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Pode 
entra'r que 
a casa é 
sua. 
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O IBAM - Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal, 

com o apoio do Banco Itaú, convida 
" . . . ... 
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: de Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, 
Brahms e de muitos outros mestres 

da música erudita. 
O Itaú, que procura estar cada vez mais 

perto dos _§_elJ§ __ Yi.~inhos, 
" ·- " 

,, 

: raz questao que voce-compareça. : 
"JT' d BM f -va ao teatroo l ~, 

de 1? de abril a 19 de junho. . 
E pode entrar que a festa é sua. 

~ ~~;:· 

ltaú 
Um banco que se dá muito bem com todas as notas . 
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Programa 

Concerto "Confraria" Ney Salgado - ~ianista . 
Dia 1? de abril- terça-feira Concerto d1a 20 de ma10- terça-fe1ra. 

Abertura-'Femperada--'-'-hatlf-1-B-AM'' · Duo-Ayrton-Pinto---violino I 

1------Sergio-e-Qd-air-Assad-(lnnãos-Assad) ~ietr:o_Maranca - pianoL _----------
um:·erro-ctia·s-d·e-abril~erça-=-r-erra. Concej:to-dia-22.de-maio~quinta--f€lj:a . 

Conct:rto pia~sta Fernando Lopes Grupo Helio Delmiro 
10 de abnl - qumta-fe1ra Guitarra- Violão 

-Concerto violonista Sebastião Tapajós ~oncerto dia 27 de maio- t.erça-feira . 
Dia 15 de abril ~terça-feira . ~-Arthur Moreira Lima 

• " I' Concerto Chopin 
e Grupo Mus1c~ma_ra . concerto 29 de maio- quinta-feira. 

Recital dia 17 de abnl- qumta-fwa. R S 11 
• Recital Amadeu • a es ., , 

• Tno Helena_Hollnage --elarirreti'sta~====-==-=====-==---------=-----~ 
1------:Ariane-P -fister Día3âe Junno=-terça-feira 

f-----Oôette~mest-~.ias . X:~rio-'F~ndade _-:_ ~:e.;;,s;:...:.s--=le_r_- _M__::a_la_r_d_· ------1 
f-------Geneerte-à-1-a-2-2-àe-abal---terya-fel·F-a. Dil:rto·u:e:ran:h:o - terça-fe1ra. 

Modinhas e Cantos da Amazônia Programa flautista Norton Morozowicz 

voz: lzaltina dos Santos Pianista Homero de Magalhães 
Concerto dia 24 de abril- quinta-feira. Dia 12 de junho- quinta-feira 

Altan~o Ca~ho e seus Músicos Programa ''Música Contemporânea'', 
29deabnl- terça-felra. com Nice Rissone e Vânia Dantas Leite. 
Concerto ''Trio Brasileiro" 17 de junho- terça-feira. 
-Bi-a-6-de-maie---terça~feira. E t , • lta ' ---------------i~ 1-----------=-:-=---=------------- -- n~err-amen o-sen~ - - u 

1------·{;amerata-{;arioea S~ov.:·com-~oprano-Maria-I=~cia·G-?duy 
1------eon·cerro-dra·s-cte-mato-=-quinta-=-feira. Pl_amsta-~hguel-Prn~rrça-e-ywa-vuz·~------------J 
l------=-=-==-=-=-=-=:.:.:...:....::.:...=:_:__~----------Dra-l9-delurrh-o---=--quiffta-fe1ra 

--

Conjunto Vocal Céu da Boca 
Programa dia 13 de maio- terça-feira. 
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IBAM -Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
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Confraria 
Conjunto de Música Antiga 

Integrantes: 
Thais Veiga Borges , 
Flauta, Krumhorn, Rauschpfeife, Kortholt, Orgão Portativo 
Therezinha Saghaard 
Flauta, Krumhorn, Kortholt 
Maria Cecília Tuccori 
Flauta, Krumhorn, Pommer, Percussão 
Marilia Pini 

. Violino, Viola, Rabeca 
Edelton Gloeden 
Guitarra 

Confraria 
Foi criado no início de 1975, por Thais Veiga Borges e Anna Maria 

Kieffer, com o objetivo de difundir não só a música antiga européia 
como também a das Américas. 

Neste sentido têm sido realizadas consultas e foram feitos 
trabalhos junto a musicólogos que se dedicam à reconstituição da 
música na América Colonial e na Península Ibérica. 

O Confraria tem realizado concertos e espetáculos em teatros, 
escolas, igrejas, clubes e auditórios universitários, como o espetáculo 

Programa 

O Céu, a Terra, o Amor, o Mar 
Música antiga portuguesa da Idade Méçlia e 
Renascença 
Pesquisa e triagem musical: Thais Veiga Borges 
Pesquisa e triagem dos textos: Anna Maria 
Kieffer 
Roteiro: Anna Maria Kieffer 

Sergio F. Figueiredo 
Viola da Gamba, Violoncelo 
Robert A. Oliveira 
Percussão 
Anna Maria Kieffer 
Meio-Soprano 
José Antônio Marson 
Barítono 
Caio Ferraz 
Baixo 

l? de abril- terça-feira 

de Natal realizado em 1976, no Teatro Municipal de São Paulo, com a 
participação de bailarinos, e "O Céu, a Terra, o Amor, o Mar", 
espetáculo de música antiga portuguesa da Idade Média e da 
Renascença, apresentado durante o ano de 1977 em várias cidades 
brasileiras . 

EmJ978, o Confraria montou o "Jeu De Robin et Marion", de 
Adam de La Halle, com tradução e encenação de Maria José de 
Carvalho. 

I 

III 
I· 



Sergio e Odair Assad 

~ 
Sergio e Odair Assad pertencem à nova geração de violonistas 

brasileiros e formam um dos poucos duos existentes no país, tendo 
estudado e se aperfeiçoado com a célebre guitarrista e alaudista 
argentina Monina Távora. 

Iniciaram sua carreira profissional em 1973 e vêm conseguindo 
grandes êxitos desde então, tanto no Brasil como no Exterior. 

Em outubro de 1979 foram laureados no Festival Internacional de 

Programa 

The Earl of Sallisbury's Favourite 
Maske: The Earl of Sussex' delight 
(T. Hulme) 

Le Bavolet Flottant 
Le Carrillon de Cythére 
(F. Couperin) 

2 Sonatas L 399 y L 214 (D . Scarlatti) 
6 Friendships e j'vloto Perpetuo (J. Duarte) 

""' n. 

8 de abril- terça-feira 

Jovens Intérpretes da Unesco, que se realizou em Bratislava, na 
Tchecoslováquia. Em janeiro deste ano fizeram sua estréia em Nova 
York, tendo conseguido ótimas críticas e um contrato com um dos 
mais importantes empresários americanos. 

Em setembro deste ano farão sua primeira excursão européia, 
quando se apresentarão, a convite, em cerca de dez países. 

Priére du Soir et Chanson (J. Français) 
Prelúdio e Fuga em D maior (M.C. Tedesco) 
2 Danças Espanholas (E. Granados) 

a) Minueto n? 1 
b) Oriental n? 2 

Allegro Vivace (J. lbert) 
Toccata (F. Burckhart) 

Fernando Lopes 

~ 
.. 
' 

\ \ 

Considerado um dos exemplos musicais mais expressivos do 
Brasil, Fernando Lopes teve sua formação pianística com artistas 
como Tagliaferro, Estrella e Seidlhofer. 

Entre seus numerosos prêmios, constam: Ministério da Educação 
do Brasil- Melhor Pianista do Ano ein 1952 e 1954; Prêmio 
Presidente da República, 1957, na Competição Internacional de 
Piano do Rio de Janeiro; Prêmio da Universidade da Bahia, 1958; 
Prêmio Ernest Schelling, 1961, na Competição Internacional Musical 
deGenebra. · .. · 

Atual professor de piano da Universidade Estadual de Campinas, 
em São Paulo, Fernando Lopes é um eminente educador. Foi também 
Diretor do Conservatório de Música de Pelotas, Rio Grande do Sul, 
de 1958 a 1960; Diretor da Escola de Música da Universidade Federal 

Programa 

24 Estudos de Chopin 
) 

12op. 10 

12 op. 25 

10 de abril- quinta-feira 

da Bahia, de 1962 aJ975. Além disso, é Membro Fundador da União 
dos Músicos Brasileiros e leciona, anualmente, nos Cursos 
Internacionais de Música do Brasil, bem como faz parte de várias 
comissões julgadoras de diversas Competições Nacionais de piano e 
composição. 

Fernando Lopes tem-se apresentado como recitalista no Brasil, 
Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra e Rumânia; com 
orquestra, tocou sob a regência de renomados maestros, como 
Howard Mitchell, Jean Meylan, Eleazar de Carvalho, Dietrich 
Erdmann, Sergio Magnani, Ludovic Bacs, Johannes Hoemberg, 
Nicolae Boboc, Isaac Karabtchewsky e muitos outros. 

Seu debut, nos Estados Unidos, teve lugar em Nova York, no 
Town Hall, com grande sucesso. 



Sebastião Tapajós 

Sebastião Tapajós nasceu em Santarém, Estado do Pará. 
Começou a tocar violão aos 9 anos , incentivado por seu pai, que lhe 
ensinou todos os segredos do instrumento . Mais tarde, tornou-se 
autodidata, até que se dirigiu a Belém, para iniciar seus estudos em 
teoria musical, com o professor Drago . 

Em julho de 1963 foi para o Rio de Janeiro onde realizou um curso 
intensivo de técnica violonística, com o professor Othon Salleiro, que 
o considerou fora do comum por sua sensibilidade segoviana. 

Em janeiro de 1964 viajou pela Europa, formando-se pelo 
Conservatório Nacional de Música de Lisboa, dando numerosos 
concertos, alguns no próprio conservatório e no Centro Cultural de 
Violão Clássico. 

Depois estudou em Madri, fazendo o curso de "Guitarra 
Espanhola'', com o professor Emilio Pujo!, considerado a maior 
autoridade do gênero. Foi diplomado pelo Instituto de Cultura 
Hispânica, permanecendo na Europa durante um ano. 

Voltando a Belém, ocupou o cargo de professor do Conservatório 
Musical Carlos Gomes, efetuando, ainda, vários concertos na 
Sociedade Artística Internacional e no Teatro Municipal e ainda no 
Conservatório Musical. 

Esteve, durante 20 dias, nos Estados Unidos, realizando concertos 
no Auditório da Universidade Brasileira de Nova York. Regressando 
ao Brasil, fixou residência no Rio de Janeiro, efetuando concertos no 
auditório de "O Globo", com a Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a 
direção do Maestro Alceu Bochino, interpretando o Concerto para 
Guitarra e Orquestra, de Villa-Lobos, que este escrevera para Andres 
Segovia. Também realizou várias apresentações no Teatro Municipal 
de Niterói . 

Este extraordinário músico foi apoiado pelo governo de seu 
Estado, reconhecendo desta maneira, apesar de sua modéstia, a 
crescente capacidade que demonstra quando interpreta mestres como 
Bach, Beethoven, Weiss, Barrios, G. Sainz, Napoleón Coste, Villa
Lobos, Pujo!, Falia, etc. 

Nos últimos anos, sentiu-se fortemente atraído pela música 
popular e folclórica do Brasil, gênero que dominou com facilidade, 
passando aos primeiros lugares em popularidade e importância. Em 
1973 foi conyidado para mostrar sua arte por empresários da 
Alemanha, Austria, Dinamarca, Noruega e Itália. Durante suas 
viagens por esses países, teve a oportunidade de empolgar o público 
com as duas faces de sua personalidade musical: a clássica e a 
popular . 

Em 1976 e 1977, Sebastião Tapajós fez extensas tournées pela 
Europa, apresentando-se em concertos na Alemanha, Bélgica, 
Holanda e Austria, participando ainda do Festival de Música de 
Wetzlar. 

Em 1978, Sebastião Tapajós voltou à Europa, onde realizou 28 
apresentações em vários países, sempre com casas lotadas. Tem dois 
Lps lançados: "Guitarra Latina" (ao lado de Heloisa Raso, Luizão, 
Sivuca, Marku e Pedro Santos) e "Guitarra & Amigo", dividindo as 
honras com Paulo Moura, Hermeto Paschoal e Maurício Einhorn. 
Deixou gravada uma série de programas para a rádio alemã e um 

Programa 

15 de abril- terça-feira 

especial de televisão a ser transmitido em oito países . 
Em abril deste ano, ele volta à Alemanha, onde seu álbum 

"Guitarra Latina" acaba de ganhar o troféu de "Melhor disco 
estrangeiro de 78". 

/ 

A. Barrios (Paraguai) 
I_>áginas D' A! bum- Dança Paraguaia 
Ultimo Tremo! o 

Rodrigues (Chile) 
La Despedida 
A. Piazzola (Argentina) 

H. Villa-Lobos (Brasil) 
Estudos n?s 2 e 7- Prelúdio n? 5 
Guerra Peixe (Brasil) 

A. Lauro (Venezuela) 
Valsas n?s 2 e 3, E! Marabino 
Santorsola (Uruguai) 
Prelúdio n? I 

~ 

•. 

Lo Que Vendras, Adiós Nonifio 
J . Ayala (Bolívia) 
Takirari 

Prelúdio n?s 1, 3 e 5 
Radamés Gnatalli (Brasil) 
Estudos n?s 4 e 6 

No ltaú você entra com a certeza de que 
vai ter o melhor e mais rápido financiamento 
para sua casa ou apartamento. 

Conta com o gerente para ajudar você na 
hora de preencher a documentação e para 
facilitar a retirada do seu Fundo de Garantia. 

Pode pagar em 5, 10, 15 ou 20 anos, 
sempre em prestações mensais decrescentes, 

reajustadas somente uma vez por ano. 
E tem a garantia de um seguro que é feito 

quando você assina o contrato: seguro para 
você e para o imóvel durante todo o tempo em llt I' 
que estiver pagando sua casa ou apartame~to: au 

Fale com o gerente. Em todas as agenc1as 
do ltaú você pode entrar que tanto a casa como 
o apartamento são seus. Podeentrarqueacasaésua. 



Grupo Musicâmara de São Paulo 

Integrantes: 
Jean-Noel Saghaard- flauta 
Ariane Pfister- violino 
Lota Benda- violino 
Alain Lacour- fagote 
Helena Jank Hollnagel- cravo 

Programa 

Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
''Tafelmusik'' 1733 II, n? 2 para flauta, dois 
violinos, fagote e cravo 
Andante 
Vivace 
Largo 
Allegro - Cantabile- Allegro 

p.· 

".. 

Oswaldo Lacerda 
Improviso para flauta-solo 
Antonio Vivaldi (1680-1743) 
Concerto em Ré Menor (F.XII, 42) para flauta, 
violino, fagote e cravo 
Allegro 
Largo 
Allegro 

O Grupo Musicâmara de São Paulo foi criado recentemente, 
reunindo solistas de renome em um trabalho centralizado na execução 
de música de câmara barroca e contemporânea. Os músicos que 
compõem o grupo já são conhecidos pelo seu trabalho individual , 
tendo-se destacado nestes últimos anos como os melhores em seu 
campo. A idéia de se reunirem para um trabalho em conjunto não é, 
portanto, casual: foi conseqüência de realizações anteriores, nas 
quais ficou patente a demanda existente para este tipo de música e a 
necessidade de uma contribuição desta natureza para o ambiente 
cultural de São Paulo. 

O Grupo Musicâmara de São Paulo tem duas metas principais: 
divulgar o repertório de música de câmara barroca, principalmente as 
obras menos exploradas, e criar condições para o aparecimento de 
literatura camerística contemporânea brasileira. 

O contato direto entre o grupo de intérpretes e os compositores 
poderá abrir novos e interessantes caminhos neste campo . Vários 
compositores já estão trabalhando em obras escritas especialmente 
para este grupo. 

Jean-Noel Saghaard: Nasceu em Paris, onde realizou seus estudos 
com Rbger Bourdin e Christian Lardé. Detentor de vários prêmios 
internacionais de flauta, atuou em várias orquestras, entre as quais as 
de Colonne, Paul Kuentz, Pierre Chouteau e a ORTF. 

No Brasil, foi solista das principais orquestr<;ts, professor e solista 
nos festivais internacionais de Curitiba, Ouro Preto, Campos do 
Jordão e Bienal Internacional de Música da USP. 

É professor da Escola Municipal de Música, do Departamento de 
Música da Escola de Comunicação e Arte da USP e do Conservatório 
do Brooklin. 

Ariane Pfister: Natural de Zurique, Suíça, iniciou seus estudos 
com sua avó, Dora Benda, e posteriormente com sua mãe, a violinista 
LolaBenda. 

Com apenas quinze anos, conquistou o 1? prêmio no concurso 
' 'Jovens Solistas'', da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro. Pouco 
depois foi para a Europa, ingressando na classe de aperfeiçoamento 
de Ricardo Odnoposoff, em Viena, e mais tarde na "Meisterklasse" 
de Max Rostal, em Berna. 

Em 1965, venceu o concurso' ' Jovens Solistas'', da Orquestra 
Filarmônica de São Paulo e recebeu o prêmio "Melhor Intérprete de 
Música Brasileira'' no Concurso Internacional de Violino do Rio de 
Janeiro. Venceu o ~oncurso do "Schweizerischer 
Tonkuenstlerverein" na Suíça e, em 1970, recebeu o prêmio "Melhor 
Solista do Ano", pela Associação Paulista de Críticos de Arte. 

É membro fundador da "Camerata Benda" e tem participado de 
inúmeros concertos e recitais, juntamente com solistas, orquestras e 
maestros de renome. 

Jean-Marie Leclair (1697-1764) 
''Sonãte en Trio" para dois violinos e cravo 
Largo 
Allegro ma non troppo 
Aria (Andante ma non troppo) 
Presto 

Almeida Prado 
''Mapa Rítmico'' para cravo-solo 

17 de abril- quinta-feira 

Lota Benda: Iniciou seus estudos de violino aos 4 anos de idade 
com seu pai, Jean Benda. Mais tarde, estudou em Londres e Lucerne, 
sob a orientação de Carl Flesch . 

Ainda criança, ganhou o " Prix d 'Excellence" no "Concurso 
Internacional de Musique" em Paris e o 1? prêmio no ' 'Concours 
d'Exécution Musicale" em Genebra. 

Em 1952, fez uma excursão artística à América Latina, quando foi 
contratada para integrar o corpo docente dos Seminários de Música 
da Universidade da Bahia. 

Em 1964, como integrante do duo Lola Benda-Ariane Pfister, 
recebeu o prêmio "Melhor Conjunto de Câmara" , conferido pela 
Associação Paulista de Críticos de Arte. 

É fundadora e maestrina do Ensemble Juvenil de São Paulo e da 
orquestra infantil Arco-Íris. 

Helena Hollnagel: Nascida na Bahia, estudou piano com José 
Kliass, Lydia Alimonda e Hans Graf. Em 1958, foi para a Europa 
estudar cravo com Li Stadelmann, na ' 'Staatliche Hochschule fuer 
Musik", em Munique. 

Concluiu o curso de mestrado em 1964, passando a trabalhar com 
Karl Richter, sob cuja orientação permaneceu durante os doze anos 
em que atuou na Europa. Foi solista de várias orquestras e conjuntos 
de câmara, como a Orquestra Bach de Munique, Pró-Arte de 
Munique, Orquestra Bach de Mainz e outras . 

De volta ao Brasil, tem-se dedicado à divulgação da litera•.ura 
cravística e da música de câmara dos períodos barroco e 
contemporâneo. 

Foi docente da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
É fundadora e coordenadora artística do Grupo Musicâmara de 
São Paulo. 

Alain Lacour: Nasceu em Caen, França, onde iniciou seus estudos 
de música com J. M. Hoebeck. 

Em 1966, obteve o 1? prêmio de fagote e, em 1967, o 1? prêmio de 
música de câmara, no Conservatório Nacional de Caen. 

Em 1969, ingressou na classe de fagote do Conservatório Nacional 
Superior de Música de Paris, onde estudou com os professores 
Maurice Allard, Pierre Pierlot e J acquesLancelot, obtendo o 1? 
prêmio do conservatório, em 1973. 

Tocou com as mais importantes orquestras da França, sob a 
regência dos mais renomados maestros. 

Vindo ao Brasil em 1974, atuou como 1? fagotista da Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo e participou de inúmeros festivais, 
cursos e concertos em todo o país . 

É professor de fagote no Conservatório Brooklin Paulista e na 
Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo. 

Antonio Vivaldi 
Concerto em Sol Menor "La Notte" (P. 342) 
para flauta, fagote, dois violinos e cravo 
La N otte (Largo) 
Fantasmi (Presto) 
II Sonno (Largo) 
Allegro 
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Trio Ariane Pfister 
Helena Hollnagel- Odette Ernest Dias 

Programa 

Georg F. Haendel (1685-1759) 
Trio em Ré Menor 

t 

para flauta, violino e baixo contínuo 
Adagio 
Allegro 
Affettuoso 
Allegro 

ft. 

r 

' 

I 

I 

I 

I 
f . 

Johann S. Bach (1685-1750) 
Trio-Sonata da' 'Oferenda Musical'' 
(BWV 1079) 
Largo 
Allegro Modera to 
Andante Larghetto 
Allegro 

-
-

--

-d 
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Ariane Pfister 

Ariane Pfister é natural de Zurique, Suíça. Iniciou seus estudos de 
violino com seis anos de idade com sua avó e posteriormente os 
prosseguiu com sua mãe, a violinista Lo la Benda. Já no Brasil, 
ingressou nos Seminários de Música da Universidade da Bahia. Em 
seguida, tomou parte nos Cursos In~ernacionais de Música da 
Universidade e de aperfeiçoamento de Música de Câmara de Lilli 
Kraus, bem como de violino com o pedagogo Louis Persinger, da 
Juillard School de Nova York. 

Com apenas quinze anos de idade conquistou o primeiro lugar no 
concurso dos ''Jovens Solistas' ' da Orquestra Sinfônica Brasileira, no 
Rio de Janeiro. Viajou para a Europa, inicialmente para Viena, 
ingressando na Academia de Música, na classe de aperfeiçoamento do 
violinista Ricardo Odnoposoff. Mais tarde foi para a Suíça, onde 
entrou no Conservatório de Berna, na "Meisterklasse" do Prof. Max 
Rostal. Participou também de seus Cursos Internacionais em 
Adelboden (SuíÇa) e Colônia (Alemanha) . 

Em 1965 venceu o concurso "Jovens Solistas" da Orquestra 
Filarmônica de São Paulo e foi solista do primeiro Concerto da 
Juventude da referida Orquestra, sob a regência do maestro 
americano Howard Mitchell. 

No mesmo ano, foi finalista e recebeu o prêmio de "Melhor 
intérprete da música brasileira'' no Concurso Internacional de 
Violino do Rio de Janeiro . Em 1966, apresentou uma série de recitais 
de sonatas, com o pianista Gilberto Tinetti, em São Paulo, no Rio e 
no Interior do Estado. 

Em 1968, Ariane venceu o Concurso do "Schweizerischer 
Tonkuenstlerverein", na Suíça. Deu recitais em Zurique, Lausanne, 
Berna, Hamburgo, etc. e foi solista da Orquestra da Tonhalle de 
Zurique, sob a regência de Charles Dutoit, da Schwaebisches 
Sinfonieorchester, da Orchestre de la Suisse Romande de Genebra, e, 
no Brasil, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e da Orquestra 
Sinfônica Municipal de São Paulo , sob a regência de Stanislaw 
Wislocki. Em 1970 foi laureada com o prêmio "Melhor Solista do 
Ano'', pela Associação Paulista de Críticos de Arte . 

A partir de 1973 Ariane se apresentou com o conjunto de câmara 
Camerata Benda, do qual é membro fundador. Participou dos 
concertos dos Festivais Internacionais de Música de Campos do 
Jordão, dos Festivais Internacionais de Música e Dança do Teatro 
Municipal de São Paulo e das temporadas de concertos do Museu de 
Arte de São Paulo. 

Em 1975 foi premiada, com a Camerata Benda, como' 'Melhor 
Conjunto de Câmara'', pela Associação Paulista de Críticos de Arte. 

Helena Hollnagel 

Helena Jank Hollnagel iniciou seus estudos em São Paulo. 
Freqüentou, entre outros, os cursos de José Kliass e Lydia Alimonda, 
aperfeiçoando-se em piano com Hans Graf. 

Desejando aprofundar-se no estudo de música em seus mais 
diversos aspectos, aos dezoito anos viajou para a Europa, 

A 

Maurice Ohana 
Carillons pour les Heures du jour et de la 
Nuit para cravo-solo (1960) 

Gyorgy Ligeti 
"Continuum" para cravo-solo (1970) 

Luciano Berio 
Sequenza para flauta-solo (1958) 
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matriculando-se na Escola Superior de Música de Munique 
(Alemanha). Nesta Escola fez o curso de órgão com Karl Richter e de 
cravo com Li Stadelmann. 

Decidiu dedicar-se ao cravo por ter encontrado grande afinidade 
com este instrumento; ao prestar seus exames finais com louvor, foi 
convidada por Karl Richter a continuar seus estudos de pós
graduação em sua "Meisterklasse", e, ao mesmo tempo, integrar a 
famosa Orquestra Bach de Munique, por ele dirigida, recebendo o 
título de "Meister" em cravo no término de seus estudos. 

Fez musica de câmara com artistas como Klaus Storck, Peter
Lukas Graf, Auréle Nicolet , Otto Buechner e outros . 

Constam de seu repertório as mais importantes obras de Bach, 
Haendel, Rameau, Scarlatti e outros mestres dessa época. 

Em princípio de 1976 esteve em Paris, onde trabalhou com a 
cravista Huguette Dreyfuss . 

Até fins de 1977, foi docente da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), lecionando no Instituto de Artes e 
participando das atividades musicais e didáticas daquela entidade. 

Trabalha com a Camerata Benda, atuou como solista de várias 
orquestras, participou de vários festivais de arte, em Campos do 
Jordão e em Ouro Preto, tem-se empenhado na divulgação do cravo 
em geral, da música barroca e da música contemporânea brasileira, 
em recitais e gravações em discos, no rádio e na televisão. 

Odette Emest Dias 

Odette Ernest Dias é formada pelo Conservatório Nacional 
Superior de Música de Paris, onde obteve o Primeiro Prêmio . 
No Concurso Internacional de Genebra obteve a Primeira Medalha. 

Está no Brasil desde 1952, convidada pelo maestro Eleazar de 
Carvalho para integrar a OrquestraSinfônica Brasileira. Desde então 
tem participado ativamente da vida musical do país , como integrante 
de orquestras e conjuntos de câmara, na qualidade de solista e 
recitalista, além de atividades didáticas . 

Em 1974 transferiu-se para a Universidade de Brasília, onde, a par 
dos trabalhos como professora, tem desenvolvido intensa 
movimentação artística na Capital Federal. Como professora 
convidada, participa dos festivais de inverno de Ouro Preto e 
ministrou cursos na Universidade Federal do Pará e na Universidade 
Federal de Uberlândia. 

É fundadora e integrante do Quinteto de Sopros da Universidade 
de Brasília, com o qual excursionou pelo Brasil sob o patrocínio da 
Funarte e deverá fazer uma tournée que inclui recitais na Colômbia, 
Venezuela, Guatemala e México. 

Como recitalista e solista já se apresentou nas principais capitais e 
cidades brasileiras. 

No exterior, apresentou-se em Washington (DC), em Dallas e 
outras cidades do Texas (EUA). 

Odette Ernest Dias é também primeira-flauta da recém-fundada 
Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília. 

Bohuslav Martinu (1890-?) 
Trio para flauta, violino e cravo 

François Couperin (1668-1733) 
Le Rossignol en Amour 
para flauta e cravo 



Izaltina dos Santos 

Izaltina dos Santos iniciou seus estudos musicais em Fortaleza, no 
Conservatório de Música'' Alberto Nepomuceno'', onde freqüentou 
a classe de canto de Leilah Carvalho e Wyett Pa:rker. Em Brasília, 
para onde se transferiu em 1972, continuou seus estudos musicais na 
Escola de Música de Brasília, com Aêdda Moreira e Ana Maria 
Martins. 

Como integrante do Madrigal de Brasília, participou dos Festivais 
Internacionais de Coros do Rio Grande do Sul, de 1973 a 1976; 
excursionou por vários Estados brasileiros, tendo a oportunidade de 
atuar em Buenos Aires, no "Encontro Pan-Americano de Coros", 

Programa 
I Parte 

Róseas flores d'alvorada 
Que noites eu passo 
Hei de amar-te até morrer 
Canto, piano, flauta e baixo 
Modinhas imperiais, anônimas, recolhidas por 
Mário de Andrade 
Escuta, oh virgem 
Canto, flauta, violão 
Modinha mineiraartônima, fim séc. XVIII, 
recolhida em Mariana por Conceição Rezende 
(UFMG) 
Desde o dia 
Canto, flauta, violão 
Modinha por Joaquim Manoel de Câmara, 
harmonizada por Sigismund Neukomm 
Modinha 
Canto, piano, flauta, baixo, de Jayme Ovalle 
Casinha pequenina 
Canto, piano, flauta, baixo, harmonizada por 
Ernani Braga 

...... 
•. 
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Cantora lzaltina dos Santos 
e Conjunto 

Paulo Burgos -piano 
Tony Botelho - contrabaixo 
Rodolfo Cardoso - percussão 
Odette Ernest Dias- flauta 
Jaime Ernest Dias - violão 

quando o Madrigal representou o Brasil. Participou duas vezes do 
Curso Internacional do Paraná, sob a orientação do maestro Roberto 
Schnorren berg. 

Participou do XXIX Curso Internacional de Férias, na cidade de 
Teresópolis, e do "Festival Pixinguinha", em Brasília, onde tirou o 
4? lugar como intérprete da música "Encontro Perdido", ocasião em 
que, como prêmio, gravou um LP. · 

O conjunto e Izaltina se apresentaram em Brasília, na UnB, Sala 
Funarte e Aliança Francesa. 

11 Parte 
Músicas de Waldemar Henrique 

Foi boto, Sinhá 
Toada amazônica 
Tamba-Tajá 
Canção amazônica 
Uirapuru 
Canção amazônica 
No jardim de Oeira 
Ponto ritual de Um banda 
Boi-bumbá 
Batuque amazônico 
Senhora Dona Sancha 
Canção 
Tema Severino 
Tema de ''Morte e Vila Severina' ', de J. C. de 
MelloNeto 
Hei de seguir teus passos 
Maracatu 
Coco peneruê 
Batuque amazônico 
Minha terra 
Canção 
Rolinha 
Chula Marajoara 

.. 

Altamiro Carrilho 

Altamiro Carrilho- Flautas: "G" -"C" - "Eb" e Piccolo. 
Voltaire Moniz- 1? violão de 7 cordas. 
Valdir de Pimla·- 2? violão de 7 cordas. 
Valmar Amorim- Cavaquinho (centro) e solista. 
Sá Netto- Pandeiro. 
Moacyr Machado (Risadinha)- Tambor de repique. 
Aracy Valente- Percussão e canto. 

Programa 

Chorinhos 

29 de abril- terça-feira 



· Altamiro Carrilho 

Altamiro Aquino Carrilho nasceu na cidade de Santo Antônio de 
Pádua (E. do Rio), no dia 21 de dezembro de 1924, filho de Octacilio 
Gonçalves Carrilho e de Lira de Aquino Carrilho. Toda sua 
musicalidade se deve à herança da família de sua mãe, cujos avós, 
bisavós, tios, primos e tetravós eram maestros e músicos. 

Desde os 5 anos de idade, enquanto seus amiguinhos se divertiam 
jogando bola ou outros divertimentos próprios da idade, ele se perdia 
no tempo e no espaço, dedilhando sua flautinha de bambu que ele 
mesmo fazia, improvisando sons maviosos que já prenunciavam sua 
incrível capacidade criativa, que ele explora até hoje, e que o torna 
inconfundível. 

Aos 11 anos, já integrava a Banda Lira de Arion, tocando taro!. 
Quase .todos os integrantes da Banda eram seus parentes- tios e 
primos, incluindo o maestro que a dirige até hoje, Carlos Nunes de 
Aquino (maestro Messias, como é popularmente conhecido). 

Filho de numerosa família- oito irmãos ao todo- Altamiro 
apenas pôde concluir o curso primário, porque, por motivo de doença 
de seu pai, decidiu, aos 9 anos, trabalhar numa tamancaria, para 
ajudar o orçamento familiar. Aos 11 anos, começou a trabalhar como 
prático de farmácia, profissão que muito o agradava e na qual 
permaneceu por muitos anos. 

Quando a família se mudou para Niterói, Altamiro, já com 
bastante prática, empregou-se numa farmácia, onde trabalhava 
durante o dia; à noite, estudava música com Joaquim Fernandes, 
flautista amador e funcionário dos Correios, seu grande amigo e 
incentivador. As aulas eram gratuitas, porque ele não podia pagar, e 
Joaquim ainda emprestava sua flauta para que Altamiro pudesse 
estudar em casa. 

Altamiro não perdia nenhum programa de Dante San toro e de 
Benedito Lacerda, e por várias vezes, manipulando fórmulas na 
farmácia, se enlevava tanto ao ouvi-los tocar, que se distraía e tinha 
que jogá-las fora e começar tudo de novo. Por várias vezes seu patrão 
o pegou em flagrante, e sentindo que ele era apaixonado pela música, 
adiantou-lhe dinheiro para que pudesse comprar uma flauta de 
segunda mão. Com essa flauta, Altamiro inscreveu-se, sob 
pseudónimo, no programa de calouros de Ary Barroso e, apesar de 
amarrada com elástico em algumas chaves, o que não passou 
despercebido ao animador, ele conquistou o primeiro lugar. 

Pela sua incrível facilidade de improvisar e seu estilo muito pessoal 
e cheio de bossa, foi solicitado para integrar conjuntos famosos, 
como o de Cesar Moreno, Canhoto e Rogério Guimarães. Substituiu 
várias vezes Benedito Lacerda, a pedido do mesmo, em muitos discos 
de cantores famosos, e Benedito, que chamava carinhosamente 
Altamiro de "meu garoto", sempre dizia aos seus companheiros de 
conjunto, que ele seria o único capaz de substituí-lo e, até mesmo, 
superá-lo. 

;Y 

•. 
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Altamiro não tardou a formar seu próprio conjunto regional e a 
gravar acompanhando os mais famosos cantores da época, como 
Francisco Alves, Orlando Silva, Vicente Celestino, Silvio Caldas, 
Augusto Calheiros e muitos outros. 

Em 1956, gravou o maxixe de sua autoria, "Rio Antigo", com sua 
Bandinha que ficou famosa e o projetou no Brasil inteiro, porque foi 
o maior sucesso da época, conseguindo a vendagem fabulosa de 
960.000 cópias. 

Durante 2 anos e meio, esteve com sua Bandinha na TV Tu pi do 
Rio, com o programa "Em tempo de míisica", tendo, durante todo 
esse tempo, conquistado o 1? lugar de audiência, comprovado pelo 
IBOPE. 

Foi honrado, durante 10 anos consecutivos, com mais de 50 
troféus concedidos pela Imprensa, como o Melhor Flautista, Melhor 
Compositor, Melhor Conjunto Regional, Melhor Arranjador, 
Melhor Diretor de Grupo, Melhor Disco. 

Tornou-se internacional em 1963, quando excursionou com uma 
caravana musical para Portugal, Espanha e França. 

Em 1966 foi até a União Soviética, onde esteve durante 3 meses 
com estrondoso sucesso e onde era sempre aplaudido de pé e teve a 
surpresa de ouvir, de um grande maestro, que ele poderia ter o 
orgulho de se considerar o Melhor Solista de Flautim do Mundo! 

Em 1968 esteve no México, numa temporada que seria de apenas 
20 dias e se estendeu por 1 ano, devido ao seu grande sucesso. 

Em 1969 fez uma rápida tournée pelos Estados Unidos, e, a 
convite do cônsul brasileiro em Los Angeles, foi atuar durante 8 dias 
na semana dos festejos dedicados ao Brasil, na Universidade de 
Tucson, no Arizona. 

Apesar de jamais ter freqüentado alguma escola de música, 
Altamiro Carrilho está sempre estudando e se aperfeiçoando. A 
despeito de ser um excelente flautista no terreno da música popular, 
sempre sonhou tocar clássicos (música erudita), e, no dia 12 de 
novembro de 1972, realizou seu grande sonho, tocando o Concerto 
em Sol, de Mozart, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e a critica 
especializada não poupou elogios. 

Foi convidado pela FOSP A para atuar dentro de um programa de 
concertos no qual executou o Concerto Número Dois em Ré Maior 
KV 314, de Mozart, sob a regência do maestro Julio Medaglia, no dia 
22 de junho de 1976, em Porto Alegre. 

Altamiro tem LPs na Itália, Espanha, França, Alemanha, 
Inglaterra e México. 

Seu mais recente LP, ''Clássicos em Choro'', foi eleito por 
unanimidade como o melhor LP instrumental de 1~79 e já se encontra 
à venda em oito países. 

-------
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Trio Brasileiro 6 de maio - terça-feira 

J 

Erich Lehninger - violino Gilberto Tinetti - piano Watson Clis - violoncelo 

O Trio Brasileiro nasceu em Curitiba, Paraná, em 1975: chamados 
a tocar juntos o "Trio" de Ravel durante o VIII Festival de Música 
daquela cidade, Tinetti, Lehninger e Clis tiveram tanto êxito naquela 
apresentação que resolveram dar continuidade a seu trabalho 
artístico, não se contentando com um mero e esporádico "sucesso de 
festival". Iniciaram-se naquele momento as atividades do conjunto 
que em poucos meses viria a se impor como uma das expressões 
máximas da música de câmara no Brasil. 

Constituído por três instrumentistas de altíssimo gabarito, com 
destacadas carreiras individuais de solistas, mas que souberam, sem 
abdicar de suas próprias personalidades, chegar a uma admirável 

Programa I Parte 
Mozart- Trio K. 502 em Si Bemol Maior 
Allegro 
Larghetto 
Allegretto 

Radamés Gnatalli - Trio Miniatura 
Allegro 
Lento 
Vivo 

expressão de conjunto, o Trio Brasileiro tem conquistado, nestes seus 
primeiros anos de vida e trabalho, o aplauso do público e da crítica de 
numerosas cidades brasileiras. São Paulo, Rio, Salvador, Belo 
Horizonte, Brasília, Vitória, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre 
são algumas das cidades visitadas e revisitadas pelo Trio, que tem 
estado presente às mais importantes temporadas de concertos do país. 

Durante as comemorações do Ano Beethoven (1977), o Trio 
Brasileiro atuou como solista das Sinfónicas Nacional do Rio e 
Municipal de São Paulo, no Concerto Tríplice. A convite do autor, o 
Trio Brasileiro gravou o' 'Trio'' op. 4 de Marlos Nobre e prepara 
atualmente o seu segundo disco. 

11 Parte 
Schubert- Trio op. 100 (D929) em Mi Bemol 
Maior 
Allegro 
Andante con moto 
Scherzando: allegro moderato 
Allegro moderato 



' 
Camerata Carioca 

Programa Camerata Carioca 

Ingênuo (Pixinguinha) 
Carinhoso (Pixinguinha) 
Batuque (Henrique A. de Mesquita) 
"Retratos" (Radamés Gnattali) 

..... 
•. 

Suíte em 4 movimentos, original para bandolim 
e orquestra 

a) Pixinguinha (choro) 
b) Ernesto Nazareth (valsa) 
c) Anacleto de Medeiros (schottische) 
d) Chiquinha Gonzaga (corta-jaca) 

'1 
\ 

1 
j 

A Carne rata: seus integrantes 

Joel Nascimento (Rio de Janeiro, 1937), bandolinista, 
considerado pela crítica como o legítimo sucessor de Jacob 
Bittencourt, eleito pela revista "Playboy", em 1978 e 1979, como o 
maior instrumentista de cordas do país, começou estudando piano, 
passou para o acordeon, retornou ao piano, deixou-o pelo 
cavaquinho e, finalmente, em1969, passou a estudar bandolim. 
Cinco anos depois (1974) já participava do acompanhamento de duas 
músicas gravadas por João Nogueira: "Braço de Boneca" (João 
Nogueira/Paulo César Pinheiro) e "De Rosas e Coisas Amigas" (Ivor 
Lancellotti) . 

Logo reconhecidos seus méritos de instrumentista, passou a ser 
solicitado para acompanhar nomes famosos de nossa música, como 
Chico Buarque de Holanda, Radamés Gnatalli, Arthur Moreira 
Lima, Clara Nunes e Beth Carvalho. Desde 1976, tem participado de 
espetáculos no "Seis e Meia". Tomou parte no "Fino da Música n? 
2'', em São Paulo; no 1? Encontro Nacional de Choro, em Londrina 
(Paraná); no Projeto Pixinguinha da Funarte (1977); e no espetáculo 
"Onde o Rio é mais Carioca", ao lado de Sérgio Cabral, Beth 
Carvalho e João Nogueira. Ainda em 1977, participou como solista 
de um LP de músicas de Donga, com Elizeth Cardoso, Abel Ferreira, 
Altamiro Carrilho, Gisa Nogueira, Leci Brandão e Regional do 
Canhoto. Gravou ainda os LPs "Choro na Praça" (gravadora 
Warner), "Chorando pelos Dedos", "O Pássaro" e "Meu Sonho", 
estes últimos para a Odeon. 

João Pedro Borges (São Luís, Maranhão, 1947) iniciou seus 
estudos de violão na sua cidade natal, tendo-se transferido depois 
para o Rio de Janeiro, onde freqüentou, em 1970 e 1971, os Cursos de 
Técnica e Interpretação ministrados por Turíbio Santos, no 
Conservatório-Brasileiro de Música. Ainda em 1970 começou seus 
estudos com Jodacil Damaceno e paralelamente estudou matérias 
teóricas com o professor lan Guest e mais tarde com o maestro 
uruguaio Guido Santórsola. Já se apresentou como recitalista nas 
principais cidades e capitais brasileiras, tendo participado como 
artista convidado da Rede Nacional de Música, do Instituto Nacional 
de Música da Funarte. 

Foi também contratado p_elo Itamaraty para realizar cursos, 
concertos e conferências na Africa francesa, cumprindo acordo 
cultural entre o Brasil e o Senegal. Lecionou no "lnstitut National des 
Artes du Senegal'' e na Escola de Música da Fundação Cultural do 
Maranhão. Sua participação em discos abrange um LP individual, 
com obras de Bach, Barrios e Villa-Lobos, dois discos com Turíbio 
Santos- Choros do Brasil e Valsas e Choros- e um como membro da 
Camerata Carioca, ao lado de Radamés Gnatalli. 

8 de maio - quinta-feira 

Mauricio Lana Carril h o (Rio de Janeiro, 1957) iniciou-se no piano 
mas, já aos 10 anos, passou a estudar violão com o célebre Dino 7 
cordas, depois com Jaime Florence (o igualmente célebre Meira) e 
finalmente com João Pedro Borges. Estuda, paralelamente, viola de 
10 cordas, bem como harmonia e composição com o professor lan 
Guest, além de compor e dedicar-se a arranjos para a Camerata 
Carioca. Em 1978 esteve no Japão, integrando um espetáculo de 
música brasileira. Já atuou com Nara Leão, dentro do Projeto 
Pixinguinha, tendo feito apresentações ao lado de Beth Carvalho, 
Elizeth Cardoso, Quinteto Armorial e Altamiro Carrilho. Integrou o 
conjunto "Os Carioquinhas". No 3? ano de Medicina descobriu que 
sua vocação estava na música, caminho que retomou ao se integrar na 
Camerata Carioca. 

Luiz Otávio Braga (Belém do Pará, 1953) começou seus estudos de 
violão de 6 cordas aos 16 anos. Em fins de 1969 veio para o Rio de 
Janeiro onde se fixou e fundou o conjunto de choro "Galo Preto", 
tendo em 1977, comeste grupo, gravado um LP pela RCA Victor. Já 
a essa altura passara para o violão de 7 cordas. Fez várias gravações 
com nomes famosos da MPB, tais como Abel Ferreira, Joel 
Nascimento, Claudionor Cruz, Cartola e outros, tendo viajado 
inclusive por quase todos os Estados brasileiros . Ultimamente, 
participou de uma tournée vitoriosa pelo Japão, ao lado do 
saxofonista e clarinetista Paulo Moura. Pode-se dizer que sua estréia, 
em termos profissionais, deu-se em 1975, ao acompanhar as cantoras 
Marília Medalha e Cláudia Savaget no show ''Montagem'', que então 
cumpria carreira no Teatro Opinião. Tendo sido autodidata, dedica
se atualmente a um estudo mais profundo com o violonista João 
Pedro Borges, paralelamente ao curso de composição que realiza com 
lan Guest. É compositor, tendo choros gravados pelos conjuntos ''Os 
Carioquinhas" e "Galo Preto". Participou também como 
arranjador nos LPs de Cláudia Savaget e Nelson Sargento. Na 
Camerata Carioca toca violão de 7 cordas. 

Henrique Leal Cazes (Rio de Janeiro, 1959)membro de família de 
músicos amadores,começou a tocar aos 6 anos de idade. Primeiro foi 
o bandolim, afinado como violão; e finalmente o cavaquinho. Depois 
de tornar-se solista do regional da própria família, passou a integrar o 
conjunto "Coisas Nossas", cuja estréia profissional se deu em agosto 
de 1976. A proposta desse conjunto é similar à da Camerata Carioca: 
levantar e executar um repertório próprio, dando ênfase à música 
brasileira. Em 1978 ampliou seus conhecimentos no bandolim e passou 
a tocar, paralelamente, o violão-tenor . É também compositor e letrista. 
Autodidata em todas as suas atividades, só aos 20 anos começou os 
primeiros estudos de teoria musical com o professor lan Guest. 
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Camerata Carioca Radamés Gnatalli ·uma usina de sons 

Os jovens componentes da Camerata Carioca têm como Radamés Gnatalli (Porto Alegre, 1906) considera-se um músico 
denominador comum a enorme ansiedade de abrir ainda mais as neo-clássico nacionalista. Essa autodefinição já bastaria para explicar 
perspectivas do conjunto, a partir da nova versão de "Retratos", que a linha de seu trabalho, todo ele pontuado de um regionalismo que 
com Joel Nascimento apresentaram em primeira audição mundial "in nunca se vergou aos modismos impostos pela cultura estrangeira. 
memoriam'' de Jacob do Bandolim, cujos dez anos de ausência foram Suas sinfonias e concertos (as ''Brasilianas'' são exemplares modelos 
comemorados em agosto de 1979. São músicos QreocuQados em traç-ªL_de_mo_d~midadeJlr.asikir_a)_ialam_de_s_sa_nào_suhmissão_._A_amp_ulheta_ 
seus rumos dentro de uma QersQectiva nacionalista, sem os condici_o_-__ do_tempo_cristalizo_u_um_p_ro_ce.ss_o_de_criação_muito_esp_eciaLde_um 
namentos aQrisionantes dessas correntes musicais que, ger.alment_e ___ compositor_que.se confessaincapaz.deJ_eescr.eY.eLuiiLcompasso,.já~ 

c---impQr.tàd_as,_e_stão des.apegadas_dos_v:alor:es que definem aJisionomia..-que.suas idéias v.êm-monoliticamente.acabadas.-(..:.:Eu-disse-a-minha---1 
_c_ultu~aLde_u~país,_e_ver.ticalizaiiLo idioma._musical de ~m-povo . filha-?~tm-dia gue-deve-haver-um-gatilho_que d~sencacàeia-~ssa-Goisa---j 

-

A movaçao proposta pela Camerata Canoca não esta na de mus1ca na mmha cabeça, mas que eu amda nao descobn"). 
instrumentação que utiliza, que é, afinal, idêntica à usada, com maior Também se deve mencionar que todo o seu talento foi beneficiado por I 

ou menor habitualidade, pelos conjuntos de choros (erroneamente 
denominados "regionais") que hoje se multiplicam pelo Brasil. 

A concepção musical do conjunto foi-lhe dada por um homem 
permanentemente moderno, vanguardista e inovador: o maestro 
Radamés Gnatalli. A estrutura dos arranjos de Radamés permite 
maior flexibilidade à Camerata e, graças ao trabalho com esse 
Patriarca da nossa música moderna, pode o conjunto abordar um 
repertório mais audacioso, como é o caso da suíte "Retratos", 
originalmente-escrita para bandolim e orquestra, mas que Radamés 
reescreveu-para a Camerata, com maior rendimento sonoro que o 
original, segundo assinalaram o musicólogo Aloysio Alencar"Pinto e 
o violonista Turíbio Santos. 

Também pretende o conjunto abrir mais largas perspectivas no 
repertório que abordará. A vasta gama de ritmos brasileiros 
desaconselhou ao conjunto que se restringisse ao choro, gênero que, 
no entanto, não é desprezado no repertório da Camerata. Mas, além 
de pesquisar um repertório raramente apresentado pelos demais 
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E ao transcrever Bach e Vivaldi para a Camerata Canoca, 
Radamés Gnatalli aponta um caminho aparentemente ousado e 
pretensioso mas que, na verdade, busca uma dinamização sonora que 
permita uma mais ampla pesquisa das possibilidades instrumentais do 
grupo. 

Um som brasileiro para Bach e Vivaldi? Um rompimento com as 
raízes tradicionais da música brasileira? Uma reformulação 
conceituai do choro? Não. A Camerata Carioca pretende um espaço 
de discu.ssão para a música moderna que apresenta. E, nesse conceito 
de modernidade, ela reúne Pixinguinha a Vivaldi, Villa-Lobos e 
Anacleto de Medeiros, Bach e Radamés Gnatalli. E não pretende 
também um som universal, já que a universalidade da arte de cada 
povo está garantida exatamente na preservação de seus traços 
culturais mais característicos - segundo o conceito de Mário de 
Andrade. 

Enfim, como se quer : um grupo de músicos brasileiros que pensa 
brasileiro. 

Radamés Gnatalli 

Canhoto (Radamés Gnatalli) 
Fon-Fon (Ernesto Nazareth) 

p--· 
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uma passagem histórica pela Rádio Nacional, onde liderou uma 
equipe de grandes maestros e músicos e captou, com sua agudíssima 
sensibilidade, todo um momento histórico que marcaria 
indelevelmente a própria essência da música brasileira, 
consubstanciada no período de 40/50 - décadas áureas daquela 
emissora. Sua aversão a rótulos não lhe permitiu aderir ao 
dodecafonismo- porque sua visão política da música lhe abriu um 
leque de opções bem maior. Resultou que Radamés acabou sendo 
mesmo um-movimento e uma escola, sem disso se aperceber. No~ : 
das orquestrações que por ofício fazia em quantidades, perceoeu que, 
à maneira do jazz, lia via ti pi cidades na música orasileira até então 
inexploradas no campo em que atuava. O gênio de Villa-Lobos, que 
ele reconhece enfaticamente, estava-dirigido para um universo. Se 
Sátiro Bilhar e Nazareth foram poderosas fontes para Villa-Lobos, 
Radamés viu em Pixinguinha (sobretudo o flautista, frisa bem) e 
Jacob do Bandolim dois exemplos preciosos. E esse filão ele o levou 
para seus concertos, explorando instrumentos utilizados quase que 
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para Edu da Gaita, Chiquinho do Acordeon e Jacob do Bandolim. 
Seu processo criativo o direciona para muitas partes: do regente ao 
compositor, Radamés não conseguiu demolir o jovem gaúcho que 
veio tentar a sorte no Rio de Janeiro, depois de estudar com 
Guilherme Fontainha, e se viu um dia sob a batuta do Maestro 
Francisco Braga executando o Concerto n? 1 de Tchaikowsky. Seu 
piano tem toda uma marca registrada, que seus 74 anos só fizeram 
aprimorar. Hermínio Bello de Carvalho escreveu há pouco tempo: 
''Os componentes de sua personalidade se agregam e desagregam 
como um caleidoscópio que tende sempre a recriar novas e 
surpreendentes formas multicoloridas. Diria: uma usina de sons". 

Radamés Gnatalli & Camerata Carioca 

Batuque (Ernesto Nazareth) 
Jubileu (Anacleto de Medeiros) 
Vôo da Mosca (Jacob do Bandolim) 
Vibrações (Jacob do Bandolim) 
Gostosinho (Jacob do Bandolim) 

--

Repertório da Carne rata 

A Camerata Carioca possui um extenso repertório que pretende 
abordar em seus concertos. Além das atividades solistas do próprio 
conjunto, existe ainda uma gama de apresentações que prevê artistas 
convidados e participação com orquestras, conjuntos vocais e tudo o 
que significar uma proposta de abertura musical, objetivando a 
utilização instrumental profundamente brasileira, que é característica 
da Camerata. Além das obras de Chiquinha Gonzaga, Anacleto de 
Medeiros, Villa-Lobos, Radamés Gnatalli, Henrique A. de Mesquita, 
Laurindo Almeida, Garoto, Jacob do Bandolim, Pixinguinha, 
Ernesto Nazareth e outros, a Camerata propõe: 
''Retratos'', Suíte em 4 movimentos originalmente escrita para 
bandolim e orquestra, de Radamés Gnatalli; 
"Concerto Grosso op. 3 n? 11 ",de Antonio Vivaldi . Redução de 
Radamés Gnatalli para a Camerata Carioca. Participação especial de 
Radamés Gnatalli; 
"Concerto em Ré Menor" (original para dois violinos e orquestra de 
J. S. Bach. Transcrição de Radamés Gnatalli. Participação especial 
de Radamés Gnatalli; 
"Seresteiro", concerto para piano, Camerata Carioca e orquestra, de 
Radamés Gnatalli. Participação especial de Radamés Gnatalli . 
''Concerto para acordeon e Camerata Carioca'' (original para 
acordeon e orquestra), de Radamés Gnatalli. Convidados especiais: 
Chiquinho do Acordeon e Radamés Gnatalli. 
Panorama da canção brasileira- participação especial de Elizeth 
Cardoso. 
"Operário em construção", de Vinicius de Moraes, música de 
Radamés Gnatalli. 
Escrita para a Camerata Carioca e vocal. 

O aplauso dos artistas 

Aos louvores generalizados da crítica e do público, somaram-se os 
elogios de artistas famosos - músicos, intérpretes, compositores. Na 
platéia, aplaudiam o desempenho de Radamés e da Camerata 
Carioca. Eis como eles viram a série de concertos no João Caetano e 
na Sala Funarte. 

''Jacob do Bandolim, excepcional instrumentista brasileiro, 
falecido há dez anos, tem uma homenagem à altura de seu nome nesse 
"Tributo", prestado por admiradores, amigos e músicos de 
indiscutível talento, como o maestro Radamés Gnatalli, seu amigo, o 
bandolinista Joel Nascimento e o conjunto formado pelos mais 
jovens e criativos chorões do Rio. Para mim é o maior acontecimento 
musical popular do ano, quando se sabe do descaso com que se trata, 
normalmente, a música instrumental no Brasil.'' (Paulinho da Viola) 
"Um espetáculo para ser visto pelo Brasil inteiro." (Elizeth Cardoso) 

''Decorridos dez anos da morte daquele que foi o maior 
bandolinista brasileiro.de todos os tempos, o "Tributo a Jacob do 
Bandolim'' se constitui numa noite inesquecível e de rara beleza de 

Vou vivendo (Pixinguinha) 
Tapa-buraco (Pixinguinha) 
Devagar e sempre (Pixinguinha) 
Marreco quer água (Pixinguinha) 
Um a zero (Pixinguinha) 
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nossa música popular, devidamente registrado para privilégio de 
todos." (João Bosco) 

''O show é de uma dignidade e respeito às verdades musicais, hoje 
tão esquecidas, que valeria remontá-lo de alguma maneira. Torço por 
isso . Queria muito vê-lo de novo.'' (Paulo César Pinheiro) 

''É um espetáculo musical popular do mais alto nível artístico.'' 
(Avena de Castro) 

ACrítica 

Aplaudido de pé nas apresentações do Rio de Janeiro, Curitiba, 
São Paulo, Brasília e Salvador, ,"Tributo a Jacob do Bandolim" 
constituiu-se no maior sucesso de crítica na área de música popular . 
Sobre ele assim se expressou a crítica especializada e os órgãos de 
Imprensa: 

''Um público tão contrito quanto numeroso presenciou a 
reencarnação do mago Jacob do Bandolim chorando pelos dedos 
sensíveis de seu legítimo sucessor Joel Nascimento. Além de um 
jovem e competente grupo de apoio, o espetáculo contou ainda com · 
uma raríssima e substanciosa aparição do músico que, depcis de 
Pixinguinha, divide as águas da orquestração no Brasil: Radamés 
Gnatalli. Um tributo digno da (elevada) estatura musical do 
homenageado.'' (Tárik de Souza, do JB) 

"O crítico mais exigente de Jacob era o próprio Jacob . Mas 
asseguro que ele teria se emocionado com esse espetáculo .'' (Sérgio 
Cabral, de O Globo) 

''A soma do talento de Radamés Gnatalli e de uma nova geração 
de virtuosos da nossa Música Popular Brasileira, com a genialidade 
do sempre eterno Jacob do Bandolim, não poderia resultar em outra 
coisa: o maior espetáculo instrumental de 1979. '' (Aramis Millarch, 
do Correio do Paraná) 

"Quando a jovem garra de Radamés Gnatalli foi aliada à 
experiente tranqüilidade de Joel do Bandolim, todos fomos 
envolvidos pela sua música. Ele também. Jacob estava ao meu lado 
batendo palmas.'' (' 'Zuza'' Homem de Mello, de O Estado de S. 
Paulo) 

''Um momento musical que honra a cultura brasileira.'' (Roberto 
Moura, do Pasquim) 

"Radamés, Joel e Camerata Carioca: Justiça a Jacob. Espetáculo 
belíssimo!'' (Albino Pinheiro, animador cultural) 

"Foi uma noite inesquecível." (O Estado de S. Paulo) 
''Um dos mais importantes acontecimentos musicais da capital 

paranaense nos últimos anqs .'' (Folha de Londrina) 
"A apresentação dos músicos Radamés Gnatalli, Joel e da 

Camerata Carioca bastou para que a homenagem a Jacob do 
Bandolim atingisse um alto ntvel, provocando uma verdadeira oração 
popular.'' (Diário do Grande AB_C - SP) · 

"Foi um acontecimento marcante." (Correio Brasiliense) 

Arranjos: 
Radamés Gnatalli 



Conjunto Vocal Céu da Boca 

Céu da Boca · componentes 

Sopranos 
Lídia Sacharny, Verônica Sabino e Rosa Lobo; 
Contraltos 
Maúcha Adnet, Paula Martins e Márcia Rliiz; 
Tenores 
Chico Adnet, Dalmo Medeiros e Ronald V alie; 
Baixos 
Paulo Malaguti, Paulo Roberto e Alberto 
Rosenblit. 

Programa 
Domingo no parque 
Gilberto Gil 
Amor de cada dia 
Juca Filho e José Renato 
En los surcos dei amor 
Folclore argentino 
Ciego quisiera haber sido 
Folclore argentino 

~-
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Canto menor com final heróico e Para peneirar 
Esther Scliar 
Zambi 
Edu Lobo 
Trindade 
Dalmo Medeiros 
A ragu aia 
Dalmo Medeiros 

Céu da Boca, conjunto vocal surgido a partir do coral da Pró-Arte 
(então vencedor do concurso de corais do JB), em 1978, traz como 
proposta um tratamento informal do canto coral, sendo a formação 
utilizada pelo grupo a de sopranos, contraltos, tenores e baixos. 

O repertório procura manter-se atualizado com o que há de 
moderno em música popular, folclórica e erudito-contemporânea 
latino-americana, principalmente a brasileira. 

Crítica e reportagem 

"O Globo", 21-10-79- "Tive a surpresa da minha vida: eram 
afinados e harmoniosos, no jogo de várias vozes que se sobrepunham 
ao longo de elaborados arranjos, de um requinte digno do mais 
competente conjunto de profissionais. Pouco importavam as 
goteiras, o atraso e o meu desconforto no meio daquela meninada; eu 
estava assistindo naquele momento ao nascimento de mais um 
excelente conjunto vocal brasileiro: o Céu da Boca.'' (Fernando 
Sabino) 

''Ele e Ela'', janeiro/80- ''De acordo com a aceitação pública, 
percebe-se que o Céu da Boca procura.e está descobrindo O· ~.eu 
espaço. O trabalho deste conjunto.é absolutamente caseiro-'e· 
artesanal. Não existe sequer maestro,· e alguns componenfés.cantam 
por intuição.' ' (em ''Música Popular'', Léo Borges R<iiilosr · :i · · :, 

~·Jornal do Brasil", 6-12-79- "Apesar da origem"cotai; .ó ' ... ·· · 
tratamento que o grupo dá aos arranjos é inteiramente iriform..a), e, 
tem ainda como característica a ausência de um maestro.'' (Susan-a . 
Schild) · 

Clara e Ana 
Joyce e Maurício Maestro 
Movimento 
Paulo Malaguti 
Alvoroço 
Alberto Rosenblit 
Nascente 
Flávio Venturini e Murilo Antunes 
Fuga9 
Astor Piazzola 

_,.. 
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Histórico das atividades do Grupo 

Agosto/78: Gravação de jingle para a Sharp, com música de 
Sérgio Ricardo; 

Janeiro/79: Show em conjunto com a Barca do Sol; 
Janeiro/79: Show também em conjunto com o grupo Água, no 

Parque Lage; 
Maio/79: Concerto "Pró Anistia", no auditório da ABI; 
Maio/79: Concerto de inauguração do Shopping Cassino 

Atlântico; 
Junho/79: Gravação de um compacto-brinde para a Adonis, com 

músicas de Villa-Lobos; 
Julho/79: Curso de técnica vocal em Ouro Preto, sob orientação 

de Eládio Pérez Gonzales; 
Setembro/79: Gravação do disco· de Wagner Tiso. Participação 

em quatro faixas; 
Setembro/79: Apresentação no Colégio Estadual Brigadeiro 

Schorcht; 
Outubro/79: Apresentação na Cultura Inglesa; 
Novembro/79: Participação em uma faixa do disco de Mário 

Adnet e Alberto Rosenblit; 
Novembro/79: Show nos dias 9 e 1 O no ASA, pelo Musiclube 

Ernesto Nazareth; 
Novembro/79: Show nos dias 12 e 13 no SESC da Tijuca, pelo 

projeto Socializarte; 
Dezembro/79: Temporada no Teatro Ipanema; 
Dezembro/79: Apresentação nas galerias da estação Central do 

Metrô; 
Janeiro/80: Show no Projeto Popular de Madureira, no Cine

·Show Madureira. 

Caramba 
Otílio Galindez 
Sabiá, coração de uma viola 
Aylton Escobar 
Verano Porteõo 
Astor Piazzola 
La cucaracha 
Folclore mexicano 
Odeon 
Ernesto Nazareth 



Pianista Ney Salgado 

Natural de São Paulo, Ney Salgado estudou em Viena e graduou
se no Conservatório de Genebra, sob a orientação de Louis 
Hiltbrand. 

Prêmio de "Virtuosité" no Conservatório de Genebra, foi 
laureado no Concurso Viotti na Itália . 

Ney Salgado tem-se apresentado em recitais e concertos com 
orquestra em todo o Brasil. Na Europa, tocou em Berlim, Genebra, 
Berna, Lugano, Londres, Paris, Bruxelas, Atenas, Lisboa e outras 
cidades. Em Nova York atuou no Carnegie Hall e no Lincoln Center. 
Tem sido solista de várias orquestras sob a direção de Sergiu 
Comissiona, Eleazar de Carvalho, Claudio Sontoro, Gérard Dévos, 
Isaac Karabtchewsky , entre outros . 

Gravou para a CBS e para a London obras de Ravel, San toro, 
Villa-Lobos e Almeida Prado. Seu último LP foi incluído entre os 15 
melhores discos de 1978, no qual interpreta ''Cartas Celestes" de 

Programa 

Brahms 
Romance e ln termezzo Op . 118 
Rapsódia em Si Menor 

Chopin 
Fantasia em Fá Menor 

...-
"'.. 

Debussy 
Brouillard 
Bruyéres 
Feux d ' artífice 
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Almeida Prado e obras de Villa-Lobos. 
Além de sua atividade principal como concertista, foi durante 

nove anos professor de piano na Universidade Católica de 
Washington, e atualmente é professor na Universidade de Brasília. 
'' . .. tocou com grande verve e com ardente fervor romântico no estilo 
de Horowitz e de outros brilhantes pianistas . Salgado possui grande 
talento e arte." (Washington Star-News, novembro 1973) 
' ' . .. Ney Salgado nos faz lembrar o inesquecível Dinu Lipatti .' ' 
(La Libre Belgique - Bruxelas) 
'' .. . Ney Salgado é senhor de uma arte pianística pessoal, bastante 
completa e realmente expressiva, dada a segurança com que aproveita 
as possibilidades - para muitos inexistentes- do instrumento. No seu 
tipo artístico , Ney Salgado é pianista completo." (Caldeira Filho-
O Estado de S. Paulo) 

Intervalo 

O.Messiaen 
Régard de I' étoile 
Régard de la Vierge 

Cláudio San toro 
Prelúdios n?s 1, 2, 4 e 10 

Cláudio San toro 
Sonata Fantasia n? 4 
Allegro deciso 
Andante 
Allegro moi to 

Pietro Maranca 

Nascido em 1944-;-Pietro Maranca deve sua primeira formação 
musical ao Prof. José-Kliass, tendo sido seu aluno na âécada de 50, 
época na qual iniciou sua atividade concertística. 

Em 1960, transferiu-se para a Europa a fim de estudar com Arturo 
~eneaetti~ichelangeli, sob cuja orientação conjuntamente ao-Prof. 

Bruno Mezzena se diplomou com louvor no Conservatório C. 
Monteverdi de Bolzano (Itália) . Vários anos residente em Londres, 
foi discípulo e em seguida assistente de Peter Feuchtwanger e Maria 
Curei o, tendo sido o idealizador da vinda destes dois mestres ao 
Brasil, em cursos patrocinados pela Secretaria da Cultura e Pró-Arte , 
respectivamente. 

Além de duas bolsas de estudo, prêmios recebidos de Marguerite 
Longe da Royal Academy of Music, recebeu o Primeiro Prêmio no 
concurso ''A Speranza'' e Terceiro no concurso internacional F . 
Busoni ( 1967) e prêmio de melhor solista pela Associação Paulista de 
Críticos Teatrais em 1971. 

Atualmente, além de atividade como solista e camerista, é 
professor do Instituto de Artes do Planalto da Unesp. 

Pietro Maranca tem dois LPs gravados pela RGE-Fermata. 

Programa 

Ayrton Pinto 
22demaio 
quinta-feira 

Natural do Rio de Janeiro, Ayrton Pinto estudou violino com 
Yolanda Peixoto, graduando-sepelo Conservatório Brasileiro de 
Música. A' 'Fullbright Scnolarship'', concedida em 195-r;-facultou
llle o prosseguimento aos estudoS,sob a orientação de Richard 
Burgin, ''spalla'' e regente associado da Boston Sympnony Orchestra 
·no New England Conservatory of Music, em Boston, EUA. 

Nesta importante orquestra atuou como violinista e também 
pianista e solista, de 1959 a 1974. A partir de então foi diretor da Ali 
Newton Music School (1974-1976), violinista do Boston Horn Trio e 
do Quarteto Pró-Arte, bem como "spalla" da Newton Chamber 
Orchestra e da Boston Opera Company. 

Retornou ao Brasil, para ocupar o posto de "spalla" da Orquestra 
Sinfónica do Estado de São Paulo a convite do Maestro Eleazar de 
Carvalho, e para exercer livre-docência no Instituto de Artes do 
Planalto- Unesp . 

Também em São Paulo, coordenou, durante vários anos, o 
Departamento de Música de Câmara do Festival de Inverno de 
Camposdo Jordão. 

Solista consagrado junto a orquestras nacionais e americanas, 
apresenta-se com êxito em recitais com a colaboração de artistas entre 
os quais sobressaem Sônia Muniz, Antônio Barbosa e Pietro 
Mar anca. 

Detém títulos de Doutor "Honoris Causa" do Conservatório 
Brasileiro de Música, Professor do New England Conservatory e do 
Wellesley College. 

Entre seus prêmios destacam-se o ''Koussevitsky'' (Tanglewood, 
EUA) e" Jornal do Comércio" (Rio de Janeiro), como melhor 
instrumentista do ano. 

I Parte Encontro Brasileiro 

C. Guarnieri 
Encantamento 
Villa-Lobos 

Fritz Kreis1er 
LaGitana 

11 Parte Homenagem aos Grandes Violinistas 

A. Wilhelmj H. Wieniawski 
Romance 
Oberrtass - mazurka 
P. Sarasate A lenda do caboclo 

F. Chiaffitelli 
Cantarolando 

Schon Rosmarin 
Caprice Viennois 
Liebesfreud 
Prelúdio e Allegro 

Albumblatt (Wagner) 
N. Milstein 
Noturno em Dó Sustenido Menor (Chopin) 
J . Heifetz 
Contemplação (Brahms) 
Alt-Wien (Godowsky) 
Valse Bluette (Drigo) 
Ao Pé da Fogueira (Flausino V alie) 

Guitarra (Moszkowski) 
Habanera 
Zigeunerweisen 



Helio Delmiro (violão, guitarra) 27 de maio -terça-feira 

Grupo Helio Delmiro- guitarra, violão. 
Luiz A velar- Piano 
Paulo Russo -Baixo acústico 
Paulo Braga- Bateria 

Helio Dei miro é carioca, nascido em 20 de maio de 194 7. Um 
irmão, que toca piano e leciona violão, influenciou seu gosto pela 
música. Aos 14 anos, entusiasmado pela bossa-nova, dedicou-se 
inteiramente ao violão e iniciou sua carreira tocando em bailes, ao 
lado de profissionais. Tomou parte nas jam sessions do Clube 
Mackenzie e nas reuniões dominicais do Little Club, onde conheceu, 
entre outros, Victor Assis Brasil. Em meados da década de 60 gravou 
com Miltinho, Doris Monteiro e os maestros Nelsinho e Carlos 
Monteiro de Souza. Formou o conjunto ''Fórmula 7'', com Claudio 
Caribé, Márcio Montarroyos, Luizão e outros; com formação 
diferente, o grupo gravou para a Odeon. Passou 3 anos com Elis 
Regina, gravando com a cantora e Tom Jobim nos Estados Unidos e 
participou de um especial para a TV, com Michel Legrand. 
Em 1970 tocou com Luiz Eça e os músicos estrangeiros Paul Horn, 
Jeremy Steig, Dave Grusin e Lalo Schifrin, sendo considerado por 

Programa 

1- Emotiva n? I (Helio Delmiro) 
2- Emotiva n? 2 (Helio Delmiro) 
3 - Epistrophy (Thelonius Monk) 
4 - Esperando (Helio Delmiro) 
5 - Two for two (P. Russo/P. Braga) 

..... 
A. 

este último o melhor guitarrista da América do Sul. Excursionou à 
Europa com a cantora Marlene. 

Estudou algum tempo música erudita com o propósito de 
desenvolver sua técnica instrumental. Ganhou uma bolsa de estudos, 
por concurso, patrocinada por Sérgio Mendes, porém não pôde ir aos 
Estados Unidos em face dos compromissos artísticos assumidos. 

Acompanhando o desenvolvimento da música brasileira, produziu 
os discos de Clara Nunes e João Nogueira, em 1975. Tocou em duo 
com Luiz Eça no Festival de Jazz de São Paulo, sendo considerado 
por Larry Coryell e Leonard Feather um artista de categoria 
internacional, confirmado pouco depois, ao viajar com Elizeth 
Cardoso ao Japão, quando foi contratado por uma gravadora local. 
De março a maio de 1979 percorreu o Brasil com Milton Nascimento. 
Seu próximo projeto é um disco em duo com Victor Assis Brasil. 

6- Marceneiro Paulo (Helio Delmiro) 
7- P'ro Zeca (Victor Assis Brasil) 
8 - Tarde (M. Nascimento/R. Bastos) 
9 - Blues for Mr. Saltzman (Victor Assis Brasil) 

Arthur Moreira Lima 

I 

O pianista Arthur Moreira Lima nasceu no Rio de Janeiro, onde 
iniciou seus estudos de música com Lúcia BrauçR. Depois, mudou-se 
para Pans, onde foi aluno de Marguerite Longe Jean Doyen. 

Em 1968, em Moscou, completou cinco anos de pós-graduação no 
Conservatório Tchaikovsky, tendo como professor 
Rudolph Keherer 

Sua carreira internacional já começara durante este período, 
quando, em 1965, recebeu o 2? prêmio na "Chopin Competition de 
Varsóvia'' e também o prêmio especial para a melhor interpretação de 
uma sonata de Chopin. Em 1970, recebeu o 3? prêmio na ''Piano 
Competition de Leeds, Inglaterra" e na "Tchaikovsky Competition 
de Moscou". 

Programa 

Os 18 No turnos de Chopin 

29 de maio - quinta-feira 

-- )95[0 

A carreira de Moreira Lima já o levou a todas as principais capitais 
da Europa, Estados Unidos, Canàdá e América Latina, tendo tocado 
com importantes orquestras, como a Moscou Philharmonic 
Orchestra, ORTF de Paris, Suisse Romande, BBC Northern e Royal 
Liverpool Philharmonic, entre outras. Na discografia de Moreira 
Lima destacam-se gravações de recitais de Chopin para a "Guilde 
International du Disque" e para a "Negrania", na Polônia. 
Seus discos com obras de Ernesto Nazareth venderam no Brasil mais 
de 50 mil cópias. 

Foi convidado a participar do concerto de abertura das 
Olimpíadas de Moscou de 1980. 



. Amadeu Salles-Clarinetista 
Luiz Graciliano Salles-Pianista 3 de junho -terça-feira 

Amadeu Salles iniciou-se no clarinete, aos 12 anos,sob a 
orientação do professor Sebastião Gomes e aos 14 integrava a 
Orquestra Sinfônica de Brasília. Aos 17 anos, a convite do professor 
Gerd Starke, foi bolsista em Munique, de onde, depois de cursar oito 
meses na '' Hoschule für Musik'', rumou para Berlim. Lá, por dois 

Luiz Graciliano Salles nasceu no Rio de Janeiro. Iniciou seus 
estudos com I vete Matni, tendo recebido, em sua formação 
pianística, orientação de renomados professores- Belkiss S. Carneiro 
de Mendonça, Antônio Guedes Barbosa, Myriam Dauelsberg e Nise 
Obino. 

1-anos,-cur:sou-a_:<_Hosh.ule-für-Musik-unà-DaiOstellenà-Kunst-BeiOlin-"-,---Fei-veneeder-de-Geneufso-Juventcude-Geiana-(-1-9'7 

Barbosa, Burante-três-anos 
.-cre-renome-mternacronaJ, fez-dois-concertos;um em Brasília e- Mascou-:-Na-Bélgi-ca foi 

outro na Sala Cecília Meireles, quando se classificou no Concurso apresentado no Conservatório Real de Bruxelas. Atualniente faz 
"Novos Valores", promovido pela Sala, e do qual obteve ótimas composição com Camargo Guarnieri, no Instituto de Artes da UFG e 
críticas e convites para novos concertos. Em 1977 obteve o 2? lugar no é professor na UFG. 
Concurso Nacional" Jovens Instrumentistas". 

Em 1979, no IBAM, deu mais um concerto com Antônio Barbosa, 
do qual recebeu calorosas críticas. Atualmente está sob a orientação 
do professor José Botelho. Para 1980 tem concertos programados 
para várias cidades do Nordeste e Sul do País. 

Programa 

R. Schumann 
Fantasy Pieces, opus 73 
Zart Und Mit Ausdruck 
Lebhaft Leicht 
Rasch Und Mit Fever 

C. Debussy 
Premiert:Rapsodie 

I 

•. 
~ 

J.Brahms 
Sonata opus 120n? 1 
Allegro Appassionato 
Andante Un Poco Adagio 
Allegretto Grazioso 
Vivace 

Osvaldo Lacerda 
Variações sobre uma Velha Modinha 

--~ 

\ 

ti 
Ilze Trindade fez seus estudos musicais no Rio de Janeiro, onde 

concluiu seu curso no Conservatório Brasileiro de Música, com 
distinção. Foram seus professores Lúcia Branco e Jacgues Klein. Na 
Europa, cur~ou o Conservatório Nabonal deLisboà, mediante 
convite e bolsa e, em Londres, trabalhou com Maria Donska, do 
Royal College of Music. 

Vem desenvolvendo intensa atividade como solista e 
rincipalmente como camerista, tendo percorrido um grande número 
e Cidades brasileiras a convite de diversas entidades musicais, sempre 

com excelente acolhida por parte da crítica especializada e do meio 
musical. 

Colabora em inúmeros programas da Televisão Educativa 
Brasileira, ao vivo e gravando vídeo-tapes que são transmitidos para 
todo o país. 

Programa 

Haydn -Trio n? 1 
Andante 
Pocoadagio 
Finale- Rondo all'Ongarese- Presto 

Beethoven- Trio Op. 11 em Si Bemol Maior 
Allegro con brio 
Adagio 
Allegretto con variazioni 

Malard 10 de junho - terça-feira 

,. 
... 

Miche1 Bessler, com cursos e apresentações em Israel e na Bélgica, 
é' 'spalla'' da Orquestra Sinfônica Brasileira, tendo participado de 
numerosos concertos de música de câmara, inclusive em programas 
Vivaldi, no Ciclo Barroco de 1979, da Sala Cecília Meireles. 

Márcio Malard é um dos violoncelistas de maior conceito no 
Brasil. É o violoncelo "spalla" da Orquestra Sinfônica Brasileira, 
tendo trabalhado com Ilze Trindade no Trio Rio de Janeiro, e com 
Michel Bessler na própria Orquestra Sinfônica Brasileira e no 
Quarteto Bessler. · 

Intervalo 

Brahms- Trio op. 101 em Dó Menor 
Allegro energico 
Presto non assai 
Andante grazioso 

·. Allegro molto 



Norton Morozowicz 
Tfomp-·o de Magalhães 12 de junho - quinta-feira 

Norton Morozowicz 

Programa 

J .S. Bach- Sonata em Si Menor 
Andante 
Largo e do ice 
Presto 
Giga 

?' 

•. -

Gabriel Fauré - Sicilienne 

Norton Morozowicz, primeiro flautista da Orquestra Sinfônica 
Brasileira, natural de Curitiba, iniciou seus estudos musicais com 
Jorge Frank, na Escola de Música e Belas-Artes do Paraná, 
formando-se na Escola Nacional de Música da UFRJ, orientado por 
Moacyr Liserra. 

Posteriormente, aperfeiçoou-se com Aurele Nicolet, em Freiburg, 
Alemanha. 

Presença marcante e habitual em nossos concertos camerísticos, 
tem-se apresentado em duo com seu irmão Henrique, com quem 
gravou dois LPs . 

Como solista, tem-se apresentado com as principais orquestras 
brasileiras e atuado com maestros de renome, como Helmuth Rilling, 
Isaac Karabtchewsky, Howard Mitchel e Karl Richter, no Brasil; 
Estados Unidos e Alemanha. 

No ano passado formou duo com o violonista Sergio Abreu, 
estreando com estrondoso sucesso de público e crítica especializada. 

Dedica-se intensamente ao ensino da flauta, mantendo classes 
regulares na Pró-Arte do Rio de Janeiro e EMBAP em Curitiba. 

Homero de Magalhães, pianista, professor, regente, iniciou seus 
estudos de piano em Piracicaba, São Paulo, com Francisca Salles 
Arruda, realizando, aos nove anos, seu primeiro recital. No Rio de 
Janeiro, trabalhou com Barrozo Netto e posteriormente com 
Magdalena Tagliaferro . 

Bolsista do governo francês, estudou em Paris com Alfred Cortot, 
Marguerite Longe Yves Nat. Formou-se pelo Conservatório de Paris . 

Em 1956 formou-se em regência pela Academia de Viena, na classe 
de Hans S'warovsky. Ainda em Viena, recebeu a orientação de Bruno 
Seidlhofer e Lili Kraus . 

Até 1965, quando cessou de apresentar-se em público, Homero de 
Magalhães deu inúmeros recitais e concertos com orquestra nas 
principais cidades brasileiras. 

No exterior, suas tournées de concertos levaram-no a quase toda 
··· América Latina, Europa, URSS e Israel, obtendo sempre excelentes 

críticas. 
Professor dos principais festivais de música, membro de júri dos 

mais importantes concursos pianísticos do país, Homero de 
Magalhães é responsável pela formação de grande número de jovens 
artistas brasileiros e estrangeiros. \ 

Possuidor de grande repertório, Homero de Magalhães tem vários 
discos gravados, entre os quais se destacam' 'Obras de Schubert a 4 
mãos" com a pianista Lili Kraus, a famosa versão integral das" 16 
Cirandas de Heitor Villa-Lobos" (ccim o qual recebeu o Prêmio 
Nacional do Disco em 1960); "2? Caderno de Prelúdios de Debussy", 
" Obras de François Couperin" (gravada para " Les Discophiles 
Français"; " Música Brasileira" (Decca); "Música Brasileira" 
(Sinter); "Villa-Lobos" (Supraphon); e as" 16 Cirandas de Villa
Lobos" (Plaza) . 

Homero de Magalhães é diretor dos Seminários de Música Pró
Arte, do Rio de Janeiro. 

Em 1979 realizou tournée pelos EUA e Europa. 

Benjamin Godard - Legende Pastoral e 
Erik Satie- Trois Gymnopédies 

L. v. Beethoven - Sonata em Si Bemol Maior 
Allegro 
Polonaise (Trio) 

Ernest Mahle- Sonatina (1976)- (dedicada a 
Norton Morozowicz) 
Patapio Silva - Mazurca 
Calado - Lundú Característico 

Largo 
Tema com Variações 

~ 

Nice Rissone 
Vânia Dantas Leite 

Iniciada no canto vocal pela professora Hilde Sinneck, Nice 
Rissone trabalhou, depois, técnica e interpretação com os professores 
Sônia Bom, Maria de Lo urdes Cruz Lopes, Eládio Perez Gonzalez, 
Noemie Perugia, Charlotte Lehman, Gerard Heursch. 

Fundadora e integrante, como cantora e instrumentista, da Banda. 
Antiqua (1968), vem-se apresentando em várias capitais, teatros, 
escolas e em todos os lugares propícios à divulgação das melodias 
medievais e renascentistas . 

Da experiência de' 'composição coletiva'', dirigida, na Pró-Arte 
do Rio de Janeiro e no Instituto Villa-Lobos, pelo Professor H. J . 
Koellreutter e da oportunidade de lançar a peça de Vânia Dan tas Leite -
Ajour Amô -no Salão Henrique Oswald (1978) nasceu seu interesse 
mais direto pela interpretação de autores nacionais e contemporâneos 
que, como os dos séculos medievais, dão ao intérprete uma maior 
possibilidade de ser, individualmente, e o faz falar mais da sua 
própria realidade . · 

Participou do Primeiro Panorama da Música-Brasileira Atual, 
realizado na Série Oficial da Escola de Música da Uni-versidade 
Federal do Rio de Janeiro e, também, do Sétimo Curso Latino
Americano de Música Contemporânea (1978}, em São João Dei Rei. 

Programa 

"Quando olhos e mãos" 
Flávio Oliveira (piano preparado) 
Ajouramô 
Vânia Dantas Leite (voz e fita) 
Composição 
José Maria das Neves (teclado e fita) 
C1aviharpsicravo cembalochord 
Willy Corrêa de Oliveira (cravo amplificado) 

1-lf ;: '-- ?o 
__ ,_" 

_, 

Em novembro de 1978, coordenou, na Pró-Arte do Rio de 
Janeiro, uma apresentação de autores brasileiros e latino-americanos 
contemporâneos na interpretação de jovens instrumentistas e 
cantores voltados para a música de sua própria época. 

Vânia Dan tas Leite é bacharelada em piano pela Escola Nacional 
de Música da UFRJ e em composição e regência pela mesma Escola. 
Vânia aperfeiçoou-se em música barroca com o prof. Hans Graft e fez 
o Curso Mozart de Regência com o Maestro Pierre Colombo. 
Estagiou, também, no Electronic Music Studius (E.M.S.) de Londres
música eletroacústica. 

Foi prêmio único do ' 'Concurso Nacional de Composição ' ', da 
Ordem dos Músicos do Brasil, em comemoração do Sesquicentenário 
da Independência, em 1972, com a obra'' Abertura'' para orquestra. 

Desde·l963 passou a dedicar-se à execução da música 
çontemporânea para piano, principalmente de autores· brasileiros, 
como Aylton Escobar, Jorge Antunes, Ricardo Tacuchian, Willy 
Corrêa de Oliveira e outros . 

Intervalo 

Mudai 
Hans J. Koellreutter (voz solo) 
Três peças p/piano 
Hans J. Koellreutter (piano solo) 
Tavetactil 
Sandra Lobato - Luís Augusto Rescala (voz e 
gravação) 
Das vi dana 
Vânia Dan tas Leite (teclados , fita e voz) 



Pianista Miguel Proença 
Marill Lúcia Godoy - Soprano lírica 

Miguel Proença nasceu em Quaraí, Rio Grande do Sul. Fez seus 
estudos musicais. com Natho Henn, em Porto Alegre, e mais tarde, 
como bolsista da Pró-Arte, com Homero de Magalhães, no Rio de 
Janeiro . Em 1965, seguiu para a Alemanha como bolsista do Serviço 
de Intercâmbio Alemão (DAAD), onde trabalhou com a professora 
Eliza Hansen (Escola Superior de Música de Hamburgo) e com o 
professor Karl Engel (Escola Superior de Música de Hannover) . 

Em 1968 realizou a prova final de concertista dessa última escola, 
tendo obtido a nota máxima. 

Realiza freqüentemente tournées pelas principais cidades 
européias como Londres, Leeds, Hamburgo, Hannover, Giessen, 
Stuttgart, Genéve, R.oma Milão, Madri, Lisboa, Porto, Varsóvia, 
Praga, Bruxelas e nas principais cidades brasileiras. 

Atuou como solista das seguintes orquestras: NDR/Hannover, 
Orquestra Sinfônica Brasileira/Rio, Orquestra Sinfônica Nacional da 
Rádio MEC/Rio, Orquestra Filarmônica de São Paulo, Orquestra 
Sinfônica de Porto Alegre, sob a regência dos maestros Felix 
Prohaska, Isaac Karabtchevsky, Alceu Bochino, Jacques Bodmer, 
Simon Blech, John Neschling, Pablo Komlos, Henrique 
Morelembaum, etc. 

Como camerista, apresentou-se nas principais cidades brasileiras, 
em duo com Paul Tortelier, Leonard Rose, Zvi Zeitlin, Leon Spirer, 
Jean Voicu, Salvatore Accardo, You Vik Kim. 

Realizou gravações para as rádios NDR/ Hannover, Hessicher 
Rundfunk/Frankfurt e Rádio MEC/ Rio 

Em 1974/75 realizou viagem à Alemanha, como professor 
convidado do governo alemão, pelas principais Escolas Superiores de 
Música daquele país. 

Em 1976 participou com destaque dos ciclos Brahms e Panorama 
do Piano Brasileiro da Sala Cecília Meirelles . 

Programa dos Compositores 

Ivan Lins 
Milton Nascimento e Fernando Brant 
Chico Buarque 
Villa-Lobos- Ferreira Gullar 
·João Bosco - Aldir Blanc 

' 'Maurício Tapajós -Paulo César Pinheiro 
Pixinguinha 

•. 

Participou intensamente na vida musical brasileira, realizando 
concertos de norte a sul do Brasil (Rede Nacional de Música, Bienal 
de Música Brasileira, Projeto Pixinguinha, etc). 

Miguel Proença é professor do Conservatório Brasileiro de Música 
do Rio de Janeiro, técnico em Assuntos Culturais do Ministério da 
Educação e Cultura e coordenador do Projeto Concertos na Sala 
Funarte, junto ao INM-MEC-Funarte. 

Miguel Proença é artista exclusivo da gravadora Isaec, tendo já 
gravado 2 LPs para o selo Opus, Miguel Proença e as 16 Cirandas de 
Villa-Lobos . Após cumprir seus inúmeros compromissos no Brasil, 
Miguel Proença seguirá para mais uma tournée européia. 

Maria Lúcia Godoy, louvada e aplaudida em todo o Brasil, é 
cantora lírica de renome internacional, e tem como principal objetivo 
divulgar a música brasileira em todas as suas dimensões . 

Detentora do maior prêmio do disco no Brasil em 1979, o "Troféu 
Villa-Lobos'', pelo seu LP ' 'Maria Lúcia Godoy Interpreta Villa
Lobos ' ',acaba de lançar, também, um disco de canções populares 
brasileiras e napolitanas, que vem alcançando o maior sucesso. 
, Por outro lado, já cantou com as maiores orquestras do mundo. 
E detentora de diversos prêmios de ópera e, na reabertura do Teatro 
Municipal do Rio, interpretou uma inesquecível Liu, que teve 
repercussão internacional. 

É uma artista que não se intimida; pelo contrário, se ilumina 
quando canta para seu povo, descontraidamente, tanto uma bela. 
seresta quando a mais sofisticada canção de câmara ou de ópera, 
criando um clima de abertura para todos os gêneros musicais. 

Jacob do Bandolim 
Sílvio Caldas 
TomJobim 
Puccini 
Cardillo 
Radamés 
Villa-Lobos 
Orestes Barbosa 
João Pernambuco 

~ 

' . 

3 

~ 

Viva Voz 

--Ainda.sem.o.nome.de-Yi.~a-Yoz ,-~-._ _ _ 
no Planetário da Gávea, em agosto de 1977, reunindo o " Quatro 
Cantos" (vocais) acompanhado de Ary Sperling, João Carlos 
Rebouças e Ronaldo do Nascimento. 

Em 1978 inauguraram a Sala Funarte pelo ''Projeto Vitrine'' 
(Rio) , ao lado de Sueli Costa, quando gravaram o primeiro disco , 
lançado pela Funarte, com as músicas ''Maria Solidária'' (Milton 
Nascimento & Fernando Brant), "Lumiar" (Beto Guedes & Ronaldo 
Bastos), "Rugas" (Nelson Cavaquinho) e "Primeiro de Maio" 
(Milton Nascimento & Chico Buarque), arranjos de Ary & João 
Carlos e produção de Antonio Adolfo. Nesse mesmo ano, fizeram um 

um compacto com 
Tapajós & Paulo César Pinheiro) e "O Bêbado e a n4uHwmLi:l 
(João Bosco & Aldir Blanc), com arranjos especialmente escritos por 
Oscar Castro Neves. O Viva Voz lançou essas músicas, mais tarde 
registradas por Simone e Elis Regina. 

Nesse mesmo ano, participaram do Lp independente de Antonio 
Adolfo, ''Vira-Lata'', fazendo os vocais. E gravaram na Continental 
o compacto duplo que reunia "Tô Voltando" e "O Bêbado e a 
Equilibrista" às inéditas "Revendo Amigos" (Joyce) e "Trovoada" 
(Tunai & Sérgio Natureza). Excursionaram pelo "Projeto 

Viva Voz 

Ary Sperling- voz, violão', arranjos vocais e instrumentais . Ex
universitário de Engenharia, fez arranjos e tocou primeiramente com 
o quarteto "Quatro Cantos" Uunto com João Carlos Rebouças), 
depois com Sueli Costa, Oswaldo Montenegro e Cláudia Savaget. 
Produziu, arranjou e gravou "jingles" comerciais. 

Ronaldo do Nascimento- voz, baixo elétrico. Durante quatro anos 
tocou em bailes . Profissionalmente, começou a cantar a partir deste 
disco . Acompanhou o "Quatro Cantos" e Sueli Costa. 

r;)'~ ~b~ry-Q 

O momento 
Foi ainda Maurício Tapajós quem trouxe o Viva Voz para a EMI

Odeon e produziu o seu primeiro Lp, que está sendo lançado agora 
neste início de ano . Das onze músicas gravadas pelo Viva Voz, cinco 
são inéditas: "Tô Aqui Te Esperando" (Maurício Tapajós & Paulo 
César Pinheiro), "A Voz do Brasil" (Maurício Tapajós & Aldir 
Blanc), "Lado do Avesso" (Joyce & Ana Terra), "Conquistador" 
(M.aurício Tapajós & Paulo César Pinheiro) e' 'Sabor Impune'' 

ane1ro, 
Relais" e no SESC da Tijuca. 

De 28 de fevereiro a 1? de março, no Teatro Arthur Azevedo (Rio), 
e de 28 a 30 de março, no Teatro Paiol (Curitiba) . O show do Viva 
Voz conta também com as participações de Maurício Tapajós e Sérgio 
Ricardo e leva o título de "Tô Voltando". 

Dia 19 de março, o Viva Voz recebe, em Porto Alegre, o 'prêmio de 
"Melhor Grupo Vocal do Ano", na TV lguaçu, e prepara-se para 
apresentações com Wagner Tiso e temporadas no Cine-Show 
Madureira (Rio) e Hotel Quito (Equador). 

Bia- voz, percussão e flauta. 
Soraya- voz e percussão. 
Lu- voz e flauta. 
Belva- voz e percussão. 
Bia, Soraya, Lu e Belva eram integrantes do quarteto' 'Quatro 

Cantos". 
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