d.o Concurso Estadual de Piano, patrocinado pela Uni fio 
Gaúcha de Estudantes. 

Pfil)grama: eliminatória: a) Haydn - Sonata n° 1 - em mi bemol maior 
l 0 movimento; b) Ravel - Jeux d'eau; semi-final: a) Bach - Prelúdio e 

Fuga, n° XVI, do 11 volume; b) Chopin - Sonata op. 35, 1° movimento; c) Cho
pin - Estudo op. 25, n° 4; d) Guarnieri - Homenagem a Vila Lobos; d) Ra
vel - Valsas nobres e sentimentais; final: Beethoven - Concêrto n° 4 - 1° 

· movimento. 



São Paulo 

São Pauto 

Fábio Rocha leite 

Nasceu em 1938, no Estado de São Paulo. Iniciou os seus estudos musi

cais, com José Basile, um dos últimos alunos de Franz Liszt. Continuou-,os de

pois da mor·te de seu mestre Basile, com Kipmann. Diplomou-se no Consci

vatório Dramático e Musical de São Paulo, cursando, mais tarde, o Curs.o d P 

Magdalena Tagliaferro. Atualmente aprimora-se com o Professor Guilherme 

Fontainha. 

Programa: eliminatória: a) Haydn - Sonata no 1, mi bemol maior (19 

movimento); b) Debussy - Le terrase des audiences du clair de !une (7° pre

lúdio do 2° caderno); semi-final: a) Prelúdio e Fuga em si bemol maior (1° 

livro); b) Chopin - Estudo op. 10, n° 4; c) Chopin - Sonata op. 35 (1° m o

vimento); d) Debussy - Passepied; e) B. ltiberê - A Sertaneja; final: Beet

hoven - Concêrto n° 4. 

Eduardo Hazán 

Nasceu em Santos, Estado de São Pauto, em 1937. Discípulo do Professor 

Oscar Adler, desde cedo se apresentou em público. Em 1958, participou do 

Concurso Internacional de Géneve. 

Prêmios: Obteve Medalha de Ouro no 8° Concurso do Curso lnternacionai 

da Pró-Arte, em Teresópolis. Deu recitais na Eunopa, onde estêve em bôlsa 

de estudos. cursando com Hans Graf. Em 1955 venceu o Concurso da Orques~ 

tra Sinfônica Brasileira. 

Programa: elimmalória: a) Haydn - Sonata em mi bemol maior, 1° mo

vimento; b) Debussy - Reflet dans J'eau; semi-final: a) Bach - Prelúdio c 

Fuga no 8 (1 9 caderno); b) Chtopin - Estudo op . 25, n 9 2; c) Chopin - Sú

nata .op. 31, n° 2 (1° movimento); d) Mignone - Sonatina n° 4; e) Prokofieff 

- Sonatine n 9 1; final: Beethoven - Concêrto n <? 3 (1 ~· movimento). 

São Pauto 

Ezequiel Moreira Junior 

Nasceu em 1937, em São Paulo; iniciou seus estudos musicais aos 10 anos, 

'com Fritz Jank, passando depois ao Curso de Magdalena Tagliaferro. Em 1955 

estêve na Europa, aprimorando seus estudos. 

Prêmios: Obteve láurea num Concurso Schwartzmann. 

Programa: eliminatória: a) Haydn - Sonata em mi bemol maior - 1° 

movimento; b) Chopin - Scherzo n° 1; semi-final: a) Bach - Prelúdio e Fuga, 

n° 15; b) Chopin - Estudo n° 1; c) Chopin - Sonata op. 35, 1° movimento ; 

d) Mignone - Congada; e) Strawinsky - Estudo; final-: Beethoven - Con· 

cêrto n° 5 - 1° movimento. 



São Paulo 

São Paulo 

Zélia T erezinha Déri 

Nasceu em 1949, em São Paulo. Aos 10 anos de idade iniciou seus estu
dos pianísticos com 10 Professor José Kliass. Atuou como solista sob as regên
cias de Armando Belardi, Bernardo Fedrowsky, Eleazar de Carvalho. Parti
cipou do curso de alta interpretação com Marguerite Long. Diplomou-se em 
1958, pela Academia Paulista de Música. Aperfeiçoa-se atualmente com Gui-
lherme Fontainha. · 

Prêmios: .Obteve 1° lugar, em Concurso da Juventude Musical Brasileira. 
Programa: eliminatória: a) Haydn - Sonata em mi bemol maior {11? tem

po); b) Chopin - Scherzo n° 3, opus 3; semi-final: a) Bach - Prelúdio e Fu
ga em dó menor, a 4 vozes (2° volume); b) Chopin - Estudo opus 25, n° 12; 
c) Chopin - Sonata em si bemol menor (1° tempo); d) Guarnieri - Ponteio, 
n° 49; e) Debussy - Feux d'Artifice; final: Beethoven - Concêrto em sol 
maior, n° 4 (1° tempo). · 

llza Araujo Antunes 

Nasceu em Baurú, Estado de São Paulo, em 1938. Começou cedo os seus 
estudos pianísticos e já aos 13 anos se apresentava em público, como soli s lD 
da Orquestra Sinfônica da Rádio Gazeta. 

Prêmios: Em 1946, obteve o 2° lugar do Concurs,o para Bôlsa de Estudos 
da Instrução Artística do Brasil. Em 1957, foi laureada no I Concurso Magda
lena Tagliaferro, no Rio de Janeiro. Em 1958, foi premiada no I Concurso Na
cional de Pian,o promovido pela Associação Baiana de Arte. Em 1959, conqui s
tou o 19 prêmio do I Concurso de Piano da Rádio Gazeta. 

Programa: eliminatória: a) Haydn - Sonata em mi bemol maior (1° tem 
po); b) Liszt - São Francisco de Paula sôbre as ondas; semi-final: a) Bach 
- Pre!údio e Fuga n° 22 (1° vol. Cravo bem temperado); ·b) Chopin - Estu do 
op. 10, n° 4; c) Chopin - Sonata op. 35, 1° tempo; d) Vila Lobos - Impres
sões Seresteiras; d) Prokofieff - Sugestões Diabólicas; final: Beethoven --
Con cêrto n° 5 - 1° movimento. 

São Paulo 

Sônia Alves Muniz 

Nasceu em São Paulo, em 1941, iniciando os estudos pianísticos em 1950,. 
com Graziela Vieira dos Santos. Segue hoje a Escola Magdalena Tagliaferro. 

FrêmitOs: Foi laureada no 1° Concurso Magdalena Tagliaferro e solista, por 
prêmio, da Orquestra Sinfônica de São Paulo, sob a regência do Maestro Elea-
zar de Carvalho. . 

Programa: eliminatória: a) Haydn - Sonata em mi bemol maior (19 tem
po) ; b) Liszt - Me phisto - Valsa; semi-final : a) Bach - Prelúdio e Fuga, 
n° 24 (2° volume); b) Chopin -- Estudo opus 10, n° 5; c) Chopin - Sonata 
op. 35, em si bemol menor (1 o movimen t,o) ; d) Mignone - Congada; d) Pro
kofieff - 3~ Sonata, op . 28; final: Beethoven - Concêrto n° 1, dó- maior, 1° 
.tempo. 



ft[CUlAMfNJO DO 2. o CONCURSO NACIONAl 0[ PIANO NA BAHIA 
1) Poderão concorrer os jovens pianistas de todtü o Brasil até 30 anos; 

ou a completar 31 anos depois do dia 30 de agôsto de 1960. 
2) Só serão admitidos os pianistas já laureados em outros concurs,os na 

cionais ou internacionais, ou pianistas-concertistas credenciados por críticos c 
mais 3 cartas de apreseni.ação de artistas consagrados. 

3) Os candidatos deverão inscrever-se até tO dia 15 de maio de 1960. 
Para isso são exigidos os seguintes documentos: 

a) Certidão de idade ou cópia fotostática da carteira de identidade; b) 
curriculum-vitae resumido; c) fotostáticas dos diplomas de concursos ou cer
tidões de CiOnservatórios, acompanhados das 3 cartas de apreseni.ação acima re
feridas. Os candidatos já laureados em outros concursos nacionais ou inter
nacionais, ficarão, porém, dispensados das 3 cartas de apresentação; d) edU
cas e material de publicidade; e) 3 fotografias tamanho cartãJo postal; f) pro
grama das provas; g) taxa de inscriçã,o - Cr$ 300,00. 

PROVAS 

1) O concurso constará de 3 provas: eliminatória, semi-final e final. 

a) Todos os candidatos serão submetidos à prova eliminatória; 
b) só serão admitidos na prova semi-final os 12 primeiros pianistas cla s

sificados na prova eliminatória; 
c) só serão admitidos na prova final os 5 primeiros pianistas classifi

cados- na prova semi-final; 
d) tocarão com orquestra, em concêrto de gala, os 3 primeiros pianistas 

classificados na prova final. 

2) O candidato poderá ser interrompido pelo júri, após a primeira me
tade do tempo da execução que lhe é destinado, caso o júri assim achar coii 
veniente. 

3 A ordem da apresentação dos candidatos será feita, através ele sorteio 
um dia antes do concurso. Novo sorteio será feito para as provas seguintes. 

4) Tôdas as execuções deverão ser feitas de cor. 
5) Tôdas as provas serão públicas. 
G) Será inapelável a decisão do júri. 
7) O candidato que deixar de comparecer a qualquer uma das provas, 

ficará excluído do concurso. 

PROGRAMA 

Prova eliminatória: 

a) Peça de confnonto: HAYDN - Sonata em mi bemol maior, 1 Q tempo. 
b) Uma peça de livre escolha, cuja execução não ultrapasse de 10 minuto•. 

Prova semi-final: 

a) BACH - Prelúdio e Fuga à escolha; 
b) um dos Estudos, de CHOPIN. 
c) peça de confronto: CHOPIN - Sonata n° 2, em si bemol menor, op . 

35, em homenagem especial ao ANO CHOPIN, que se oomemora no decorrer 
de 1960; 

d) uma peça de autor brasileiro (à escolha do concorrente); 
e) uma peça de DEBUSSY, ou de HINDEMITH, ou de BARTOK, nu 

de STRA \VINSKY, ou de SCHOENBERG, ou de PRO I· OFIEFF, cuja execuç·ão 
não ultrapasse de 8 minutos. 

Prova final: 

1) Tempo de um concêrto de BEETHOVEN para piano e orquestra, à li 
vre escolha do candidato. 

PR:EMIOS 

1'> prêmio 
da França. 

uma bôlsa de estudos na Europa, oferecida pelo Govê:rno 

"ESTADO DA BAHIA", no valor de Cr$ 50 . 000,00, oferecido pelo Govêrno 
do Estado da Bahia. 

Medalha ele Ouro, oferecida pelo Instituto de Música da Bahia. 
1 "tournée" de concertos através do Brusil, ofere-cida pela Organização de 

Sociedades Brasileiras de Arte. 



2° premio - "Cidade do Salvador", no valor ele Cr~ 30 . 000,00, oferecido 
pela Prefeitura Municipal elo Salvador. 

3° prêmi.o - "Reitoria da Universidade da Bahia", valor de Cr~ 25.000,00. 

-! 0 prêmio - "Secre~aria de Educaç-ão e Cultura", no valor ele Cr~ 10.000,00~ 

5° prêmio - "Associação Baiana de Arte", no valor de Cr$ 5. 000,00. 

Prêmio OSCAR ARANY à melhor pianista baiana. 

JT""RI 

1) O júri será composto de artistas proeminentes nacionais e interna
cion<tis. 

2) Os professôrcs que apresentarem alunos como conc,orrentcs, não pO·· 
de1·ão fazer parte do júri. 

3) O presidente do Júri não v,otará, exceto em caso de empate. 
4) O júri votará de ucôrdo com o critério que ficar estabelecido um dia 

an les elo concursro. 

A ASSOCIAÇÃO BAIANA DE ARTE Reitera o 

seu agradecimento aos seus Dinâmicos Delegados: 

Prof. MARINA FlORI SANT'ANA 

Prof. FERNANDO CORRÊA DE AZEVEDO 

Pianista ANA STELA SCHIC 

Prof. ECLÉA RIBEIRO 

Pro'f. W ALDEMAR DE ALMEIDA 

Prof. ORLANDO LEITE 

J 
1 





onde há ôsto ·.há exigência ... 

um produto 

famoso no mundo inteiro 




