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nOI 1,/\ ~ "tA ESCOL.'" DE DAXÇA

Jolio T-,1l~7 H·I'.I.' 6 '1 n-nl.r flf\l r. fpcundo disdoulo de To!"!
':leU" ~~~zl,old. P"rteu.dn' exemplar c sri.lsta prorresíonat e vo-
cAdot'rtl. após m. j~ de (~'7 finos de exneríêncía e estudo. começa
(lia a r~::tr rruros l;t- $p' •. f'ft'orço. Recí tattst.a de.carreirs" com A 1.-
(•prescn+ação OP"'f I dE" f'lldl F,f:t:oht de Da nca, esse daricaríno ie
-orcógr» fo uos p-optcíoi um sarau de dança. bem urdido como
programa e ous "HOO (',)(1 crltér!o.

Com equ.pcs r:. jo- nlS auctesc=ntr-s r crta ncas discriminadas
Jpvlda,pE"'lltr:o, 5,-~;",l-lnos o espr-tacuto coreográfico com Interêsse •.
notandr as rnar x« fe!i m ustcaís exemplares de O yos OMNF.$, de I:
'I'ornus ele Vl~tol",~, fH1.i"A~ao por -urn sexteto. correto da lndumen .•
lárJa p +écnca • i~ o e.-t;,,· dado o do ANDANTE de Al!redo CI!.-
tataní pr1a mPFW'Requ+oc. éllt?...rnando .doís números de João t.uíz-
no11a REQuINllo, c U''.\ CA\'ALHEIRO ALEGRE), havendo os
cornos de b;ülp, com P I' t.ízada e adoiescencta, em tndurnentâ-
rtue d.' ·,o"i.o e E,,<J!Oc'.nespolldcntc ao estado dcs Intérpretes.

Oln" esteve a POLKA PRANCESA, por outro sextcto c a mo-
nlD",l~ dpl1 r:lr,,">1. p pl".'fgCO nas danças .dr conjunto.

Ao Pi<'.~)O. CS(~,." CO'l" sobriedade a prol. Follaa Mallet Zimpech.



Ano: 1956

ESCOLA DE DANÇA JOÃO LUIZ ROLLA

CRITICAS DE ESPETÁCULOS EM JORNAIS

ANO:



OTA
I

ROl1A E SUA ISCOLA DE DANÇA
João Lnlz Rolla, ap,h mais d& um d6C&nio de labc;>r na Escola.

11&Tony .ltz Peahold, ha seí s anos montou sua Escola' de. Dan a ~,
a ua lm en t e 'em tas •• dI} a li. mo nst r açõ e- cot ti 'as de S UI &&"ru-
pament s Infántis e adufi os ,

Em 1~~., dedi e ou uma parte ao Concerto de Ball •• sub i",andl)
mais o ballet academico sob m u: ica. de Chopin •• toda uma part. va-
riada com ballt-t mod ••rno ob mu stca d Prok"(i&U,, no sta kovtcn. BolI.
BArtos •• R&bikov (dlhue'a~). Em 191>6, nos r eanar ece a Escola d.
João Luiz Rolla, sob duplo temar!o e dlví são .

A elas e intantil apareceu sob o t ema d •• L GRA:-: VIA & da mu-
I~a de VII.Iv rde ~ Ort&g'a em -artos agrupam ••n tos • da nça, 01. •• in_
um n t a r ia caprichada, cenografia d e neso·. co~eof,'l'atla de Rolla,

m e o njuncõ •• s iniciadas com Pol a, Valsa, seguida de 30ta, Ma z urr-a

ch"tti. h at é o Pa so doble com todo o co njun ,,: uma cen tens, de
&,uTinhas. Em geral, a p tlzllda comportou- •• di cipllnadam ••n t e •

ia Um ac eninq <l notaram propensAo para dança e amb ten t ação,
A ob ra d 1ôlego do sar au d3 Esc Ia Rolla tol o ba Il t em um

to :SCRI.E (,O, com m us ica I'> ~mvl ••r de .Ia Ba r t o k , t.\ld ao piano
•• r •'Ia jl.ti, com t ema "cor gratia d RolJa e ceno ratia. Iuüu-
enla ri dto Lourd ••• La m ei r.a .

Bl R[,ESCO é temarlo QU. jã temo. tido no g nero a t r av ê s do
C R,'A'AJ" d. Sr-hu ma n n e ;\{ SQUERADJ:, d. Kachaturian, <L bOll
p••Ia Escola de Lya.

Rolla busca a dança mod er-na e ni o tem o exernpl o do • aõ l r'a
.tI!, d •• Lo n d r es, no filme OS GOXTOS D.E HOFF.\IAXX ao :Ballet

obre CASA,-O\'A, que fIe dançou para a .E~cola d Ton)' itz 1'.t-
h ol d ,

l'm trabalho d. planejamento, crlte.rio e exig e-nc í a foi o qu. nos
trnux. o conhecido. al'redado dançarino • m tr~ &ycola. ,'aiu-s.

u ~tiyam"1\te, d .d. a montagem de marcação mod ••r na t. indumell-
arla. d rico &"uarda-r upa ,

TOoma d capricho tantasio 09, tivemos o grupo dos Pollchlneloil,
• criados. oa arlequin', pa lhaç o , damas, bu r l a n t í ns • o. oli-ta co-

mo o pa ••m, columb í na, pierrot e a haBatina, tudo ob a g'd. do
• tr. d cer-Imo n í a, Que o proprio João Luiz Rotl a "ncarnou.

Qu r ••nt a "doi í n t erp r et animaram o ballet RURL:te:'\('O, em
que a d í scí p lí aa da e cola e a marcação co r eo g r af í ca d e Ro ll a lIent"m-
•• , m eamo quando él. nAo está pr ese-nt e ,

Os holototes não tunclonaram nem I'> d Ixaram, s&guldament às
cura- C rt .t•.It os co r eog ra t lcoa e tambem o .Cf'oito pia n is t leo da

prlm Ira p~rtf> ticou a d ••v er, quanto à afinação aon o ra .
Sa ra u coreografico d. mo nt ag em dl.p ndiosa, uma hora e um

euarto ti. d uração, tudo. em r-onj un t o, en tre t ve o publico 80b (I lRle-
r .' d prOl'rama, urdido corn crit rio, gosto poder d &:lipre I"
li eutíar coo doi agrupamentos &Rl Que e bifurcou a noitRda 8Uge. tlva
4e João Lui~ Rolla •• sua E. cola d& Dança. - .••.• o.
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29 DE AGOSTO DE 1957

HOJe concentra o seu corpo dis-
c nte mais de 300 m mbros, en-
tre os diversos CUI1iOS, qUe pro-

e ivamente vão se esmeran-
do no contato com o bailado, a-
trave da posse dos elementos
t en cos e dos conhecimentos
teô da músiéa, sobretudo da
r tm . RoUa, desta vez como
d utras, nos apre entou eon-
Junto dísc plinado de díscípulos
que especialmente na segunda
part do programa, Valsas Ro-
mãmícas", com mú í e a de
Braluns tiveram oportunidade
de mo trar o quanto já g~.
ram sob orientação acadêxnica.
A série de valsas de Brahms re-
cebeu tratamento ~reográfu:oq~~::::~~----~----::::~==~i'~ etnos 1m ~a". sequência d manifestações de

L------.~~--~--------~~~ii~icfdtiJril:n o, entremeadas d "
de-deu" e "pas-de-quatl;e",
m qu as prmcipais figurantes

foram eseolhída pelas suas me-
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5.a-FElRA, 2S DE SETEMBRODE 1958

Manon Freire (na foto), uma. das ma.i graciosas e talentosas
hai;arinas de Pôrto Alegre, toma. parte no batlet da Escola
de- Rolla. Manon ~ uma figura qu se destaca, naturalmente,

no palco.

lUITO BE. E tou lendo
e estou sabendo que o professor
JoãQ- Rolla levará. sábado pré,
xírno, às quinze horas, rr-aís um
.~!l'etácuIo de sua TIacoLn de
ballet. Repito, bem repitindinho,
que nunca vi coisa mais justa o
necessária. Porque o espetáculo
que já nos foi dsdo a assistir,
no Teatro São Pedro, vale milhões
pela expressão de arte. de téc]
nica, de gôsto , uando assisto
a espetáculos da categoria dês.
se. oue Rolla nos a resenta. é
que chegaa dar raiva porque fica,
mos só aqui e pão o levamos a
outros lu,lltares mais d tante. p'-_
ra que muitos venham a saber e
ver com que carinho o no. os
mestres e nossos alunos cultuam
a arte de Pavlova. ão é uma
sugestão e sim uma con ciente
recomendação: não percam o es-
petáculo de sábado à tude.

(

1
P
1I
d
P

~
n
s
r
f
Il

J
I
1



Ano: 1959

ESCOLA DE DANÇA JOÃO LUIZ ROLLA

CRITICAS DE ESPETÁCULOS EM JORNAIS

ANO:



SETEMBRO DE 1959

• NOTAS DE ARTE •
ROLl.A E SEUS BALLETS

A Escola de Dariça de .João Lulz Ifolla é uma das prtncrpats na
Balletolandia Que é Põr to Alegre, dotada de quase vm t e conjuntos.

Em 1958, teve a. supremacia com a GRAND CANYON SUITE, sob
mustca de Groté e cenografia de F'r anctsco Ferreira e pelo CONCEIt-
TO DE BALLET sob estudos de Chopin, além da parte menor.

Este ano encontramos o Teatro São Pedr o em alta lotação e um
exaustfvo programa. coreográ-tico de. três horas tol animado.

Com as classes Intantls e juvenis, Rolla despnvolveu temárlos
leves para a petizada, começando logo com 33 tigurlnhas em .JARDIM
DE ROSI. 'HAS e atingiu a pletcra do 'SO, -HO DA MENINA, com nada
menos de 77 garotas, o Que li a dellcia dos pais •• o inferno do criti-
co. A concepção esteve bem concebida e dellneada, mas o palco do
Teatro São Pedro não comporta tanta. gente, o que parecia sardinha
em lata, comprimindo as danças e havendo dificuldades e tropeçoa,

Prosseguiu o espetáculo, ora sob dtscoronta, ora sob o planlsmo
de Esther -Isejleti, com u::.r PASSEIO NO PARQUE e da! transita-
mos para um plano mais seletivo, com NAILA, de Delibes e o apre-
ciável cicIo das VALSAS ROMANTICAS, de Brahms, com adextradas
equipes num conjunto de 16 figuras, além dos pas-d e-deux e soíts-
mo. Aqui já há a. destacar Ia.ne Lessa, .Jea.n Dubols, Bladls Bernar-
de , lIarry .roão e Rosa Maria Santos, sob o toque pianlstlco e sem- !I
pr e a. coreograflza.;:ão de Rolla, com figurismo de Edna. Spech t , ",

Atingimos apõs a. longa. e penosa. mas não desagradavel trilha
de duas horas, a. terra. prometida. O ülttmo plano é sempre o da. re-
velação criadora de .João Lulz Rolla. Sob o cenograflsmo triplo de
Xelson Boelra. F'aedrf ch, tomos para. a. estera da musica de Sibellus,
sob Indumentá-rla. de Edna. Specht. I'

O primeiro plano coube à FI. -LA)\DIA, temârio lIbertarlo de um
paf , ontem como hoje, vilmente amordaçado. As mulheres em armas,
<,eoografla. a~pera, 801 nordico e muslca. de crepitante rltmlca. (
Vieram as Lottas Swards, as desamparadas, os casais e o porvir. Vin-
te e quatro tlguras ao todo, mas em conjunções grupals a.lternadas,
até a. apoteose tinal em cllmax. Concepção de concepção e execução
apreciá-veí s ,

Paasarno s, em sequencía, ao CIS)\E DE TUONELA, o reino da.
morte que é a. metropole da. mitologia !Inlandesa, cercada por um
rio de negras águas com o Cisne de Tounela, em contraste com os
Cisn es Brancos. Dezenove tiguras e belos movimentos iI vestes do
ballet clássico.

Afinal, velo o ponto culminante, realmente excepcional. A VALSA
TRISTIJ tol concebida não mais dentro de rumos que já. temos tido
com Rolla. Foi além do plano já. conquistado com a. esplendlda GRAN-
DE CANYON SUITE e com o n!vel de FINLANDIA. Aqui a ceno-
plastia acabou com a cenogratla. pintada e buscou o coreograflsmo
abstrato, livre e moderno, como o ballet moderno que nos vem da
Inglaterra. Em vez de cenograflsmo tradicional, tndumentação fan-
tastosa, como o temário exigia, marcação de alta dança e com o pri-
mado da. ítumtnação . Aqui Anão Prates na eletricidade merece o mais
alto louvor. Teremos atingido o má-ximo que o Teatro São Pedro
nos tem proporcionado em tal plano. A montagem de Enor Fon-I seca. foi aug eattva , Dezesete figuras participaram. Rolla taz até
a- garotas retorçadas de corpo dançarem escorreltamente e a. obra
saIu mara.vllhosamente, sugerindo-nos o que de melhor fazem 011
ballets de Paris ou Londres, como concepção e execução geral, em-
bora. não pretendamos que a juventude ali seja. de emba sbacar, mas
se tivermos em conta a or í en tação atrasada que os ballets russos
estilo trazendo ao Brasil, temos que Londres e Paris são modelos

[supertor es, Bem o earíotamento no academlsmo e no acrcbattsmo ,
A, O.
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BALLET EXPRESSIONISTA DA ESCOLA DE ROLLA

19 J~Kl ÓD Jq
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SÁBADO, 23 DE SE

NOT AS DE ARTE
ROLLA E SEUS 8ALLETS
•

Onze anos tem a Escola de Dança de João LUI:Z;RoUa, que por uns
três lustros foi figura de proa da Escola de Tony Sértz Petzhold. De
correto dançarino. transformou-se em melhor mestre de dauça, susci-
tando um rico movimento de emulação coreográríca entre nós.

Desde quando liberou sua arte com Eleonora Olh;si, considerável-
mente evoluiu com sua Escola, culminando com os concertos de bauet,
com obras de Mozart, Liszt, Chopin, Brahrns, schumann e SibeJius "tê
Bela Bartok, num evolver do clássico e roruantlco ao moderno temário
e tratamento de LONDON FANTASIA e ASSASSINATOS NA 10.a AVE-
NIDA à GRAND CANYON SUITE, tôdas sob sua concepção coreográtíca
e mestranç.a bailante.

Rolla vem de fazer SUI3.demonstração anual no Teatro São Pedro ,
Conteve o mais possível as danç-as da meninada (crianças e adoleecen-
tes), cem MAZURCA. algo desígual como integração, CAKE '''ALK, li ua
gostosura com a petizada, as CAMPONESAS EM DIA DE FESTA E' EN-
TRE O ESTUDO E A DANÇA, apenas recreativas e didáticas. com a
reposição agradável de OS PATINADORES.

Um dos planos mais vigorosos e sutis da Escola de RolIa es á nos
concertos de ba!Jet. Tivemos a SONATINA de Diabelli, ,). 16 interpretes.
r.egular e bem marcada pelo plano de Ester Nlsej leti.

O autor predileto do romantismo para Roll'ct se tem revelado Schu-
mann, do qual tem coreogratado com al (." estética de dança concerta-
da. Aqui tivemos excelentemente os ESTUDOS SlNFONICOS, op , 13.
O unico senií o maior na noitada terão sido duas ou três jovens excessi-
vamente encorpadas para a idade e a tarera, sendo que um partonaíre
quase perdeu o pé e o equiltbrao ,

O corpo de baile funcionou, a- coríréas e os baílarlnos C" entro-
saram normalmente e as solistas rors.m oito, algumas mostrando bons
dons e atuação. num apreciável rendimento de equíoe c de per. ona-
Iízação, havendo reais afirmações e promessas , Um dos segredos dessa
Escola não é có a expressão bailante, mas a valorãzação cada vez mais
aguda da iluminação. 'PaI foi a revelação do sarau coreográfico.

Th'ernos, afinal. a reposição do GRAND CANYON SUlTE, fan'Bsia
descritiva de F. Grofé.

Em tese, somos contra as repetições, pois a vida é curta e a cultura
prima é na originalidade. mas .há casos em que uma reapresentação se

I justiflca e é o que acontece C0'11 essa obra, por. sua montagem, eoreo-
grafismo e estilização.

RolJa se tem destacado não Só nas danças concertadas de temários
europeus. mas com a motívação arnericana e o tratamento coreográfico
e bailante, das montagens à estilistica das danças e isso singularmente
cem obres apresentadas nas ultimas temporadas, não esquecendo as
marcações de temas de Sibelíus e Bela Bartok,

FOI em 1958 que tivemos a revelação da GRAND CANYON SUITE.
de Ferde Gr.oté, aqui reposto com as mesmas marcações, mas com um
quadro novo de interpretes, em que perduraram apenas alguns d<>3
bons figurantes da outra versão como Sorria Lemke, Diana Farina, Ma-
ria Lenz. Zelirn Eichenberg, Manrn Freira, Erenita P8.l'Jlleggtani, ;rean
Duboís, havendo solos e conjunções de equipes brilhantes, tudo sob
correta marcação discográfica. quando noutras partes do program a hou-
ve a atuação píanístíca dir-eta.

TraÍ'a-se de uma obra de folego descritivo, com Uma fanta=ia bri-
lhante sõbre o espetáculo extasíante e empolgante como os nossos Apa-
rados da Serra,

Noite feliz foi essa esperando nós um roteiro diferente para 1982,
'1 rim de não cairmos em situação de torcor co..no a da cuarnng 'iri a
que bombardeará Pôr.to Alegre com l1S desventuras e os azares latír.~,

-\ O
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DIÁRIO Ut: J OIlt:lAS - POlUO ALEGRE, 4 DE OUTUBRO DE 1 61

Relia •criações
Noe!y M. de C" RVAlHO

O grande público que acorreu ao Teatro São Pedra, para
ver a disciplinada e adrrurável Escola de Ballet do Professor
:RoUa, teve como recompensa 11m belo espetáculo de dança,
de arte c bom gôsto.

Como inicio de programa apH's"'ntal'am-se as turmas ín-
fau is.

«As o inadores-. de Waldtewtel foi o número que nos
chamou â atenção pela cncan ado a índumentárta e p '10 sín-
gelo e snresttvo cenário rembrandn um ringue de pztinaçào
onde as pequenas alunas, com ,I uita g .aça e h' .•m grnidadc
irnitarai as delícias de qu 11' se entr g it arte de patinar. O
! ito srmulado da neve, caindo, deu maior au cncídade ao

11m visa . •
Tod 5 noutro' números apresentados pela. rl;-o. m-

f ni! f r rn "'I' c o OS (' nem e' sa.ad . As cor ozratta, dos
JnP.mos, "·imples de pretenrío s, estavam ['Plf itam-nt-, a-
dequadas às possibili-tades das pcqu nas c' eu antes admira-
v .s pelo mo rle compen trnçãn r: responsahitloade. Nf:s"e
particular o Pr f sro« Rnlla me r I' ao' u os especiais pela
forma ímpccávet .om qUE' apres nta suas turmas,

De do que asslstíramos a(, ~Concerto Ba 'r0;;0 . de B~ lar:-
chlnc, ficamos ia rruavelmente fascinados com os ternas d,
dança acst ata E, agora I) tascínto renovou- e com os , Es-
tudos SinfônIcos com mústca rir Schurnann " a inspirada e
be a ('~reo raíía de Rnlla que 110 n -sso entender, foi S".3o cría-

o rnaxr li t hoje.
Á"medida que uma frase dinâmica seguia a outra. as baí-

Iarinas, belas em suas malhas brancas iam desenvolvendo. com
técnica, vivacidade e agudo sE11.;O ne musicalidade. a profusão
de detalhes duma cadeia :nfinita de pa os e combtnaçôcs. E

, tudo foi executado com tal expontaneídade, dando um relevo
singular à linha coreagr áfica Que drr-se-ía ter Sido composta
e dançada numa notávej ímprovísação sôbre magnífica par-
titura. Algumas bailarinas de t 11'11to, 00 o Zelira Eicllrnber~
e Manon Freire conseguíram sobressair a pressão dos gru-
pos destacando-se pelas inegáveis qualidades individuais que
ostentam,

F~chanrlo o espetáculo tivemos corno reprise eGr and oa-
nion Suíte de Ferde Grofé. alias, Ul'U\ repríre que se rmpu-
nha por todos os motivos, Na forma e na estrutura, êsse ballet
de RolIa é duma lógica admirável. Os vários temas c1p músi-
ca descrítrva tiveram lima surr-reend nte combinação de co-
geografias e costumes, no esplêndído «decor de Francisco
Ferreira. Os belíssirnos efeitos de uz. consegurdcs pela equi-
pe do Teatro São pedro no tema da «Tempestade», merece
especial registro.

No motivo descritivo da «Aurora ~ tivemos como intérpre-
te dois homens de talento e de possibilidades enormes: Anton
Garcês e Tomo Abbott. O primeiro fez perfeitos talonês e sal-
tos de bela elevação. O último. que deu grande brilho e real-
ce ao papel de «vento' na «Tempe tade». têve ótima. másca-
ra faeial, expre sívo gestos e esgares, que bem lembravam
um vento mau, destruidor e sinistro

Ficamos satí feitos em comprovar que o prestígio e o re-
nome de João Luiz RoIIa. se afirma cada vêz mais no con-
ceito público de nossa cidade. Nada mais Justo de nossa parte,
(\0 que prestígíar um c.emento que tanto tem' feito pelo «Ba-
11ct de sua terra, num devotamento e dedicação ímpares.

e suas
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Fôl.HA DA TARDE 1.° DE JUNHO DE 1962

I SALÃO GAúCHO DE ARTE INFANTIL

DOMINGO: MATINAL NO TEATRO SÃO
P'ED~OCOM INrCIO AS NOVE' HORAS

Domingo próximo, às nove ho-
ras da manhã, teremos a aber-
tura do I Salão Gaúcho de Arte
Infantil. No Teatro São Pedro,
deverá realizar-se uma grande
festa, da qual participarão alu-
nos das escolas primárias de
Pôrto Alegre. A entrada é franca
para lI6 crianças que estudam
nos estabelecimentos escolares
públicos, particulares e especíalí-
zados.

2) Ballet: E<cola de Ballet Sel-
ma Chemale.

3) Acordeão: Instituto Ameri-
cano

4) Coros: Grupo Escolar Ceará,
G. E. Luciana de Abreu, e G. E.
Presidente Roosevelt.

Instituto Santa Cecilia e da Aca-
demia Mascarenhas. A Escola de
Ballet de Ilse Simon apresentará
suas alunas, bem como a Escola.
de Dança João Luiz Rolla.

DIA DEZ

TR~S FESTIVAIS
Para o dia nove e para o dia

dez, a Divisão de Cultura tem
programada mais duas festas. No
dia nove, em vesperal com inicio
às 14 horas, atuará o Teatro
Gaúcho de Comedia com a peça
de Lúcia Benedetti, "Joãozinho
Anda Pra Trás". Na parte de a-
cordeão, teremos os alunos do

Domingo, em vesperal, será a-
presentada a peça de Glênio Pe-
res, "Antoninho do Cavanhaque"
pelo Teatro de Arte Popular. A
seguir, na parte de piano, o Ins-
tituto Musical Santa Cecilia e o
Instituto Americano. A Escola.
Russa de Ballet Clássico de Ma-
rina Fedossejeva apresentará suas
alunas na parte final.

PROGRAMA
A festa de domingo contará

com as seguintes atrações:
1) Grupo Pôrto-Alegrense de

Fantoches.

Escola de Dança ".João Luiz RoDa" apresentará suas alunas (foto) no festival do dia nove, no Tea-
tro São Pedro, em vesperal com início às 14 horas. O I Salão Gaúcho de Arte Infantil será aberto do-
mingo próximo com uma grande festa. A matinal no Teatro São Pedro terá início às nove horas e con-

tará com diversas atrações

•
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NTRO SOCIAL
TÂNIA MICHAELSEN ENGELMANN -

ENe
Seguindo a linha iniciada pela nOSRa amiga Záira,

vamos agora tomar conta do que se passa em sociedade,
mostrando e apontando aos leitores os acontecimentos men-
sais ocorridos em nossa cidade e também os acontecimen-
tos que mereçam registro fora de nosso âmbito municipal.

Portanto, vamos passar de imediato aos registros
sociais:

- Um dos acontecimentos
mais marcantes do Inês de
ou tubro foi o baile realizado
nos salões do Clube Aliança,
quando' foi eleit a a "Namora-
da )964 do Clube Aliança",
escolha que recaiu sôbre a
Srt.· Rosemary Schaeffer, Cou-

- O Lions Clube de nossa cidade, dentro de suas
atividades sócio-culturais, levou a efeito no dia 26 de
outubro um jantar, tendo como convidado especial o Sr.
Alceu Masson e espôsa, êle fazendo uma brilhante pales-
tra sôbre suas pinturas e autografando o seu último livro
"O Filho de Deus". Na tarde dêste mesmo dia e nos
dias subseqüentes, foi grande a afluência por parte de
populares e estudantes à exposição de quadros do SI'.
Alcem Masson, no Clube Aliança.

- A Sociedade Esportiva e
Cultural União realizou, no
dia 7 de novembro, um baile
contando com a presença de
grande número de sócios e
muita gente moça, todos unâ-

be à Srt." Joúta Behrends,
Namorada 1963 do referido
Clube, colocar a faixa na aua
sucessora. Merece cumprimen-
tos por mais esta promoção o
esforçado presidente do Alia
ça, Sr. Waldemar Rücker.

nimes em afirmar que o baile
foi um sucesso. Parabéns, por-
tanto, aos componentes da
diretoria dêsse clube que tu-
do fazem para beneficiar so-
cialmente seus associados.

- Na tarde do dia 14 de novembro foi oferecida
aos formandos do Ginásio São Sebastião uma festa de
despedida, organizada pela 3.8 série dêsse educandârio,
Doces muito bons, música, jogos, brincadeiras e revela'
ções artísticas fizeram parte desta tarde informal e agra-
dável, reunindo professores e alunos.

- Receberá os diplomas no
dia 4 de dezembro a 6.' t uz-
ma de for ma ndos do Ginásio
S. Sebast ião, sendo que pela
manhã haverá Missa, à. 8
horas, na Igreja Matriz, e à

noite, no Cine Aloma, a en-
trega dos Diplomas de Con-
clusão do Curso Ginasial. Pa-
ra paraninfo dos formandos
de 1964 foi escolhido o Sr.
Helmuth B1auth.

- Sucesso total alcançou a últi-
ma promoção da eficiente diretoria
do Country Tênis Clube, que cons-
tou de um jantar americano COM

a atração máxima composta por
um <shoui» categorizado, que cons-
tou de uma apresentação de nú-
meros de -ballei» clássico e mo-
derno por alunas da «Escola de
Dança» do Proj. Rolla. de P. Ale-
gre; da e.tré ia do fabuloso - Coral
dos Bigodudos Caienses» compos-
to pelos Sra. Cerlos Edmundo
Btauth (maestro), Roberlo Trein,
Maurício Fortes, Jeyme Blaulh,
Heitor Piovesan, Iquaiem i Lúcio
More ira, Bruninho Cassei, Ilson
Werner, Hélio Rodriques, Édio
Pedri e Carmelo Canas; da reee-

lação dos Srs, Roberlo Trein e
Carmelo Canas cumo cantores de
tanga e a réplica de Garõia Pro-
paganda, criada pela artista de
lelevisão Consuelo Leandro, perfei-
tamente imitada pela Srla. Mari-
lia Knue.

- Depois, na noite de segunda-
feira, em um churrasco de confra-
ternização que se estendeu até al-
tas horas da noite, foi novamente
reunido o -Coral dos Biqodudos»
numa hora de arte, na residência
do Sr. Carros Edmundo Blauih,
presidente do Counlry Tênis Clube.

/! assim, [icoram reqisirados
lodos os acontecimentos neste en-
contn' .ocial.
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VIDA ARTÍSTICA PAULO' ANTÔNIO
lances rítmicos e pelo fundo
sonoro adequado. Finalmente,
a palpitante e metímoda atua-
lidade coreográfica, com seus
ritmos esfnsiantes e complexas
tendências, viveu um momen-
to culminante no quadro
derradeiro. Até uma espécie de
homem espacial surge, sírnbolí-
zando as ambições máximas dos
nossos contemporâneos em a-
venturas cósmicas que desa-
fiam as limitações até agora
impostas pela prudência e os
conhecímentos científicos. An-

gú-tia, desespêro subconsciente e
instintividade se traduzem em
ação dramática, subordinada
ao conteúdo musical. com cer-
ta ordem formal. A ausência
.h "ballet", na sua expressão
acadêmica, - embora apre-
sentado antecipadamente na
segunda parte, em dois baila-
d os com "A prímavera " e &

"Sonata op 7", de Grieg, -
bem como do longo período
de desenvolvímento coreográ-
fico na Antiguidade clássica,
que não teve anterior supri-
mento, tiraram lógica e vín-
culação históricas à sucessão
coreográfica. A vasta íncono-
grafía existente poderia asses-
sorar o coreógrafo UG prísco
exemplo. Mau grado a lacuna,
esta úJ íma parte, desempe-
nhada pelas alunas adianta-\olI•••. -...._~ _'" _.. da.') e não menor re1êVõ~'a o

espetáculo tiveram as fanta-
sias brilhantes do figurinista
Cattani, os cenários dêste e
do próprio Rõla (execução de
Natalício Gomes) e a ilumi-
nação de Luís Correia, versátil
nos efeitos de côr e contrastes.
Em suma, teria tido esta crô-
nica alcançado .maior realce
artístico e certamente mais a-
cusada Valorização pedagógica
- evidente em sua estrutura-
ção .:..-se transparecesse a
concatenação cronológica entre
os episódios, mesmo que o lia-
me entre um e outro fósse es-
tabelecido apenas pela mú-
sica. Público numeroso aplaudiu
bastante. PAULO ANTO-
NIO.

Os espetáculos coreográtícos, que anualmente João Luís
Rôla propõe com 06 seus dtscípulos, trazem sempre um ínte-
rêsse específico. Seja pela concepção estética, seja pela realiza-
ção parelha e equilibrada, seja pela dinâmica de côres e dos ce-
nários e capricho do guarda-roupa, a presença a fecundidade
do coreautor logo ressaltam. Desta feita, l10S apresenta um des-
file coreográfico com o seu bailado intitulado "A dança em qua-
tro tempos", em que projeta momentos marcantes "na classifi-
cação da. dança" - como explica no programa - sem que pre-
tendesse com isto compor uma seqüência evolutiva da arte de
'Terpsfcore. As ínter-relações entre a música e a dança toram
{;>()mpreeni as pelo coreõgra o para 1105 transmítír ísolaãamen-
te intenções estéticas, bem caracterizadas através dos tempos.

APl'c>veitandomúsica prê-exístente, Róla, no primeiro qua-
oro, nos põe em contato com a dança primitiva, para cuja run-
<tão ritual níerátíca recorreu ao "Allegro bárbaro" de Bela
Bartok,

'Foi uma reatização homogê-
nea, bem imaginada, para a.
qual a índumentáría contri-
buiu pelo aspecto visual para
comunicar o ambiente telúrico
e misterioso em que se mo-
veram os primeiros habitantes
do nosso planêta, Sem transi-
ção, de um modo repentino,
salta o coreógrafo para a dan-
!,Ia ultra-requintada e especio-
sa da côrte. Uma suíte de
Bach - bem escolhida por si-
nal - nos evoca o" período
barroco. A graça, a elegância e
i() rebuscado dos gestos e ade-
manes refletem o espírito cor-

tesão, dando-rios assim uma
outra dimensão do bailado,
como função lúdica. Chega-se
à "belle époque ", onde os
dançarinos retratam com dinâ-
mica diversa e muita jJVia1ida-
de uma sociedade fútil e em
vias de decomposição.' Nêste
terceiro episódio, sente-se o
tom satírico e a caracterização
_ pelos movimento..•, pass'os e
posições dos intérpretes - de
tipos que o animam, a vede-
te, a boneca de canção, os ga-
lãs e ociosos passeantes. Foi
uma caricatura bastante ex-
pressiva nos correspondentes
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A ESCOLA DE ROLlA E A DANÇA
Há nada menos de dezesseís anos temos tido a Escola de DlIn·

~ de Joãó Luiz Rolla e suas lides, o qual hé. trinta anos se tem
dedicado à dan••a, primeiro como intérprete e ap6s como IProfes-
sor • coreógrafo. Temos tido, além da discÍlp!ina infantil e adoles-
cente, B$ danças adultas, ~esqu1sadas, originais e tratadas com ma-
e&tria • isso das dan••as concertadas às puras criaç6ea de Great
Canyon, London Fantasia, Assassinatos na 10•• Avenida" Finlândia,
Burle5Co e as danças sl>bre Debussy • Britten.

As classes infantis e adolescentes- animaram. com oerta graça e
discrição, temas leves e adequados de J. Strauss, Holm e Ohu-eca
6 Valveróe;: 1~.Valsa, as Entregadoras de Ohapéus e a Grande
Avenida, com relêvo dos marinlhelros, ora como disco, ora plano,
ambos aqui ou ali algo castigados•

.A.Escola de Ballet levantou vllo coreográfico com a PltilMA-
VERA e a SONATA op, 7 de Grieg. O 1.° tema veio bem na en-
trada da estação e o outro foi bem concertado.

O ponto de plenitude que teve tal intróito, bem marcado pelo
'ligo de luz e pelos vários grua>os de dança sob coreograflsmo de
Rolla, foi constituído pela DANÇAEM QUATROTEMPOS. Há um
quarto de século tivemos a Dança através do Mundo e foi fraca.
Aqui foi uma SuPeração de épocas. e formas originais, tendo em
mira somente versões modernas e certas marcas características de
bailados e coreograrísmos.

Eis uma seleção qualitativa, livre e com tratamento e origina-
lidade buscada e conseguída, mau grado a exigüidade da ribalta
I'lo-<petrlna, quando ;lá estamos habituadPII <:om palcos amplos 80

o da e do ·LeopÓldina.
1F0iuma obra denodada, embora confrangida e isso desde a 00-

aografia A indumentária, da concencãe coreográfica A sua execu-
ção grFpal, Ainda qUe na estréia não tel1!haa obra rendido tudo
em relaç§,o A sua concepção, 8Il>reciamoso eoreografísme de Rol-
Ia, o 1!gurinismo de Cattani a cenografia. de RoIla-Cattani e a exe-
eução de Natalfcio Gomes e da equltPe do Teatro São Pedro, que
se notabilloou com OS ~raticáveis que criou pat'a o Teatro de Câ-
mara da Alemanha. A iluminação de ItJujz Corrêa funcionou em
sua sintaxe, ainda que com as dtficnldades da primeira as>resen-
taçãe do espetáculo. O fundo musical da noitada foi ora a pia-
no, ora a disco e desta. vl!z o registro mecânico não foi sugestivo e
escorreito como noutras temperadas de RelIa e doe outras Escolas
de BaIlet.

A DANÇA EM QUA'l1RO'NlMPOS foi a'berta com Bela Bartok
com Cluatro intérpretes, numa 'Plasmagem m-ais livre.

O temário de J. S. Bach foi deslumbrante como concepção de
1ndumentária e caracterização de época. Do Mestre de Cerimô-
nia às Damas, Ndbres e Princesin'has, tudo foi marcado com em-
óado, mas faltou mais relêvo bailante. ,

O terceiro temário de E. Ziehrer e Durand de Grau com Ve-
dete, Boneca do Can-Can, Homens. Figuras Estátiças foi feérico,
mas exige mais élan esfusiante.

O -desfeclho foi com música de Prokofieff, ~rShwln. Pu116" e
Baron ., aqui as " marcaç6es a 3, 2 e 2 e 1 bailantes foi suges-
tiva e algo bem atual, não obstante o astronauta tenha tido os ma.
vímentos de corda algo tímídos e sem o efeito que deveria ter,
como eM AMIElLIAVAI AO BAtLE de Menotti. que tivemos no
Teatro':€f.í.o Pedro,

Com as reposiç6es subsequentes. naturalmente Rolla dará uina
«não em todos êsses detalhes do espetáculo de sua briosa e rele-
rante Escola de Danea, noutra demonstração anual, que mostra
8pricho e busca arejada. - A. O.
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Rolla e as
Britten e

dancas de
'"

Schumann
Jão Luiz Rolla há trinta e dois anos é um cativo da Dança.

Primeiro foi bailarino e há vinte e dois anos criou SUa Esco-
la, de Balé e se fêz mestre de dança e se tornou um coreógra-
fo realmente criador e original, o que é incomum no Bra.

A apresentaçao da Escola de Dança de Rolla nesta tem-
porada foi novamente de reposições reavívadas, dentro de um
repertório de duas dezenas de criações, em que há verdadei-
ras obras primas coreográficas.

Pelas classes infantis e adolescentes fluíram a "<Primeira
Valsa.", de J. strauss. "Polca Húngara". de Besa, "O Sonho da
Menina", com umas setenta figurazinhas bailantes, sob o to-
que píanístico de Amalia Pereira e Elisa Zímpeck, ensaiadoras,
tendo sido Erenita Teixeira e Regina Guimarães, seguindo-se
as "Petites Danceuses ", de Bose, com dez intérpretes e exe-
cução agradável.

Do repertório de concertos de balé em que •.e tem desta-
cado com o repertório de Chopin. Bra:hms, Schubert. voltamos
ao trato dos smgularíssímos "Estudos Sinfónicos", op. 13, de ,
Schumarin. já noutras temporadas destacados e aqui numa
versão a mais apurada até então.

A Escola de Rolla possui hoje um quadro de solistas ex-
celentes desde Angela Langaro, Heloisa De Lorenzi. a Tânia
oestarí. Regina Guimarães, Cynthia. Martíns, Mime Brigldl.
com dois partínaires apreciáv-eis: Ademar Dorneles e FlávW
Rom·ígues.

O corpo de baile de dezessete figuras está disciplinado e
adextrado e aqui os Estudos Sinfônicos foram reanimados de
forma marcante, com a índumentáría de malhas em prêto e
branco e ótima marcação de luz e coreografísmo decantado'.

Além da música de concêrto coreografada, Rolla se desta-
ca na temática ranbasíosa de Perseguição de Scriabin. Apari-
cões, de Liszt. Burlesco, de Bartok, Sugestões Diabólicas. de
iProkofieff. Saltimbancos, de Leoncavallo, Finlãndia, de suse-
Iíus, Catedral Submersa, de Debussy e no repertório do temâ-
rio anglo-norte-amerícano êsse de "London Fantasi.a",·' Assas- ,
sínato na 1O.a Avenida", de Rodgers. "Grande Canyon Suite",
de Grofê, tendo culminado com 2001, uma experiência pelas
fronteiras sem fim da dança inspirada no filme como o fêz a
Escola de F'edossejeva, cada um numa direção diferente.

Tendo animado magnificamente "Abstrato" com percussão,
ei-lo novamente com "A Orquestra", variação e fuga sôbre um
tema de Purcell, de Benjamin Britten, obra que foi uma re-
velação na temporada de 64, indo até o Auditório Araújo
ViaJ1!\,

A reposicão da obra nao foi uma versao âvelhantada e
sim reanimada e atualizada. Sob a direção geral e coreogra-
ifismo próprio de Rolla assessorado por ErenHa Teixeira e Regi-
na Gutmarães. novamente funcionou o figurmismo de Cattani,
tendo a índumentârra a cargo de Mirela Brigidi e Nuncia Gui-
marães. A iluminação da equipe de Lulz Corrêa e a cenografia
da equipe de Natalício Gomes concebida por Rolla e a sonorí-
zação funcíonaram num tríalismo admiràvelmente harmonizado.

O Rio Grande do Sul tem um admirável movimento coreo-
gráfico há quarenta anos, com as mestras precursoras e escolas
que sumiram no .horízonte da história, mas com vultos marcan-
tes como os de Lya, Tony, Irmgard, Chinita Ulhnann até a.
atualidade de Rolla, Ilse Simon, Fedossejeva, Vera Machado e
tantas e tenazes escolas e núcleos novos que surgem e artistas
nossos noutros centros do país e do mundo.

O desfile primaveril das Escolas de Balé já. desencadeou as
dancas, cujo festival entre nós cobre um bimestre e se cruza COIU
o Festival Rio-Grandense de Corais do Brasil. ALDO OBliNO



CORREIO DO POVO

Sonho de imagens e sons, colorido de poesia,
doce voltear de braços que mais parecem asas de
cisne. Assim o:l o balé, a dança que apaixona. Em Pôr-
to Alegre, as várias escolas de balé preparam seus
espetáculos anuais, que começaram a ser apresenta-
dos nesta semana passada.

Diferente

Landes
Unla Escola

Bem diferente das escolas acadêmicas. a.
Escola de Artes Landes se singulariza por
ser uma das mais modernas de nossa Ca-
pital. Além da. dança, as alunas da proíes-
sôra Maria Júlia Rocha aprendem pintura,
música, anatomia e têm noções de história
da dança.

A escola foi fundada há 14 anos por
iniciativa da sra. Eva Landes. Naquela é-
poca. d. Maria Júlia lecionava balé para
um pequeno grupo de meninas. a maioria
filhas de suas amigas. Com o passar do
tempo, o grupinho foi crescendo e houve a
necessidade de uma escola própria, Divi-
diram-se, então. os encargos: d. Eva toma-
ria conta da parte administrativa e d. Ma-
Tia Júlia seria a responsável pelo setor ar-
tístico da escola.

Hoje, com cêrca de 200 alunas. a Escola
de Artes Landes é uma das mais credencia-
das de Pôrto Alegre.

- Comecei minha carreira. de dança-
rina aqui mesmo com Lia Bastian Meyer.
Haviam muitos pedidos do interior do Es-
tado para. que as alunas fôssem lecionar
balé nos clubes ou colégios. Veio uma so-
licitação de oaxías do Sul e eu aceitei -
diz a professôra Maria JÚlia. No princípio
me restringi às noções que recebera, mas
com o tempo fui criando novas técnicas e
novos métodos de ensino. Dois anos depois,
quando voltei a Pórto Alegre, pensei em
detvar o balé e me dedicar somente à fa-
milia. Porém comecei a. lecionar, em casa,
um grupinho de meninas. Pouco tempo de-
POi5 o grupo estava bastante maior e passei
a lecionar num clube. e foi aí que surgiu a
idéia de fundar uma escola própria.

Dona Maria, Júlia tem seu estilo próprio
de dança - nem bem o clássico nem o
muito moderno. Com ela, as alunas não se
preparam para serem dançarinas, mas sim,
professôras de balé.

Em geral, as crianças ingressam na es-
cola com 3 anos e meio ou quatro. Durante

Professôra
Maria
[ulia Rocha

os nove anos de estudo elas se aperfeiçoam
e só ganham os certificados de promoção
para as classes superiores à medida em que
forem sendo aprovadas no colégio. Assim
uma aluna só passará para as classes' adul-
tas se tiver ingressado no curso colegial, e
dona Maria Júlia explica, porque:

- Desde os 3 anos elas vão adquírindo
técnicas e desenvolvendo a criatividade. Lo-
go que entram são tão pequenas que não se
pode exigir muito. As aulas são dadas com
liberdade e muitas vêzes elas saem da sala,
para 'a aula para contar alguma coisa que
Ihes tenha acontecido, ou muitas vêzes pa-
ram só para. pedir um beíjínho. À medida
que crescem, o ensino vai se tornando sé-
río requerendo mais estudo. Quando elas
atingem o gínâsio, comecam as aulas teóri-
cas, exposítívas ou prátic-as: de pintura, mú-
sica e história da dança. Sõmente quando
atingem o curso clássico é que terão, além
das cadeiras já ministradas, noções de ana-
tomia. Tanto as aulas de dança como as
outras obedecem a. um currículo prêvlo e
têm horários detennínados,

- Acho muito importante que a me-
nina. futura professôra de balé, aprenda
a conhecer a, música que irá dançar ou
quando necessário escolher as próprias par-
tituras. Na pintura, ela aprende a combí-
nar côres, o que lhe será útil quando tiver
de escolher as fantasias para cada espetá-
culo. Com a anatomia. ela aprende ainda,
a conhecer o tuncíonamento do corpo hu-
mano. Além de tudo ist.o. ela tem autas
sôbre a origem da dança, dos passos e dos
gestos. Por isso é que o curso dura nove
anos.

Dona Maria Júlia já está preparando o
seu espetáculo para outubro próximo. O
argumento, as fantasias, ao música e a co-
reografia estão prontos. Só faltam agora
os últimos ensaios. com a participação de
tôdas as alunas da escola.
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Um jl;f indo de Música e

Rolla
32 Anos de

Danca.>

Rolla praticava esportes 110 Internacio-
nal quando d , Tony Seitz Petzhold convi-
dou-a para integrar o seu corpo de baile,
Isto foi há 32 anos <> desde aí. ele só pa-
rou de dançar em 1958, quando já possuía
uma escola própria, e que narcou época no
ano passado com a apiesentacâo do balé
2001 que foi aplaudido P)!' cêrca de 14
mil pessoas.

Frequentou aulas em Buencs Aíres, Mon-
tevidéu e no Rio de Janein. Foi "partenaí-
re " de Eleono:i'a oüosí, de Beatrtz Consuelo
e de muitas outras dançarinas famosas in-
ternacionalmente.

Sua escola, que funciona no Auditório
Araújo Viana, tem atualnrente 200 alunas
de 'de meninas de 5 anos até senhoras ClI-
sadas que se iniciaram na dança quando mo-
cinhas.

- li maioria das críanras que procuram
o balé, o fazem ou porque pertencem a
famílias que pretendem de envolver a cul-
tura artística dos filhos, ou porque tem pés
chatos, ou porque são gordinhas e querem
adquirir uma forma física mais harmonío-
/:ia. li inclinação à dança. a vocação, esta é
mais rara ...

Na minha escola só ndny>tra.mos balé.
No momento em que a crlanea começa a se
inicial' no balé acadêmico adquire firme-
za, desenvoltura de movimentos e discipli-
na. Al>Ós oito anos de aprendizado, ela e~-
tará pronta para o balé moderno ou para
o clássico. podendo ser até solista.

No balé, há necessída ie de muita es-
colarídade, de muito e,<tu('o. As aulas, que
primeiramente são dadas em duas horas
semanais, à. medida que os alunos se de-

senvolvem, vão aumentando de horário. No
período de pré-estréía então. os ensaios são
quase que diários. Mas se a aluna quer se
tornar uma profissional ela deve levar li
sério seu trabalho e estudar pelo menos três
horas diárias. As dançarinas do Municipal,
por exemplo, têm um período de cinco ho- I
ras de exercício e danças,

- É uma pena que Pórto Alegre ainda
não tenha um corpo de baile oficial. man-
tido pelo govêrno - diz Rolla pois há PÚ-
blico para brlé aqui na capital. Eu mes-

mo tenho comprovado isto. Nas quatro ou
cinco apresentações que tenho feito anual-
mente, o público sempre me prestiztou.

Para êste ano, Rolla está preparando
um espetáculo bem diferente. Na prírneíi-a
pari e. as classes infantis apresentcrâo "O
Sonho da 'Menina~'. uma "Polka Húngara"
e a "Primeira Valsa" que representa o pri-
meiro baile da rnenína-rnõca. Na segunda
parte, entram os alunos mais adiantados
com "Petit danceuse " e "Estudos' Sinfôni-
~05" de Schumann com uma nova marca-
ção. e ao final. um balé moderno falado
em que o regente da orquestra vai narrando
e apresentando os instrumentos que são
representados pelos alunos caracterizados.
Após a dernonstracão de todos os instru-
mentos. os dancarinos funcionarão como
uma orquestra sinfônica completa. Os tra-
jes para o espetáculo foram desenhados por
Os ttani. Com a experiência que possui o
co-eógrafo e professor Rolla, as ap-esenta-
cões de sua escola. que começaram sexta-
feira última e serão repetidas hoje. S2X-
ta-feira e domingo próximos certamente co-
lherão aplausos.

Fanfa •



Salma Chemale
Üõsto

e f1nlor a Arte

l' agora vamos buscar ma-
cã para 3 mamãe. Todas peguem 0$
cevtínnos e vamos arrancar as fru-
tas do pé. Como é que se colhem as
rnr çâs ? Não queridas, é assim, olhem.
E ao som do piano. contando nisto-
tinhas. a professora Salma Chemale
inicia a aula com .uas pequenas alu-
nas. qu-e em média têm 4 à 5 anos
de idade. Imitando patinhos. camí-
nhando por florestas e bosques en-
cantados. elas aprendem os primeiras
passes de dança.

D. Salma também começou me-
nina no balé, Desde criança mani-
festara seu gosto e ínterésse pela ar-
te. Completou S3U aprendizado com
as professoras Mina Black e com Lia
Bastian Meyer, em cuja escola lecio-
nou de 1940 a 1951.

Em 1948 foi intérprete do primei-
ro e único recital individual até hoje
apresentado em Porto Alegre, rece-
bendo elogios dos criticas de arte.
Dois anos após fundou sua escola,
que tem se apresentado todos os anos
ao nosso público.

Embora s-eja uma dançarina de
renome, Salma Chcmale tem a preo-
cupação de aperfeiçoar-se cada vez
mais e. sempre que surgem oportu-
nidr des, tira CU;1,OS de férias com
dançarina' de de .taque internacional.
Mas não é só isso. além de profes-
sora de dança, é ainda uma técnica

Ca,'rla ./rigaray

P111 gins.<t.ica e Joga. COm diploma pe-
la Escola Superior de Educação F~si·
ca .

Das duas viagens que realizou pe-
la. Europa e Oriente' Médio, trouxe
ínovacões. técnicas e métodos que,
aos poucos vai implantando na esco-
la.

Ao término de cada ano letivo,
Sz lma apresenta a sua escola em es-
petáculos de repercussão. como por
exemplo: "Lendas das Castanholas",
"Capricho Italiano", "Suíte Arabe ",
"Bosque Encantado", "Fantasia Side-
ral" e "S'Irnbora Brasil". Em cada.
recltal, Salma Chemale procura agra-
dar o público sempre apresentando o
ballet clássico e o moderno. Ê ela
mesma que prepara os argumentos,
idealiza as fantasias. a coreograüa e
escolhe as músicas, tanto para as a-
lunas mais adiantadas coma para as
classes infantis ou preparatórias.

Mas ua atividade não se restrin-
ge só aos espetáculos do Teatro São
Pedro , Festas beneficentes, apresen-
tações nas emissoras de televisão e
viagens mantém d. Salma sempre
ocupada.

Para o recitais deste ano, em
novembro, já há muita movimenta-
ção. Entre os números de dança que
irá apresentar a "Suite Arabe", mui-
to embora já seja conhecida, será.
reapresentada, dado o sucesso que al-
cançou, anteriormente.



r -- -------

Ano: 1973

ESCOLA DE DANÇA JOÃO LUIZ ROLLA

CRITICAS DE ESPETÁCULOS EM JORNAIS
-

ANO:



r------- ----~-

12 - JORNAL DA SFI'>~ANA -

~ , ,
BALE: ARTE DIFICIL

E CARREIRA
POUCO SEGUIDA

Existem em Porto Alegre inúmeras escolas de balê , 'sendo que a
procura por parte de alunas é muito grande. Porém, a maioria bus-, ,
ca , nesta arte, uma maneira de manter a forma nsí ca , a um e n t a r
sU,asrelações socíaís e, em alguns casos, até atendendo prescrição
medica. Poucas sao as alunas que se interessam em continuar na
carreira, depois de terminado o curso.

- A maioria das nossas estudantes são crianças que, normalmen-
te, não concluem o curso. são poucas as que depois dos nove anos de
balê se dedicam a essa atividade.

O professor Rolla afirma que o batê gaúcho é m u i t o bom, possui
uma base geral, que proporciona movimento excelente J tanto na dan-
ça clássica como nas danças modernas. Mas, faltam tecnicos:

- Para se formar um corpo de balê é necessário que existam co-
reógrafos, cenógrafos, orquestra que acompanhe, enfim, tudo o que
nós não temos: té cnicos espe cializados que construam um espetácu-
lo digno de público. Além disso, precisamos também de mais baila-
rinos do sexo mascnltno,

O gaúcho é um povo apegado a tradições. Ainda não perdeu certos
preconceitos. Diante disso, uma minoria de rapazes se dedica ao ba-
lê: -

- E isto é uma pena, pois a arte não tem sexo. A dança é tão mas-
culina como feminina.
PROFISSIONALlZACÃO •

Para se criar um corpo de baile no Rio Grande do Sul, necessita-
se, acima de tudo, verba. Mas um simples. auxilio do Governo seria
capaz de estimular as jovens bailarinas a se prorí ssíonaltzarem. a-
qui?

A professora Sa ma Chemale explica que-, mesmo aos grandes cen-
tros, como Rio e são Paulo, os profissionais desenvolvem outro ti-
po de atividade para sobreviverem:

- Esses bailarinos, além de participarem junto ao Teatro Muni-
cipal, desempenham outras atividades, trabalhando em shows de te-
levisão, teatros, boates e outros lugares. Aqui em Porto.Alegre es-
se campo é Iímítadíssímo e, para uma pessoa trabalhar em boate,
por exemplo, teria que eliminar tudo o que há de preconceito em
torno disso.

ALUNAS
Numa turma de mais ou menos vinte alunas, apenas uma sente von-

tade de continuar dançando para sempre:
- Desde menina que meus pais me dão força para me ver dançan-

do. Além disso, tenho paixão por dança.
Mas as demais pretendem lecionar, ou então apenas melhorar o

caminhar, a expressào corporal. Quando pensam em profissão, a-
firmam que Rio ou mesmo são Paulo fica muito longe, e que não é
fácil conseguir uma colocação lá.

O que elas.ma maioria. Jlão sabem.e que também nesses centros
houve um começo e que Porto Alegre pre císa de muita gente queren-
do participar, lutar, para que sobreviva a arte da dança.E 'que bai-
larinas como Beatr.íz Consuelo, Eleonora Oliose, Jane Blaute -gaú-
chas - conseguiram suplantar muitas outras de Rio e sãPPaulo. Mas
lutaram muito. Agora é necessário lutar aqui, também.
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Pas-de-dex, de Chopin, com Maria Aparecida e Adernar, do es-
petáculo de Rolla e seu Balé, amanhã, sexta-feira, no Auditório

Araújo Vianl1a, às 21 horas

Rolla e seu balé amanhã no
Auditório Araújo Vianna

Integrada às festividades alu-
sivas à XV Semana de Porto
Alegre, a Divisão de Cultura
da SMEC estará patrocinando
a apresentação de Rolla e seu
Balé. que acaba de cumprir tem-
porada no Salão de Atos da
Reitoria da U.F.R.G.S .. con-
tando com 50 bailarinos. em um
programa dividido em duas par-
tes:

suíte "Masquerade", de
chaturian.

Estarão participando
. convidados especiais os baila-

rinos Ricardo Ordofiez e Ade-
mar Dornelles, integrantes do
ballet DEL SUE da República
Argentina, participando ainda
o bailarino gaúcho Flávio Ro-
drigues e as solistas Maria A-
parecida Agustoni, Regina Gui-
marães, Scheila da Silva e Vir-
gínia Maria Ruschel, acompa-
nhadas de um corpo de baile
composto de 43 figuras.

O espetáculo terá início às
21 horas da próxima sexta-fei-
ra, dia 8, no Auditório Araújo
Víanna, com entrada franqueá-
da ao grande público.

1·~ - "Rose Mousse", de Bo-
se, e "Época Romântica ". com
música de Chopín em linha de
balé clássico.

2.~ - Trechos do balé "Oo-
pélia ", de Delibes, e o grande
êxito da temporada, que foi a.



• Dentro das comemorações da xv Semana de porto
Alegre, a Associação dos Profe sares de Dança do ROS,
promove hoje, às 21 hores apresentação do Grupo Ex-
perimental de Dança, no Teatro de Câmara, O progra-
ma é composto por Brahms, Liszt, Bach e Astor Pia-
~olla,

• A Escola de Maria .Iu lia da Rocha reaüzará seu re-
cital de dança anua., na próxima s~gul1da-feira, no Tea_
tro Lecopoldina, O espetáculo, dividido em três partes,
terá como atração a oarttctnação da classe infantil com
balê bseado em "Flics", de Zil'aldo, Os ingressos estão
à. venda na escola rMiguel TosLes, 723), das 9 às 11 e
das 14 às 18 horas,

• Próxima sexta- feira, no auditório Araújo Viana,
com cntradá tranqueada ao público, Rolla e seu balé,
estarão rep~'bando o espetáculo, recentemente mostrado
110 Salão UFRGS, participam, como convidados e'>pe-
tais. os baHrtl'inos Rical'do Ordones e Ademar Dornel-

le_~,intC'g;rantes do Balé deI SUl' da República Argentill<l.

• A Escola ele Artes t.audes prcg ramou para o próxí-
mo dia 13, 11" salão de atos a UFRGS, sua ap1~,:;enta-
cão anual. com dírecão da p1'of"'5C1\1'Maria da Gl'ac:a
Ferna,ndes, Il,gressos à venda na Pan"eJ (Alldl'adas, .. ,
1211),
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Rolla e seus balês
CPrQli&eg1ue o diesfile prtmaveríl de nossas lEl."Col,aJgde Balê, ILI-

\p gurnas com VotaJ. orlatívídade, como ver:ilfiCamos com a Esoola
[,MJ;cLes, a Escola dJe M.a!tila JlÚlia Rocha e a <te Lenfilta RAllSChel

c+ iPereir,a e oUltras com o crítério dia receotívídade, como aconteceu
com Marina Fedossejeva e agora João Luiz Rolla, não esquecen-

::;:- do a cOIlIbrtiJbuiç.ão de outras que devidamente ne:g'is,ta'amas e as que
ainda apaeecerão e as -que conbnbuíram COJlJX)Oa.rmem RJotinllma,

Em tese, somos contra a repetiçâo de programas pela rotinary e ausência de criatívídade em favor da vírtuosidade foIrmalílstica,
Rol1.a, após Tony e Lya, conquistou o delCaJIlllJto e prímazãa

por nada menos de umas quínze geracões eoreográfícas OIr'Í/5Ínais
e fulgurantes e isso desde o GRAND O.'\NYON, a OIRQU®STRA,

~

A OA'I1EID.R.I\L SUBMERSA, o ENSAro ELEI'RÔmCO e PER-
OU,ssAO, DANÇA ABS'I1RAJI1A E PEROU'SSAO aibé F1RONTEI
IR.AS iJX) IíNIF'LNilTO (2001) e outras tantas obras (T AlNiNHAIU-

o...; SER, LON[)()IN, 10,& AViElNIDA, APAiRTÇOE'S, BURLESCO, SU
GmTÕElS DIJABóLIOAlS) ,

O ano de 75 lhe foi marcado 'Pelo trespasse da írmã em 11\ ga. enfermidade e com isso ele foi oolig.ado a l'egJetilr repertórío'.
~ No Salão de AItJos da URGS, nos teouxe as classes inlfantiS e

adolescentes com temas breves e esses d'e'.'l:fu ALEGRE LAVRA-
!) DOR, MlAZU'RKA, JOTA e VlAILISA.marcados ao píano por :Ell!iza

~

ZimJpeck e DANÇA1NI)O OOM .AJR.CO,PASS®A!NiDO NO PlAiR-
QUIE. e VlAlLSA, tendo ao piano AmádiJa Pereira. sanid'o enea'ado-
iras EllE!n!ita. Teix:edm., MaIr~a .Ajpareloida AgiUstcmi e iR..eg!ina Guâ-
marães. .

r:::.p Volltamos 9100 ESTUDOS 'SrIlNl"ôINlICIOIS,dle S~humann, em 6.1-
!ta dJecal!llt<a.ÇáJo ooreogoáfíca de lRolla e execução esmerídhada pe-
lLo conjunto, .com M SOlistas AgustCIDÔ., Regina, SOheyioa e !RlUs-
ehel ~ com os baJillaamoo :F1lá,v'ioRo.d!.',jguas, Síldio T•.,j[jd:ald:e e Ubí-
~'.aJ,an:a IRliIbeÍll'O,numa beiLa reposíção e alJ)rrlimOlIlallllein/t.odia obra,

ALDO OBINO
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S6 há uma salda para o problema: criação de
um baile oficial, com apoio da Prefeitura de Porto AJepe

e Departamento de ÁMuntol Culturais da SectetarIa de EdualÇlo
e Cultura. Ai.,exktencla de 1IID Grupo

Experimental ~ Dança leria como ponto inicial.



pção: apresentaçoe
anuais das escolas

Ao aproximar se o final do ano as escolas de balê
realizam seus espetaculos e-en1'iloalunos, professores e
familiares vivem dias de glória. As meninas, que mal
ensaiam seus primeiros passos pisam no palco um
pouco tímidas experimentando pela primeira vez a
sensação de serem aplaudidas. As moças vêem durante
uma noite tornar se realidade o sonho de serem
estrelas. E as bailarinas qiie já há algum tempo
concluiram seus cursos nas escolas de Porto Alegre?
Para estas, a apresentação anual de sua escola ainda é
a unica opção. Não existe outra possibilidade para
quem quiser dançar em Porto Alegre. Aquelas que
poder iam viver disto tem que contentar-se em voltar
aos palcos uma ou duas vezes por ano como solistas de
suas escolas
A grande lacuna existente na formação do bailarino em
Porto Alegre é a não ex.stêncíe de um corpo de baile
onde as melhores alunas de cada escola pudessem
Ingressar mediante concurso:

Então haveria uma meta, diz a professora Len~ta
Rischel Pereira e nós não perderiamos mais nossos
melhores bailarinos para outros Estados ou para
companhias do exterior.
Os nomes gaúchos que estão fora de sua terra dirigindo
corpos de baile são muitos. Eleonora Oliosi (no Teatro
Castr-o Alves da Bahia). Beatriz Consuelo (dirigindo
uma escola na Suiça). Antonio Carlos Cardoso no
Teatro Municipal de São Paulo e Miriam Toigo
(Integrando o corpo de baile do aotsnon, são alguns
talentos que Porto Alegre e o Brasil perderam por não
oferecer condições de trabalho.
Cursos de formação básica para o bailarino existem. E
muitos. Além das nove escolas registradas tem dezenas
por ai. Quase todos os 1t.airros de Porto Alegre possuem
uma:

Hoje em dia, dil o professor Jão Luiz Rolla, ninguém
precisa sair mais de seu bairro para aprender dança.
Não é como antigamente que todos precisavam vir ao
centro. A procura pela dança tem sido muito grande e
atualmente lecionar dá lucro.
Na opinião de Cecy Frank, (diretora técnica da
Associação dos Professores de Dança do Rio Grande
do Sul, e diretora artistica do Grupo Experimental de
Dança) apesar dos inúmer.os cursos existentes, não
existe nenhum que dê uma formação completa pra o
professor de dança:

O professor - que em Porto Alegre faz tudo quando
se trata de montar um espetáculo, - precisa conhecer
música, cenário, iluminação.maquiagem, guarda-

roupa, e coreografia. Todas as coreografias são feitas
instintivamente e sem aprendizado, o que geralmente
implica numa perda de qualidade.
Para suprir esta falha. a Associação, fundada em 1969
por um grupo de professora de dança, tem promovido
cursos de extensão destinados a professores e alunos
adiantados. Nos últimos anos eles trouxeram Graciela
t.uc iaaí. Ricardo Ordofiez, Eisa Vallarino e Ester
Pira j ibe, entre outros. E ano que vem, a Associação-
que funciona junto a escola de Tony Seitz Petzhold, sua
atual presidente - pretende iniciar um curso superior
de dança para formar bailarinos, professores e
coreógrafos:

Esperamos que pelo menos quando estes bailarinos.
coreógrafos e professores esti.verem se formando, já
exista em Porto Alegre um corpo de baile oficial, que
nos foi prometido diversas vezes. diz Cecy Frank_ A
Prefeitura se mostrou interessadíssima no caso.
Vamos ver no que vai dar.
Nós continuamos trabalhanoo e tentando tudo.
A prova de que o pessoal da Associação está tentando
tudo foi a criação em 1974de um Grupo Experimental
de Dança destinado à experimentação e busca de novos
valores tanto na interpretação quanto na criação de
oanças. O grupo veio preencher a grande lacuna de
nosso Estado: a inexistência de um corpo de baile.
Todas as apresentações do Grupo Experimental desde
a sua fundação tem sido exitosas. Com coreografias
modernas.rnaior la de autoria deCecy Frank, o grupo
tem conseguido se manter de pé: Lenita Ruschel
Pereira, que foi uma de suas fundadoras. diz que em
1974a verba recebida da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura foi pouca. Serviu para pagar as
despesas com as apresentações durante a Semana de
Porto Alegre e ninguém ganhou cachê:

Os elementos do grupo deveriam receber cachê por
apresentação e não salário fixo, mas como os gastos
com os espetáculos são muitos dificilmente sobra algo
para os bailarinos. Em 75tivemos que dar um curso-
O Corpo como meio de Expressão e Comunicac:ão para
cobrir as despesas.
Este ano, as apresentações do Grupo Experimental de
Dança no Teatro de Câmara foram patrocinadas pelo
Departamento de Assuntos Culturais da SEC:

A SMEC e o DAC estão se entusiasmando pelo
trabalho do grupo. diz Cecy, tanto que o DAC já nos
pediu para o ano que vem um projeto para
apresentações em todo o interior do Estado. Na minha
opinião, nós estamos dando inicio a uma coisa que no
futuro poderá ser um corpo de baile.
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Existe um bom
público. Então ,

qual o problema?
I

o pcrfo-aleqr ense é um bom
público para a dança. E não
somente para os espetáculos que
vem de fora. As apresentações
locais tem tido sempre boa
receptividade. Os espetáculos da
escola de João Luiz Rolla (que este
ano comemora 25anos de
existência) já foram assistidos por
quatro mil pessoas numa só noite:
- O 2001,diz Rolla, teve um
público de 14mil mil pessoas
contando duas apresentações no
auditório Araújo Vianna e seis no
Teatro São Pedro de "saudosa
memória".
lenita Ruschel Pereira, que
apresentou suas alunas nos dias 18
e 23de outubro, no Teatro
leopoldina, também se mostra
satisfeita com o sucesso obtido.
Casa praticamente lotada nas duas
apresentações:
- Mas eu me mexo, diz Lenita.
Boto as alunas a venderem
ingressos, fazerem propaganda,
até que a casa esteja
praticamente lotada. É claro que a
maior parte da platéia é formada
por parentes das meninas (minha
escola tem quase 300 alunas) mas
mesmo assim vem muita gente
estranha. Senão era impossível
lotar um teatro como o
Leopoldina.
As cinco apresentações do Bolshói·

ir 'IV em 74tlver arn um público
total de 45 mil pessoas e o,
Festival de Inverno de Danças que
trouxe Margot Fonteyn teve em
suas três apresentações mais de 25
mil pessoas:
- Um público de futebol, diz o
jornalista Norberto Silveira que
participou da organização do
Bolshói· Kirow, e das
apresentações de New London
Ballet, Silhuetas (este ano): e
Mazowsze, no ano passado -o
que prova que a dança pode ser
tão popular quanto o esporte mais
popular do Brasil.
A apresentação do Ballet Stagium
de São Paulo que já consolidou sua
fama no Brasil inteiro pelos seus
espetáculos de técnica perfeita e
muita expressividade lotou o
Auditório da Assembléia
Legislativa. no dia 23de setembro.
No interior eles foram assistir idos
por 71)0pessoas em Sobradinho
mantendo esta média nas outras
cidades.
Norber to, que acompanhou de
perto o espantoso sucesso de
Bolshói-Kirow, lembra ainda que
dezenas de ônibus vieram do
interior do Estado e inclusive de
regiões distantes como a das
Missões para assistr o balê russo.

O que vem provar que no interior
do Estado também existe público
para dança:

- O melhor espetáculo que
fizemos com New London Ballet
foi em Pelotas, onde existem
inúmera escolas e boa tradição de
dança, além de um bom teatro, o
Guarani. Ja em Caxias, o
espetáculo do New London foi um
fracasso. O tempo estava horrível,
houve pouco tempo para a
divulgação e o espetáculo teve de
ser feito no auditório de um colégio
pois não havia outro local.

Este ano, o público de balê deixou
muito a desejar. As apresentações
de duas das melhores companhias
de vanguarda dos Estados Unidos
- o Elliot Feld e o Murray louis-
tiveram escasso público, o mesmc
acontecendo com os espetáulos do
New London e do Silhuetas (balê
folclórico espanhol)
Na opinião de Norberto Silveira
existem motivos para isto:
- Acontece que num período de 45
dias houve quatro espetáculos
diferentes: o New London, do
Avellaneda, do Elliot Feld e do
Murray Louis com preços
proibitivos. Temos que considerar
ainda que as condições climáticas
não ajudaram (meses de junho e
julho) e que não temos uma casa
de esoetacutos que reúna as
condições mínirnas para a
realização de grandes
espetaculos. Nenhum oferece
sistema de condicionamento de ar
que permita um pouco de conforto
para os artistas nem no verão nem
no inverno, onde a sofrimento
ainda é maior. O Gigantinhoexige
um Investimento muito grande e
so para construir o palco gasta·se
aproximadamente Cr$50 mil. O
Leopoldina - a melhor casa de
espetáculos, embora tenha muitos
problemas - exige que o
empresario assuma um
compromisso muito pesedo
antecipadamente, pois tem um
custo muito elevado. O Salão de
Atos da UF RGS não possui uma
estrutura de casa de espetáculos,
pois não tem bilheteria e os
camarins são deficientes. O Salão
de Atos da Puc fica muito longe e
seu palco exige adaptações para a
dança. O Cine Teatro Presidente
tem uma imagem desgastada de
cinema de bairro e o Auditório da
Assembléia - casa de alto nível,
boa estrutura para espetáculos,
excelentes condições para platéia
- não abriga espetacuros de
grande porte, devido a oequena
capacidade de público.

REVISTA ZH - 7-11-76 - Porto Alegre
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Apenas com dois anos de existência o novel Grupo Ex·
perimental de Dança está, após a direção de Lenita Ruschel
Pereira, nas mãos de Tony Seitz Petzold, a qual além de sua
Escola de Bailado, já dirigiu a CODANÇA e aqui está a pos-
tos com uma competente equipe de quatorze assistentes, sob
a direção artí tica de Cecy Franck, tendo por mestra de balê
Maria Margarida Pereira, além de Regina Guimarães, luz de
Clóvis Peretti, slides de Otávio Pereira e Gravason.

Já etndo tido destaques noutras temporadas CDm obras
de Piazzolla e Bach com coreografias de Graciela Luciano,
Cecy Frank e Ricardo Ordonez, sob o patrocínio da DCSMEC
e do DAC da SEC, o sarau anual de 76 apresentou DIVERTI.
MENTO N.? 1, em coreografia de Rolla, com música de Agda
Skjerne, num sextuor em que as variações foram de Regina
Guimarães e Scheyla Silva com conjunto a seis. Não foi algo
marcante como criação e na interpretação uma tendo caído.
Rolla deixou de IDOS proporcionar o apreciável FUNERAL DE
UM LAVRADOR, o que foi uma pena.

O grande tema da noite coube sem dúvida às VIBRA·
ÇõES, com música eletrônica de Tom Dissef'eld, em monta-
gem de Cecy Frank, a Energia de Licia Rockenbach e com a
equipe a onze intérpretes das VIBRAçõES. Magnífica coreo-
grafia e execução.

Prosseguiu o Sarau Coreográfico no Teatro de Câmara
com XANGõ sobre música de Ernani Braga e coreografia de
Cecy Frank com Airton Nobrega como Xangô e os doze mio
nistros do ritual.

O tema derradeiro da noite foi constituído por MALAM.
BO, com música do Conjunto Arco-Iris, coreografia de Tony
Abbott, figurinos de Ruben Gil e o conjunto de nove figuras.

O GED é integrado por Carlota Albuquerque, Licia Roc-
kenbach, Regina, Scheyla, Ver a Azevedo, Airton Nobre. Si.
dio Trindade e conta com oito colaboradores.

azer

ALDO OBINO

- ( O~q - v /1 /7~orra e sêu nale completam
jubileu de prata no dia 28
No próximo dia 28, quinta- tis.' e ~o espetá.culo traz ilu:

feira, Rolla e seu Balé apre- mmaçac de LU1~ f~;r~a, ~~_
sentar-se-ão com o novo es- qumana de a a lC10

etáculo de 1976 no Salão mes e som do Gravasorn- C?S
~e Atos da Re.jt~ria. Come- ingressos !?ara este espeta-
morando o Jubileu de Pra- c1:110poderao ser procurados
ta da escola, Rona revive, diretamente na es~cola O'U ~a
neste ano alguns grandes Panvel do Calçadão (Rua a

I momentos' de seu trabalhe Praia.' 121l~, ~ partir de ter-
como coreógrefo- O espetá- ça-feira proxima. Rolla vol-
c.ulo composto de três par- tara a apresentaI:-se co:n
tes, 'reúne as classes ínfan- seus alunos .nos dias 29, as
tis com peças como "Festa horas, e 30 as 16 horas,
na' Aldeia", "Perdidos na
Floresta Ehlcantada", "Os Pa-
tínadores" e "Naila"; na se-
gunda parte, o balé "Era Ro-
mântica", com música de
Chopin, liga-se diretame~te
ao melhor de Rolla, que m-
tegra a tercedra e última
parte do programa, com
"Masquerade", "Romanza",
"Crepúsculo", "Na Trilha",
"Réiquiem" e "Danúbio A-
zul".

Rolla tem a acessoria de
Erenita Parrneggiani Teixei-
ra e Regina AdyJles Guima-
rães, nas coreografias infan-



.UOLI.i\ E El1 B. LLf~T -
Quinta e sexta-Ieira, à!' 2lh
(sábado, às 16h ••. domingo, às
10h). no aliío dr- Atos da Rei-
toria da {lFRGS. Espl'tál'ulo
com emoratívo ao 25.0 aniver-
sârío da escola. No programa,
números infantis e juv ents
tros, Ingressos na Panvel do
Call'adão, aCre 25.00 e Or
lã 00 para a apresentavões à
nnít ••.•••.Crli 10.00 para vespe
raís.

Além de sus alunos, estorõo
participando dos e spe tô-
culos as solistas' Regina
Adiles Guimarões, Cheila
Silva e Virginia Ruschel os
bailarinos' Flávio Rodrigues.
Sidio Abel Trindade. Rauf e
Marcelo Silve ira. Ingressos a
venda na Farmácia Panvel
da Andradas.

nOLLA E EU BALLET -
Quinta e sexta-feira. il ~lh
(sábado, às 16b e domingo, às
10h), no Salão de Atos da Rei-
toria da. UFRG. Espetáculo
comemorativo ao 25.0 aniver-
sário da. escola. No programa,
números Infantis e juvenis,
tros. Ingressos na Panvel do
('al~adã.o.

Ci}t'é ~u c:.~ ~ ;to--4-C>CO_J

Danças
~AOb l-c

ROllA E SEU BAllET -
Em comernoroçõo aos 25
anos de atividades. o proles-
sor Rolla fará três espete-
culos com suas classes in-
fantil. juvenil e adulta. No
Solõo de Atos da UFRGS.
quintc-Ielro (orncnhõ). às 21
horas; s6bado às 16 horas e

! ",if~8~ai, ,.. I D.5a

_ _ '''--~~--"6 ~~-~ <..?l ~oi-k _.
Jubileu de Prata de Rolla

ROlLA E stLtg l E
Em comemoraçõo aos 25
anos de atividades. o profes·
sor Rolla fará três espeté-
culos com suas classes tn-
fantil. juvenil e adulta. No
Solõo de Atos da UFRGS.
qulnto-Ieirc (amanha). às 21
horas; sábado às 16 horas e
~ da_Pila Õ$o.... b Mi.
Além de sus alunos. estarõo
participando dos espetá·
culos as solistas Regina
Adiles Guimarões. Cheila
Silva e Virginia Ruschel os
bailarinos Flávio Rodrigues.
Sidio Abel Trindade. Rauf e
Marcelo Silveira. Ingressos a
venda na Farmácia Panvel
da Andradas.

Rolla e seu Balê fazem 3 espetáculos no Ano de Jubileu de Prata. Há 25
anos Rolla vem batalhando em prol da dança em nosso Estado, merecendo
todo o apoio de todos os que o conhecem. O 1.o espetáculo da Escola de Balê
de Rolla será hoje, às 21h, amanhã - também às 21h, sabádo - às 16h, e
domingo - às lOh, no Salão de Atos da Reitoria da UFRGS. Ingressos: na
Panvel do Calçadão (Andradas),

ROLLA E SEU B LLET -
Hoje e amanhã, às 21 horas
(sábado, às 1Gh e domingo, às
1011), no Salão de Atos da Rei-
toria. da IJFRGS. E~petáculo
comemorativo ao 25.0 aníver-

S.'UIO da escola. No programa,
números infantis' e juvenis. In-
gressos na Panvel do Calça-
dão, a Cr$ 25,00 e Cr$ 15,00
paro as apresentações à nol-'
te, e Cr$ 10,00 para vcsperaís,

Oomemoramdo 25 anos de exís-
têIliCia, o Ba'lê de RoHa, inicia
hoje. às 2:1 horas. a aoresenta-
ção de seu espetácuio anual, no
salão de atos da UFtRGS. O pro-
flIT.a.maé constrtuído de três pae-
tes: A primeira a carco :ias elas-
se6 infantis e juvems. mostrará
quatro números :"Festa na Al-
deia." (Rispoli, F'rcbren. staul»
com partícípação especial de Da-

Rolla e
-'~ ~~~ ~~ {"to( T b

seu balet no salão da UFRGS
vid Camargo; "Perdido nj\ Flo-
resta Encantada" (Wald'teufel) ;
"Patinadores" (Waldteufel) e

'''Na.ida'' (Delibes). A época 1'0-

mántica, utíüzando música. de
Oh<JiPin, constitui a parte c~ássi-
ca. A terceira e última parte,
compõe-se de flashes retrosoectí-
vos de montagens de anos ante-
riores, corno: "Ma.squerade". de
Ka.ahaturian; •Grand Canyon".

de F. Gro!e, "R.equjeom", de L.
Lig etí e "Danwbío Aaul", de J.
Strauss. Como solistas apare-
cem: Regina. Guimarães, Shej.Je,
Silva,. Virgfnía Rusche.l. Flávio
Rodl'igues, Sidio Abel Tdndade,
Rauf e Maroelo Silveira. Após a
estréia de hoje, o espetáculo se-
rá reprisado amanhã, às 21 ho-
ras, sábado, às 16 e t gt,
••••••••••••. Ingressoo à venda
na Panveã Ao Calçadão.



------ESraCO!) nfQ - •..•arcem
do Banco Maisonnave
de Investimentos

08,00 - Rádio Notícias BRDE
08,10 - Programa -Aqora- -

Gentileza da Caixa
Econômica Estadual

09,00 - Correspondente Renner
09,10 - A Música da Guaiba -

Cortc sía de Herrmann -
Tudo Para Construções

10,()() - Rádio Notícias BRDE'
10,10 - Trabalhando Com I,:.jsica

Oferta da Lacesa

Eucatexpo (Av. .ndependêncla, 375)
Exposição de fotografias denominada

-Caras e Oorcas-, reunindo 34 figuras de
Porto Alegre, fotografadas por Sérgio
Axelrud e Leonid Streliaev. Horário co-
mercial.

Galeria Guignard (Hotel PI.aza San
Rafael) - Individual de Mino Carta, ex-
pondo 16 trabalhos em tiota acrílica so-
bre tela. Das 10 às 12 e das 15 às 21
horas.

Show Room da Sharp (Av. Indepen-
dêr ca, 359) - Exposição de Nunciata,
pintora primitiva de São Paulo, pela pri-
meira vez em porto Alegre. Horário co-
mercial.

MARGS (Salgado Filho, 235 - 1.0 an-
dar) - Mostra denominada -Forrnas- e
«Estruturas», reunindo gravuras de 20 ar-
tistas alemães. Até primeira semana de
novembro, pela manhã, tarde e noite.

Sete Povos (Senhor dos Passos, 235
- 3.0 andar) - V Salão Uoíveraitário de
Arte, reunindo trabalhos de 71 artistas

ROLLA E SEU BALIô - Salão de. Mos
da UFRGS (Travessa Paulo Gama) - A-
presenta seu espetáculo anual, composto
de três oartes, onde destaca-se uma co-
lagem de números mostrados nos últimos
anos. Estréia hoje, às 21 horas. Ingressos
na Panvel do

TOOUINHO E SIMONE - Gigantinho
(Estádio Beira-Rio) - Reunião do com-
positor-violonista com a cantora revelada
com -Gota D'Aqua-. Amanhã, às 21 ho-
ras. Ingressos no DCE/UFRGS.

MOVIMEN70S E INSPIRAÇÕES
Teatro de Arena (Altos do Viaduto da
Borges) - Espetáculo de expressão cor-
poral reunindo a baílarína Ana Maria MOr)-
dini e o ator/diretor Luís Arthur Nunes.
Hoje, às 21 horas, oorn patrocínio do
DACjSEC.

MURO DE ARRIMO - Teatro de Câ-
mara (República, 575) - Monólogo de
Carlos Oueiró a Teles interpretado por Mi-
gue.1 Ramos, dirigido por 'Clênia Teixeira,
com patrocínio do DACjSEC. Hoje, às
21 horas. lnoressos na bilheteria.

PLANETARIO (Ipiranga, esquina Ba-
miro Barcelos) - Mostrando o programa
-Escalada Clentifica-. onde são apresen-
tadas as constelações e suas lendas. De
terça a sexta-feira, às 20h30min.

MEXER É PODER - Teatro Leopol-
dina (Av. Independência, 935) - Revista
musical que traz de volta a porto Alegre,
o cômico Colé, acomoanhado por Luci-
nha Apache e Luana. Estréia hoje, às 21
horas. Ingressos na bilheteria, a partir
das 14 horas.



16 - SECÇÕES

BALf DE ROLLA ESTRÉIA HOJE
Comemorando vinte e cinco anos de atividades, João Rolla

e seu Balé estréiam hoje o novo espetáculo para 1976, no Sa-
lão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
às 21 horas. Este espetáculo sewá reprisado amanhã, no mes-
mo horário. dia 30 às 16 horas (!Sábado)~:aiIPolí~fij;li!l8ilmrs
(>lC!lIM9Jb~. Para este ano, Rolla preparou novas peças para
as classes infantis, e a segunda parte do espetáculo constará
da reprise de alguns de seus melhores trabalhos até hoje.
Na foto, um momento do espetáculo.



. A~TPNiC? ONOFRE"

a,que'O desdttc dos 'que.

"SOclat Arylanhas~ró o, 6ltlmodia,
quando alguma. revelaçõe. s.,ao '

, conliecldQ.s.

COL. NATERI!lA

,_, , Para' bem, de, tGdos, ~_amlgo
, Co!é, que faz ,rir hoinem e mulé

estó, .rn nossa sáóta' -terrlnha: '
. Sempr!, ful,ngatadopelo ganero

revista, porque é todo'alegrla com',
umacompen'Çlç!lo de mulher, que
enchem oi olhos. Ontem' ei •• I.tl o

.e'ipet~cuIQ'_,. depois falarei
melhor, e no. momento-' fôtura'r'

, ,!,'o Teatro.L!tOpoldlnb.

"

Dança
ROLLA E SEU BALLET - A

conhecida escola gaúcha de balé,
que neste ano completa 50 anos de
atividades, apresenta-se às 16
horas, no Salão de Atos da
UFRGS,. O espetáculo, que será
dividido em duas partes, tem em
seu programa: O Pastor Brinca
corro ~ua Flautinha, Soldados em
Gr~Festa na Aldeia, Perdido
na Floresta Encantada, Os Pa-
tina dores e Naila, que serão
apresentados pelas, turmas do
infantil e juvenil., na primeira
parte ( segunda parte), as classes
adianrdas apresentarão. A Época
Romântica, com música de
Chopin; e na, terceira parte,
frashes de balés com o Grand
Canyon e 200 t.lngressos no local
ou na Panvel do Caçadão à Cr$
25,00 e Cr$ 15,00.

BALLET CLASSICO E

Musical
Hevivendo a época do teatro de

revista, a Companhia de Colé está
apresentando, no Teatro Lepoldina
I Independência, 925), um musical
que conta com a participação de
próprio Colé, de Lucinha Apache,
Luana c mais 2B figuras,

Dança
ROLLA E SEU BALLET -

Completando 50 anos de
atividades, a Escola Rolla
comemora apresentado-se às 21
horas, no Salão de Atos da
UFRGS. O espetáculo, que será
dividido em duas partes,' terá
como bailarinos solistas: Re-
gina Guimarães, Scheyla Silva,

I Virgínia Ru s c h e l ,
Flávio Rodrig~es, e

Sldio Abel Trindade. Ingressos

lno local ou na Panvel do Ca-
çadão, a Cr$ 25,00 e Cr$ 15,00.-

\lYl1i~~2~1L<\~
. ROLLAE SEUBAt~ET--
Em comemoraçllo aos 25
anos de atividades, o profes·
sor ' RoUa. fáró. "três esp~ _

'tóculos eem' suas 'classes In-
fantil. juvenil e. ad,ulta. No

'Salao de Atos do UFRGS,
'sóbado s' ,16,-horas --, , . Além

de seus alunos. 'eitareo per-
ticipando do.e.petóculos os

:solista$. ,.Reglna Adlla.
Oulmarll.s, -Chella: Silva ' '

. e Virgl'hla RU,schel os
bailarinos Flóvio R~rlgues,
Sldlo' AbelT.rindade,.Rauf e,
Márc:elo Silvelra. Ingressos o
venda na Farmócja ponvel'

":.da, ~ridradas.



espetáculos

REVOLTA DOS BRINQUEDOS - Peça infantil de Pernarn-
bueo de Oliveira e Pedra Veiga, montada pelo Grupo Equus de
Novo Hamburío, com direção de Elizar D'Aquino, aluno do DAD-
UFRGS_ O elenco é praticamente desconhecido: Nara Beck, Lau-
ri Kunsler, Leandro Cristian e outros. Teatro de Arena (altos Via:
duto Borges), hoje e amanhã, às 16 horas. Ingressos na bilheteria.

ROLLA E SEU BALÉ - Espetáculo comemorativo aos 25
anos desta escola de balé, tendo como solistas Regina Guimarães,
Sheila Silva, Vírgínía Ruschel, Flávio Rodrigues, Sidio Abel Trin-
dade e Marcelo Silveíra. Salão de Atos/UFRGS (Travessa Paulo
Gamai, Hoje às 16 horas, última apresentação. Ingressos no lo-
cal.

--ibtS,.;.t.· ~'=D.~'U_-_::':>~~~=!lJ;....:.W=·=-=-.v-.......,~_. ,"--_·2_·O--,I..{ 0(" ~ (

Danças_
ROLLAE SEU IALLEt-Em comemorcçõc oos 25 anol dé atI-

vidades. o professor Rolla faró •• petóculos com suas classu Infan·
til. juvena e adulta. No SalOo de Atos da UFRGS.hoje. sóbado. 'ós
16 horas.

Além de seus alunos. estareo participando dos espetóculos as
solistas Regina Adiles Gulmarees •.Sheila Silva e Virgrnla Ruschel
os bailarinos Flóvio Rodrigues. Sidio Aber Trindade. Rauf e Marcelo

Silveira. Ingressos a venda na Farmócla Panvel da Andradas. O
elpetócolo de amanhe neo seró ~ealizado. conforme dJv~lg'.

~ anterior. . .

ESCOLADEPERÓLAAAMRALDA SILVA'-Balé Infantil. clósiico
e moderno serõe apresentado pelos alunos da professo;a·Perola.
Hoje ós ·19h30min. no Teresépolls Tênis Clube. .

30\Aol t'
CORREIO DO POVO

Escola de Balé
de Rolla
Hbje às 16 horas (liCOITel'i

novo espetáculo da. Escola. de
Balé no Professor iRolla. - que
completa. 25 anos de atívídade
- mo salão de Atos da Reíto-
:ma da. UF1RGS. Os ingressos
podem ser adquiridos na Pano
vel da Andrada ou na bíthe-
terra do Salâo de Atos e o es·
petáculo começa às 16 horas.

PROGRAMA
1." iOOll'te: Pelas Olasses ln-

rfanltilS- e Juvenís:
Festa na Aldeia (com 'Parti.

cipaçâo especial de Darvid Oa-
margoi ; "Perdido na Ploreste,
E!nJcalnrtalda" ; HiPaJtdna.doce5" ;
HN1aHa".

2." ~te: balé clássicos de
Chopin.

3.' paate: "Masquerade ",
"Orand Oanyon ", "Requíen de
L. Lígeti " e "Damubío .A:zlU1".

Além das ';ÜUltllls tomam par.
te aIS solistas Regina Adiles
Guírnarâes. SíheUe, S1lva e Vír-
ginia. Rusehel e ainda os bai·
la.rinos F1&'io Rcdrígues, Si·
<ti.o Abel Trindade, RlaUl e
M9.l"Celo Silveire..



Jubileu 'de Rollél e seu Balé
João Luiz ,ROLLA por uma década labutou como bailari-

no na Escola de Tons Seitz Petzhold e após formou sua pTÓ'
pria Escola, que agora comemora seu jubileu de prata, com
um sarau coreográfico no Salão de Atos da UFRGS. que dura
três horas e meia, com um espetáculo que é uma seletiva
retrospecçâo do itinerário de 25 anos de lides.

O jovem e apreciado dançarino do passado transformou-
se em autorizado mestre de dança e, pai-alelàmente, tornou-
se um coreógrafo f.ecundo e renovador, tendo a Escola co-
meçado com 35 aos 200 discípulos da atualidade, sempre Ia-
borando com boas equipes técnicas e formando bons solistas.

Nessa panorâmica de evocação e revisão do Pretérito, te--
mos em vista as inolvidéveis abras-primas suas .que foram
"2.0001, Experiências pelas Fronteiras Sem Fim da Dança",
inspirada no filme que revolucionou a cinematurgía, numa con-
cepção coreogrâdica primorosa, sob a música que ia de' Ri-
ohar Strauss a Ligetti e outros, A ORQUESTRA. sob música
de Benjamin' Britten, a Suíte GRAND CANYON, de Feroe
Grofé, o ENSAIO com instrumentos 'eletrônicos e percussão
e a DANÇA DA ABSTRAÇÃO foram outros primores dê sua
cri atividade, a par da CATEDRALE ENGLOUTIE, de Debussy,
Os Bail-ados no TANNHAUSER, de Wagner com a OSPA ~
Sehumann nos ESTUDOS SINFôNIOOS, PAPILLON e em con-
certo. Além disso, a LOND ON FAl'l'TABIA e ASSASSINATOS
NA 10.a AVENIDA, AS APARIçôES, de Liszt e a BURLESCA,
de Béla Bartãk, 4 PRELúDIOS DE DEiBUSSY, PERSiEGUI-
çÃO, OS HOMENS DE PRiETO. de Paulo Ruschel, os IMPRO·
VISOS, de Schubert, FINLÂNDIA, MASQUERADE, CONCER-
TO COM MúSICA DE CHOPlN, FUNERAL DE UM LAVRA.·
DOR 'e CANTA BRASIL, num retrospecto que fizemos. Ore·
pertório deste ano foi uma reconstituíção sem as montagens
e nem a integra de algumas de suas principais obras, afora
as que lhe foram Impossível reconstituir, sem as montagens

_ ••..•..~n- pa 00' giratório: esmo assim o espetáculo . xau
tivo de três horas e meia.

A primeira parte coube às classes infantis e juvenis, com
FESTA NA ALD~IA, PERDIDO NA FLORESTA ENCANTA·
DA, OS PATINADORES e NAILA com piano de Amália PQ.
reira e asensaiadoras Erenita Teixeira, Maria Aparecida A·
gustoni e Regina Guimarães, num labor cuidado. A tyartt"
central coube à Época Romântica, com oito obras de ChlY])il\
e com coreografia de Rolla, obra razoável, mas sem o nivl!~
que a Escola obteve em 1975, no Palácio Farroupilha, com
Sehumann .

MASQUERADE de Kachaturian foi agradavelmente repos-
tae fulgor teve AURORA, do "Grand Canyon", de Grofe, as-
sim como CREPúSCULO, NA TRILHA e o RÉQUIEM, "dA
2,001", com música de Ligetti, DANúBIO AZUL encerrou o
espetáculo, com seu elã romântico. Houve uma sugestiva e
íntercalada projeção de slides das coreografias de muitíssi-
mas obras suas em belos momentos bem coloridos e em ,,,,.
qüência .

O espetáculo, sem montagem, jogou cama iluminação dê
Luiz Corrêa e sua Equipe e assim o serão foi ascendendo
de nível transfigurador na última parte. Rolla teve corno a!-
sessoras Erenita Teixeira, Maria Aparecida Agustoni e Reg!·
na Guimarães e Natalício Gomes e .sua equipe na maquinaria
e o 'som Graveson , Solistas em forma temperada e os grupos
f'l conjuntos atentos.

Fiem termos- algumas das ínolvidâveis obras-primas é ím-
possível a íntegra dos fragmentos propostos e suas monta.
gens, a evocação Ioi eloqüente, princípalmente em GR.A?\ID
CANYON e "2.001".

Rolla, no desfecho, foi devidamente ovacíonado pelo pú·
blico que acorreu aos j ubilosos pregões evocadores do itins-
rário da Escola através de cinco lustros de iniciação de g'l'!'
rações e de singulares criações coreográficas desse provecto
e res-peitado artista gaúcho, Que' dedicou a existência à lua
vocação coreográfica.

Correio' do Vo"o
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Porto, Alegre, domingo, 11/ II/?~

ANTONIO ONOFRE

Gosto de tomar o coletivo, porque não me traz pro-
blemas de manutenção, mudanças, desastres, amores in-
teresseiros, olhos na estrada. E ali no banco, fico a olhar
vidas que passam, as paisagens diversas. E fico remoendo
coisas e dizeres e lembrando que quando a fortuna nos
acaricia, é por que nos quer ludibriar.

UMAS E OUTRASO POEMA FUGA

Fico tra nquilo huscando mais
uma vez ler os versos da minha
cillliga Gclça Marfins: "Curaste
chagas de um corpo ferido.!
Sugaste as lágrimas! caldas
sobre meu rosto./ Mataste a
sede de làbios febris.z Deste
v id a a um corpo! amortecido.!
E ao final. quando tudo!
renascia. partiste.... ..

Rolla c Seu Ballet. deverá es-
treiar na proxima semana no
Au d it o r io da Assembléia
Lcgislativa. Ente classes infantis
juvenis e adcantadas com Ballet
Moderno "2001". ooסס0 Boate
do CPG. funcionara na noite do
dia 14. porque é vespera de
feriado. Rumo a lpanema
ooסס Na mesa domingueira:
Creme de ervilha. maionese de
galinha. macarrão. feijão
mcxidi •. lingua ensopada. pas-
tcfao de camarão. arroz. à ca-
lahrez a, couve-t1or ao molho
bra n co. carne de panela.
Vinhos. cervejas e sucos. Torta
de Chocolate, Sorvete com
Morangos. ooסס0 Ronde nossa
cidade procurando conhece-Ia
melhor. 0000 A. noite é rolar no
tapete. Debussy. uísque, sus-
suros de amor. Dorme traquila
querida!... ooסס Sarava Pai
Maior, Zambl, Ogurn, Iernanja.
Xampanà, Pai Antonio, Oxum,
Ox o s s e , Ba r a , Cosme e
Daruiaol.

ALER-CINEMAS EM
IAS

Nada menos. do que 700 cinemas
fecharam as portas neste nosso
dadivoso Brasil. Manjem que
dos 250 milhões de espectadores
em 1976, passou-se o ano de
lY7!l. para 18S milhões. Dizem
que a tendência é piorar. Aqui
em nossa cidade que amamos, 3
cincmascstáo para fechar. e

dizem que antes de 1980. Esta
brut a a coisa ...

Esta Porto Alegre. que sabemos amar intensamente. mostra no-
vamente nosso índice de cultura e de civilizaçào.: quando da Mostra
Beneficente", promovida pel.o Movimento Assistencial de Porto Alegre
na Sala" Alvaro Moreira - Centro Municipal de Cultura" de nossa
cidade, que irá até o dia de hoje. Sào 40 melhores qu~dros, onde entre
muitos estão Poussin, Styka, Zubaran. Parrueggiano. Belli, Correas,
Verocchio. Oscar Boeira, Di Cavalcanti, Antonio Parreiras, Aldo
Locatelli, Wisky João Fahrion. Angelo Guido, Jose de Francesco (aquela
Cirandas, Cirandinhas, vamos tOd05 Cirandar), Edgar Koetz, \ntot1lo
Dias. A renda este maravilhoso vento cultural e todinh P r as obras
assistenciais do MAPA que n rc e t til, nosso, aporc, Ilustrandc esta
coluna as distintas figuras de Alud Rodrrgue s da SII- ••, R) 'i Marta
Pires da Silva. a ilustre senhora Mana Ilei Pila \ I leia c U LI tre s-
poso n(JSVJ magnifico Prefeito Guilherme Socias V I leia l' d na
"Movtra Beneficente' .

o FATO

Sim, doce Maria, o coração sente o beneficio e o gesto
cx prime o reconhecimento.
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Gtória QucirO'l, Carlcs Dittert
e Amaury Renê, do Teatro Mu.-
nÍ{·ipa,l dó Rio de Janeiro. Par-
t.cipação do coral da PUC. Dd- -
rcção arlísti~a e regência do:'
maestro Frederico Gerãíng Jú-
nior , Cenários e Iiguainos de
Carlos Kur.

• MARIA JULIA DA ROCHA
- Hoje, às 21h, no Teatro Leo-
púad!ina (Independência, 925).

e<::retácuio de balê doa Bscola
:Miaóa Julia da Rocha com O
Valor das Pequenas Coisas.
Prece (homenagem póstuma ao
maestro Leo Sehmeider, com
música do hoenenageado) e Es-
quema, com música de Proko-

fJf'H. Ln.g,re6Gos a Cr$ 100.00 •

o-s 90.00.

ROLLA E SEU BALLET -
SP-xta·fei'l'a, às 21h, no auditó-
r~o da Assembléia Legislatrva,
eepetâeulo de balê 'Com as
eíasses infantis, juvenis, adian-
toadas. Ingressos na Panveã do
Caãçadâo. Também nos dias 17

e 18.
• A FORÇA DO DESTINO -

Em PelotllJs, amanhã, às '21h,
JloQ'V'aapresentação da ópera A
Força do Desti'no, de Giuseppe
Verdi. Produção do Centro de

C<lGtura Musical da PUC, COIl11

}.fareI Valéris, Eduardo Fera.n-

eí, Horário Mastrango, Nino

Meneghetti, Nino Bianchi (do
Teatro Cólon de Buooos Ai~'es),
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GORREIO DO POVO POR1'O ALEGRE.

Um momento de "2001'". coreoqraiia de Rolla

Rolla e seu Balé se apre-
sentarão nos próximos dias
16 e 17 às 21 horas o no dia
18 com dois espetáculos, res-
pectivamente às 16 e 21 ho-
ras, n.o Auditório da Assem-
bléia Legi lativa do Estado.

O programa terá em sua
primeira parte a apresentação
das classes infantis e juvenis;
na segunda classes adiantadas

e, encerrando o espetáculo, a
encenação de "2001". coreo-
grafia de Rolla que, à época
de seu lançamento. se consti-
tuiu em grande sucesso de pú-
blico e crítica.

Rolla e seu balé mostram
"2001" nesta semana

Os ingresses para os espetá-
CUIOiS estarão à vendia a par-
tir de terça-feira, na Panvel
do Calçadão.



PORTO ALEGRE.

TERÇA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE. 1979
CORREIO DO· rovo

eu balé mostram
nesta emana

Rolla e seu Balé se apre-
entat ão no próximos dias

16 e 17 às 21 horas e no dia
18 com dois espetáculos, res-
pectívamente às 16 e 21 ho-
ras, no Auditório da ASS'"
bléia Legi latíva do IDtitadJo.

O programa terá em sua
jn imeira parte a apresentação
das classes infantis e juvenis;
na egunda ela es adiantadas

e. encerrando o espetáculo, a
encenação de "2001", coreo-
grafia de Rolla que. à época
de seu lançamento, se constí-
tuíu em grande sucesso de pú-
blico e crítica.

Os ingressos para o e petá-
culos e tarão à venda a par-
tir de terça-feira, na Panvel
do Calçadão,

FOLHA D-A TARDE
,13 DENnVEMBRO DE 1979 -.;

. orama
e petáéulos = POR~O ALEGRE~ =

o SENHOR GALíNDEZ -
Teatro de Câmara' (República,
575) - Peça de Eduardo pav·
Iovskí montada pelo Ga"Upo Oir-
00 XX COm díreção de Paulo Al-
buquerque , Amanhã, às 21h.

IDENTIDADE EM DELITO -
sala Al'VaIl'OMoreim (Centro M'll-
nictpál de Oultura.) - Proposta
teaJtral do Gl'UPO Sentido do Cor-
PO, dírígída por OsIrlos W1adi-
mirsk;y. Estréia a.manhã, Boi 21
horas.

BONS TEMPOS, H'ElNT
'reeMo Loopoldina (Av. Indepen-
dência) - Show do conjunto
MPB-4, com texto de MUIôr
Fernand~. aMéia amanhã, às
21 horas.

lt'OLLA E SEU BALI! - Audi-
tório da. AL (Praça. da Matriz)
- ll!ta escola de damça a,pres<>n-
ta. seu espetáoulo anual, seJCta-fei.r--'
ra, às horas. Ingressos na. Pa4l-
vel do ea1ç.a.d-

MENSA
_ planetário UFRlm
ranga) - Mito e ciê
dcs nuan programa que
ponder dúvidas. Qui!-

. às 20h30min. Sábado
gos, às 1!}h30min e

NOVAS AVENTURJ
TltELA - Planetár
(Av. Ipirange.) - Prl
pecíal para. crianças
trela intrometida é pI
guia das excursões
Sábados e domin~
3()min.

OS SALTIMBANCOS
Presidente (AV. Benjs
tant) - ~em
cida peça ilnlf8llllbil, d:
Dilmar Messias. SáoI
míngo, às 16h.

SOLUÇÃO DAS PI
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Sexta-feira, às 21h; no "auditó- Amanhã; às 18h30min, na
rio da Assembléia Legislativa, Sala l2- do Anexo da Aliança-
espetáculo de balê com as Francesa (Andradas, 1270,
classes infantis, -juvenis, a- primeiro andar), palestra do
diantadas. Ingressos na Pan- professor Jean Bulens com
vel do Calçadão. Também nos projeção de diapositivos, se-

..; dias 17 e 18. bre Evolução da Pintura no
século 20. Entrada gratuita.

QUI TA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 1979-
CORREIO DO POVO PORTO ALEGRE,'

aOLLA E SEU BALLET ESTRÉIA AMANHA
Amanhã às 21 horas estréia no auditório da A,ssembléia Legislativa o espetáculo
"Rólla e seu Ballet" com um progmma selecionado, divido em três partes: a primei-
ra, a ser apresentada pelas classes infantis; a segunda, pelas classes adiantada. e,
G terceira e última, ccm o balé moderno "2001", também com coreografia de Rol/a.
O "Balé 2001" tornou-se grande sucesso de público quando de S'Ua estréia em
1969, se11do assistido por doze mil pessoas. Os ingressos para o espetáculo de ama·
nhã e para o de sáblldo, também às 21 horas. e os dois de dOl'l'tingo, respectiva·
mente às 16 e 21 horas, encontram-se à venda na PanVel do Calçadão.



~orto Alegre, quinta-feira, 15/11/7~
DlARIO DE NOTlClAS

ESPETACULDS---~:-" I
BONS TEMMt HEIN? - Hoje ~ amanhã, Medeiros, 835) a novela de Josue Gui-
às 21 horas, no teatro Leopoldina (Indepen- marães, Luis Fernando Verissimo e Moacyr
dência, 925), show musical com o MPB-4, Scliar, com adaptação de Carlos Carvalho.
formado por Magro, AquiJes, Miltinho e No elenco Biratã Vieira, EJlen Nara,
Ruy. Participação especial de Bebeto Cas- Deodoro Gomes" Maiara Cavalheiro,
tilhos e Mário Negrão. O texto é de MiJlôr Daniel Quintana, Roberto Adonis, João
Fernandes que informa sobre os 15 anos de 1aborda. Em nova temporada de quartas a
carreira do grupo e as transformações domingos. Ingressos a Cr$ 80 e Cr$ 50.
paralelas por este pais. Ate domingo, com O SENHOR qALINDEZ - Hoje e amanhã,
ingressos a Cr$ 200 e Cr$ ISO (hoje edomin- às 21 horas, no Teatro de Câmara (Rua da
gol e ao preço ünico de Cr$ 200 (sexta e Republica, 575) a peça de Eduardo Paviov-
sábado). sky, com direção de Paulo Albuquerque. No
lDENTID~DE DO DELITO - Hoje e elenco, Nirce Lervin, Maria Clara Jorge,
amanhã às 21 horas, no auditório Alvaro Gilberto Perin, Zé Carlos Machado, Caca
Moreira do Centro Municipal de Cultura Amaral, Clarice MuJler. Montagem do Cir-

(avenida Érico Veríssimo esquina Ipiranga) co XX, com censura ate 18 anos. De quartas
a peça com roteiro e direção de Carlos a domingos, com ingressos a Cr$ 100 e Cr$
Wladimirsky, numa montagem do grupo 50.
estreante Sentido do Corpo. No elenco estão VIVA Ml::XICO - Amanhã às 21 horas, na
Delmar Machado, Vanda Coronel e Valter Sala Studio (Jose do Patrocínio, 700) o
Costa. Temporada de quartas a domingos, audiovisual de Flávio dei Mese, sobre o
com ingressos a Cr$ 50 e Cr$ 30. México de ontem e hoje. De sextas a do-
DERCY BEAUCOUP - Hoje e amanhã às mingos. Sextas às 21 horas; sábados e
21 horas, no Teatro Presidente (Benjamin domingos às 16 e 21 horas. Ingressos' a Cr$
Constant, 1773), espetáculo com a cO-1--;7~0~e..;C:;r~$~60~.'íT-;-;:-;-;;-;::;:--;=:-:-;:::;:--;::-;-;:7
mediante Dercy Gonçalves. Direção de l<ULLA I::.~I::.UBALLET - Amanhã, às 21 (
Dercy que surge no elenco ao lado de Luiz horas, no auditório Legislativa, a estréia do )
Carlos Braga Vera Abelha, Roberto ballet anual de Rolla, com programa di-
Domingos, e Leila Cristi. Ingressos de ter- vidido em três partes: a primeira, a cargo de
ças a quintas e domingos a Cr$ 150; sextas e classes infantis e juvenis; a segunda por
sábados a Cr$ 200. Até o dia 18. classes ad iantadas com Ballet Clássico; a (
OS CONSTRUTORES DO IMPl::RIO - terceira com o Ballet Moderno 2001. Tarn-
Hoje e amanhã às 21 horas, no teatro do bem no sábado às 21 horas e domingo às 16
DAD (Salgado Filho, 340) a peça de Boris I e 21 horas. Ingressos no local e Panvel do
Vian com direção de Ezequiel Capelini t Calçadão a Cr$ 70 e Cr$ 50. I

15 DE NOVEMBRO DE 1979 FM
~ QUINTA-FEIRA •

AITDIOVISuAL

• VIVA MÉXICO - Amanhã.,
às 21h. '10 Studio (José do Pa-

.troclnio, 7(0)~ Viva l\Iéxico, de

Fábio DeI l\[ese. Audiovisúal so--

bre o "'léxico de ontem e de ho-
je. Sábado e domingo às lGh •

21h. Ingressos a Cr$ ,60,00 e CrJ
70,011.

DA ÇA (

• ROI.LA E SEU BALLET - A-
manlti às 21h, no auditório da

Assembléia -Legislativa, espetãcu-
10 de balé 'com as classes infan-
tis, juvenis, adianta(las. Ing'res-

sos na Panve! do Calçauão. Tam-

bém nos dias li e 18.



DtARIO DE NOTlCIAS Porto Alegre, quinta-feira. 15/1/79

ACUARAMA NESTE FERIADO'EM TRES HORÁRIOS: lOh, 15h, e 19 horas.

BONS TEMPOS, HEIN? . Hoje e amanhã.
às 21 horas, no teatro Leopoldina (Indepen- .
dência, 925), show musical com o MPB-4,
formado por Magro. Aquiles, Miltinho e
Ruy. Participação especial de Bebeto Cas-
tilhos e Mário Negrão. O texto é de Millôr
Fernandes que informa sobre os 15 anos de
carreira do grupo e as transformações
paralelas por este país. Até domingo. com
ingressos a Cr$ 200 e Cr$ 150 (hoje e domin-
go) e ao preço único de Cr$ 200 (sexta e
sábado).
IDENTIDADE DO DELITO - Hoje e
amanhã às 21 horas. no auditório Alvaro
Moreira do Centro Municipal de Cultura

(avenida Erico Veríssimo esquina lpiranga)
a peça com roteiro e direção de Carlos
Wladimirsky, numa montagem do grupo
estreante Sentido do Corpo. No elenco estão
Delmar Machado, Vanda Coronel e Valter
Costa. Temporada de quartas a domingos,
com ingressos a Cr$ SO e Cr$ 30.
DERCY BEAUCOUP - Hoje e amanhã às
21 horas. no Teatro Presidente (Benjamin
Constant. 1773), espetáculo com a co-
med iante Dercy Gonçalves. Direção de
Dercy que surge no elenco ao lado de Luiz
Carlos Braga Vera Abelha, Roberto
Domingos, e Leila Cristi. Ingressos de ter-
ças a quintas e domingos a Cr$ ISO; sextas e
sábados a Cr$ 200. Até o dia 18.
OS CONSTRUTORES DO IMPl::RIO -
Hoje e amanhã às 21 horas, no teatro do
DAD (Salgado Filho, 340) a peça de Boris
Vian com direção de Ezequiel Capelini
Filho. Montagem do Departamento de Arte

Medeiros, 835) a novela de Josue Gui-
marães, Luis Fernando Verissimo e Moacyr
Scliar, com adaptação de Carlos Carvalho.
No elenco Biratã Vieira, Ellen Nara,
Deodoro Gomes. Maiara Cavalheiro.
Daniel Quintana, Roberto Adonis, João
T aborda. Em nova temporada de quartas a
domingos. Ingressos a Cr$ 80 e Cr$ SO.
O SENHOR GALINDEZ - Hoje e amanhã,
às 21 horas, no Teatro de Càmara (Rua da
República, 575) a peça de Eduardo Pavlov-
sky. com direção de Paulo Albuquerque. No
elenco. Nirce Lervin, Maria Clara Jorge,
Gilberto Perin, Zé Carlos Machado. Caca
Arnaral , Clarice Muller. Montagem do Cir-
co XX, com censura ate 18 anos. De quartas
a domingos. com ingressos a Cr$ 100 e Cr$
SO.
VIVA Mf:XICO - Amanhã às 21 horas. na
Sala Studio (José do Patrocínio. 700) o
audiovisual de Flávio dei Mese, sobre o
México de ontem e hoje. De sextas a do-
mingos. Sextas às 21 horas; sábados e
domingos às 16 e 21 horas. Ingressos a Cr$
70 e c-s 60.
ROLLA E SEU BALLET - Amanhã, às 21
horas. no auditório Legislativa, a estréia do
ballet anual de Rolla, com programa di-
vidido em três partes: a primeira, a cargo de
classes infantis e juvenis; a segunda por
classes adiantadas com Ballet Clássico; a
terceira com o Ballet Moderno 2001. Tarn-
bêrn no sábado às 21 horas e domingo às 16
e 21 horas. Ingressos no local e Panvel do
Calçadão a Cr$ 70 e Cr$ 50.



SHOW
MPB4
No Teatro Leopoldlna (Independên-
cia, 925), às 21 horas, continua o show
do MBP4, Bons Tempos, Heln?!, com
texto de Mlllôr Fernandes e direção
geral de Beníamtm Santos. O grupo,
como todos sabem, é formado por Ma-
gro (teclados, percussão e vocal), MIl-
tlnho (violão, guitarra, viola, cavaquí-
nho e vocal), Ruy (baixo, violão, per-
cussão e voz) e Aqulles (percussão e
voz). Ao lado deles, os Instrumentlstas
Bebeto Castllhos (baixo, flautas e per-
cussão) e Màrlo NegrAo (bateria,
flautas, sanfona e percussão). No
show, entre outras, o MPB4 mostra If
I Fell (Lennon/McCartney), Se Meu
Time Não Fosse O Campeão (Gonza-
guínha) , Cebola Cortada (Clodô/Pe-
trúclo Mala), Amigo da Onça (Silvio
Silva Jr./Aldlr Blanc), Primeiro de
Maio (Milton: Nasclmento/Chlco
Buarque) Punhal de Prata (Alceu va-
lença), Me Deixe Mudo (Walter Fran-
co), Circo de Marionetes (Kledlr Ra-
mil) e Canclon Por La Unldad de Lati-
no Amerlca (Pablo Mllanes/Chlco
Buarque! A realízação é da Ribalta
Produções, com Ingressos a Cr$ 200,00
(preço único). Há também o Ingresso
especial para estudantes, a Cr$ 100,00,
que pode ser adquirido nos dlretórlos
acadêmicos. Até domíngo.

CARLINHOS HARTLIEB
No Teatro de Arena (Borges de Medel-
ros, 835- altos do viaduto), à meta-
noite, Carllnhos Hartlleb volta a apre-
sentar seu espetáculo Dêem ao Ho-
mem Sete Dias, cantando e tocando
vloUloe cnarango ao lado de Cao Treln
(violão) e Santana (percussão). No
show, entre outras, Amarelua e Agua
(de Cao cantadas por ele mesmo) e
Telnlagull, Sonho Campelro, Voltas e
a lnédlta Quando Chegou a Hora (to-
das de Carllnhos Hartlleb. Ingressos a
Cr$ 50,00.Hoje e amanhã.
ACUARAMAONPARADE
No Glgantlnho, às 20h30mln, o espetá-
culo que traz um mundo divertido e
colorido, com números de animais
amestrados, baílarínas e as estrelas,
FlIpper e síssí, os gottínhos de Mlaml;
a Pantera Cor-de-Rosa; e o robô R2D2,
do quadro Guerra nas Estrelas. In-
gressos nas bllheterlas do Gígantínho
e na farmàcla Panvel do Calçadâo, d
Cr$ 50,00 (meia-arquibancada), Cr'
100,00(arquibancada) Cr$ 200,00 (ca-
deira numerada) e Cr$ 1 mll (camaro-
tê para clnco pessoas). De segundas a
domíngos.

MOSICA
SEMANA VILLA-LOBOS
No Salão de Atos da Reitoria da

iJrVAíUEDADES -16-1~-79 - 11

UFRGS, às 21horas, o concerto da OS-
PA encerra as comemorações da Se-
mana Vllla-Lobos. No programa,
Choros nO7 para cordas e sopros, Con-
certo para Violão e Orquestra, Ba-
ehíanas Brasllelras nO6 e nO9, entre
outras obras de Vllla-Lobos. Sob a re-
gência do maestro Arllndo Telxelra, o
concerto terá como solistas o violonis-
ta Alvaro Plerre e os flautistas Hanas
Hess e Günter Kramm. Com entrada
franca (veja detalhes nessa página).

TEATRO
SENHOR GALlNDEZ
No Teatro de Câmara (República,
575), às 21 horas, a nova montagem do
grupo Circo XX com texto de Eduardo
Pavlovsky e direção de Paulo Albu-
querque. No elenco, Nlrce Levln, Zé
Carlos Machado, caca Amaral, Gíl-
berto Perln, Maria Clara Jorge e Cla-
ríce Muller. Ingressos a Cr$ 50,00 e
Cr$ 100,00.De quartas a domingos.
IDENTIDADE EM DELITO
Na sala Alvaro Moreyra, do Centro
Municipal de Cultura (~rlco Veríssí-
mo, esquina com Ipíranga), às 21 ho-
ras, a montagem do grupo O Sentido
do Corpo, com roteiro e direção de
Carlos Wladlmlrsky. No elenco, van-
da Coronel, Valter Costa e Delmar
Machado. Ingressos a Cr$ 50,00e Cr$
80,00.De quartas a domingos.
OS CONSTRUTORES DO
IMPtRIO
No teatro do DAD (Salgado Fllho,
34Q),às21horas, a peça de BorlsVlan,
com direção de Ezequlel Capelllnl FI-
lho, numa montagem do Departamen-
to de Arte Dramática da UFRGS. No
elenco, Marco Fronchettl, Mlrlam
Tessler, Nazaré Cavalcantl, Clarlsse
Castllhos, Humberto Vlelra e Cláudló'
Cruz. Ingressos a Cr$ 30,00e Cr$ 50,00.
De quartas a domíngos.

OSAMANTESDACO~D~
No Teatro de Arena (Borges de Medei·t::.E~D~'~"'N~Ç:;;:'=?"'-::::::::======15. ...•.
ros, 835- altos do Viaduto), às 21 no- n n
ras, volta a cartaz a peça de Luiz Ar· 'BALE ROLLA
thur Nunes, com direção dele mesmo.
O trabalho satiriza o relacionamento No auditório da Assembléia Leglslat
de um casal, Interpretado por Guto va, às 21 horas, espetáculo da esco

de Balê Rolla, com um programa dlv -Pereira e Suzana Saldanha. Ingressos dldo em três partes. Na primeira,
a Cr$ 50,00 e Cr$ 80,00. De quartas a apresentação das classes Infantis e [u-
domingos. venls, na segunda, das classes mal
DERCY BEAUCOUP adiantadas com números de balê clãs-
No Teatro Presidente (Benjamin slco e, na tercelra,o balê moderno
Constant, 1773), às 21 horas, a comê- 2001.Ingressos,no local e na farmácia
dia musical de Aldo Sofredlnl, com dí- Panvel do Calçadão, a Cr$ 50,00e Cr$
reção de Flávio Pbebo. No elenco, Até domíngo.

além de Dercy, aparecem Luíz Carlos
Braga, Ana Maria Suelro, Vera Abe-
lha e Roberto Domíngues, Ingressos a
Cr$ 150,00e Cr$ 200,00.De terças a do-
míngos,

BRAS CUBAS
No auditório do Instituto de Artes da
UFRGS (Senhor dos Passos, 248), às
21horas, a adaptação livre do roman-
ce de Machado de Assis, Memórias
Pll6tumas de Bras CUbas, feita por
Sérgio Ilha, que também dirige o tra-
baiho. No elenco, Antônio Cardoso,
Elena Mathlas, Paulo Rlcardo Lemos,
Luíza Emlcar, Angélica Camlnha, Le-
nah e Sérgio Ilha. Ingressos a Cr$
80,00e Cr$ 50,00.De sexta a domingo.

INFANTIL
O GATO MALHADO E A
ANDORINHASINHA
No Teatro de Câmara (República,
575), às 16 horas, a peça lnfantll de
Jorge Amado, adaptada por Léo Fer-
lauto, que também dirige o trabalho.
No elenco, Eleonora Prado, Antônio
Falcão, Chlco Lelrla e Cláudio Accur-
so. Ingressos a Cr$ 40,00 e Cr$ 60,00.
De sextas a domingos.

AUDIOV1SUAL
VIVA~ICO
No Studlo (José do Patroclnlo, 700-
-esquína com Alberto Torres), últimas
apresentações do documentá rio de
Flávio Dei Mese, Viva México, que co-
meça com uma visão dos grandes mo-
numentos construidos pelas eívllíza-
eões pré-colomblanas, e percorre todo
o pais, numa viagem que mescla pas-
sado e presente através dos aspectos
mais modernos das grandes cidades
turlstlcas mexicanas, alinhadas ao la-
do dé pequenos pueblos, onde muitos
mexicanos vivem aínda como na épo-
ca da Revolução. Ingressos a Cr$ 60,00
e Cr$ 70,00. As 21 horas. Somente até



• ROLLA e SEU BALLET --
Hoje. às 21h e amanhã, às
16h e no audit6rio da Assem-
bléia Legislativa, espetáculo
de balê C01lt 100 integrantes
da escola de Rol/a. Na primei-
ra parte. danças infantis e ju-
venis; n'a segunda. balê clás-
sico. e contemporâneo e na
final. reapresentação de 2001,
que estreou há dez anos, co-
Teoorafado por Rolla. Ingres-
sos na panvel do Calçadão.

FO L H A' DA T A R D E.~

FM 17 DE 'NOVEMBRO DE 1979
SÁBAOO-~-

DA ÇA 1'''1'111 :\Il'gre, r
cmororno

,------------------------------~--~-o espetáculo
anual de Rolla

1
Hoje e amanhã. às 21h, e do-

mingo. às 16 e 21h, Rolla e seu
Balê estarão a!lresentando seu
espetáculo anual no 8iuditório dl!
AL. A primeira parte é consti-
tuída por danças infantis; o ba-
lê clássico é a"~entado atra-
vés de "Prelúdios de onoptn",
" Allegro de Grieg", "Valsa de
Delibes" e um nÚ"'1erode dança
com música de Elton John; o
programa se encerra com "2001".
uma experiência anresentada há
cerca de 10 anos, com músicas
originais do filme (!S!.rauss,Kha-
chaturian e ouh-os). OS ingressos
estão à. venda nv Panvel do Cal-
çadão aos pre<y's de Cr$ 70 e
Ol'$ 50 (estudl'"L<M),sendo que
este último é único. no vesperal
de domingo.

•

-
ESPETACULDS-

B9NS TEMPOS, HEIN? ~ Hoje. ks 21
• h~ras, no teatro Leopuldina (lndependên-

era, ~25), show com o MBP-4 formado por
~qul~es. Miltinho, Ruy' e Magro e parti-
~a~ao especial de Bebete Castilhos e

arto Negrào, Com roteiro de MilRlr Fer-
nandes. que faz uma revisão dos 15 anos do
gru~o e da vida brasileira. No repertório 19
m{lSIc~. Hoje com ingressos a Cr$ 200 e
amanh!l a os 200 e os 150. Encerra
amanha.
IDENTIDAD.~ I?O DELITO· Hoje, as 21
horas, no.a.udltono Alvaro Moreira do Cen-
tro Municipal de Cultura (avenida l::rico
Verl.sslmo.eS<i.uinaIpiranga), a peça com
roteiro e dlr~aode Carlos Wladimirsky. que
marca a estrela do grupo Sentrdo do Corpo.
No elenco, Delmar Machado. VaIter Costa
e Wa.nda Coronel. De quartas a domingos
com Ingressos a Cr$ 50 e Cr$ 30
ROLLA E SEU BALLET - Hoj~ às' 21
hor~s, no a~ditório da Assembléi~ Legís-
.lativa, e~petaculo do ballet com as classes
Juvenis! infantis e adiantadas. Também
amanha às 16 e as 21 horas. Ingressos no
local e Panvel do Calçadão a Cr$ 70 e CrS
59·
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Rolla comemora 40 anos de una.llet"
remontando coreografia de "2001"

João Luiz Rolla. completa
neste mês quarenta anos de a.-
tivídades corno bailarino, pro-
fessor e coreógrafo. Para assí-
nalar a data, RoIIa está rea-
presentanõo, no tradicional es-
petáculo de fim de ano de seus
alunos, <') balé "2001", a mais
conhecida e elogiaA:ia de gua.••
coreografias.

O espetáculo - que será rea-
presentado as 21 horas de hoje.
no Auditório da Assembléia
Legíslatíva do Estado e ama-
nhã em duas sessões, uma ás
16 e outra às 2'1 horas - está
dividido em três partes: a pri-
meira a caixo das classes in-
fantis e juvenis; i& segunda com
balé clássico e a última o ba-
lé moderno "2001". Para che-
gar a ele. datado de 1969. Rol-
Ia percorreu um longo cami-
nho de aprendizado, e de cria-
ção. Um caminho que começa
em novembro de 1939:

,'O SANGUE

"Nessa época. bastante jo-
vem. eu era atleta dísputan-
do provas de 110 metros cem
barreira pelo tnternaeíonal.
Mas sempre gostei muito de
dança. e de balé. Os bailes
de meu tempo de jovem eram
a chance que OS rapazes ti-
nham para se exibir na dança.
E eu as aproveitava. Portanto
foi sem surpresa que aceitei o
convite de Tony Saetz Petzhold
- dona de uma das raras a-
cademias de balé e dança da
porto Alegre daqueles 'anos -
,para cursar sua escola. Ela
me havia visto numa compe-
tição atléttca e sentira que eu

tinha todas as condições pa-
ra ser bailarino. Aceitei o con-
vite e fui aprender balé no stu-
<tio-da Tony e nunca msís dei-
xei o bale. A dança estava. no
meu sanzue ".

F'ORMANDO GERAÇõES

Em 1951. Rolla abríu sua
própria academia, "Pois eu já.
havia amealhado experíêncías
suficientes pa.ra me animar a
transmitir essa arte maraví-
lhosa, Porto Alegl'e também e-
voluiu aceleradamente nesses
anos todos. Quamdo comecei
só havia duas academias real-
mente significa.tivas. a da To-
:ny e a da Lia Bastian Meyer;
mas a cidade cresceu em nú-
mero de habitantes e em ní-
vel cultural. Hoje há uma ver-
dadeíra prolíferação de escolas
de balé. De certa forma eu me
sinto responsável - junto com
os colegas mais antigos - por
esse interesse pelo balé. por
esse enorme público de dança
que caracteríza Porto Alegre.
Nós formamos. ao longo des-
sas décadas. várias gerações;
levamos a d-ança e a. arte à
milhares de eríanças, de jo-
Ve<!1S. de adultos. Foi um tra-
balho compensador: a. exaustão
e o cansaço de alguns momen-
tos, são írrelevantes diante do
retorno que alcancei como IJ'I"O-
ressor, como coreõararo, como
cria dor" .

Mas, se P01"tO Alegre cres-
ceu em número e em diversi-
ficação cultural, manteve-se a.
mesma quanto a. mercado de
·trabalho para bailarinos. Rolla
não seguiu a carreira de d'llill-

çarinc porque a cidade "naque-
les anos MO oferecia oportu-
nidade profissional para quem
quisesse viver da dança. Eu
tinha excelente emprego no
comércio e tive medo de lar-
gar tudo e seguir para o Rio.
"";0 Paulo e mesmo à Europa
viver somente para e com o
balé. Em parte me arrependo
porque este sonho ficou pela
metade; em parte me sinto fe-
liz por ter ficado em Perto
Alegre, tenho a pretensão de
achar que contríbuí com mi-
nha cota para o desenvolvi-
mento cultural da cidade".

"2001"'

D todos os balés que criou.
Rolla considera como suas o-
bras mais inspiradas "2001" e
um balé de 1974.

"2001" foi criado em 1969.
ano em que o homem ehc-ou
à Lua e época do Iançarr sn-
to no Brasil do filme de StaaJ.-
ley 'Kubrick. Meu balé. no en-
tanto, nada tem a ver com o
tema desse filme clássico. Uso
apenas como sugestão. algumas
das músicas que constam da
trilha sonora de "2001 - Uma
Odisséia no Espaço". No es-
petáculo que está no auditó-
rio da Assembléia eu reapre-
sento a c"r2'~rafia orillinal do
"BalJet 2001".

Os rngressos para o espetá-
culo de hoje e os dois de a-
manhã estão à venda na Pan-
vel do OaIçadão e na bilhete-
ria do teatro, aos preces de
Cr$ 70,00 a ínteíra e Cr$ 60,00
para estudantes e menores.
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ESPET ACULDS
BONS TEMPOS. HEIN? - Hoje. às 21
horas. no Teatro Leopoldina (Independên-
cia. 925). show musical com o MPB-4. for-
mado por Magro. Aquiles, Miltinho e Ruy.
Participação especial' de Bebeto Castilhos e

, Mário Negrào, O texto e de Millôr Fernan-
des que informa sobre os 15 anos de car-
reira do grupo e as transformações para-
lelas por este pais. Ingressos a Cr$ 200 e Cr$
ISO. Encerra hoje.
IDENTIDADE DO DELITO - Hoie. às 21
horas. no auditório Alvaro Moreyra: .Cen-
tro Municipal de Cultura (avenida Érico
Veríssimo esquina Ipiranga) a peça com
roteiro e direção de Carlos Wladimirsky.
numa montagem do grupo estreante Sen-
tido do Corpo. No elenco estão Delmar
Machado. 'Vanda Coronel e Valter Costa.
Temporada de quartas a domingos. com in-
gressos a Cr$ 50 e Cr$ 30.
DERCY BEAUCOUP - Hoje. às 21 horas.
no Teatro Presidente (Benjamin Constant,
1773). espetáculo com a comediante Dercy
Gonçalves. Direção de Dercy que surge. no
elenco ao lado de Luiz Carlos Braga, Vera
Abelha. Roberto Domingos, e Leila Cristi,
Ingressos de terças a quintas e domingos a
Cr$ ISO; sextas e sábados a Cr$ 200. Ate o
dia 18.
os CONSTRUTORES DO IMP1:.RIO -
Hoje. às 21 horas. no teatro do DAD (Sal-
gado Filho. 340) a peça de Boris Vian com
direção de Ezequiel Capelini Filho. Mon-
tagem do Departamento de Arte Dra-
mática da UFRGS. No elenco Caco Bron-
chetti, Mirian Tessler, Nazarê Cavalcanji e
outros. De quartas a domingos. ate dois de
dezembro. Ingressos a Cr$ 50 e Cr$ 30.
ACUARAMA ON, PARADE - Hoje, às
10h. 15h e 19 horas. no Gigantinho es-
petáculo internacional, com seis novas
produções: o mágico Carmen Vicente,
shows com raio laser, o robô de Guerra nas
Estrelas. Las Vergas. o British London
Ballet. os golfinhos Miami, Flipper Sissi, os
chimpanzés. poddles e focas amestradas.
Ingressos a Cr$ 100 (arquibancada), Cr$ 50
(meia-arquibancada), Cr$ 200 {cadeira
numerada) e Cr$ 1.000' (camarotes).
Encerra hoje.
O SENHOR GALINDEZ - Hoje. às 21
horas. no Teatro de Câmara (Rua da
República. 575) a peça de Eduardo Pavlovs-
-ky. com direção -' de Paulo Albuquerque.
No elenco, Nirce Lervin, Maria Clara Jorge.
Gilberto Perin, Zé Carlos Machado. Cacà
Amaral, Clarice Miiller, Montagem do Cir-
co XX. com censura até 18 anos. De quartas
a domingos, com ingressos a Cr$ 100 e Cr$
50.

ROLLA E SEU BALLET - Hoje. às
16 e às 21 horas no Auditório da Assem-
bléia Legislativa. o ballet atual de Rolla
com programa dividido em três partes: a
primeira a cargo de
c1ásses in fantis e juvenis; a segunda por
classes adiantadas com Ballet Clássico; a
terceira com o Baile! Moderno 2001.
I naressos no local e Panvel do Calçadão a

os 70 e Cr$ 50. Encerra hoje.
A COMt::DlA DOS AMANTES - Hoje. às
21 horas, no Teatro de Arena (Borges de
Mcdeiros, 835). nova temporada da peça
com texto e direçào de Luis Arthur Nunes.
No elenco, Suzana Saldanha e Guto
Pereira. De quartas a domingos. ate 20 de
dezembro. Ingressos a Cr$ 80 e Cr$ 50.
O REI JÁ ERA . Hoje. às 21 horas, no
teatro Oi Nois Aqui Traveiz (Ramiro Bar-
cellos 485) criação coletiva do grupo Oi Nbis
Aqui Traveiz, com Jucemar Weiss Paulo
Flores, Adauto Ferreira, João Carlos Cas-
telha e Tais Cornely, Ingressos a Cr$ 50.

INFANTIS

CAD1:. O OSSO DA MINHA SOPA -
Hoje. às 16 horas. no auditório Alvaro
Moreyra do Centro Municipal de Cultura
(Avenida Érico Veríssimo esquina Ipiranga)
a peça infantil de Júlio Cesar Saraiva. que
dirige junto com Férnando Ziempeck. No
elenco, Luis Figueiredo, Rogério Lauda e
Luciene Lauda. Aos sábados e domingos.
com ingressos a Cr$ 50 e Cr$ 30.
OS ULTIMOS VERDES CHORARAM-
Hoje, às 16 horas, na Sala Qorpo Santo do
Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835),
a peça infantil de Rafael Baião, que dirige e
participa do elenco, ao lado de Rosenda
Regina. Montagem do Grupo Livre
Associação Lendas do Meio-Dia. De quin-
tas a domingos. com ingressos a Cr$ 50 e
Cr$ 30.
O GATO MALHADO E A ANDORINHA
SINHÁ. UMA HISTORIA DE AMOR-
Hoje, às 16 horas no Teatro de Càmara
(Rua da República. 575) o texto infantil de
Jorge Amado adaptada e dirigida por Léo
Ferlauto. No elenco, Cláudio Accurso,
Antonio Falcão. Chico Leiria. Montagem
de O Grupo Produções Teatrais, com tem-
porada de sextas a domingos. Ingressos a
os 60 e Cr$ 30.
CINDERELA - Hoje. às 16 horas, no
Teatro Renascença (Avenida Érico Verls-
simo esquina Ipiranga), a comédia musical
de Sérgio Ilha, inspirada no conto de
Perrault. Com Rosângela Brito, Lenah,
Luiza Emicar, Paulo Ricardo Lemos, Sergio
Ilha e outros. Aos sábados e domingos, com
ingressos a Cr$ 50 e Cr$ 30.
O MÁGICO DE OZ - Hoje, às 16 horas,
no auditório Tasso Correa do Instituto de
AstesGenhor dos Passos, 248) a adaptação
.de Sérgio Ilha para fantoches, com direção
de Luiza Emicar. Produção do grupo
Mutirão com ingressos a Cr$ 50 e Cr$ 30.
Aos sábados e domingos.
OS ,SALTIMBANCOS - Hoje, às 16
horas, no Teatro Presidente (Benjamin
Constant, 1773), a peça infantil baseada
em "Os MÚsicos de Bremen", dos Irmãos
Grimm, com direção de Dilmar Messias.
No elenco, Glência Teixeira, Miguel
Ramos, Dilmar Messias e Vera Bertoni.
Aos sábados e domingos, com ingressos a
Cr$ 80 e Cr$ 50.

• e
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HOJE
SHOW
MPB-4
No Teatro Leopoldlna (Independência, 925), àS21h,
continua o show do MPB-4, Bons Tempos, Heln?!,
com texto de M1llôr Fernandes e direção geral de
Baníamín Santos. O grupo, onde todos participam
do vocal, é formado por Magro (teclados, percus-
são), M1ltinho (violão, guitarra, viola e cavaquí-
nho), Ruy (baixo, violão e percussão) e Aquíles
(percussão). Ao lado deles, os ínstrumentístas Be-
beto Cast1lhos (baixo, flautas e percussão) e Mãrlo
Negrão (bateria, flautas, sanfona e percussão). No
show, entre outras, o MPB-4 mostra If I Fell (Len-
non/McCartney), Se Meu Time Não Fosse o
Campeao (Gonzaguínha), Cebola Cortada (CIo-
dõ/Petrúclo Mala), Amigo da Onça (Sílvio Silva
Jr.lAldlr Blanc), Primeiro de Maio (Milton Nasci-
mento/Chlco Buarque), Punhal de Prata (Alceu va-
tença), Me Deixe Mudo (Walter Franco), Circo de
Marionetes (Kledlr Ram1l) e Cancion Por La Uni-
dad de Latino America (Pablo Milanes/Chlco Buar-
que). A realização é da Ribalta Produções, com ín- DERCY BEAUCOUP
gressos a Cr$ 150,00 e Cr$ 200,00amanhã. Os estu-
dantes uníversítâríos podem adquirir seus Ingressos No Teatro Presidente (Benjamin Constant, 1773),
nos díretóríos acadêmicos a Cr$ 100,00. às 21h, a comédia musical de Aldo Sofredlnl com di-

reção de Flávio Phebo, onde a estrela príncípal é
ACUARAMA ON PARADE Dercy Gonçalves. No elenco de apoio, Luís Carlos
NoGlgantinho, às 10h,15h e às 19h, o espetáculo que Braga, Ana Maria Suelro, Vera Abelha e Roberto
traz um mundo divertido, com números de animais Domíngues. Ingressos a Cr$ 200,00 e Cr$ 150,00.De
amestrados, bailarinas e as estrelas, Flipper e síssí, terças a domingos.
os golfinhOS de Mlaml; a Pantera Cor-de-Rosa; e o O REI JA ERA. PARARATIM BUMrobô R2D2, do quadro Guerra nas Estrelas. Ingres-
sos nas bilheterias do Glgantinho e na farmácia As 21h, no Teatro 01 Nóls Aqui TraveJz (Ramíro
Panve l do C alçadão, Cr$ 50,00 (m eí a- Barcelos, 485),a peça que tem texto e dírecâo coíett-
arquibancada), Cr$ 100,00 (arquibancada), Cr$ va do grupo de mesmo nome do teatro. O espetáculo
200,00 (cadeira numerada) e Cr$ 1 mil (camarote questiona as relações de poder, e é Interpretado por I

para cmcopessoas). De segunda a domingo. Jussemar Welss, Paulo Flores, Adauto Ferrelra,

MTTSIC' A João Carlos Castanha e Thals. De quartas a domín-
VI .l"1 gos, com Ingressos a Cr$ 50,00. (precoüníco).

OSPA TEATRO INFANTIL
Integrando sua programação de verão, a OSPA rea- OS SALTIMBANCOS
Uzarã um concerto às 16h, na Praça Montevidéu
(frente da Prefeitura Municipal), ao ar livre, com a No Teatro Presidente (Beníemín Constant, 1773),
promoção da Secretaria de Cultura do Estado, atra- às 16h, nova montagem de Dilmar Messias da ver-
vês da Fundação zoobotãníca. No programa, Aber- são musical do conto Os Músicos de Bremen, dos Ir-
tura de O Guarany, de Carlos Gomes; Sulte Peer mãos Grimm. Dirigidos por Dllmar Messias, estão
Gynt, de Grieg; Abertura da Opereta O Morcego, de no elenco Klénla Teixelra, Mlguel Ramos e Vera
Strauss; e Abertura Solene 1812, de Tcha1kowsky. Bertonl. A direção musical é de Léo Ferlauto, com
Em homenagem ao I Congresso Nacíonal de Músl- execução do grupo Bosque das Bruxas, formado por

Lc~o~s~,q~u~e;se~r~e:al~1z~a!lrlã~em.l~;!Il..~:&Il~I:::::::::-:__ =~A~d:OlfO,Ivo Eduardo e Edson Luis. Ingressos a Cr$
I A e Cr$ 100,00.Aos sábados e domingos .
.l"1 OS úLTIMOS VERDES CHORARAM

B~ ROLLA Na sala Qorpo Santo, do Teatro de Arena (Borges
de Medelros, 835- altos do viaduto), às 16h, o grupo
Lendas do Meio-dia apresenta a peça de Rafael
Balão. No elenco, Rafael e Rosenda Regina. Aos sã-
badose domingos.

No Teatro Leopoldlna continua Gato Malhado e A
Andorinha Sinhã

relra e Suzana Saldanha. Ingressos a Cr$ 50,00e Cr$
80,00.De quartas a domingos.

No auditório da Assembléia Legíslatíva, üttímas
apresentações do espetáculo da escola de Rolla,
Com tnícío, às 16he às 21h, tem o programa dividido
em três partes; na primeira apresentação das clas-
ses infantis e Juvenis; na segunda das classes mais
adiantadas e na terceira o balé 2001. Ingressos, no
ocal, e na farmácia Panvel do Calçadão. Até ama-

ã.

PALHACADAS
No Teatro de Arena (Borges de Medelros, 835), às

16h, o grupo Circo Teatro Alvorada apresenta a peça
de João Síqueíra, com direção de Júlio César Conte.

s e Marco Antônio S



ALDO OBINO

ROLLA E O BAU - Co-
memorando uuarenta an de
dedicacão ao Balé como dan-
çarino. coreógrafo e profes-
sor. Joao Luiz RolIa vem de
apres entar, no '\ uditôrio do
Palácio Farroupilha, a sua
Escola de Balé, com um re-
nertório hem característícc
de sua sinsular trilha.

1<;m nrh ieíro plano. as clas-
se' infanti e juvenis. com
sexíup!o tcmárío. bem marca-
do e de bom gosto. A parte
central coube a Chopin com
PHEL(DIO . AT,LF..GRO '\-TO-
DERATO. de Grieg, VALSA
de D!<;UBES e o orisinal
rt :ER I, P \R U_ r Al\1T-
GO, em coreografia de Lau-
ra Guimar e • oom mú, iea de
_Ion Joho.

O ápicp da Escola de RolIa
coube à repo ição de "2001
- Uma E .periência pelas

Fronteira Sem Fim da Dan-
ca". a máxima criação de
RolIa há lima década. qunn-
do revolucionou o movimento
coreozrâfico de Porto Ale-
gre. Foi no ano em que o ho-
mem chegou à Lua e o cine-
ma filmou 2.001. U.fA ODIS-
SÉI -O ESP eo. de Stan-
ley Kubrick. O currículo de
Rolla de eriativídade esplen-
de com A ORQUESTRA em
musicalízaçã de Benjamin
Britten, GRAND CANYON,
de Ferde Grofé, O ENSAIO
eletrônico e percussívo. A
CATEDRAl, ENGLOUTTE. de
Debussy, A DANÇA DA ABS-
TRA Á.O. <\S~ SSJ '''TO '.'\
lO~ AVENIDA LO 'DO - FAN.

Balé e
TASIA •• <U>ARIÇõES, de Liszt,
OS H01IE. 'S DE PRETO, de
Paulo Ru chel e os balés-con-
certo com Schumann, Schu-
bert. Sibelius, Chopin, BUR-
LESCA. de Bela Bartok, OS
SALTI:vIBA 'COS, 1IASQUE-
RADE, CASANOVA, SUGES-
TõES DIABóLICAS e outras
coreografias pessoalíssimas e
bem. propostas pela Escola.

"2001" estreou no Teatro
São Pedro, foi reposta até no
Auditório Araújo Viana e a-
gora reaparece em sua ver-
são original, mas com elen-
co naturalmente renovado pe-
las g-rrações que surgem, só
subsistindo Regina Guima-
rães.

A impressão que tivemos
reitera o que aconteceu há
uma década. A obra tem con-
cepção contemporânea. É ori-
ginal e se impõe através do
temp e do e paço e a Es-
cola de Rolla saiu-se, briosa e
distintamente, na presente
proposta. com o figurinos
de Cattani. a ilumínacão de
Lus Correa c sua equipe, só
o som estando algo fortíssi-
mo, o sete fascinantes moti-
\ O' coreografados com a mú-
sica de Richard Strauss, Li-
getti, Kachaturian e J. Struass.

O ARTESANATO DE HI·
GINIO - José Higinio Perea
Pascual é o conhecido e ver
sátil artista plástico do Peru,
casado com gaúcha e com
quatro filhos, aqui radicado
na década de 70. Entre nós
começou modestamente na
rU<I General Neto e se ex-
pandiu na rua Cristóvão ao-
lombo e agora re ide na Vi-

f
~t() Alegre,

S'U LEMENTO DA FOLHA DA TARDE
!7 e 18 de novembro de 1979

. espetáculos
na ~CH~ 1I0ME1\I. - Sala Qorpo Santo (Teatro de Are.

) t Filme de Tmo Becksr e O. Oasaccía e exibido junta-
men e com "Meu Plimo" de Nelson Nadottí Hoje I .às 2()hOOmin. " . e aman 1a,

O SENHOR GALíNDEZ - Teatro de Câmara (iRepública
c575) - Peça ~e ~d'llardo Pavlovski montada pelo Orupo Oil':
.o XX com direção de Paulo Albuquerque. Hoje e amanha-
as 21 horas. '

, IDE:"?-,IDADE EM DELITO ~ Sala Alvaro Moreira (Cell
tl.O Munícípal de Cultura) - Pl'opoota teatral do 01' S-
th'l~o ~I() 0()~1PO, d.rígida por Oarlos Wladímírsky, H01~~ a~l~-

n a, as 2.1 horas. ,
BO~S TEMPOS, HEIN? -- Teabro Leopoldina (Av It1-

d~~end.encia) - Show do conjunto MPB-4, com texto d~ Mil-
10 1 ndes. Hoje e amanhã às 21 horas

ROLL • ~ .
triz) ...:.. Esta escola de danea a,Dre.~enta. seu espetá.oulo anua

hoj~, as d2!h. Amanhã. às 15 f' 21 horas. Ingre 50S na Panve
ao.

Ia A suncão. Em dez anos,
aqui CrIOU através de seu
múltiplo artesanato em ma-
deira, couro e metal com pio
rogravuras e acrílico, varian-
do pela cerâmica e escultura
em madeira, desenhando mo-
tivos do Peru e retratos e
indo à pintura, painéis e mu-
rais e levando sua arte atra-
vés do Brasil, América Lati-
na, Europa e Oriente e con-
quistando inúmeras premia-
ções internacionais e bra i-
leiras, colaborando com afin-
co. Iecundidade e sempre
pesquisando e empregando
processos vários e expressões
que cobrem o nativismo, o
academismo e as expressões
contemporâneas, m3S polarí-
zado entre os temárlos nati-
vos, urbanos, humanos, com
tratamento tradicional ou
moderno.

Esse fil,llo do Peru iniciou-
se no a re anato mobilieiro
em Míehigan e forjando arte
mobilieira naíivista ou fun-
cional, após o que já aqui
forjou, agora montou além
do atelier uma oficina mecâ-
nica em sua garagem, com
maquinaria italiana proceden-
te de São Paulo e lá e tá a
forjar mobiliário artesanal
mecânico indívidendo com mo-
tivação peruana. indo de so-
fás e cadeiras até suas conhe-
cidas mesas, banquinhos e
pufs. f; uma fase de conju-
gação, expansão e integração
entre os processos mecânicos
e o artesanato inspirado na
cultura de seu povo, com
obras de técnica ocidental e
expres ão artística ameríndia
e incaica.

PORTO ALEGRE, .
OVEMBRO DE 1 7g
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anora~ídé6o presser
----- ( I. ~01tTO ALeGR* Domingo, às 2üh3Dmin, Rclla (' seu Balé estarão rcapresentando

se') espetáculo anual, no Audvtórto Araújo Viaua. m-cna premo-
<:1\0 da SeOl'l8tatria Municlpat de Educação e Cultura. cem entrada
tranca. O espetáculo composto por dua s parte . tem como desta-
que o número "20)1 ", remontado nos mc.üss daquele que Rolla
reatizou há O€.'I1Clade 10 anos.

CORREIO ~O pOVO. ~
t PORTO ALEGRE, ~a-
L •

DlARIO DE NOTICIAS

Porto Alegre, sexta-feira, 30/ lJ /79

10 • VARIEDADES
! DE DEZEMBRO DE 197

Espetáculo de
balé de Rolla
no Araújo Vianna

A convite da direção do
auditório Araújo Vianna e u-
ma promoção da Divisão de
Cultura da, Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura.
Rolla e seu BaIlet reapresen-
tarão às 20,30 horas de hoje
o espetáculo de dança que há
poucos dias encenaram, com
sucesso, no auditório da As-
sembléia Legíslatíva do Esta-
do.

Na primeira parte os alu-
nos de RoUa 8iPresentarão
Prelúdios d. ChOipin,Allegro
Moderato de Grieg, Valsa de
Delíbes e Funerall. para um
Amigo de Elton Jobn; na
parte final apresentarão o
ballet "2001", uma das mais
aplaudidas eoreograíias de
RolIa.

A entrada será franca.

Auditório Araújo----

Vianna conta com novo

som a partir de hoj e
o auditório Araújo Vianna

passa a contar, com novo som, que
será inaugurado hoje, quando es-
tará se apresentando no local às
20h30min. o conjunto nativista Os
Muuripás. A programação de
reestréia prossegue amanhã com
concerto da Ospa (VII Concerto
Especial para Crianças) às 17
horas e no domingo, às 2Oh30min,
com espetáculo de Rolla e seu
ballet. Rolla apresentará o ballet
"2001 - Uma experiência pelas
fronteiras sem fim da dança".

Todos os espetáculos têm
entrada franca.



Porto Alegre, domingo" 2/12/7
"'

ANTONIO ONOFRE

imensa vontade! de nunca acordar.!!
"Minha grande a-miga Maria Emilia, agora
pela Bahia, poetizando 05. Orixàs e as
Yaras.

UNIÃO DOS MÚSICOS

05 meus amigos, músicos do Rio e
São Paulo, estão fulos de raiva com a
atuação de seus orgãos de classe, e por isto
tiniram-se e vão criar uma nova entidade
que se denominará de União Brasileira de
Músicos. Para padrinhos foram convidados
o Luis Gonzaga e Inàcio Silva, o primeiro,
cantor e compositor; o segundo, matalur-
gico e arranjador, Por aqui a classe também
nâo vai muito bem, porque vou ouvindo
queixa de uns e de outros. Mas creiam que
só a união faz a força .

fi ~ OUTRAS -:;-;='-='''-'-'i'l

Quando a noite chegar, ali por volta
das 20,30 horas teremos mais uma apresen-
tação de Rolla e Seu Ballet no Auditório da
Araújo Vianna. numa promoção da SECo
Ballet Classico e' Dança Moderna-2001
com um conjunto de .. 50 bailarinos.
Entrada Franca ooסס E vamos tomando a.
direção da sede campestre do noss11Teresopolis T. C. !

urependimento sincero é geral-
erdida. Principalmente em se
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lia de Mary She1ley. Dire-

DANfA
espetáOllo com Bebl"-
lves ••.R;cardo Frota
I Cr.• 8000.
NATURAL - Hoje e
às 21h no Teatro
(Independência 925)
e'áculo Força Natu-

Bixo da Seda. Até a·
tressos a Cr$ 100.00.

• FESTIVAL DE DANCA Hoje,
às 1....h'U'I",'n. na Assembléia Leofslativa,

Festiv>! dp Danca em comemoraeão aos
rtez ar-os d~ funrJal""ão da Acsocfat:":§o dos
Profect"t)""es d~ Danra do R!o Grande de
Sul. Com partkinarão das escetas de
João Lutz Rolla. Tony Pethlhold, Selma
Cham-Ie. Den!se Chamale Serger, Ma-
rion I')llllius. Maria Amélia Barbosa, Le.
nita Pereira, qrupo de Dança d8 UFRGS
" Grupo de Dança da A,;sociaç30.A TI - Hoje e ama-

s ~1h, no Teatro ne-
Cent.re ~fun;cipal de
..•how Deu Prá Ti ,\-
Nei Lisboa, Augusto

rson OJiv('ira e outros,
do músicas do grupo.

(la SlUEC. patrocínio
Shell e colaboração da
Ilgl'eSSOS podem ser re-
local por Cr$ 40,00 (es-
~Cr!li 60,00 (público em
• amanhã.

PIJANETÁRIO
• A ESTRELA GUIA - HOI. e ama.

nhã, às 19h3()min e 26h3Om·in, no Pia.
netário Professor José Baptista Pereira
(Ipjranga esquina Ramiro Ba~~es) n0-
vo programa para adultos, sobr'e os mis-
térios do nascimento de Jesus e o apa ..
recimento da Estrela dos Magos. ingres-
sos a Cr$ 25,00.

22 DE DEZEMBRO ~~1~76Fl\'I • 35
PORTO ALEGRE, c;,

estival de Danca da A
.:>

QUINTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 1979

CORREIO DO povo

ALOO OBINO

Além de todo o movimento
das Es<:olas de Balê e dos !;'''u-
pos livres de dança, Porto
Akg'e conta, desde 1969, com
a presença e atuação da As-
sociação de Professores de
Darica do Rio Grande do Sul
e isso a.t~avés da CODANÇA
e do Grt;po Ex'pe.imenta.J de
Danças em seqüência, e. 'ago-
ra. em comemoração dos dez
anos, essa em seu gênero pio-
neira associação no Brasil da
qual foram fundadores Eva
Landes, Rolla, Ilse Simon.
Lenita. Maria Júlia Rocha,
Dullius e Tony, sua 'atual
pl'e.'iidente. vem de promover
Singular Festival.

Um agradável sarau de ba-
lês adultos e selecionados
entre o repertório de várias
de n SSHS Escolas foi propos-
to, num espetáculo:le duas
hora" no At::litório do Palá-
cio Farroupilha.

s E~colas de Danca entre
nós orçam por quase duas
dezenas de centros e aqui
mais de meia dúzia esteve

au ente.
O que nos foi propo-eíonado

fOi não obstante bem apreciá-
vel. De Rolla tivemos vários
PRELÚDIOS de Ohcpin. por

1'011 ,a5 equipes. De Lenita Rus-
chel Pereira veio a VA[.SA
DAS FLORES de Tcheiko-
wsky, c do Grupo d~ A~,< 'CÍR-

cão dos PrOfe~1õ01'Cs de Danca
do RGS apreciamos O .JUf,
ZO DE ARTS. C0111 coreozra-
gralÍla de Wa.!ter Aria~.

PORTO AT.EGRE

Em seqüência. o G upo
Universitário de Dança. de: ta-
cou-se com o TOUR DE FOR-

GE e Salma Chemale cem mú-
sica de Vivald] e Cecy Franck

com o RETRATO em musi-
calízacão de Albinoní, Magda
Amélia Barbosa corecgrafcu
JOVE.'NS CORIAÇõES. com
músícn de Alexandre Marcelo.

O sarau coreográfico finali-
zoucom a SUíTE ESIPA NHO-
LA ccreogra íada por Marion
Dullíus, com música varia de
Marqurna, Bizet e. Lecuona
e Denise Chemale Berger teve
a coreografia dI' NOSOTROS
(WE) e chegamos a ESFE-
RAS. de Morzada Cunha. com
música de George Benson e,
como término tivemos de
t.arra Guimarães o PUNE-
R!.L PAR-A T.PVI AMIGO, com
música de Elton John.

Nisso tudo, temos li sublí-
nha- o desfile variado de eo-
TecgTafias. 2nlPOS. tndumen-
t.,ria< . .io~o de luz e allém das
obras que já conhecíamos, al-
.1!U111aspor nós inéditas -de

More;ada Cunha. Walter AFias,
Marion Dullíus e Maria Amélia
Barbosa e de boa quaüü-scão,
como de resto) as de Rona,
Lenita, das Chemale. Cecy
Franck e LaJUra Guimarães.

Foi uma síntese seletiva
de vários de nossos centros
de danca com as cdacões bem
escolhidas. nuen sugestivo des-
file em homenagem it d'ec3·c];t
existcncíat desse benemérito
movimento assncíatívo de nos-
~. lJ1'l~i<tél'io de dança e de
sua críatívídade.

HOJE
SHOW
ALCEU VALENÇA

No Teatro Leopoldlna (lnde~ndên·
ela, 925). às 21horas, última apresen-
tação do show cantadorde Alceu ve-
lença que se apresenta acompanhado
pelo vlolelro e guitarrista Paulo Ra-
phael. No show, eles mostram suces-
sos de LuIz Gonzaga como Saudades
de Pernambuco e Vem Morena; anti-
gas músicas suas como O Ovo e a osu-
nha, Beira-Mar e Clarlando; bem eo-
mo músicas novas e de seus discos co-
mo EspelhO Cristallno. Maria dos San-
tos, A Dança das Borboletas e
Agalopado. Depois do 'Sucesso na Eu-
ropa, onde foi assistido por cerca de
100mil pessoas, Alceu Valença vem a
Porto Alegre para sua primeira tem-
porada aqul. Ingressos a Cr$ 100.00e
Cr$ 150.00.

'l'AMANDUA COME
FORMIGA E ELEFANTE
LEVA A FAMA

No Teatro presidente (Benjamin
constant, 1773). às 21 horas. o show
humorlstlc~muslcal de A.ry Toledo.
com texto dele e de seu parceiro Chlco
de Assis. IngressoS a Cr$ 100,00e Cr$
15000.última apresentação.:I::' '

NL1~ •• ~~----~--~~. ANÇA
~IROLLA> No Auditório Ara(do Vlaana.
~ 2Oh30mln.espetáculo da escola de ba-
~ lê RoDa. com números de balê clássí-
·1 co e dança contemporlmea. Coreogra-
<:rl fias sobre músicas de cneom, Grieg,
t:-> Dellbes Elton Jonh. StraUSS;Khacha-
cN turían iL1geU. Entre OS destaques do

program·a. 2OO1-UmaExperiência pe-
las Fronteiras Sem FIm da Dança,
com coreografia. de RoDa. Apresenta·
çAoúnlca.

TEATRO
O SENHOR PUNTILA E
SEU CRIADO MATrI

No auditório da Assembléia Legisla-
uva, às 21 horas, a peça de Bertold
Brecht, com direção de Zé de Abreu e
traduçAo de Millór Fernandes. No.
elenco. Dãnny GrIss. Careca da Silva.
Rebeca Lltvln, Isalas Quadros. Lulz
EmUlo strassburser. Plly catvtn, Ca-
co Baptlsta e Isís Medelros. Ingressos
a Cr$ 25.00 e/Cr$ 50,00. De quartas a
domingos.
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"Siaqium" realiza hoje seu último espetáculo entre nós



Uma bailarina gaúcha do Stagium
onta como chegar lá e crescer

pois, com o passar do tempo,
a gente começa a ver as coi-
sas sob ângulos novos, mu-
dam os nossos valores. Não
sei se hoje em dia eu teria
condições de voltar para Por-
to Alegre. Confesso que gos-
taria de fazê-lo, desde que
houvesse um grupo de dan
ça onde eu pudes •.e fazer o
meu trabalho, mas como isso
inexiste, e nós bem o sabe-
mos, a questão, ao menos
por enquanto nem se coloca
para mim",

ANTONIO HOHLFELDT

Seheyla Silva é bailarina
il/:auoha, hoje integrante do
Stagium. Atuava e formou-se
com João Luiz Rolla, até de-
cidir-se por ten tar a sorte no
centro do País;

"Eu vi o Stagium aqui mes-
mo em Porto Alegre. Fui en-
tão uma vez fazer seu CUTSO
de' férias em São Paulo, gos-
tei muito do [ei to de eles
taabaíharem, e fiquei pen-
sando em algum dia tentar
a sorte por lá. Neste meio
.tempo, contudo, tentei com a
Dalal Aschkar (no Rio, mas
não deu certo, isso em 1977,
e então, encontrando-me com
o pessoal do Stagium conver-
sei com Marika a respeito de
minha vontade de ir profis-
s ion alizar-me. Ela pediu que
eu fizesse um novo curso
C01l1 eles, e já então fiz a audi-
ção requerid a, e desde 1978
ínieero o Stagium",

DEOISÁO

Aos 2.1 anos de idade, ho-
j , 1\ deci ão de Scheyla o-
correu, portanto, quando ela

] :l.()j. a ez nove
anos "felizmente sempre com
o apoio da. minha família",
sendo que sua mãe é profes-
.ora de educação física e seu
pai militar hoje aposentado,
e a quem ela procura visitar
sempre que possível, estando,
Inclusive, nestes dias de per-
ruanêncía em Porto Alegre,
I matar as saudades ao re-
tornar a casa:

"Há uma grande diferen-
ça entre aquele momento em
que eu atuava aqui com o
Rolla, e hoje em dia. Antes, a
gente não levava a coisa mui-
to a sério. Eu tinha ensaios
três vezes por semana, e ain-
da assim por vezes faltava.
No Stagium não tem disso, a
gente ensaia diariamente, por
vezes até duas vezes por dia,
e não tem conversa. Basica-
mente, ao se chegar lá, tem
que se acreditar que somos
• queremos ser bailarinos,
porque senão, a gente "dan-
ça" mesmo, já que os candí-
dates para e tas vagas são
muitos, as oportunidades res-
tritas, e portanto a gente tem
que mostrar nossa qualida-
de".

quando normalmente come-
çam a ocorrer declínios: "No
entanto, de um modo geral,
entendo que se possa dançar
sempre que se consiga ficar
na ponta. Só quando isso dei-
xa de ocorrer é que teremos
de desístír",

Morena, Scheyla diz não
ter tido, nem aqui nem em
São Paulo, qualquer proble-
ma quanto à cor: "inclusive,
há uma menina negra no
Igrupo, e não creio que tenha
havido qualquer problema
com ela por cama de nossa
raça",

Integrante do corpo de bai-
le do Stagium, Scheyla conta
que seu maior prazer "é quan-
do, mesmo em meio àqu els
grande grupo de bailarinos,
pode-se sentir que, de repen-
te, alguém, na platéia, nos
descobre nos está seguindo,
prestando atendo. Isso ocor-
re mais facilmente em tea-
tros menores, onde o contato
com o público é mais direto.
Aliás, a gente pode estar e-
xauto, mas quando se entra
em cena, no palco, e o espa-
táculo começa, a gente eS-
quece por completo tudo isso
e se lanca de cabeca no tra-
balho que se está fazendo".

COTIDIAJ.'10

O cotidiano do dançarino é
sempre uma curiosidade que
fascina o espectador, mas
Scheyla não faz místêríos .
"café matinal em torno das
8h30min: ensaio de dança a
partir das 10, porque moro
bem perto do Stagiurn , almo-
ço às quatorze horas e de-
pois descanso, novo ensaio a
partir das 19h30min até por
volta das 23 horas. E te ri-
tual ocorre todas as segum-
das, quartas e sextas-feíras
Às tercas e quintas-feiras te-
mos ensaio das dez às 15 ho-
ra", e depois o tempo é livre.
t: o momento de que gosto
muito, porque se vai para
casa arumar a-s coisas, lavar
a roupa, dar uma voltas, fa-
zer compras ir a um barzi-
nho, encontrar amigos . . •
porque na verdade, de uma
certa maneira, nossa vida fi-
ca muito restrita aos compa-
nheiros de dança. Como ain-
da por cima moro com outra
baílarina. bem se pode ima-
ginar que nosso universo se
centraliza inteiramente na
dança. Sair à noite, en tão,
para um bar, conhecer gen-
te diferente, é algo muito
importante. Mas a verdade é
que o calor do aplauso do
público acaba superando to-
da esta solidão eventual, t

eu não trocaria por nada
minha vida atual",

ThEEiNOOiN'I1RO
Sem mostrar-se preocupa-

da com o reencontro com an-
tigos colegas de dança em
Porto Alegre, Schevla diz que
isso na verdade ;lá aconteceu
no espetáculo de quarta-feira
em Pelotas :

"Acho que, lonze de cau-
sar invejas ou ressentimen-
tos, por ter consezuído che-
gar onde cheguei, o meu re-
encontro com antigos com-
panheiros iSÓ poderá me dar
força em minha decisão. S6
espero é que-esta minha es-
pectíva não mude até a
hora de cada espetáculo.,,"

FUTURO

Para Scheyla, até os 2.5 a-
nos, pelo menos, o bailarino
bu-ca aperfeiçoar sua têcní-

a, tratando depois de man-
tê-Ia até cerca dos 40 anos,

SUGESTÁO

Como sugestões que ela
poderia dar a quem preten-
da seguir seu caminho Schev-
Ia limita-se a dizer:

"Acho que, acima de tudo.
a gente tem que saber real-
mente querer ser bailarino.
Conheço muita gente que
quer profissionalizar-se, mas
que não teria coragem de
sair daqui, deixar certas coi-
sas, enfrentar outras. Daí
não adianta. Eu deixei o cur-
so científico três meses an-
tes de concluir o último ano,
mas a opção tinha que se
colocar. E eu não me arre-
pendo. Me sobra-muito pouco
tempo para fazer qualquer
coisa hoje em dia em São
Paulo, além de dançar, por-
que os nossos horário/i são
muito diversificados, mas se
eu tiver oportunidade ainda'
vou concluir esta parte dos
meus estudos".

Scheyla confessa que sua
1IÍ<3amudou muito desde ~
decisão que tomou,

"Em primeiro lugar, dei-
xar o lugar da gente. Ao sair
daqui, deixei tudo, fui mo-
rar sozmha, tive que enfren-
tar tod'a a adaptação de mo-
rar num lugar inteiramente
novo, conhecer pessoas intei-
zamente diferentes etc. De-
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Jnclul um pot-pourrl de dança.l
bruIlelrt.a. ~ de
0hi00 Buarque, ArY Barro.5O,
JallcdJ' de CUtI'O. Badell Pow-
ell, • multo outrOl. 30b o ti-
11110leral de "BrU\l danç ",

oo.WID

e
a pre en a

Roll& que t.ra41donallllell-
te nlo ÜlCi m1la!c& dj.cotb!-
qIM .ai .1.IIJ t.rabtJbo,t, jua-
Uf\CanC1o que "ata dança J6. t
tio Uvre que lI.iO precl.sa 4e
acola, COMIdoU Rony Le-
&1 por ter eIte Snldado
earretra entre DÓI, tendo .,-
tre&do no bal~ de TOIIY Seln
I'e ld. em 1954,. trlobl.-
1hIU1do mwtOl ano. em Por-
to AJesrt. de onde aecu1rta
maU tarde para o R10 de Ja-
uelro • • B\InIII)a.

RoII7, que retomOU lá c:ere&
de IIID 8DO a Porto AliIIrt, hO-
,... c:omo fllW'll11lt& de
.na moda, maa 1110 pre\end...w wtalmeDtt cs.a dali-

•••

fIPOCA •• ovao

da De modo ter&1. creio que
em torno dos 36 &1101UDI bal-
1&1'1110 de'l'e lIe retlnlr, e como
penao Iaao, 1110 quererei ler
e~"

F LT
Ren}', que a~ de lIal.

~m fel 1u.tro como, pOr
exemplo. •. peça •O C!raJ •
• u". de Antonio A\ICUItO dJ.
8Un. com dInIOIo do boJe ve-
reador G*WI que
tamb6m "'Da" como atar .
tem uma ezperIIDcIa mtntillla
UI JIIIkIOI. lUl. tanto aw-
ou 0CIIIl1'GD)', com quem fa
1IN prIJDeIra ••••. 'fCdn
completa de "A.. ador-
mecta •• de Tacl\am~D.

o dl1100u para L
tIaD M

a-
co
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Ano: 1981

ESCOLA DE DANÇA JOÃO LUIZ ROLLA

CRITICAS DE ESPETÁCULOS EM JORNAIS

ANO:



10.1.1981 CORREIO DO POVO

OSPA comemoro-u eus 30 anos em meto a urna programação festiva

•O erro a tístico de
legr em 98

Desde 1940, estamos, no mirante do Correto do Povo,
[ivando as temporada artisticcs de Porto Alegre. Após o

Centenário Farrounilh a em 1935 e o Bicentenârio
de Porto Alegl'e em 40, o J/WTinWutO artístico e cultural

em geral foi ascendendo, apesar do desaparecimento de
entidades como o Orieão Rio Graudense, a Associaçào

Riograndense de Música a Cultura Artística,
o Clube Haydn, além do mais, e o interreqno da guerra

finda em 45. Hoje temos, apesar das crises e das
dtficuldades da inflação e censura, um movimento de livres
associações e fundações como a OSPA, a Pro Arte, o CeM da

PUC, o DAD, e dos institutos culturais de intercâmbio
internacional como o ICBNA, o INCRA, a AF, o CSI, o Japão

e outros paises« a contribuição das secretarias de Cultura
do Município (SMEC e SCTD) e do Palácio Farroupilha, a
UFRGS, os museus de Arte do RGS e Júlio de Castilhos,

a Aplub e a Apesul, os festivais. concursos, seminários e
encontros, os novos auditórios do lPE e SE AC. lamentando a

situação do Teatro Selo Pedro e o ostracismo do
. suditôrio Araújo Vianna, não e iquecendo a contribuição

proiicua da imprensa, do rúdu: e televisão, e aguardando a
udaptação do ediiicio Mnjestic pura a cultura e a restauração

da iqreja da« D01'e~, solar do» Câmara, igreja do BOI/fim,
e algo mai«.

/



oreografi
6pera de Pequim e eus

três espetáculos no Teatro
Leopoldma

O Balê Stagium de São Pau-
lo e sua reaparição.

O último Trem pelo Balé
ti" llinas Gerais no Teatro
Leopoldina.

.Haria Maria, retorno no
'I eatro Leopoldina.

O Balé Rupertal 'de colo-
nia, na Alemanha, de Pina
Bausch

Pantomimas da Suíça para
• Pró-Arte.

Andanças de WIZ Aríur
• une e Conjunto.

Eva Schul i! sua coreogra-
fias.

Tony Seítz Petzhold e os 0-
rixâs, de Nelson Faedrich

Ilse sunon Dreher e suas
mações.

Rolla e suas danças nativa
Rony.
)ia'ria JúBa Rocha e sua

scola .
Iikhail Baryshnikov f' o Ba-
Clóvis Salgado de Minas.

A Viúva Alezre pelo Balé
Pelota
how coreográfico mu i-

al Anchietano .
O Te.atro Mágieo de Prílga,

)\0 Teatro Presidente.
'Bailados de Alexandr GOll-

dunov e EvokJnova Bad de
São Paulo.

O Grupo de. Dança da
UFRGS, dirigido por Marga-
da Cunha.

Danças de Israel, no Teatro
Presidente.

Balés da Escola Lande .
Stúdio de Dança das Gutier-

rez ,
A Escola de Balé' de Salma

Chemaâe .
Balés da Escola de Lenita

Ruschel Pereira ..
O Grupo Coreográfico M'u,

dança com Eva Sehul e cecv
Fl"anck .

Estúdio de Danças Jê de
Jesus e Heloísa Peres.

Dança Raça Brasil de Be
Pop e Isabel Sâhbe.

As Danças de Taurus, 'l1rio
de Teatro de Câm,ara.

A Associação dos Professo-
res de Dança.

As duas Escolas de Maria
C. Fragoso e Neusa Maia.

Carmen Romana e seu Cen-
tro de Dança.

Maria Cristina Fizzoli Futu-
ro e ua Escola na PUC.

Doi Grupo de Dança e
Banda da Alemanha.

ESCOllaSueli Cacciatori com
1001 Noites e Circo.

Interferências, de Luíz Ar-
tur Nunes, por Quinto.



COLETIVA

Ses enta ~,n ,~ li
no Sul;

A era de Shakespeafe, mos-
ira inglesa de fotos;

Mostra de Mmitext'lls;
5.0 Salão de Cerâmica no

Museu de Arte do RGS;
Mostra de desenhos do gru-

po Kuhr:
Mostra da Escola Caiabroni:
Mostra artesanal e g;ru,pal

na APC;
Mostra coletiva no espaço

NO;
Exposição do artesanato de

Tracunhaen:
Mostra do graíismo alemão

ocidental;
Mostra coletiva de arquite-

tos na G. OPUS:
Ambiente de Iabírtinto no

espaço NO;
Coletânea de foto,\tra'fias na

SOglipa; I

Artesanato do Hospital São
Pedro;

Mostra coletiVa de escu~tu-
1'8:

Mostra de eartazes interna"
cionais;

Mostra operária do SES:r;
Mostra do grupo no Espaço

NO:
Mostra da A'l'Quiteura teuto-

gaúcha: '
Coletiva de arte na Assoe.

Prof, Católicos;
Mostra a tesanal eoletiva

na EPATUR;

Mosu-a artesanal coletiva
11a G. Artesato.

:\![ostra EscolinhlB. de Arte
do 11Ada UFRGSS;

IX Salão do Jovem Art,ista'
no OMC;

Mostra de Arte * Ciência
na Educa~ão;

Vitrais e Cerâmica na G,ale.
ria do Arte anato:

Gravuras france as na G,
do Olube do Com rcíe:

Mostra anual do E paço NO;
Feira de escultura em bron-

ze no 01\.fC;
Mostra do premia 'dos ,no

Salão de Pelotas:
M<Jstra nacional de pintma

em porcelana;
Coletiva de pintura no Co-

légio Americano: \.
Mostra nacional da earrca-

tura na UFRGS;
Mostra de Porto Aleare an-

tiga em fotos:
Mostra coletiva de miniatu-

ras. Galeria do Beco;
Feira de Natal na Ga[eda

do SE AC;
\1"ostra na Eucatex fotogra-

fia CJCJ:
V Coletânea ti Arte dos

Professores;
Coletiw dê cerâmíea no

Atelie!' F. Ducceschi;
Mostra de alunos do CoI1~.

I
glO MilitM';

Acervo de Natal na Galeria
Independência;

Mostra de Natal na 'GalerIa
Centro Comercial Azenha;

Mostra Acervo Aplllb na
nova sede:

Mostra Atelíer dos 11na R.
Lopo Gonçalves:

:\fostra de jóias a:~tiga5 na
G Salamandra:

2\Iostra rlo acervo na Bolsa

rtes
de Arte;

:\TOst'ra de desenho, curso
de ZOl' ..BmI •.

Mostra mista do curso de
vera Wiltgen Selbach;

Mostra de xerox a cores dos
.EUA;

Mostra de 5 aquarelistas lo-
cais'

M~stra do acervo do leilão
da Oficina de Arte;

Mostra leilão anterior na
Assoe. L. Juvenil;

Coletiva de gravura e enta-
lhe do Clube de Cultura;

CoIletiva fotógrafos da CJCJ
na Galeria do GBOEX

INDIV'IDUAIS
Escnlturas e desenhos de

Stockinger, na Bolsa:
40 anos de desenho de Vas-

eo Prado no- OMC de Arte;
Cerâmica e aquarelas de AS-

tríd Jaeoni; .
Desenhos de AHce Soares

na Bolsa de A1I'te:
Objetos de Farnese de An-

drade na Bolsa de Arte;
A pintura de :Enio Li'P'P"

mann na Bolsa de Arte;
Marilia Zenker e C~áiUdio

E1y na Lívraria Coletânea:
A tapeçaria de Guíomar

Marinho, no Hotel Embaixa-
dor;

As fotos de Ricardo Besrger
no Museu de Arte do RGS;

As técnicas mistas de Wes-
Iey Duke Lee, G. Salamandra:

30 anos do ceramista Wil-
bur Olmedo, no MARGS;

A pintura de Antônio Car-
10s Maciel, no CCPA;

AISe.S'cua,hllI'asde Altmo Ma-
eie1;

As gravuras de Emanueí
Araújo na G. Guignard;

O prillllitwo Otaciano Aran-
tes, na G. Independência,

A pintura de Dilma Gon.
çalves de Lima;

Elizabeffi1 TUir'lluie.nitz;
Liana MaMuz Tilmm e Mia

técnica mista, G. Kraft;
CIMa Peehanski e Vera

Grmberg, Silliglllllar Galeria;
Esculturas de Elke Henrv

BelI;
O pintor baiano João Aus-

to, no MARGS;
Desenhos de gravuras de

Diel'k Enge~en;
A pinutra de Gutierrez:
As gravuras de Artur L.

Pizza:
A arte de Maciei Babinski;
Mostra de fotos de Líane:
A tapeçarias de Concessa

Colaço, no MARGS;
Retrospectiva de Iberê 08·

mango no MARGS; ,
A arte de Mary Ann Pedra-

5a;
3 premiados do sua: Altalir,

Ol'egãrilO e Octaciano:
Aquarelas de CaJ."lrn;Leão;
O ga-afismo de NiI2:a Haer-

fei1:
Desenhos ecológicos do

paulista Gilberto Salvada:
Retrospectiva de Amália

Maristany Trias;
A jovem arte de Etges;
Mostra de Paulo Porcella;
O cerarnista Leo Tavella;
A ceramista Lea Guarísse:
Aquarelas de Elisabeth

ll:ocrde;
Clóvis Peretti • SlCUS ebje-

tos em acrílíco:

T; eIISUaIS'
Léo Dexheimer i s sua arte;
Jo é Carlos Monra e sua

t ~U.él.
A pintura amadora e paisa-

gistíea de Cony;
As Iitografias de J03.(I Cá-

mara F.o na llA;
A arte foíográrCica de Luiz

Oarlos Felízardo;
Manoel Antônio Costa Jú-

níor,
A p~ntura de Fernando Ba-

rii, no MARlGS;
Helmuth Bergen:

Os desenhos cre Sérgio Stein:
Retrospectiva de gravuras

de Bianehetti:
O pintor Sergiano Félix

Mendes, na G. Guignard:
Os desenhos de Eduardo

Cruz;
As pinturas de Lourenço de

Bem;
As' pinturas de Fanelli;
As aquarelas d'6 De Curtis,

na ALJ:
Breviário de Salomão Scliar

e Leandro Telles;
O pintor do Pará Sarubbl

-ALJ:
Nus desenhados por Gotuz-

zo, na G. da ALJ;
Os nus de Hilda MattQs;
O pintor Elías no Ornatus
O calíarafísmo de Helois

Silva;
Os bonecos de isopor de EI-

sa Manganeli:
As fotos de Nilda Ludwig;
A arte de Nelson Baíbieh:
As fotos de L. Bronzendo:
As gravuras do holandês

Escher;
TocTija, (I artista catarinen-

se:
O pintor Elias no Ornatus

Hotel;
A retrospectiva de Abelar-

do Zaluar:
O zravador Henrique Fuh-

ro:
A artista Mana. Inês Rodri-

gues:
Astríd. Jun'gbluth e Maria

Inês:
A arte de O<i egôrio;
A pintura de Junzbluth, na

G. Clube Comércio:
Mostra de Vitório Gheno:

O pernambucano José Cláu-
dio da Silva;

Repecducões crítieadas de
Vclpi:

Aquarelas de Mário Mattos
e Hector Vidal:

Aquarelas de Nathaniel
Guimarães:

Carmen Gross e sua exposi-
ção:

Entalhes de Enrique Costa
11 Giselíe Duffrenet:

Fotos de Leonid Strelíaev:
Desenhos de ZOl'ávia Bet-

tiol;
Mostra de A~tair ~intUlfa)

e Balala (Santero):
Trindade Leal e sua 81'te.;
Gravuras de Goya e Mec-

kel:
O escultor de SU{!3'ta Moa·

cir Carvalho;
A pintura de Alice Brueg-

gemann:
Maria Pillla e lua mostra;
Mon'l.o e Dello Puppo da

Argentina:
Vil-gines Qulles, pintura e

escultura;
O surrsalisme de F'lãvio

Rocha;

Grav'uru fi pintura de Su-
zaaa Sommer;

O pi,l1tor p!h!1i3Lõ! .ewtoll
Mesquita;

Tapeçaria do Cutrso 'relma.
Cademartoei;

Simone Baso e sua a'r1;e em
têcníca mista;

As gravoras de Grassmann"
Pl!inio Bernhardt e sua ar~

te;
Mostl'a de ebras d'e Ânfelo

Guido;
'A arte de Carlos Carion

Brito Velho;
Desenhos de Iara Rodrí-

gues:
A pintura de .Aorkindal';
A arte de José Morais;
A escuttura em arame de

Antônio Rock;

A escul-tUlra em bronze de
Aparicio da Silva;

Retrospectiva de Petrueeí,
no .JI4AR9fS;

A mostra de 'mana Rodrl.
liues;

Stina Beckmann e sua arte
floral';

Ines Corradín com pintura
e serígraíía:

A poesia' de Sandra Chaves
Barcelos por 12 ilustradores;

O escultor Stockínger no
CCPA;

Herta Santos e sua mostra;
Antônio Albino Maciel.

sua escultura;
Iara C'annidolt;
A pintura de Oscar Cru-

síus:

,Ântônio Nunes e ua arte
fotográfica:

Carmen Cunha e, rua mos-
tra no SENAC'

O alemão Alr'tur Kaufmann
na G, Kravt:·

M;ostra di! Francisco Stoc-
kinger;

Maria de Glhon Corbi1ITa;
A mostra de Hans GrU'dins-

ky;
J()r,ge .Medit.sch e seu traba-

lho;
Luíza Fantoni e sua arfe;
F1ávio Roth e sua mostra:
O pi'nto!' nípo-pualista Fu-

kushima:
Amman Exhegoy:
Desenhos-Textos de Nilson

Re.!l'o:
Ana T. com' ambiente no

Espa'ço NO;

Rudy Meirelles com poe-
mas e desenhos: ,

1"ooos de Roberte Grillo' i
Beira:

Umbeli:na, Cestari e Roseti;
Ti:ras e meadas de Lilcie

Hunsclt;
JuaS!ara Grut<le:r e arte dOfl .

TikJuna;
Carta0es da AJ~manha no

OMC;
A pj,ntura de Alldndar na

G. Vision;

Desenhos de Iara Rodrl.·
gues;

Diana Rodl'Ílgues • Va:tdol'
Sa.ntos;

Jóias antigas na Salaman-
<ka Galeria;

Mostra de Exl.Ja HoIst~tt~l"
da Sllva.
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pe áculo
IA quatro proposta! tea-

trais em torno da poética de
:Mario Qulntana: Esconderijo
do Tempo.

O Universo de Mário QUlll-
tana por Vitor Htl20 Recon-
do no PJ'anetário.

Ioritun ou Um Homem
Só, no DAD, direção de Hele-
na Quintana.

Pé de Pilão, no Teatro R~
nascença, direção de Arjne.
lbias. .

O R 1 da Vela, de Oswal-
do de Andrade, direção de
Nestor Monasterio.

O :f"ísicos. de Durrenmatt.
no T. Renascença.

Gota D'Água, de Paulo Pon-
tes. dir çâo de Du]cina de
l Ioraes e Bibi.

Cançoe de Brecht-Weíll.
no r. Renascença, direção
Brietbke-Ferlauto.

A Histôria é Uma História,
de :MUor Fernandes, direção
de Jõ 'oare.

School's Out, criação coleti-
va com Pedro Santos à fren-
te.

l;, peça de }lilor Jfernan-
de, no T, Presidente, dire-
cão de Paulo José.

Lisarb, de Fernando vens-
simo, com díreção de Diilmar
Messias.

O Hábito de Ter Dono, no
P. Farroupilha, direção DeI-
mar Manc'(iiSo.

A Esposa. de Renato Pe-
reira, no Teatro do lPE, dlN-
çáo do autor.

ln criçõe Abertas, criaçao
eoletiva do grupo da casa.
no IA.

Cabare Valenbm, de Kar.l
alentim e direção de Ari-

nes Ibias, 'no TR.
Ponto de Partida, de Gian-

frances co Guarnieri, Conjunto
de Alaaoas.

Patética, de J030 Ribei-
ro Cha .••.e· i eto, direção de
Gei o "unes.

Joaquim . íuríeta, de pablo
eruda, direção de Luiz

Eduardo Cre cente.
Oração Pau Um Pé de Chi-

nelo, de Plínio Ma.reos, díre-
ção L. C. Grassi.

Peça Sobre 11 Repressão, de
João Siqueira, no T. de Are-
na. ,

Elas Por Elas, de Pama.
Maria Monso! direção de Pau-
Ia Alonso, de' Esteio.

Os Filhos de Kennedy, de
Hobert Patriek, direção Her-
nande -Alabarse.

Aquela Coisa Toda. de Cha-
cal e Vicente Pereira, dire-
ção de Hamilton Pereira.

Woyzeck. de Buchner, no
DAD, com direção d Pauto
.Mauro.

O Outro Eu, d erglO Tl11&
drrecào do próprio.

Raices de América, show
vocal e instrumental, direção
de Flávio Rangel.

As Cinzas do General, de
Júlio Zanota, no Teatrinho da
R. R. Barcelo"

Putz, de Maria Kunner, T.
Intantií, direção de Suzana
Sa!ldanha.

Banana, teatro infantil com
a direção de Dílmae Messias.

Lenda da Cobra Grande,
de Camos carvalho, teatro in-
fantil, direção J. C. Saraiva.

Uni Duní Tê, direcão de Ire-
ne Brietscke,

No Armazém do Seu Sarar-
va, teatro infantil.

O Quarto Poder.
Coe dstêncía, por grupo dr.

Santa Maria, no Teatro do
IPE.

Com Garra e }Iuita Raça,
pelo grupo Transviado, por
"vrarilia Ferreira.

JJan(;e'-Llnce-Lírico·Llcorne,
de Luiz Artur Nunes e eu
grupo.

Boca Livre, no Teatro Leo-
poldína.
Bosque das Bruxas. teatro

infantil.
I Amarelin, teatro infantil.
'l:1e João Pedro Gil.

Clotilde Com Brisa, Vento e
Cerração, de Roberto Lage.·

Pato Com Laranja, protago-
rosado por Paulo Auttran no
Teatro Leopoldina.

Vivencontro, show poético-
visual, no Planetárío.

Por Que a Terra Parou, de
êrgio Ilha, fantasia musical.
Como •e Fazia um Depu-

tado, pelo Teatro Unisinos.
Rigoleto, proposta de Ser-

gio Ilha com música gravada.
. O .lacaco Preguiço o, tea-

tro infantil.
Por Polux, teatro romano

de Planto nó Clube de Cul-
tura.

A Hora l\Iarcada, no círcuío
Social Israelita.

ópera do Malandro, de ChJ-
ee Buarque de Holanda,

Fábrica, de Natalia nanín e
Eneida Soler na PUC.

"Opera de Pequim", e ipetáculo de rara beleza

Zim ou Zois, no Teatro da
Ramíro Barcelos.

Cabra Cega, pelo Teatro de
Esteio.

Liberdade, Liberdade! DIre-
ção de C. Aeauan,

Flics, direção de Zimpleek
Bezerra.

Ananke. A Luta Pela Vida.
eriacão do grupo Oi Nóis
Aqui Traveis.

O Camelô Vendedor de His-
tória, teatro infantil.

Chico Anisio e Seu Teatro.
Festivai de teatro e balé

íníantíl e teatro amado!" • o
da Kombi.



,
USICa

A O PA seus concertos,
regentes e solistas em sua tri-
ié-simc. temporada;

O Centro Cultural da FUC
na lírica, cora1ismo, concer-
Lo e concursos:

A Pro Arte com ornuestras,
balé, grupos de câmara, pia-
mstas e mimícos:

O Seminario de Violao Pa-
lestrina e o Pequeno Festival
de COO'os;

O regente Eleazar de Ca!!-
valho com a QSP A em dois
memoráveis concertos;

O regente gaúcho Fitipaldl
com a Orouostra Sinfônica de
P Alegre:

Os regentes Mário 'I'avares
e Juan Zorzi à frente da
O PA:

nova sinfonia de Beetho-
ven sob a H~~ência de David
_lachado,

O regente l'úlio Belardi com
a Orquestra de Câmara da

PA;
O regem rlindo Teixeil'a
m a 05P A três novos

ompositoi es:
Orquestra da üniversída-

de de 'I'übingen na Pro Ar e;
fissõe • a ópera em eon-

rto de Roberto Eggel's, pe-
11 OSPA:

O E:nsemble 13 de Baden
aden para a Pro Arte;

Orque.:tra Pró-MúsIca e
gente Fldantsef em dois

o ce tos;
O Quinteto de Sopros da Di.

am ca na Pro Arte,
O Conj un o de Câmara da

L RG • uas viria audí-
oes;

O trio brasileiro em eon-
eerto nana 11 Pro Arte;

O réquiem de José Maurício
pelo COlal da PUC e regeu-
• Genin Jr.

Coral Lutel'ano de Hans
thmann; .

pera • abucodonosor, d.
'el<u, montada pelo CCM ria

C. reglda por Gerling:
O pianIsta Arnaldo Cohen

:<1m a Orquestra Sinfônica
P. Alegre;

OSP A com música dedi~
cada a Flore da Cunha:

Duo de elarineta (Amadeu
aíles) e piano (Lua Salk:;)

na Pro Arte:
Quinteto de Metais dI' Mi-

n Get'ai, . lUl Pro Arte: ,
O pianista Jacques Klem

om a OSPA e David Macha-
do;

Concerto a d01, piano com
trce Kmjnik e Hubcrtus

Hoffm nn,
üsque .[1';,\ de Câmara d••
iPA re"ida por David "Ia-

ehado: '
("allt() violão com LUCIa

d, _loura Passos • Fábio Shi-
pfi ,iont iro;

rael na UF'RGS;
Cravo e violoncelo por Ta-

risia da Fontoura e Jorge Fal-
eioni:

Conj unto africano de jay,z
entre nós;

Magnificat de Pergclesi, pe-
Jo Coral do CCM da PUC, re-
gido pOr Gerling;

Cantora Maria Lúcia Godci
e pianista Antônio Barbosa;

O duo vocal de Helenita
Mello e tenor Antonio T, ().
liveira;

Soprano Vera Catarina de
Lo Santos na Sala Mourísco:

M"Idrigal de Porto Alegre,
Flauta e piano na sala Mou'
risco:

Pianista Nelson Freire co-
mo rccitahsta e solista da
ÔSPA:

Bertrand Molina, pianista I

da França, na Pr o Arte:
Conjunto Ce1'vantes na Pro

Arte;
, O jovem pianista Luiz Me-
dalha Filho na Pro Arte:

A cantora mineira Mauxa
Moreira com música brasa-
leira;

Recital do violonista Fábio
Shiro Monteíro:

SIan Tracey Qualtet no
Teatro Renascen~a;

Organista Any RaqueIa SOu-
za de carvalho;

Pianista Ca'io Pagano como
recítalísta c solista da OSP A,

Pianista Diana Haeso;
Trio de cordas no Palâcio

Farroupilha;
Pianista André Loss no Au-

ditório Renascença;
Cantora Lygía KuUach ao

violão;
Duo de Violão Assad:
Pianista l\1iguel Proença:
Audição grupal de üaota

do Clube dos Flautistas;
Regente Ostergreen da In-

glaterra com a OSPA;
Bachianas Brasileira n.o 9

pela OSPA e David lVIachado;
QtlÍnteto de Sopro de Porto

Alegre;
Concerto de Bela :Bartok pe-

la OSP A com 'Belardi;
Riachaturian pela OSPA

com Al'lindo Tedxeira;
F..ncontro Internacional de

Corais na UFRGS;
Pianista Laís Souza 'Brasil

e Flautista Morozowsky;
O Madrigal de Gil de Ro-

casalles: .
O Coral Alan Kardec:
O pianista ul'uguaio JulIan

Bello;
A pianista Júha BallesteÍrO;
A pianis ia Alessandl'ini com

a OSPA;
O organista italiano Buja:
Cortina Lírica da OSPA

com Lory Keller e outros ean-
teres:

r nano-
cento da PUC. regência
hng J1';

Flautista lexandre Mag-
mn e Hubertos Hoffmann;

Festival Piazzola pela or-
uestra de Câmara da OSPA;
O trio vocal de Stuttgal'<

R Pro Arte;
Trio linstrumentallocal com

ZuleilG, Jaconi e Pagnot.:
O Poema Sinfônico. ciclo

da OASPA, com David Ma-
chado:

Banda e danças populares
da Alemanha:

Banda de alto nível de ls-

A cantora Helena Rodi'igue:
da Silva com a QSP A;

Vera Campos e Helenita
• Iello cantaram,

O pianista alemão
mann;

Beatriz rna,
O pianista A rtur Moreir~

Lima:
O pianista Eduardo Alfson:

. Hermeto Paschoal no Gigan-
tinho:

O musieísta Vicente del Sur:
O menmo pianista AIesau-

dre Dossin;
Marlene Goidanich em can-

ções gaúchas:
O guitarrista 'l'uribiu San-

tos:
Música de Natho Henu e

AI fredc Di•.•s na OSPA;
"Os Tapes, o Vozeral f' ou-

tros grupo" regionais.

"O Rei da Vela" roi destaque 110 teatro



Relevos do
Os Trinta A:nos de LIdes da

OSPA; ,
A ópera de Pequim em Tres

Noites: .
A Apesul e as ReveJacõeB

Literárias;
A Nova Sede da Pinacoteca

da APLUB;
As Mostras, os Esu:>etác.:ulos

• Audlções;
A Efeméride do Pe. José

Maurício;
Mário Quintana no Teatro' e

na Pintura;
As Danças do Stagium e as

de Araiz;
O Balé Wupperthal da A<le-

manha;
. O Novo Teatro do lpê;

O Salão de Cerâmica do
Rio Grande do Sul;

A Orquestra de Baden Ba-
den:

Eleaz3II' de Carvalho tom a
OSPA:
. Os Ba!l& de Eva Sehu~;

A Novos !Compositores na
OSPA;

O Rei da Vela. de Oswaldo
de Andrade;

A Singub!l'. Ga~eria de Ar-
te:

I Os Orixá!! de TollY • a
Carmen;

A Morte de Moysés Velhi-
nho: .

A Morte de pascoal Carlos
Magno:

A Morte de E1i'l.abeth Ro-
t>enreld;

no
As MÍSsoes. de Roberto Et,

gers;
A Peça o Senhor Galindez.
A Morte de Arnaàdo Estrela;
Josué Guimarães e Dionélio

M.achado;
Corte Real e a Música no

RGS;
O Fechamento do Teatro

de Arena;
A Morte de Otávio de Fa-

, ria;
A Literwtura no RGS. de R.

Zilberman;
A Tapeçaria de GuiQlnar

Marinho;
A Cançonetista. France~a

Beatriz Arnac;
A Obra Sobre o Marechal

Câmara;
Os Três Bailarinos Russos;
O Trio lIJi;trumenta~ de

Porto AIegre;
A Revelação do Pia1ust'a- L.

Medalha F.o;
Os Dois Flautistas 11line·

rantes:
Os Regellt{\S Zorzi. TaV81'efi

e Fitipi31di;
Os Atletas Chineses no Gi·

gantínho:
A Banda Musical de Israel
A Mímica de Mummens-

chanz na Pro Arte;
As Danças Tauru5 por um

Trio,
As Novas Galerias de Arte:
A Morle de NéJ&on Rodri-

gues.



Ano: 1985

ESCOLA DE DANÇA JOÃO LUIZ ROLLA

CRITICAS DE ESPETÁCULOS EM JORNAIS

ANO:



Pórto Alegre, 22 de setembro de 1985. I

UM rlSTIV AL VITORIOSO
\---------------~ ••• Escreve Noely M. de CARVALHO

A experiência artística e coreográfica de Rolla se am- Outro grande elemento 6
plia e desenvolve de ano para ano. No seu último espetáculo Sônia Lenke, possuidora duma
tivemos oportunidade de constatar a realidade de tal as- técnica segura e limpa. Tem
sertíva, sendo fndubitável que e nível técnico que atingiu grandes possibilidades como
desta feita, com seus ballets coloca bem alto sua capaeí- bailarina e, no "pas de deux"
dade como criador, suas aptidões como diretor e sua ha- que executou, esteve muito
bilidade .'lmo professor. Sentimos, também, através de bem. Dev~, ~O?tu~o" cuidar
todo seu trabalho, que êle concentra SlUMI energias, seus . d3;expressao fisionômíca, pre-
esforços, todo e seu ideal e todo o sea amor na sua Esco- J~dlcada com o aperto dos lá-
Ia, preparando e desenvolvendo, com pertinácia e dedica- bios,
ção extremadas, suas alunas para atingir um índice eleva- As demais solistas, Berenice
do de aperfeiçoamento e beleza. Franco, Maria Teresa Lenz e

"Diversão à antiga" foi o A popularidade e o prestí- Neus •.. Frasca, possuem belos
número que deu início ao fes- gio que o "ballet blanc" des- braços e m1io~, boa postura,
tival Percebemos de imedia- fruta entre nós decorrem, in- dando expressao ao que exe-.. , , cutam ,
to, que as alunas estavam mui- questionàvelmente, de habitua-
to bem ensaiadas, apresentan- !idade com que o público bra- A coreografia de "Tristes-
do um bonito trabalho de con- sileiro o assiste. Mercê disso, se" foi, a nosso ver, a mais
junto. A coreografia deste bal- aprendeu a apreciar o encan- inspirada e a de melhor aca-
let foi bastante singela e en- to e a mágica beleza da pura bamento artístico da segunda
cantadora, aproveitando Rolla, "danse d'ecole" clássica. Mas, parte.
inteligentemente, as possibilí- apesar de Rolla ter feito a co- Em "Grand Caníon", com
dades de suas pequenas baila- reografia dentro do rigor clâs- a descritiva e excelente müsi-
rin~s. Delicadas e be~as fan- sico e da bela cenografia dos ca de Ferde Grofé, tivemos u-
tasías de tule, compridas, a- quadros, êste ballet não nos ma formosa "suíte" de ballet.
centuavam a beleza dos gru- entusiasmou muito. Achamo- A potencialídade telúrica da
pos 10 pobre de dinamismo, por mesma foi aproveitada com

"O Circo", apresentado Il vêzes demasiadamente estático, maestria por Rolla, dando à
eguir, foi outro número que concentradas e saidas exagera- sua brilhante coreografia mo-

agradou em cheio a platéia. das, banalizando, assim, a mag- vimentos perfeitamente relacio-
ão teve coreografia mas foi nificência da música do imor- nados à substância, à essência

rico em pantomima, em colo- tal polonês. do tema debuxado, com pin-
rido e diversão. No final, to- Os conjuntos se apresentaram celadas magistrais, por Grofé
dos os componentes mirins do numa unidade homogênea. na sua notável composição,
"C' "de filaram e tr tisIICl? ,s por n o Das jovens 80 tas, sobres- Através do belo cenário, de
a assistência, recebend~ far- siu Manon Freire com boa e- exata perspectiva e bizarro co-
to aplausos. As !antaslas de- xecução. Zelira Eichemberg, lorido, reproduzido por Fran-
en~adas por Nere Preto, p~- brilhou no "pas de deux", dan- cisco Ferreira, um rapaz de

ra este ballet, ~stavam admí- çado com Duboís, confirman- talento da nova geração, de-
ràvelmente estll!zadas ao. fa- do suas qualidades como o senrolaram-se as cinco partes
bulo o mundo circense, prima- maior valor de Rolla, já que que compõem a música. O
do pelo marcado bom gosto possui um belíssimo "port de guarda-roupa, de Nerê Preto,
e luxo bras", ótima sustentação e e- funcionou admiràvelmente den-

Os ,Estudos (~p~ ~O e 25 de quilibrio, firmes e estéticos tro dos quadros e primou pelo
Cbopin), deram 1nJCIOà segun- "pontas", grande "en dehors' apurado gosto, originais cria-
da parte. e muita expressão. ções e' colorido. Tôdas as e-

xecutantes estiveram exatas

\
nos seus papeis, merecendo,
porém. destaque especial três
nomes: Diana Farína, foi ver-
dadeira revelação em dança
~~derna; Renê Gera!,d, nota-
bilizou-se num perfeito salto
a Ia Rabowsky: e Zelira Ei-
chemberg, na "Trilha". Deu-
nos esta última mais uma gran-

o de e expressiva prova de téc-
nica. fazendo, com grande
classe, vinte "fouettés", sendo
o último duplo, apesar de ser
uma menina, pois fez recente-
mente 14 anos.

Com essa nova experiência
de Rolla abriram-se promisso-
ras perspectivas, por constituir
uma inovação no ballet sulino,
já que agradou plenamente,
consagrando o seu realizador
como uma autêntica afirmação
de mestre e de coreografo.
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SEMANA DE TU~ISMO

"Aida" ao ar livre será
o ponto alto do programa

que .serã desfechada, especial-
mente nos países do Prata.

A programação para a Semana
do Turismo é a seguinte:

"SEMANA DE TURISMO"

A Divisão de Cultura da. Secre-
taria Municipal da. Educação or-
ganizou amplo programa para ti.
chamada Semana de Turismo,
que transcorrerá '-IlO período de
10 a. 18 de abril.

O ponto alto da programação
será a encenação da ópera Aída, Abril de 1965 - Realizações
110 audítêrío Araújo Víana, em Artísticas da Divisão Municipal
promoção conjunta com a Fun- de Cultura. 11 - Domingo
dação Orquestra Sinfônica de 20,30 horas - Auditório Araújo
Pôrto Alegre. Viana - ópera "Aida" de Verdi

- ópera em 4 atos. Elenco -
Ontem, a secretaría municipal Aídà, princesa etíope _ Eni Ca-

da Educação, profa. Eni oamar- margo - soprano; Amneris. fi-
go, e o diretor do SETUR, sr, lha do Rei do Egito, - Ida. Weís-
Guilherme Schultz Filho, reuni- feld - mezzo sojxann; Radamés,
ram-se na sede do órgão esta- capitão da guarda - ASsis Pa-
dual de turismo, para planejar as checo - tenor; Guido Bragagno-
bases da campanha publicitária. 10 - tenor; Amonasro, Rei da

..•.•.•..<:0::===========,1 Eti6pia - LourívalBragâ - ba-
rítono Francisco Cauduro _
barítono; Ramfís, grão sacerdo-
te - Newton Paíva - baixo'
ReI do Egito ...,.Vladirnlr de Ka:
nel - baixo; Mensageiro _ A-
mílcar Machado; Sacerdotisa _
Renate Brllga - I; Loreta Lace
- II Gertrudes Meyer - lI!.

Orquestra Sinfônica de Pôrto
Alegre - Banda da Brigada Mi.
litar.

"Coral SinfônIco da Universi-
dade do Rio Grande do Sul" e
"Coral Júlio Kunz".

Regente Maestro Pablo
Komlós~ Regisseur - Maestro
Mário de Bruno; Maestros auxi-
liares - Maestros Roberto Ec.
cers e Hubertus Hoffman Su-
pervisão de Dante Barone; oo-
.reografía - J. Luiz RelIa: Ce.•
náríos de ZelY Knelling de Araú ••
jo e Ole Peter, Reiter; Execução
de cenários - Valquirio Figuei.
redo e Edu Rodrigues; Maquinis.
tas - Natalício Gomes; Ilumi.
nação Luiz Ca.rlos Corrêa;
}l'écnica. de som - Paulo Fiel:
Contra regras - Dinis Pereira e
Anestor Tavares; Guarda. roupa
- Municipal do Rio de Janeiro;,
Adereços de Aída - Cerâmica"
de Hilda Goltz.

12 - Segunda-.feira - Teatro
São Pedro - 21 horas. Recital de
víoloncelo, de Jean Jacques pag.
not, com acompanhantes de pia- .
no por Norma Apell Bojunga.

":Recita.l de Sonatas" 13
Têrça-feira -' Auditório AraújO
Viana - 20,30 horas - ópera,
"Aída." de VerdI - 14 - Quar-
ta-feira Audit6rio Araújo
Viana - 20,30 horas - "Festi'"
vai de C6r05" com a participação
do Ceral dos Capuchinhos. Re-
gente: Frei Gil de Roea Sales -
Coral do Círculo Israelita. Re-
gente: Helena Weimberg - 00.
ral de Câmara da. URGS - Re-
gente: Madeleine Rufier - Coral:
da PUC Regente: Charlton
Kâhle. 17 - SáJbado - Auditório
AraÚjo Viana - 20,30 horas -
"Festival Folclórico fbero-Ame-
ricano" -1 - Casa de EspanhaJ
I! - Trio Paraguayo "Los An-
gelos"; TIl - Conjunto Interna-
cional de Folclore. 18 - Domin-
go - Auditório Araújo Viana -
20,30 horas - ópera "Arda" dI'
Verdí , 19 - Segunda-feira
Teatro São Pedro - 21 horas ...,.
Recital da pianista Norma
Apell Bojunga; 20 - Têrça-feira
- Auditório Araújo Viana
20,30 horas - "Festival Gaúcho
de Folclóre" por Paixão Côrtes.
21 - Quarta-feira - Auditório
Araújo Viana - 2D,30 horas -
"Festival de Ballet SaIma Che.
male. "Auditório Araújo
Viana" - "Aida" de Verdi
Dias 11. 13 e 18; "Festival de
Córos" - Dia 14; "Festival de
Floclore tbero-àmeríoano"
Dia' 17; "Festival de Folclore

profa. Gaúcho" - Dia 20; "Festival de_____ Ballet" - Dia 21.
o diretor do SETUR, sr, Guilherme Schultz Filho, com, a

Eni Camargo, secretária. da Educação do )'funicipio.----~



ARTES
o RETORNO OE 11AíOAII

Prossegue o ciclo lfrico de outono, promoção conjunta da Divi-
são doeCultura da Prefeitura daqui e da Fundação da OSPA, com
a participação alternada do Coral Sínrõnico da URGS e do Coral
LIrico da Prefeitura e da Escola de Ballet de João Luiz Rolla.

Após a míse-en-seêne de IL TROVATORE,voltou a novas repo-
sições AIDA, que foi o espetáculo de mais repercussão do Auditó-
rio Araújo Vianna, em 1965.

Com o mesmo material cenográfíco e índurosatáría, verificamos
que a reaparição de AIDA não ofereceu o élan anterior em sua
parte exterior.

Pablo Komlos foi o maestro total, sem diretores de cena. A
banda desta vez foi a da Base Aérea. Os animais não tiveram o seu
desfile plenário, a comparsaría sem panache.

O relevo da noite coube sem duvida a Ida Micolis, que já bri-
lhara em IL TROVATORE e aqui estêve soberba e fascinante, seja
-orno cantora. seja como artista. Essa soprano há dez anos estreou
em. Pôrto Alegre, na Inesquecfvet versão de DON GJOVANNI de
Mozart. tendo Peter Gottlieb como protagonista.

Assis Pacheco, cantor de tantas gerações, pode não ter voz de
timbre e registro os mais agradáveis, mas canta sempre «om ca-
ráter e denodo, dramatizando com correção seus personagens. Não
é o cantor de um quarto de século atrás. mas dá o melhor que a-
inda possuí , Lourival Braga e Newton Paiva se emulam na valo-
rização de seus papéis. Ida Weisfeld fêz a Amneris COm dedicação
e obteve aqui e ali plaus!veis resultados.

O Coral Sinfônico da URGS não rendeu tanto como em 65. Os
Ballets da Escola de Rolla tiveram o melhor rendimento e a OS-
PA, .apesar das peripécias com alguns de seus ínstrumentístas, estêve
estável, não obstante ter mudado alguns de seus primeiros violinos.

O espetáculo começou às 21 horas em ponto e três horas e um
quarto ap6s estava terminado.

O maestro. Pa'hlo . Komlos tem o apelido de "come-Ios todos"
e de fato é um regente de pulso e fôlego invenc!veis. Sobrepuja
os pr ecalços como os que o crHico foi verificando durante tôda a
obra, inclusive a falta de um regisseur como Mario Bruno da !-""'-
~orada de 65. Imperturbável embora enérgico. Pablo Komlos foi
levantando sem desfalecimento tôda a' ô nera, conjugando o elenco
solista, com os coros, a orquestra, a banda, o quadro de ballet e as
massas cênicas. bem como os poucos animais, que esta vez tiveram
oportunidade de desfilar em cena aberta.

A 'Presente reposição da A1DA se não teve os efeitos cênicos e
o fulgor de 65, não obstante mostrou equil!brio e a protagonista
nos lembra as versões fulgentes da falecida cantora Constarrtina
Araujo •• Adelina Gurini, que foram das melhores que já temos ti-
do. No conjunto musical-dramático, ela· foi excepcional, das indu-
mentirias à atuação cênica e à sua musicalização primorosa. E'
uma artista ltríca profissional, que dignifica a arte operfstica do
Rio de Janeito. .

Quanto a Verdi, exatamente nos últimos dias instalou-se, em
Veneza, um centro de estudos 'Para avaliar devidamente a sua con-
tribuição e a herança de sua obra. de melodias e harmonias genero-
sas, romântica. e discutfveis na l!rica, como Tschaikowsky o é no
concertismo sürlOnico, camarlstico e na música de ballet. - A.Q.



A OSPA homenageia os EUA
Bela comemoração a que a OSPA dedicou ao bicentenário

da Independência dos Estados Unidos da América do Norte,
com um concerto no Salão de Atos <ia UFRGS, a cargo de Hum-
berto Carfi, um dos três violinos "spalla" da orquestra e mu-
sicista formado na Academia de Santa Cecília de Roma e que
se mostrou um regente distinto, competente, maduro e de equi-
librado elan e poder de comunicação, com um programa aber-
to com a FANFARRA PARA O HOMEM COMUM, de Aaron
Coppland (ótimo). o ADÁGIO para cordas, de Samuel Barber,
a JAMAICAN RUMBA para cordas e a RHAPSODY IN BLUE,
de Gerswin, pelo fascinante pianista Arnaldo Cohen. tão apre-
ciado e que foi obrigado a um extra solístico com Haydn, ter-
minando a noitada com a GRANDE CANNYON SUcrE, de Fel"
de Grofé, aqui consagrado por uma das grandes criações coreo-
gráficas de João Luíz Rolla e sua Escola.

Aos pregões da OSPA não faltou a representação das au-
toridades dos EUA entre nós.

Humberto Carfi é mais um apreciável regente entre mais
de meia centena de maestros que têm dirigido a nossa briosa,
guapa e receptiva OSPA e o solista da noite mais uma vez ca-
tivou o nosso público por seu gabarito musical.

ALDO OBIN9

•••
•FRANCISCO

MIGNONE
lfnaefdo em l89'1, em 810 Pau-

10. E.tu4~ coa o pai, eDmlo
f1antlst., _ Silvio Motio, Sa~
v!no de Be ed1ctf. • Al'o.tlne
Cant11. TOllOU_ M'quMtry po-
Pnl~811e 'Df eoncertf.ta d. pIa-
no. lre!O-29: ".tadl.. na EurOpA.
em lIIl!Ão, onde se aperfelooou
com Ferronl, e na E.panha.
1929, nlchard Straus. Interp~
tou a Conl'ad. ne RIo • em Sio '
Panlo, 192f, Contratado!' d. DIa-
maat •• , 6pe.... 'eoI eaee:aac!a na-
qu<,la. cidade., sob a dbeolo de
~Imn 1937, re&,eu a :Fflarmônlca
opera dirIgi," por Tnlllo Ser.-
fin; 18S7, regeu a :FilarmônIca
de Berllm; 1938, regeu a orques-
tra do An~.kI de Roma' 1939
"4tedrátlOo de Regência .:a Da:
cola Nadoul de Ifil.tca, 19U,
rel'eu a Orquestora da N.B.o.,
de Nova YorJo:..&oaIHode apu.-
ct>r uma Intere ••ante autobIo-
grafia «A Parte do Anjo». Unl-
ver.aUata, a principio, aderiu ao
mOYlmente naclonaU... musical
por volta 4. 1930. Dlstml'1l&-.e
pe" eolo "Ot'qll •• tral, rlqu_
d. In8trmnentacl.. e prodiglo.a
facilidade Inventiva. Pianista
vlrtnoso e excelente acompanha-
dor. Obra. principal.: lIIuac~
td «o Chi<'4ncl, ~",tn••••gé Bn-
baloxá. L••U';". Q.Udro. Am~
zônlcos. SinfonIa do Trabalho
Fo.te> das ir-3j.... O l!Ispantalh~
• Iár.. peoa. PU'S OJ'qae.b-a,
18 VaIaa. d. Esqnhla. Lenda.
Sertanejae, Sonata, Quase Mo-
dlnha. })fICa.para plano .010 IC.D~..de excepcioDAl Impu-
tAnela, .te. Inttillpretad. em
Nova York. em 19«8, e bailado
Iá.ra. acaba d. •• IucIuldo no
repf'rt6r10 do BaUet Ru••e ele
BaslI. Figura de capital tb.por-
tAnela na mú.sica brasileira.

(1l;ste eminente musiclsta pa.-
trlclo deverá cheirar a esta ca-
pital hoje pelo avi10 da earref-
ra da ':'aril'! procedente do Rio
de JaneIro, a. II horas).

o !a mos o tenor !ta
liano Luigi Infanttnc qUE
cantará em nos 3 a Capital
acompanhado pelo insigne
compositor e regente brasi-
leiro Francisco Mignone.

LUlGI INf NTlNO
AMA H NO ORfEAO

Amanhã, dta. I DO Teatro São
Pedro âs 21 horas, o Orreão Rio
Grandense. em colnbora!;1I.ocom
a Sociedade de ultura. Artrstlca
!le POrto Alegro. apresentarâ aos
seus Associados O famoso tenor
Italiano lJUlgt Infantlno qtle pe-
la primeira. vez vlsíta 6. AmérIca.
cio Sul, e como o mesmo Iniciou
sua "tournéa« pelas Repllblica9
t>latlll.8-'.serã POrto Alegre o pri-
meiro oentro cultural brasileiro
que torá A 6atlsfaclio de conhe-
cer e célebre eantor, Em 00!t31de-
raçllo ao valor e mérito do reci-
tallsta, nosso em1nente patrfclo o
renomado compOsitor, pianista Q

regente, maestro Francisco Mtg-
none, gentilmente acedeu em vil
colabor~r para o maior- brilho da
eSl)lendlda noitada de arte. vln-
do com tal Objetivo, especlalmon-
te do Rio, devendo chegar hoj~
Pela Varlg, VÔO 801. Os ínüme-
ros admiradores do grande ml1sl_
co estão prOVidenCiandopara U!g

prestarem uma brllhanto homeaa,
gem, por ocas11lo de seu desem-
bArqu'8.

O. PO_ !qree_ ••• oedldos
ao. aõeíos aoham-... 4 dlspo.i-
ção dos interessados !Ia bilhete_
ria. do Orfe1l.0Rio Grandenso, sí-
ta á travessa Professor Acellno
CarvaJbo. nO. 17. 'J.1s.mbêmpode_
rá. !ler tomada sslnaturA d os
prOxtmo. li ma!. Im p o rt&nteio
COlljlel'to!l oom um desconto bas-
tanta oompensador. O. li cOJICer-
to. a.brAngem Os concertos de Jn-
ta.nUno - Octeto da Orquestra
FllarmOnloa. doe Berllm - Agru-
pacíõn Coral de Camara de Parn,
plona - Joseph Szigetl _ Enri-
co Mahl.ardl ou Byron Janls (op-
!ativo). InformacÕe. atra.v.&s do
aparerho 8575. ou nos e!!crltOrlo.do Or1'ell().



, S ,11 da orne, e
Richard Strauss

A encenação da conhecida opera de Ríchard Strauss é um
marco na trajet6ria iniciada, há vinte anos, pela OSP A. Tra-
ta-u de uma verdadeira ópera-sinfonia na qual o autor, se-
gumdo as pegadas de Wagner, confia à orquestra, primor-
.j,almente, a express,lo dos sentimentos e conflitos dos perso-
nagens. A técnica usada é a dos «leitmotive:t. O canto fica
em segando plano, não como fato sonoro, mas como meio
expressn;o. Não há fC'rmas musicais fechadas. Com isto ga-
nha o !!spetdculG uca« pClde a sensibilidade puramente musi.
cal. Trata-se de uma obra difícil, tanto para a orquestra co-
mo para os cantores.

Longamente prej"lrada, a «Salomés, resultou Um es-
petáculc realmente bom se o encararmos de um ponto-de-vis-
ta global, abrangendo orquestra, cenários, marcação dos per-
onagl'1ls, canto, reqéncia, bailado. O fato de ter sido canta-

dJ em alemão foi -='11T1pensadopela traduçáb do texto, im-
preso no programa. A partir desta impressáb geral podemos
partir para a anâlist- de aspectos particulares. Marta For-
nella, 110 papel de 5alomé teve uma atuação que superou em
muito a expectativa. t que se trata de um 'papel realmente di-
fícil quer no canto. quer na movimentação cênica. Marta
Fornella houve-se com 'muitci desenvoltura e Ufna segurança
admirável, cantando com uma bela voz, identificada, musical-
mente, com o personagem. O papel de Herodes, a cargo de
EugP.nio Valori, foi desempenha.do também com segurança,
conmcção, e uma voz à altura da! exigências da partitura.
4. figura do profeta Iochanaan impt"essionou de um modo ge-
ral e. musicalmente, por seu canto olene, vibrante, impreg-
nado de dignidade Hfrodias. representada, por Grarlela Pe-
res Casas, completou com uma atuação digna de elogios, o
quarteto de persona"l1ns de desempenho mais relevante. Nar-
raboth, a cargo de Eernando Elsner, realizou seu papel de
modo comnncellte, c'.Jm sequrança, com potência' sonor4 SIL-

[icienie para destacar-se da sonoridade maciça da orquestra.
Esta. aliás, telia tido um efeito melhor se pudesse ter tocado
num poço. Infelizmente o Salão de Atoç da UFRGS não foi
plcllLe.iado para espetáculos de ta natureza.

Os delllaj atôr~s nem sempre consegmram se afirmar
diante da potência da orquestra e, também, diante dtz comple-
xidade da partitura. Uns mais, outros menos. <' mar de sons
entre os espectadores e os cantores, não atenuado pelo tradi-
cional poço e não sintetizado por êsse recurso, tragava vozes
aqui ou as atenuava ali. Pelo que nos foi dado perceber po-
demos dizer que houve um trabalho sério. .

A coreografia estêve a cargo de Alba feto. Bom traba-
lho, contribuiu para (t impressão aeral favorável do espetácu-
10. Os elementos "promeTam da Escola de Ball Ioão Luiz
Rolla.

A orquestra ve?',ceu bem a difícil partitura. As falha
tle houve localizaram-se mais no lado dos metais. A re-
ênda, a cargo do maestro Pablo Koml6s, impressionou mui-
o bem pela concepção geral da obra: A difícil concatena-
ão dos numero os ·m1Ísicos da grande orquestra e dos nume-
sos C'antores, interpretando uma partitura na qual prevale-

e o realismo psicol6gico sõbre as [armas fechadas (mais 'd-
i :? rener). foi ronseauida tom ê:dto pelo maestro.

BRUNO KIEFER
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DlciõliArlõ"""'dãs"""Q1iãrtas""'!
SONATA - Composição para um, dois ou três ª

instrumentos integrada de diversas partes (comu- ª
mente três ~u quatro) submetidas a um ãetermi- ª
nado plano tonal, que contrastam entre si pelo ª
diferente dinamismo com que são animadas. ~

mSTóRIA - O nascimento da sonata remonta a fins do ª
século XVI, época em que a música instrumental começou a ª
ganhar definitivo prestígio em face da música vocal, antes ª
predominante. A criação <10 têrmo é devida, ao que parece, ;:

c ao venezlano Giovanni Gabrleli, que pretendia assim carac- ªª terizar a transcrição instrumental de obras vocais (-caneone ªª da sonar ") dístínguíndo-as das composições cantadas ("canta· ª
: tas") e da~ que deveriam ser executadas em instrumentos de ª

teclado (-toccatas"). ª
Durante o século XVII a sonata foi forma utilizada com ª

exclu ividade pelos instrumentos de arco em especial o violino. ª
Por 1640 se esta ietece a divisão em "sonata da câmara". de ;:ª feição aeu adarncn e prorana e em que a influência da "suite" ~

" é frisante, e ..sonata da chiesa" (de igreja), de sentido mais :;
sério e abstrato. ª

Deve-se a Archangelo Corelli, cuja obra se desenvolve na ª
egunda metade dêsse século e nos primeiros anos do XVIII. ª

a sólida eon trução de sonatas cujo modêlo havia de se tornar ª
= clássico e ser empregado ate o tempo de Bach e Haendel. ª
= Compreendem ela normalmente quatro secções ou movímen- E
:: tos assim alternados na sua dinamízacão ntmica: Lento-Vivo- E
= Lento-Vivo. As sonatas de Corelli estão escritas ou para solo ª
= de violino com acompanhamento harmônico simples, feito por E

cravo fi 'rum nto ar-toe sor o piano), ou para dois violinos ::
e acomoanham nt s í" onata a tre' . ª

So por 1 .) ap r m as primeiras sonatas para ínstrumen- É
tos de teclado, n 01'n8 do compositor alemão Kuhnau. Algu- ;
roas d s a o lata, I m miras no esquema de Corelli, e ou- ª
t 'as, como o a > b blic ", n o são mais que pequenos ª

_ quad os r (O 1 a' li erdade formal e máxima ª
- int nçao d v . A ta de Domenico Scarlatti, também ª

para cr \ 0, cd d pou o a íante, em um só movimento. ª
n o t m comp. os co 1 modelos pré-estabelecidos, apro- ª
xímando se por v z s da ostru Ira da peça-tipo da "suite". ª

Com Karl P' ipnc Emmanuel Bach (um dos filhos do::
grande Johann Se • n) a sonata d um largo passo à frente, ª
em meados ao écuío XV li. O se I pano reduz-se então a três :
movimentos, na 11 ncia v ivo Lento- ivo, adquíríndo maior ª
importâncla o prim iro r: lle-ro"), cuio esquema ternário e ª
bi-tcmá ieo é tor o cal act •.co da forma, e por isso cha- ª
mado "alie ro onata", :

Coube, n nt, a 1 e Mozart aperfeiçoarem a ~
estrutura da s a q 11 I rclippe esboçara, elevando o ª
novo esqi em , e . c P o senso da justa proporção, ª
como pela qu I de da m ,lrl! ao com que a enobreceram, ª
a altura de c inon cl lCO, ao cual vieram se moldar outras ª
grandes formas mu ice . ::

Beethoven deu à sonata a nr ndeza e humanidade da sua ª
emoção, educada no e p io em que se desenrolou a epopéia ª
nnpo e nrca, a ravanno o cor - e entre os temas, tratados ª
quase como idéias i . ,I' desenvolvendo o sentido ex- ª
pressivo de (. da S S r ~ ns. Suas últimas sonatas para ª
piano, todavia, já c tão r:12'S ou menos libertas de qualquer ª
plano pré-determinado, antocípando a posiçâo de repúdio que ª

- o românticos 11 via 1 de o entar contra o rigorismo dos ª
modelos ímu+ave . ::

Com a geração romã tica, e principalmente com Chopín ~
e Liszt, a soneta de ]'n1 c J estrutura estável. Só pouco ª
mais tarde, com Er.::h, e C • _- Franck, êste íntroduzíndo. ;;
lhe um motivo f(c a' - (" i 'O a tod-is os movimentos ª
carantí ido a 01 I, • , r t i n-i a pr:cc,lp,JÇd~ ª
formali ta. ª

Entre a Ji'JC (::-C:o ia () o a o'lecUêl1ci; a nrototí- ª
pos prefixado v a a (' n oranca, possuindo amo ~
bas as oricntaçõ . U 1 a reptos. ;;

Dicionário das Qllartas
BALADA - Palavra surgida na idade média desig- _
nando "canção para dançar" cdo italiano "bailare")

História. - A balada remonta ao séc. XII, aos primórdios "
da música profana, à época em que os trovadores. achavam
na declamação musical, muitas vezes dançada, o meio de ex-
pressar os seus sentimentos cavalheirescos c de narrar as
suas aventuras guerreiras.

Caracterizava-se, então, pela presença de uma quadra re-
petida em estrebilho, íntervalando a narrativa. O cantor
fazia-se acompanhar por instrumento (geralmente alaude) .

Pelos séculos XIV e XV a balada tornou-se uma das
principais formas profanas, sofrendo a influência da polito-
nia , Escrita a êsse tempo a três vozes, uma delas era reali-

zada pelo cantor, sendo as demais confiadas a instrumentos.
Guillaume de Machault, -um dos expoentes da chamada "ars
nova" francesa, deixou em sua obra inúmeros exemplos de
baladas.

Enquanto em França, daí por diante, a balada caia aos
poucos em esquecimento, na Inglaterra permanecia ainda por
muitos anos em voga, verdade que com feição mais simples,
popular e espontânea, não raro dançada. .

Ao romantismo havia de caber séculos mais tarde, reabi-
litar a balada do desinterêsse a que fôra por muito tempo

relegada. Ela toma, entâo, nos países germânieos, a forma de i
um poema legendário ou fantástico, desenvolvido musical- ~
mente em feição descritiva. Nas canções de Schubert, Zums-
teeg e Carl Loewe há inúmeras ilustrações dêsse tipo.

Ainda na fase romântica a balada seria aproveitada no
gênero puramente instrumental, conservando apenas a subs-
tância, o lirismo poético, em páginas pianísticas mais ou me-
nos extensas, tais como as quatro Baladas de Chopin, as de
Brahms e as de Liszt, passando depois ao repertório de pia-
no e orquestra (Fauré) ,

\ lliciõilâ-:O- dás -Quartas j

I t'U~'vCÊRTO - Fónna musical escrita scgltlldo o escuc- I
mrt ela tôrnui sonata, em que um pequeno gl'UPO dc ',,:3- :
tI'/Oi'C7H S'(lS, COldO que se opõe à massa dos eJ;cc'U~Cr(3 \
(ciquestro ), \

~ Hl::J'l'U tus. - A, prilarra ((col;cê,·~o" s.u~·git~ no séc. ::v1 ~
sua ticanao SI,) ptesnicnte execuçao de ?11Wl!ca em ~on11~/:~cr \

~ POI'(( o século VII, ('Oín o aperfeLçoa'l1lónto do~ ~llst! u,?nI.'IItos \
l (IC arco, o ter: 10 foi encontrando co.nteudo mais llefm/d~. P~-l Ia tr. su-ão 1)((;-0 o XVIII, e lJ1'LnC!prtlmente em. Arctunuieto
\ C<lr :11, SUI'[Jé o chruncuto "concerto grosso", segut11do de y~"-
\ 10 os Clíllm;f,s c/n 801ll,ta mOllotemáttCa, fixada pelo m~s"t<)
I co: I ')ositor e escrito 1)(/1'a conjnnto de cordas, no qual dta",
I lO{/a',l! (L 'í,;as.sa QOS executantes ("repieno:') e um pequeno
\ rfl'UpO de solistas ("eoncertmo"). O e~ll'icer~o grosso, .nes~es
I niotdc», t ci:e lal'ga voaa em fins dJJ ~elScent08 e ,na pr'm~eln.
~ mctcuic do setecentos. Pou~o adiante ae Oorelh,. todaoia., e
\ 10t'((I((,IJellte CIH .tntomo Vlutld/, o gnLpo dos .80ltstM ~pare-
\ CC' reüuci 10 a !lU (';Iico cxecutante, dando oruten» asson O?l (O,!{'( I to «tr« I"o!ista (L'iolino OIL outro mstnLmlmto do COI-
I (;aS) e orquestra., _ • '
I João Seuwt:t1o Bacli ]Jl'CLtlCOlLlargamente o concerto p.l-
l "(/80Iis'(/, e o eeu senso inoc'Cldol' ch eqou. 'Ines_mo, ~tuma de
i s (/Ç Jlâg'1I(18 lIdOí'{I'is i Concerto H~'aJtdeb?'U?Ue8 ?~. 5) a aI!-

! te Jl'1/' o li/Odr,'i/o ('Ollce rto paTa ~1a~tO e 01 q~estla, d.a~{t a
1, iporiancia o t ..r'bu-tlu. ao cr(lL'o (vwlIllO) no ftnaZ do p/une!-
(O inonmento,

Com o c/(fçsirismo 'l'iellense de fins do XVIII, .n?tada.-
llw'llte em lIfo:q/'t, ,o COHrfrto tomou. os traços essenmalllcom
\ 1/( ChE'[IOlL ate ?Ios, U)Ji'Oxl?lw!/do-se do esquema da 301~a,ta.
\ 0'- c ;(/tlra f"iabl"/cCldo por l\ar1 Ph, Emm, Bach. e sat!el~-
\ [(1WfO o !Ji'illl0 t"í'l Isísii{'o do solista, BeethoV/3It !'LelL-l!~1tma-

, ••,I() 'Ciqor de contraste, e tladc: a çua a]J(!Te?~C!a bnl]zl'lntl';
o rOl1C";'(O 11wito se ({tci('OOlb (/0 gosto romanttCO, qlL6 o cul-
tn'ou, e.nborn com ?1vliol' tioerdade 101'1"a1, em Schtcmanll,
,~l(';I(I"I,~sOIUl, Lisi], C/,opin e ourros. .

JJ(!('O o illte/,"s,çe que e;11)JI'Oprovoco o contraste ICllltl1-
or"lI€ '[I'a o concrto (Ii)l(1(1 hoje é das [ermas que mal8 a~1'a~m
o il1t~n"'s;e e o entusiasmo elas platéias e dos composltoru,
s,/.Il'gmdo representruio na bClgagern de qUQft6 todos 011 '1nell'
tres tl« aiiuüuiruie,
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. Dicionário das Quartas I
= CANÇÃO - Uma das mais simples expl'essões do li- ;

?'Ismo musical, realizada ol'dináriameltte por unt cantor =
sotista« e acompanhamento instrumental. =

.HiS'l'U'RIA - A canção é velha como a linguagem. E ª
na singeleza dos seus meios expTessivos, eruje-se em ttma das ª
11tai~ importrtntes tõrmos de Arte, ª

Perdiâos que estão pal'a nós 11ráticamente todos os can- g
tos de Que se seI'vil'am os povos da antiguidade, n08 seus ri- =
tos reliqioso« e nas suas celebrações festivas, a canção en- ;
contra. ma1'COhi.çtó1'ico de l'elêvo e ressonãucic até 08 'W8S05 !
tempos no episódio dos trovadores dos séculos XII e XIII. ª
Uma. nova erpressão O1'tittica surge então, reflorescendo es- ª
poittânea da scnsibilidade medievel, aquecida 170Sl'econtr?s !
legendál'ios das Cruzadas, nas façanhas romanescas ~ ,terÓI- ª
cas da cacalarui, nas penosas arremetidas a terras d!s~antes ª
e mIsteriosas, Aberta assim na alma forte dosrüverreiro« a ::
pl'edJs]losição ás ejusôcs da saudade e do amor, [oram apara- j
cendo os rOlllanreiros e os primeil'os cirlo.~ [amosos de 0"- i
ltmdo (F'1'Cl1lt;'a), da Rei Artm' (Inglaterra), do Cid (Espa- ª
J/71a)e dos Amadises (Poriuçutil), Nessa arte do carater pm- :
f(0I0, porsi(l, não. existe scm música, nem músicrt sem poestCI, ª
E o,~troviutores, seus jagl'ais e menestTéis, a difundil'em can- ~
t ando ]iOI' todo a Europa, ao acompanhamento do olauiie, O~ E
. 1/a.S lutas e os seus afetas, /allçm'arn as bases dos modern'ls ª
rtfOll!(1S, dn.s literatura» néo-Iatinas e daquilo. que nós hoje ª

conhecemos como canção, !
Com o posea» do tempo a fórma havia de sofl'er substan- ª,

ctai,ç moditicações. Baetoria. lembraT, para. comprová-Zas, o~:
SU1'tO palif6mca, levando a canção projaru: rnonódica dos ª
tl'avadores á complexidade cantmpontística do mudrigal e da, á.•
canção [rtturesa n() século XVI, e o estilo hal'1n6nico, fixa- 5'
do na tmnsição 7)(/1'0o XVII, que lhe ojereceu os largas ho- :.
rizontrs dentro elos auni e/o. (linda, hoje se anima. i

Durante a fase bàl'1'aca (sécs. XVII e XVIII), em que ;;
nreaonwn« a sel'eridado das gnmdes tõrmas musicais, a can- =;;!!,
ção p(,l'del~ relêv() no cenário da arte erudita, morçeantio ea- =-
1Iltnh(),~ de sentido mais popular. ~

Fra n» Echuoert, porém já nrts primeiras luzes âo l'oman- :9
tlS111o, haVIa de asseçurar a sua integral l'eabilitaçãa, t!r- :3
[lue/u/o-a na simplicidade da inspintção, na riq1teza me!ódtca ~
flue lhe deu, 'na perteita fusão entre o terto e a melodl,a, ?ta ~
orian atutad« do aC0111panhamento, a 1~ma alta cateçorui es- ~
tetu:«, tranetornunuio a IJUfl 'maraL'ilhosfl coleção de "liedey" "
n!lm potente lwzeiro e proictar seus reflexos mesmo' sob-re a li
canção COiltemponíneo, ~=-

brlltl111(lnn, Il rahms, Rttgo 1Volf, são outros tantas 1tO- "
me.~ I'CSpoll,~ál'e:s l/elo brilho da canção 110.01Jallágio ?'oml'tn- ~::_
tico (! no pO,~I-l'o17!antismo do século passado. ~

Quanto 00 Brasil, a canção mais canstantemente expres-
sh:a da sensibilidade nacional, mais ajustada ao gosto ro-
mântica da nossa coletividade, t61:e a sua eclosão nos tem- ~
pos imperiais, Foi a modinha, -

Ttüsie: tenha razão Sílvio Romero em dizer que a mo- ~
dinlu: não teve base popular, De fato, SU1'gÍ1~aqui alL em I:::
Portuoat, inicialmente floresceu. nos salões, mas logo se 1.1ro- :
1Otol~ r!() domínio. do 1101'0.,que o l'ecebeu como' erpressão
8110, cuttvcondo-a e âanâo-lh e o toque da sua 11rópria el7lo~
ção 1I!,lita,~ 1:e=es (/nônimas. E assim, cantadas na interior do ª_~
aconiptmninnento da viola, Ott nas cidades ao som do molát',
(I modin/la chcqou. quose a eclipsa l' completamente as criq- __~ :
ções outõntico» da lirismo popnla,I', C0111~os 1'0I1Wltces, ~a-
cam", desafias e outras, 7'epcl'cutllldo ate mesma em nOIJ8lt ~
mlÍsica l1wis culta e dcirando exemplos na obra de Jasé:
Ma!ll'lclo MalTOS Portugal, Oarlos Gome,~ e muitas mttis, ª

Na ~ca80 do império a modinlla ent1'oU em declinio, e :

COm ela as cantigas que recebel'am a sua influência, como 0. ~=:::::=~~:::tu ndú de caraier mais licenciaso, A 1ial'tir de então se 1'a~ .'
frn,w;/da mais e m'lis em nOS8a 'ferra a dis.tinção entl'e Ca'/!-
çõa 1JOpu7((1'e erudita, Os processos e os e~f!los c!lrop~lIS pas-
SrJ.1)t a ser 1ttili~ados pc1a~ nossos compOSttol'es de elite, ein-
p1'estalldo requinte á 8ua ?1rodUção, el1.t cantraste com os
cantos simples e deSp1'etenc1080s dos a7'tlstas papulares,

11I

······Dlcloná·rio·······dãs······ijüãrtãs·····l
RONDá - Peça musical em que t~m tema figurJ, co- ª
mb refrão, alternando-se com autros aifel'ente,~ te- ª
~& ªHISTóRIA - O mais l011gínquo antecedente histórico ª

do moderno l'ond6 Temonta á J;I'l'ança trovaaoresca âos sé- ª
culos XII e XIII, Nessa época, a "roâeau" caracterizaoa-se ª
pelo refrão ou estretnllio, cantado em estilo poZifônico pela ª
cõro, em alternatica cam auUas temas (rcoumtcts" ou "co- ª
111as") execútados par um cantor solista, Adam de Ia Httlle ª
(1:!40-1~87), mn das grandes representarües âa música dg~- ª
sa fase, dedica ao. "I'andeau" alguns das momentos da sua ª
mais feliz inspiração, ª

No pe1'Íodo conhecido como "ars nova", e '10 século. XV, ª
o "ronâeau" el'a 1l1na compasição 1Ja1'a cantor solista com ª
acompanhamento instnl1nental. ª

Através de mn hiato lIistÓl'ico de pouco mais de dois ::
séculos, em que é sobremodo difícil aconvpasilutr o âese.icoi- ª
v111tento da f61'111a,vamas reencontrar o "rondeou" mu/.tiph- ª
cada em exemplos inítmeTas na obra mstrumenta; das CTU- ª
1'istas franceses da século XVIII (CoupeTin, Raaneau, Daouin, ª
etc.t , camo peças curtas de :ntave sabor descritIVO, em que ª
se firmam as características ('e estrutura com que Ci/CUOI! ª
até nós,' é constittddo de diversas temas (amO(i cluinia.los ª
"C011lffJlcts"), entre as quais é 'repetida ttm retrõo, Represcn- ª
tando-se cada tema par uma letra, o "ron deau" apresenta o ª
seguinte esquema gl'á/ira: A-B-A-C-A-D-J!.", etc. • ª

P01' essa época a "1'011dea/~" invade as [rotiteirüs da Itâ- ª
lia ande adauire maiol' vivacidade, daí passando á A/I3J';'((- ::
n/l~, já então ajustado, pela reI' carater conclusivo, camo ~
peca final da sanata. ::

• Ainda l'al'O em J, S. Bacli SU1'.qemais frequente na; ba· ::
gagem musical de seu filho Karl. Plielitrpe Emmanuel, encall-
iranda larga t~tili,zação nos descendentes ((1'tísticas dêsse ÚZ-
tinio, Haydn e il.fa.zart.

No l'epeTtó1'ia dêsses autores, as obrus que seguem o es- _
qllema da [ôrma sanatlt ca11clnem, de reara, pelo randó, Os ª
ternas aí envpreçados são simples, vlva;es, mCISlvaS e bem ª
mdlndual!zados, ª

Beetlunien: ainda empl'eg. normalmente o rondó para ª
rema/ar as suas peças em tôrnux sonata. Mas a sua sltbst~n- ª
ela é aos poucas moâiticaâa na sentida de abrançer 'do!Os ~
euda. 1'ez mais protimâas, rell etinâo-ee externamente tal ~
tendência na ampliação. das ~1tflS dimensõe~, O tvnat ,da sua ~
iSonata 0.11,5.~,dedicado. a Waldstei.n (tambem conl!e.cl~C! co- ~
mo "AltTara"), é uma cerdadeira apoteose do ronda, 11Len- ::
tão constntido em Iavoas pl'opoTções e modelados os seus tt
mas em enon11e variedade de mnbiências,

Uam o apoçeic da ramantismo, coincidindo ~cm o •.eia-
:ramento da preocu.parão pelas [ôrma« csiabelec.ac na elas-
SIC:S1110,o l'ondó entra em declinio, ,_

!iIa,ç ainda hoje, muitas ve,~es se111:~cs!gnaçao, ,o r?pdó
realJarcce cal1,~tantemellte em cc.mpaSlçaes qtte se !1/spll'Clm
nas madê/os tradicianais da sanata. ..••,~~ • .ç.. .• =:
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Dicionário das Quartas !I
P JANO - Iwtl'umcn to de cordas lJercutidas a marte-
[~~ ,((;'01l(/(10S 1)01' t ect-uto, surqilio no sécu. XVIII

,11fl:)'10RIA - E' d:sc/ltda a c1'!.'Jem remota do pwno.
P('1 eco 1lI1/1~ p/IIl1S!1'rl a hiuvicso do que o salté1'io. inl!fnt-
7JlC;ltO (10 car.a« corâus disllOsl(ts .nl!((] uma caixa de desso-
llahCI{I e tOllfjL({"S como os dedos oic plectro, seja o avó do
1/11/110 »ioacrno, C 1(7(( iamil u: se C"JOÇOIt com a adaptaçt!o de
l/,n trrtado ao rcic rido iast rumento, ?IC/S proximidade~ do
sec, XV.

Por voltu de 1;;{)() o instrumento é «uerteiçoaâo pelo iia-
1/(111'1.".IIl1ICft', que [a: (IS cordas vibrarem atraoés do P!71Ça-
mcnto 1Jr>1' nrics de ((re lig(/das ao mecanismo do teclado. A.
11/Stl'!'l1/"l1lo /)(/8,'C/11te scm cilumte «av-i-se na Inglaterra o
1I01l/e de 1'!1'f)'1!ul, clCS1,rI/lClCc7o quo ~'Jí'Vl!l 1Ja1'a distingni1' his-
t,UI'('III,lcnte a cscoln (Ir! convpositores que paTa le escret'C-
111111.os 1';1 [)IIl(l7:s:os (MoTley, Buü, C;'úbons etc.) notaae-
nicnt» na t oruui 1'({i';IIÇc70. " ,

,Ao ])({,:80 "ll" a cSjJi net« se tl''ll's,fornwlL e adquiTiu lar-
rIr( no1i:Oi';I/)/cill rio séc, ;;:VI (to XVllJ, sob o nome de CrCIt'O
C/I(}'~~'", ri;' trrll/c(s; cc.nba!o cm üot'tnio: luirpsichorâ em
7:;(//18), construiâo ~:rfjUlul0 o 'l1rinCI1)io da; cordas Pinç~das,
( I s' lI, lado «narcc.a oni rr. mstrusnenir, om queas cordas
C/'Im .I'(/'I'U(;(/IIS JlortI/WJ~ntc,' de .atão, chamrulo elavicôTdio,

}f,111/l'allfo o CI'((1'O uossuu» votu.me ClpTGciável de som n
C/"1'IC()!'c1io til/lia-o bast ant.c débil; do outro lado, o CTaVO 7;ÜO
ncr.nit ia nro-taçõc« âc iri.cnnuiatic t=crcscenâo" e diminuin-
r/o t, 110 /,((S80 qi«: 11 cfl'ril'(ji'ttia ara susceptível de pl'ol:in:;ir
1 c"(.~ t]: it.on c,r])/'e'SI1'08,

,f'I/,'a o ('101'0 G cl,f),'clÍnlio os mestres dos sécs. XVII e
:Xl'II I (sr'/'C'1!(/'({m 1'711 /)1';111(t'/ to Tcportôrio de que são 8Tel<1,-
I~lo (I" 0/1/'(18 dos Cj'(f)'i.~I(I~ J r(!nCC81?,~ {(!oupel'in, Remeau)
100/III/lOS (/1'Tcsco()(Jldl, PalJ'Llll1li, .'lcu't'latti) o alemães, $inte:
tlL,!(tlo,~ em .J, S, Bach,
-: -:t irléúI" de aS80I'i'{)' a~ 1'al1f(lge'l!:s dos àois instTumentos _

1, /"'.01 80,/01 o do cravo o eruressao do clavicórdio _ num
1/IIICO, quI'. ,<'C,'/rt. o PI((I/O mo(7cI'1l0, d/it« do sl1c, XVII!. Btn to-
l o mcu. Cn.stofori e (([Jonta(lo como o se« inuenter por ruo.
1l~,/~ o 1101'0 71Ist/'lImGI1/0 só no fim do século co.:n. a gera-
r'''', dO,7 filhos. rio Hach., ({d'1uirin O aI'ntL de pel'efeição me-
CU71IC!t nr!ccSS(lI'1IL a oml!l'car com o crllt o e o clovicó1'di'J.

I'.l1s obrae Iinais de Mozart e as de Heethçoven como que I

(~/rlcm os reCllTSOS aI) 1wmo moderno, assinalando-lhe a vi-
tôrin ,~obl'e os compettâoree.

A 8Ua ?1at:I1'~:a, âc il1Sf1:1tm~nto av.to-sUf.ici.!3nte, coinoidin.
do com as (IX [)f'ltClClS dos ideais \ndlmdual1st!co! do roman-
t unno, d".ll-lllC, c:rt1'll0Tdinál'io realce nessa iase relêvo ésse

\ '111epersiste ainâa em nossos dias refletido ná prOdução de
\ l>l'(ft/('Omcllte todos os COilll)Osltorés.,'~-". '~~._.

Dicionárió das Quartas 'li
SUITE - Composição instrumental Integrada de uma

sequêncla de peças de dança escritas na mesma tonalidade,
que contrastam entre si pelo diferente dinamismo com
que é animado o andamento de cada uma delas.

I
I HISTóRIA _ A "sulte" é uma das mais antigas e impor-
( tantes das grandes formas da música Instrumental.
\ No séc. XVI a dança estava entre as distrações populares

prediletas em tôda a Europa. A essa época, os Instrumentos,
tímida mas gradôtivamente, adquiriam prestígio crescente ao
lado da música vocal, então em plena voga. Explica·se, pois,
que os pioneiros da arte instrumental sofressem o atrativo
das melodias de dança predominantes no tempo, Nos últimos
anos daquele século o músico inglês Morley escrevia já sôbre
o feliz efeilo estétíco resultante da associação da "Pavana"

í e da "Gagliarda", executadas uma após outra, contrastante
~ eficazmente o andamento lento e solene da primeira com .a vi-
I vacidade e o brilho da segunda.

l
i Essas peças, como outras que mais tarde se agregaram
para formar o tipo clássico da "suite", procediam de diversos
países e eram veiculadas pOl' todo o Velho Continente pelas

I relações de comércio, de política, e mesmo por excursões guer-
reiras.

I No século XVII aquelas primitivas danças decaíam no favor
público, cedendo lugar à "Allemanda" e à "Courante". Em

I meados dessa mesma centúria, ao tempo de Lully e chamben-
I nleres, mais duas danças vêm se ajuntar - a "SlIrabanda" e a

"Giga" - para constituir, acrescidas às primeiras, as peças
essenciais da "suíte", qUI! se haveriam de conservar como ca-
racterizadoras daquela forma, seu prototipo clássico, até J. S.
8ach (1750). A "Allemanda" possui movimentaçiío regularmente
viva; a "Courante" é moderada, como um intermezzo prepara-
tório aos acentos pesados e lentos da "Sarabanda". A "Giga"
tem um caráter impetuoso e vivaz, de feição cenctustva. Entre-
tanto, outras danças podem ap,aracer, intervalando varlàvel-
mente aquelas quatro peças permanentes da "suite", como o
"Minueto", « "Gavota", a "Polonalse", a "Bourrée", o "Passe-
pled», etc.

Em meados do seiscentos a "sulte" quase dominara a mú-
sica instrumental européia, e mesmo a sonata teve de fazer·
lhe largas concessões; basta ver que as sonatas "da camera"
(de câmara) do famoso mestre italiano Archangelo Corelll não
são mais que verdadeiras "suites". Da mesma forma as pe-
quenas sonatas de Domenlco Scarlatti, para cravo, cuja criação
se projeta no século sj!guinte, são moldadas no mesmo plano
de divisão binária caracteristlco das peças da "sulte ",

Embora a estrutura da "sulte" tivesse permanecido mais
ou menos constante nos diversos países, ali! recebeu, contudo,
a marca da emoção e do temperamento que distingue cada um
daqueles povos. A Il'ália trilnsmitiu-Ihe o encanto das melodias
nobres e plenas de dignidade, sempt e vitalizadas por um pode-
roso sôpor de calor latino; a Alemanha conduziu-a pelos cami-
nhos que levam à música pura, como bem o exempllficam, sobre-
tudo, as maravilhosas obras com que J. S. Bach /lustrou a for-
'ma; a França deu-lhe o requinte máximo da finura e da graça,
ornando-a de um suave toque descritivo, atributos expressos
nas "suítes" de Rameau e nas "ordres" de Couperin.

Na segunda metade. do séc. XVUI a "suite" cede definitiva-
mente lugar à sonata e à sinfonia, apagando,se - pelo menos
nos seus moldes tlássicos - da história da música.

Mu'tas obras que se escreveram na época romântica e con-
temporânea, e que costumam receber tal apelido, como as "sui. !,
tes" para piano de Schumann (Carnaval, C nas Infantis, ete.),
o _,"Qu~bra,Nozes" ,de Tcha!l<owski, e multas mais, outra coisa ~I
nao sao que "~ultes" 4Istlli ada, que não obedecem, como
aliás, não poderl m nem deverl m obedecer, ao esquema formal
preciso da antiga "suite".
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ORQUESTRA - Oonjunto

iJ03para a exec1/,çáo mmic/tt.
- HISTO'RIA L O vMe~êsse hiat61ico pela execugM mu-

sical em conjunto 8urge com o sêo, XVI. Emm enUlo U3/f,w
das cornb,inações as mais variadas, quase sempre Sem CTitêritJ
8IJtetüvo quanto aos timbres. Apareciam com de8taque, nes,u
pri1/bitivas "orqul33t,'as",instrumentos de s6pro, contribttin_
do com sonoridade metálica, desagradável aos ouvfli.olJ~_
,dei nos para o efeito total.

Na passagem pam o século XVII o violino, a, viola, e o
viotoncelo, aperfeiçoad08 ao máximo na construç/Jo pe'úla
Iamoso« "luthiers" ataliano, viam aproveitandas as supa quaZi-
4tJd.es de beleza e suavidade expreSSi1!a na 'lI'Iiúsicaem CIm-'
j1mto, afastando os antigos 86pros. cujos 80n. nil& ~m
mais tolerados.

.4.s8irn, quase sempre exclusivamente com os cit/l,lio$
II~LJurne'f.tosde oordas constituíam'se as orquestra, do ate.

XVIII e pri'lIteira metade do XVIII, CMnuns na obro>de 00.,
reut, Vivaldi e J. 8. Baoh., e que, pelo númcro relativamen.
te redtlzido dos in:strumentistas que nelew intervêm. Tece. J ,
bem o nor,~e de orquestras de c{/,rnará (de saUlo). Violino&', I
violas e 1;'oloncelos, aliás, iormam ainda a ba38 da orque8- 1
tra mude/na.

Aos poucos. os instrumentos a vento vÕ.,o1'i3tm'nancio ,
ao vou,)untos, embora sem a antiga impoTtãnc-ia. Pa.ra com-
petir, comoinstl'umentos 'rnel6dicos, com a agiZiil4de dos
1,;Wli'IIO"Olt das voees, os sõpro» 1'ecebe"flI.diverso:! m,elho-
ramento. 'na construçõa, Adequ.aaog deSsa f6rma, às neca. I
s dadee da exeu/lção em conjunto, as flautas, os oboiB e os

\ faqotes tio '1'eadmitidos na orquestra, Logo adiante ,zelol
J' g,esliam também os cornes, e pelo fim do XVIII Ht/,ydn
e Mo~a'ft estabilizam com esses ele'lIlento8 a chamadtJ, or-
que~tra clá.ssica.

Com o ro,nantismo. a partir de Beethoven e PMSa,nM
, por Liset, Berlioe e fl'a,qner, a orqUEstra é enol'merMnte
I enr'quecida nos sôpl'os (madeiras e 'laetais). bem como Ms'! 1/1St'i umentos de percussão, de sorte a oZcançar ~ Vilrie-
v datie de timb1'es capaz de narrar COm a maior finura de
\ m('l,tizes as mais diversas cenas, ilabido que o de8m:itlvis~
: oroueetrat, exemplificando "no moema sinf"nico", foi uma t/,(t~
\ vai actenstims da música romlintica.
\ liJ ,ça, variedade sonora persiste nas orquestra« moãe-r-
: 1/0,', e atl,a1'és dela e manifesta o engenho dos c"mpci8it(!J~
\ res de hoje.,----------------

Quartas II Dicionário das
l v, RL\ÇAO - Fó1'l11a musical, consistente na SUC?S'

são lógica de exposições integral~ de um. te~'t1, Off'IP~
cendo cada vez um aspecto rítmrco, melódico ou 11a1'
rnoníco diferente. , ~

H' ',' - A variação é um dos processos mais ~alurals \

{
,stOtlA.. s solução para ser evltada a

de embclozamcnto ~o~ ternas, " da, idéias musicais.
mono! orna 11:1, renetíção SUC~~~I\ a ombra dos 1empos , No
Dess'arte, a sU,a origem Sf'l ~elI , ma ~sécs XU,X\'D usava-
período c1'" polifrmia voca re IglOsa " " • 1ll

se repelir os t0111RS grcgorlanos associando-o cada vez a U
con t rapon to di vcrso .

A var.acão instrumental 'moderna, porém, só n;lSC~~n~~
, X\'I N~ pri111E'i1'[lmetade dessa centvrra ora freq

~~'1.C'E-"pan11'"'iaz(>r·sc acomp~nh:.'mc'nto dos cant<7s d~s bal~
das (romances) em imnrovísa ções na vlhu,t>l:"t, mstltumpn

d<, '" E 'ta' o E'f(,110 mon/') ono ada fp111 ilia no alaudc , ~ 12ar~ C\ I I h t introdu-
repetirão das inÚ111e1'a~ e târiclas, os acornpan ane s "

'., .' " - nd, vez qou O 'tema se ronrozra. \
Zi<'ll1 modrücação c', a - , d ndentos de 1"mas pO'j
Daí surcíram as variacoes m epe _' ,rl <'fi
n;1a1';s, r'".'('rU(lIdaS nr-los víhuetistas . Sar .E'XCIl1"ll-D 1 h' '
ncro R colocão de Luiz de Narvacz (Seys Livros O" e pn,m

,. > , 1-"8 obras dI' Mudarra isa-de Musica). apl1rcclda, en: :)". e . , C b ' ' , (1-10'1
dor. Hr-ncst rcsa e, prmclpalmE'nl':" Luiz a czon J
1366), êsto compondo jel para orgüo . •

A~ liga~õe~ r-ntr e a. E~JlRnha e a Ingl~tr2'ra, "a tf's<°Ítí~e~~ I'
po. detcrmínararn o fl~resc~m('nto. d~ .v:H~<:a~;IIs ~I?ati~ada !
s"""unda metade do scc , ,X-:'I ': InlClOS o -enro;1trnu ilus- i
nela Iamosn escola dos virrrlna listas, ~'h~UE' ~ão obras de
t rcs r"pl'E',('nlnnles em Byrd, Bull e 1 ,)ons" ',' ~ , _
cal'~t~r prorundamonto ingênuo, nas qunis a \ arraçao apare
ce slstcrr-àt ícamente .

Daí por diante a bagagem artística 07 cuaso todos os \
, , , ,? 70 ilustrada pr imnrosamente em \compositores inclul a "atlRCd ,I " .' - d

COi'('lli (So~aln n,. 12, "La 'Pollia-) ,Bi1l'h (00 Y~Taro~s. )'
rltcadas a Coldbor g ) , Hnr-ndel (O Fer rcirn I almOI1JSO ,
('ounp~in e R"mN\U (Lr-s Niais de Solognc). Haydn, Mozart,
Becthovcn e quase todos os românticos e modernos,

A \'1ri[l('ão, o ua nto ao p-,tiIo, pode 5"1' melódic«, rttmlca
h .' Qu"nto '" natureza pndp ser ornamentada.ou ""mOn1l'I1, «n ", 1 t . de

constsfindo na mer'l ornarn-nt ação M"d"n:nl r o oma: "
coradn C'11 cur- o t.''1J1fl é apenas rr-conhcctvet pelos s,,~'~ ti a-
cos f~J'~cl"l11r'nta!s int eira mente "decora do»; e ampl ;flca~a,
ou' graride V(1l"ifl"5(), orn 'lUE' o C0I1:11osilor 50 atel~l onzm-
nuament» ao desenho do tema, reallzan-to-o com quase abso-
luta f'ant.asia.
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Dicionário das Quartas
QUARTETO - Composição musical escrita para qua.

tro Instrumentos (ou vozes), obedecendo à forma sonata.
Em outras palavras, é uma sonata para quatro instrumentos.

HISTóRIA - O quarteto Instrumental moderno surge hls-
torlc.mente nll obra de Joseph Haydn, fins do séc. XVIII.
Resultou de uma slmpliflcaç'ão nos conjuntos instrumentais
IInterlores, nos quals os grupos de primeiros violinos, segun.
dos violinos, violas e violoncelos são representados cada um
por um Instrumento, e abolido o acompanhamento de eentl-
nuo, realizado até então por cravo, e contrabalxo. ;;

O quarteto clássico é escrito, pois, para dois violinos, viola ª
e vloloncelo. ª

Oe Inicio, o primeiro violino assumia papel de elevada ª
preponderincla melódica sôbre os demais Instrumentos. O ª
gênio de Haydn, porém, corri,!llu êssll. desequllíbrio outorgando ª
11 todos os executantes Interesse musical mais ou menos he- ::
mogêneo, pell entrega sucessiva a cada um deles do prl. ª
melro plano melódico da composição. Na sua obra encontram. ª
le nadll menos de 83 quartetos, mas muitos deles foram possr. ~

: velmente Imaginados para orquestra de cordas, pelo dobra.::imento dOI Instrumentos. §
Monrt, com seus 26 quartetos, enriqueceu notàvelmenta;

a forma, dando·lhe o conteúdo de sua prodigiosa imaginação::
utl.ticlI. §

Boa plrh~ da produção de Beethovcn, no gênero cama. ª
rístlco, segue os rumos estabelecidos pelos clássicos de Viena ::
já mencionados. Os últimos dos seus 16 quartetos, todavia, ~
sio páginas de suprema expressividade, mérbldas e torturadas ª
nio raro, Pllrecendo multa vez grandiosas fIIntasias afastadas ;;
já da forma sonata, tal a liberdade de recursos empregados, ª
em que a Intelectualidade da fuga surge frequentemente 8 ª
fIZer contraste com passagens de inatingível emoção. ª

Os três quartetos de Schubert estão formalmente pr6xl. ª
mos dos de Mo}:art, se bem que apareç'l aqui uma nostalS'Ja ª
romintica desconhecida do gênio de Salzburg. ;;

Ainda no romantismo o quarteto tem destacado lugar na ª
bagagem de Mem:lelssohn (6), Schurnann (3) e Brahms (3). ::

Igualmente os representantes das escolas nacionais e da ª
música moderna deram muita da sua atenção à forma, repre- S
sentada em Ovorak, Tchalkowskl, Glazounov, Borodin, Smeta. ª
nlI, Franck, Grieg, Wolf, Oebussy, Bartok, etc. ª

Paralelamente ao quarteto clássico, 4> quarteto com plano ª
(violino, viola, ceio e piano), 110 qual êsse instrumento entra ;;
com sólidll base harmônica à composição, alcançou regular ª
Interêsse dos compositores, havendo exemplos em Mozart, ª
Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Ovorak, Fauré, ª
etc. ;;

Podem aparecer ainda outras combinações de Instrumentos ª
em quarteto, como ° de Mourt para oboé, violino, viola e ceio. ª

=
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1..·nDfCiõn·ãfiõ d~s·"..Ó'üartas
I FUGA ~- Composição polifônica! ~scrlta em !s!1I0 ~
í: contrapol1tístico, sobre um tem.a uruce, ou SUlelto,;i exposto sucessivamente pelas diversas ,,:ozes em ,01" ~
~ dem tonal deterrnlneda pela lei das cadencias (O tn- ~

~ HIST6R~~' - Como em quase todas as !lfandes formas íns- ~ª trumentais as origens da fuga aparecem no século X\(I, na fase ~
i daJtral1smíssão da polifonia vocal, anteriormente d~mlnante, pa- ~
! ra • Instrumental, que de então mais e mais se firmou, no ce- ~
~ "ário artístico, d f A. ~
~ - O-moteto vocal contem, em germe, as bas~s •. /1- uga., pe ::
~ nas como em tedas as expressões da arte pohfomc.a. da epoc~, §
: os temas não são explorados, descnvolv!dos~ mas as laéias musi- ~f cais ou são reoetidas ou abandonadas depOIS d! expostas." ~
: Já ne terr~no da música instrumental do qulnhenres o r1cer.::
i care" monotemático em voga na segunda metade daquela cento- ~ª ri., está m •.ls sensí~elmente no caminho da fuga. _Na pass~gem §
:: p.r. o século ~·V" dois grandes vultos, Fresco~aldl e Sweellnck, ~ª dão $irande importância à forma, que afinal vai encontrando es- ~
~ tabiliz:ação em Froberger, Relnke, Buxtehude, Kuhnau e Pachet- ~
i bel, chegando ao apogeu na obra de J. S. Bach! ~m. que apare- ~
i co representada em centenas de exemplos admlrávels. . ::
:. Embora sem assumir a importilncia que a fuga, pOSSUI no ~Irepertório de 8ach, 'o surge na produção d,os co~posltores sub- ~

•• quentes. H_ydn e Mozart presfaram seu tributo a form~, e Bee· ~
thovem empregA-a frequentemente suas obras derradeiras, ne- ~
t~d.mente nas sonatas para piano e nos quartetos, prov?cando ::

- contrastes de suma beleza Irtl~tíca entre passagen~ de Intensa ~
emoção e trechos de severo racionallsmo c?nt~apontlsYlco. §
, Abandonada de certo modo pelos rernênttces, reaparece em ~

. CeS'H Franck, no qual o sôpro ba.chiano revl\~e. numa atmosf~ra ~
~ de certa suavidade lírica, cristalizado em paginas de perfeito ~
~lequilíbrio entre forma e conteudo., . ~

r
i Entre 05 modernos a fuga, sem haver Sido de todo esquecr- ::
I da, nio apresenta o mesmo interêsse aos compositores que em ~
f' épocas passadas, . ~.! A fuga é, por definição, baseada so!:re um tema (~ulelto.> ex- ~

Ili posto de regra sucessivamente pelas vozes, em que ~ eS~rlta a ~
:: composição (em Bach, varia de 2 a 5). DepOIS que a primeira voz ::
i Itxecuta sézlnha o tema, é êste retomado por uma segunda voz, ~
! enqulnto a prlme!ra passa a acompanhá-Ia em contra ponto com ::
- uma idéia musical diferante (ccn+rasujeltc). Assim, em suc:ssão, ~ª são postu em movimento todas as votes:E uma vez que .odas ~

'==-==5 elll~ sejam IIpresentadas finda-se a primeira parte da fuga (ex- ~
poslçio). . ::

Segu;!·se a parte do desenvolvimento, em que ,o COmp?sltor ~
I: us. mais lugamente da .sua capacidade ?e invenção, ampliando ~i-ou diminuindo o sujeito, modlfícafldo·o, ":lVerte~do-o ~u trazen- ~i do elementos novos, e conduzindo a fug,a a tonall~a?e inicial em ~
! "ue deve concluir. A's vezes no final hll uma espeere de reexpo- ::
'e s'içio .breviadll da ilpresentação das vozes, caso em que a fuga ~
.._ parece querer lembrar a estrutura lernária do plano do allegro- ~

sonata. ~



IDicionário das Quartas
VIOLINO - Instrumento de cordas (4) acío-

nadas pelo atrito de arco e afinadas por distância
de quintas a partir da corda mais grave (sol).

HISTORIA - Os mais agudos investigadores procu-
ram encontrar o avô do moderno violino entre instru-
mentos usados na antiguidade histórica, o bavanastrom
da Iruiia, a lira egípcia, etc. Através de caminhos difíceis
de perquirir, nas eras prérenascentistas vamos achar na
vihuela de arco, comum na Espanha e irradiada pelo sul
da França como instrumento que bastante se aproxima
.io moderno »iolino. Adquiriu êste a sua feição atual pe-
los séculos XV e XV I, em que se aperfeiçoou a ponto tle
não mais admitir nenhuma modificação essencial até os
nossos dias. Pelo quinhentos surgem na Itália, em Cre-
mona, os famosos construtores de violino (Uluthiers"),
celebrizados pela extraordinária e insuperável qualidade

i dos instrumentos de sua fatura, entre êles os Amaii, Stra-

Idivarius, Guarnierius e muitos outros, em sucessivas ge-
rações que alcançam o século XVIII.

A extraordinária capacidade de efeitos expressivos
do violino, capaz de aproximação à voz humana, garan-
te o papel de relêvo 'sempre desempenhado por êsse ins-
trumento mesmo na atualidade.

Embora não seja instrumento autosuficiente, como o
piano, e necessite de acompanhamento, o violino e os
instrumentos da sua família (viola, violoncelo e contra-
baixo) permanecem insubstituíveis na sua qualidade ez-»resetva.

A viola possui dimensões ligeiramente maiores que o
violino, e som por isso mais grave, afinando as suas qua-
tro cordas também por quintas, a partir de dó inferior.
Idêntica afinação, porém em oitava mais baixa, tem as
cordas do violoncelo, talvez o mais expressivo de todos os
instrumentos de arco, embora não comporte a leveza e a
vivacidade de que é capaz o violino.

Violinos, violas e violoncelo constituem a base do
quarteto clássico, que aparece amplificado pelo aumento
do numero de instrumentistas de cada naipe na orques-tra moderna.

Dicionário das Quartas
SINFONIA - Cempcsiçâe para orquestra qu. _.1».'

I Ilece ao mesmo esquema estrutural da sonata -:- ~sto
\ ' f rmada de diversas palies (3 ou 4) subm.hcla~ •
\ e, ~de1erminado plano de tonalidade. que conira~l'
~ ~~: entre si. pelo diferente dinam,ismo. co~ qu •• ul animadas. Em outras palavras. ainferría • uma .0.

nata para orquestr a. " '1
) HISTóRIA - A palavra "sinfonia" aparece )a no '''~ a
\ nies com um conteúdo bastante "ag". Jla.
XVI, ou :.:nes.~o a , . das vezes, composição limuUllle ••recendo slgmfl ar, as mais
mente vocal e indrumental... t d do XVIII • til"

' I XVII e na pr imerr a me a e
No secu o I' d' os que servi.", ele ,mo é empregado abrangendo os ?U u I Tal •• us.

. ~" outras págInas extensas.
introduçao as operas eJ S B h o qual abre por siafeaiu I

corrente ao tempo de '. . ac srno uma das partitn para
I as suas suites or quesfr aís e me

I cravo. lt d 1750 aparecem as primeiras sinf n\iIS 110"'"
I Por V? a e uramente instrumentais. senão 011 • \11 I

I ~e~i:s loa:;f::'::
s

r:p:~se~ta~t~h o i:::!an;a~:n:n;,:r~~~i:O::l;
: ga Gossec e os alemaes ~r . sobretudo tiveram <I ;me-
famosa escola. de Mannhelm. E~;~s'onia do d; sonata bUomá.
rito de aprcxrm ar ~ pl~no da l de Karl Phelippe • clar-
fica, que en~ão se ,cn~tahzava :a ~~J:s as partes são tratael ••

I lhe um estilo pr oprro, emf i~das influências do soie ou !
I em espírito orquestral. a as a o

: do cOl\cêrto. d 'ltima demio à forma •• ",d.Haydn e Mozari eram a u 1
. d conteúdo e exprellão, ao mesmo eM'

quecendo-a tambem e 't a uilibrio entre todas a••• e-
po que alcan,çand? um perf~:n~nt; compreendom quah:o ma.
ções. Suas stnfonias n.orm(a . eto) é uma revi.,..a,c.llda d.vimenios, um dos quais o ?unu .

. -1 Vivo Lente-Minuefc-Yivc. ,;
anhga SUl e: I - b i't' minueot pelo ••••••u.Beethoven normalmente su S 1 U1 o . ..
%0" de caráter menos galante\ e mais irônico e lt~~I'l;:a ~t

• d u temperamento e ao seu e. l o.
lhor a~eiçoa. o a~ se) t absoluta novidade li utiliza-Uma sinforria (n • 9 raz como. ..

ravilhosos coros firiais, •ção do canto, nos ma t' às estruturas musicais esta.
O desamor do roman ismo '1 pa'l~do .I\COI\'d 1" d forma no secu o _ Q •

veis imp~" o ec .Inlo a 1 o repzesentante. em Sohubert, ~irando ainda assim exce s s

Brahms 11 ~~sar. Fr~~:~porinea parece caracieriur:" ]to( •
E .11 smmonenlaoscpresentes os modêlos da fau c:lásJlc:a.:ler mais ou
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DIÃRIO DE

I-

_ Aí está um grupo de homens de negocias que encheram de ale.
gria as noites da cidade. São homens que hoje lutam por um Rio
Grande turista, E na fala de Iairo B. estão entre outros O Sempre
querido Mario Barâi, Salvador Orsini, Aljredo Santos Filho Lui:
Metlechi, Ramiro Corrêa, quando palestravam com esse c~onisla
nUIII jantar oferecido Dela direção do Hotel Xangri-lâ- De costa a
direita podemos ver a colega Gilda Marinho -(«Carrossel<<) em com.
ponhia da senhora Madalena Orsini e outras convidadas. O iantar
[oi realizado no Hotel São Luiz e o grande Piare foi o mestre cuca.

tSSE NEG6C/O De SOFRER - CO/l/O faz bem olhar a es.
trada que se perde, Ouvir, quebrando o silêncio da paisagem, o
toe ... toe ... toe .. do burrico que passa. t nessa hora que
varremos de nós todos os sofrimentos, embora sejamos maiores,
quando soubemos suportá-lo- t abraçando nossa própria dõr que
da/l/Os valor e beleza da •.ida. Ao olhar com maior ternura a es;
irada longinquo; ao beber água da cacimba: ao sentar sobre a rel.
Ia macia; ao ler versos de Omar Kavan; ao crer em Deus e no
muito que dele necessitamos é que apreendi a fazer peteca das
minhas horas tristes. Só fico às vêzes pezaroso ao ver almas irmãs
qlle lutam desesperadamente quando uma parcela ínfima de soirimen-
to as assola. O melhor de tudo nessa hora talvez [ôsse compor w/!

verso, [azer uma música .. ' Mas, o melhor memo é voltar a olhar
denioradamente a estrada que se perde e ouvir o toe, toe ... do
burrico quebrando o silencio da paissagem .. , Bom dia, vizillhos.

FORMATURA - A genté pode aviação, quatrocentas e ctnquen-
dizer que foi com muito engenho 'a lojas, três igrejas católicas.
e arte que o Prof. João Luiz Rol- duas proí est antes, um centro es-
Ia preparou a {esta de formatura ptríta, trezentos e oitenta veí,
de suas alunas no corrente ano. culos, trezentos e sesseata pré.
Mesmo com aquê+e calor desce- dlos e quinhentas casas popula,
munal de sexta.feira, o Teatro res.
Sou r ;:!ro. ~"'a"'h 11 ho úbtíco, o Eudides não se conteve e
que foi apreciar alguns numeres pn-gUnl(IU aborrcudo- ...
d~ bal let., que precedeu a ceri- - !: bar, meu irmão, não tem?
-nônia de entrega ele ccrtifi<-aelos
Dant e Barone, com aquela sua
conheciulC'nlo e tarimba, fc:l. COlO
que a festa transcorresse ele for-
ma aaradável, não che,l/ando a
cansar os convivas .. as alunas e
nem as {ormandas. Aleiza Ou rcs.
te. e Sonia Lemke foram condu-
zidas até ao palco, respectiva.
mente pelo Capitão Portugal e
por esse cronista. Logo após usou
c1a palavra a formanâa Aleiza Ou;
restes. seJ::uindo-se o Prnf Rol-
Ia Em seguida, na reunião pre-
sídida por Dant,e Barone , foi fei-
ta a entrega dos cerllficados.
Por último fez urna séludação, em
nome dos pais elas alunas como
l.rova de agradecimento ao Prof.
Rolla, o Capitão Portugal, que
foi multo feliz em seu improvi-
so. Foi uma festa bonita de gr a-
ca , beleza e inteligência. Pa-
rabens as formandas e à Escola
de João Luiz Rolla.

PIADA - Taluzinho e o ator
Terra vivem sempre fazendo pia,
das naquela "mansão" da rua
Marcilio Dias. Ali, sempre apa-
reço para I!Cver os amigos, ouvir
música e "pegar" um pouco do
<arroz carreteiro" fanlosO. Esses
dias, então, o Terra disse ao 'I'a-
tuzinho que "daqui a vinte e cln.
co anos, só restarão cinco sobe.
ranos no mundo: o rei de ouros.
o rei de paus, o rei de copas, o
rpi de espada e a Rainha da In-
glaterra". Pimba.

TEATRO - Aos poucos, o Cio
nerna Tealro Guarany vai antran-
do em reformas, com ar condi.
cíonado, poltronas estofadas e
muita bossa mais. A partir de
abril deverão estrear ali dive,;'sas
companhias de comédia, como
Eva 'I'udor , Procópio Ferreira, J>..
lada Garrido e outras mais. O

. t uem es era



CINEMA - Continuo dizendo
que a cidade vai ct-escendc . Pois
lá no Cinema Presidente antes
ela sessão cit ernatográfica pode-
mos ouvir Ayala e seu ritmo (con,
junto de cordas), que vem agra-
dando a todos que tem ido até
àquela novel casa de espetáculO.
Ayala e seus músicos aparecem
no palco aícvadico. Quem vibra
cOm isso é meu amigo e col('~a
Gildo Síbenberg, um dos sócio,
do Darcy Bittencourt. E confes-
so, que não é sem razão.

sempre alcança.

o FATO - Pelo menos deve
ser certo, doce Maria, o que a-
quêíe pensamento diz: que oco.
ração é um ,traidor, quando se
arreda dos deveres impostos á
alma. É certo, não é, Maria 'I

HORTENSIAS - Pronto! No
outro domingo lá estaremos na
serra para a Primeira Festa das
Hortênsias. Gramado vai estar
mals bela com seus jardins flo.
ridos nos matizes variados, onde
predominará o rosa e o azul.

CASOS - Cá entre nós, mas as
boites "vem comendo" uma do.
lorosa. Os frequentadores estão
fugindo, quando na realidade de.
veriam ajudar a empurrar a •••..
dade. O Circo Aguías Humanas
está agradando bastante . Não •
de balde que o Ivo Janson anda
rindo sõzlnho pelas esquinas. )i1
o pior é que de emoção nem
bebe. Isso não se faz. Não res-
peitaram a Malba, o jejum e
nem as cobras e deram uma ra-
tadínha. bem a [eíto, Esses nos-
vos de hoje, minha faquiresa, só
a prezo mesmo. Os cronistas es-
pecializados vão ter a sua festa
de Natal com muita música e
cantaria; fala.se no patroclnlo do
Clube Amigos dos Artistas coro
a colaboração do já famoso Clu,
be dos Quinze. Vai ser um chuã.
Por favor, hoje chove? Bem, •
domíngo .

SUGI,STÕES PARA HOJE - Uma ducha fria, um sambinha
gostoso cheio de 71 tmo, U/11 café reforçado. Use esporte e ,·d em
[rente, aproveitando D dia. Por causo das dúvidas, olhe o guarda.
chuva e quem sabe, use-o, Com bom acompanhamento, tome mar.
/I/li sêco Salada russa, Icitão ao fomo, espagunetti ao sueco, bife,
d caçarola, fritado de bacalhau, arroz ao natural. Vinhos branco
e tinto. Repouso e esportes mais tarde. Logo à noire, aquêle nosso
vcllto rolar 110 tapete ... /lIli conhaque .. , Chopim ..• e "amm
nensendo nas coilas de Natal ... BOI/I Dia.

BOLÃO - Ainda "rondando pe-
'a Sociedade Recreio Gr amad e n-
se, gostei de ver a turma femi·
nina de boIão comandada pela se.
nhora Senilda Rieger, do 20 de
Setembro de Gramado, quando
disputavam com a turma coman,
dada pela senhora OJi!a GrotJ;, do
Sempre Unidas. da vizinha cidade
de São Leopoldo. Não entendia
do jógo; em compensacão, bati
um bom pa pinho e já fiquei sa,
bendo porque o ArUndo Grossi,
aqui por Pórto Alegre, é tão
entusiasta dêsse esporte. Tudo,
porque vem sempre acom oanha.
do de urnas boas rodadas de cho ,
pe , Boião sem chope é como a
lIirafa do Inglês.

FALANDO - Um bloquinho lá
no Scoteh Bar. Pedrinhas de gê.
10 boiando num copo com uísque.
Foi quando o Israel falou meio
errtusiasrnadô sohre Brasilia, di-
zendo que lá já havia doze ag ên-
cias bancárias, seis campo i ele

I""""" " " ""
ª
::~-!~A~E~SC~O~L~A~D~E~D!A~N~Ç~A~~~~~~~

__ Há tempos que venho nes-

=::::;_~ sa luta de jornal. E cada 1'ezfICO 1I//1/S IIIP/Jrl(lJo pela 'ida simples do [ornalista, que, verdadei-
mil/ente, pouco pede e IIIl/ilO sabe dar. Sou dêsses, que tanto es-
/01/ nas chamadas classes interiores (se essas existem) como estou

=:" lias chan.adus altas camadas socials, Em tõda a parte, sinto enio-
~Qe' das nlm.s vanadas. Choco-me com o sentimento humano e ob-

~::.:,servo-lhe <11 diversas variações. E isto quer dizer que lama me
limo bem lá, COII/Oaqui. /l-fas, durante a minha vida, nunca peno
'el que li1/1 dia viesse a.elllar lia mesa oticsal de lima colação de

::.:

!::::::. grau. E fOI representando a geme de Imprensa, que assim me hon-
rOU a Escola de Danças João Luiz. Rol/a, ao convidar-me para [a-
zer parte da cerimônia de entrega de diplomas, da testa de colori-
do, grau e beleza, que foi realizada 110 Teatro Seio Pedro, E fiqllei
olhando para a singeleza de Berenice Franco, Diana Maria Farina,
Moria Tereza Lenz; Murisa Iole Pinto, Neusa Guedes Frasca, Ro-

: sali Raichel, Zelira Eichenmberg e Manon Freire. AI foi que veio
~::._"1'10 feliz cotnctdéncia, quando fOCOII a mim entregar o certilicado
_ de formatura a Manon, essa moça de tanto encantamento, que co·

nheço meio a distância, desde seus primeiros ;>assos do "dandâ-
~::-dandâ' na rua Paissandu. MeIO de longe [ui vendo o talento da
. moca se dr senvolver ate o aprimoramento do espírito na difícil arte

do ballet, o aprimoramento de .\ua cultura nas bancos escolares do

:_

ª::::~ Ginásio An.encano, a formação retslinca de leU caráter como alu-
11a, como colega. como filha e COIlIOirmã. Por tudo isto, cheguei a
tremer de emoção. Chegando a narecer que estivesse no Teatro São
Pedra. c0I1Io num CO/l{O de fada. São reuniões assim motivando
'ilegria, que embrandecem corações. Como a das [ormandas da

~ Escola de Dança Ioão Luiz Rol/a.

A "ente pode
FORMATU,RA

o
;; muito engenhO

dizer que fOI c f João Luiz Rol.
e arte que o pro t de formatura
ia preparou a fe~oa corrente ano.
de suas alunas êle calor desco-
Mesmo corn aq\\. o Teatro

, I de sexta.fena, . bll'comuna nou bom pu ,
São pedro apan IgunS númeroS
que foi apreCiar :ecedeu a cert-
da ballet, que p dp certificado".
"l1ônia de entrega m aquela sua
Dante Barone, ~or'mba fez com
conbeCinlent~r~n:C;rres~p de for-
que a fest?- não ehe!(ando a
ma allradavel, . as alunas e
cansar os convàv~s, Aleiza Oure!'
"em as f~rma~mt~ foram condu,
te. e SO,!la L alco, respectiva.
vidas ate aoC ~itão portugal e
mente pelo . a t.oso aPÓSusou
por esse crOlllsta. da Aleiza Ou·
da palavra a forman o Prof Rol.
restes, SegUlr~~-S~a reunião pre-
Ia. Em segu t' BaTonp, foi feio
sidida por Dan edoS certificados.
ta a entrega saudação, em
por último fe~ u:r:s alunas como
nome dos Pra~~ecimento ao Pro[.
!,rova de ag .t' portugal, que
Rolla. o CaOl ao m seu improvi.
foi mu,lto fel~~s:a bonita de gra-
so . FOI uma . teli"ência. Pa·
ça, beleza e m das'" e à Escola
rabens as forman
de .João Lui?: R,?Ua,

=

! Hoje, àsFor atura seis ho-
ras d tarde. no Teatro São
Pedra a formatura das al~·
nas dà Escola de Danças Joao
Luiz Rolla. l'esta bomta e
bem preparada. Ao profess.or
Rolla será ofertado ~ma, f í nis-
sima placa, que f1,S'ara ~o
dover» do Te9 tro Suo Prrl! o.
Já' falei que Ro1l9 merec'~ e
tal e COiR'''.. S6 me r-estn.
100"0 ma is. abrar.ar 3::; Iot n1[t\fl'
<lá",; e o mest re c isto eu 3-
rr-i com prazer.

HOJE, FORMATURA DA ESCOLA
DE JOÃO LUlZ ROLLA

Hoje, às 18 horas, no Teatro
São Pedro, terá lugar a. sole-
nidade da entrega. de diplomas
às forrnandas de 1964 da Esco-
la de Dança de João Luíz Rol-
Ia, a ela devendo comparecer o
mundo social e artístico de
Pôrto Alegre, autoridades e im-
prensa.

ry Ambros; Susana MarIa Bor-
ges: Tania Beatríz de Medeí-
ros: Tâ.nia Maria Alves e Ve-
1'30 Denise Borges, que ao 14 do
corrente, prestaram exames fi-
nais de prática ou seja a téc-
nica e teoria, a parte escrita.

Receberão seus certificados
de conclusão de curso as se-
guintes srtas: Ana Maria Go-
dinho do Prado; Eros Portefií-
ta Coimbra; Helena Beatriz
Puperí ; Lucia Maia; Maria
Helena Camargo Dornelles:
Maria Isabel Baumgart: Moe~
ma Unls; Neusa Revoredo
Duarte; Regina Helena F1erra-
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Trabalho de Rolla começa
a ser mostrado outra vez

HOJE

São 25 anos de trabalho, dedicação to-
tal, horas e horas de ensaíos. A medida
que os espetáculos se aproximam, o tra-
balho aumenta e então o professor
grisalho, não pára um minuto. Aos 64
anos, João Luiz Rolla continua com a
mesma atividade que tinha em 1951,
quando abriu uma escola de dança na
Sociedade Sfr io-Li ban esa , hoje atual
cinema Cacique. Só tem uma diferença.
Naquela época ele tinha 31 alunas. Hoje
são 200.

No espetáculo que estréra hoje às 21
horas, no Salão de Atos da UFRGS será
repetido amanhã no mesmo hor ár loç-e-sá-
bado. às 16 horas, 150 alunas da Escola
estarão se apresentando com trajes
confeccionados especialmente para a
ocasião. Na primeira parte dançarão as
classes infantis e juvenis, na segunda,
denominada Época Romântica, se
apresentarão as classes mais adiantadas
ao som da música de Chopin e na última
parte serão mostrados flasches dos balês
de Rolla que obtivera m ma ior êx ito ao
longo dos seus 25 anos de carreira:

Masquerade, de Kachaturian, Suite
Grand Canyon, de ·F. Grofê e 2001, com
musica de Ligeti (eletrônica) e J.
Strauss. Os ingressos para hoje e amanhã
.custam Cr$ 25,00e Cr$ 15,00,a matinê de
sábado tem preço único de Cr$ 10,00e po-
dem ser adquiridos na Panvel do Calça-
dão ou no local. Serão solistas Regina
Guimarães, Virgínia Ruschel, Scheyla
Silva, Ralph Steyer e Sidio Abel Trindade,
este como bailarino convidado.

"É árduo apresentar um espetáculo",
diz João Luiz Rolla que apesar de ter três
assinaturas - Erenita Parmeggiani
Teixeira, Regina Guimarães e

Maria Aparecida Agustoni - tem que
supervisionar tudo e muitas vezes sair
correndo á última hora para comprar isto
ou aquilo.

- É preciso gostar muito, pois para a
apresentação destes espetáculos tra-
balhei uma média de 14 horas por dia.

E isto ele relata satisfeito, pois não faz
muito teve um acidente vascular e
conseguiu se recuperar totalmente:

- Só com vitaminas, diz ele, (fazendo
movimentos da dança), posso fazer tudo
menos saltar. Isto o médico me proibiu
agora .

João Luiz Rolla foi pr ovavetrnento o
primeiro homem em Porto Alegre a fazer
um curso de dança. Depois dele, muitos
fizeram o mesmo, mas sempre com o
velho preconceito de que "homem que é
homem não dança":

- Eu era atleta, saltador de obs-
táculos no final da década de 30 quando
fui convidado pela Tony Petzohld para-
dançar num espetáculo. Fui o único que
me entusiasmei com a coisa e pedi para
estudar. Os outros apenas dançaram e
foram embora.

Rolla aperfeiçou-se no Rio, em Monte-
vidéu e Buenos Aires mas nunca quis sair
daqui:

- Tive oportunidades de ir para
outros lugares mas nunca quis sair daqui
e não me arrependo. Sei que fiz muita
coisa nesta cidade.
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Hoje, última noite de Rollil. fi seu balé, no Teatro São Pedro,
com o mesmo programa da estréia: lanças infantis. juvenis;
"Primavera" de Grieg; "Época Romântica" de Chopin e notlcla
extraordinária ou crime no" ight Club, com música de jaz:!:.Cena

de um dos balés (foto) /

Rolla
Hoje

e Seu Balé
em Reprise

Atendendo ao êxito alcança-
do. Rolla e seu balé vão rea-
presentar esta noite, no Teatro
São Pedro, o seu espetáculo
desta temporada, que mereceu
da crítica. e do público caloro-
50S elogios. O programa está
diviC\ldo em três partes. desin-
cumbíndo-se da primeira as
alunas das classes infantis e
juvenis, que interpretam "Da~-
ças Infantis", _"p~rdido. nll; noi-
te" e "Diversao a antiga", es-
ta sôbre tema de Beethoven. Na

segunda parte. a cargo das clas-
ses adiantadas, e sôbre temas
de ohopín, o balé clássico
"Época Romântica". Finalmen-
te, na última parte, "Orírne no
night club", outra criação co-
reográfica do mestre rlo-gran-
dense, com música de Jazz ~ fi-
gurínos de Oattaní,

OS ingressos para a noitada
de hoje estão, durante o dia na
filial da farmácia Panítz, An-
dradas, 1211, e a partir das 19
horas, no ;reatro São Pedr').



HOJE, EsrRlIA DE ROllA E-SEU BAllET
Hoje, às 21 h, e domingo em

vesperal às 15 h, dar-se-à a
estréia de RolIa e sua escola
de dança, no teatro São Pe-
dro, com um programa capri-
chosamente elaborado, cons-
tando do mesmo o balIet o "So-
nho da menina" e "No Parque",
pelas classes infantis e juve-
nis, na segunda parte teremos
os ballets "Petires Danceuses"
e "Estudos Slnfônico~" de
Schumann, e encerrando êste
grandioso sarau a apresenta-
ção do ballet moderno intitula-
do "A Orquestra" (Variações e
Fuga sôbre um tema de Pur-
cell), de Benjamin Britten, to-
do êle narrado em português
pelo reger-te Lorin Baazel da
Orquestra Nacional de França,
que por certo marcará um dos
grandes acontecimentos do a-
no.

Tomam parte destacada nes-
te espetáculo as seguintes bai-
larinas: Berenice Gonçalves,
Doris Lane Faerman, Eda
Homrich, Erenita Parmeggiam,
Liane Niremberg, Regina A-
dylles Guimarães, Ruth Maria
Bueno, Sandra Regina Gonçal-
ves, Silvia Jakobson e Vel'a Re-
gina Lorenzoni, e os bailarinos
Paulo Berlowitz e Tônio Abbott.

A parte pianfstica das clas-
ses infantis estará a cargo da
profa. ElIza Zimpeck. Os figu-
rinos para o ballet moderno
foram desenhados especialmen-
te pelo figurinista gaúcho cat-
tanl.

Os ingressos restantes pode-
Tão ser adquiridos durante o
dia na Farmácia Panitz, à Rua
dos Andradas, 1211, e à noite
na bilheteria do Teatro.
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Entre os vanos números do espetáculo da Escola de João Luiz
1- Rolla, figura o aplaudido ballet "Naila", de Délibes, do qual ve-

mos, na foto, a seque ••cia "pas-ãe-iteur", dançada pelas talentosas
- alunas do apreciado mestre conterrâneo.

HOJE; EM VESPERAL, O BALLET
DE ROLLA, NO TEATRO S. PEDRO

Hoje, às 15 horas, DO Teatro São Pedro, o apmudldo mestre de
, baUet João Lniz Rolla voltará • apresentar o espetáculo de sua Esco-

la. que tanto sucesso alcançon, em suas anteriores exibições.
Para essa apresentação, Rol- ~

Ia escolheu baliets dos mais fa- sa Lenz, Zelira Eichemberg, SÔ-
mosos autores, entre êles, Léo ~;~ie~emF~~n~,an~~!:ei~~e~:;
Delibes "BaIlet Naila", BeIla Frasca e Rosali Raichel e no
Bartok "BaIlet Burlesco", e naipe masculino João Luiz Rcl-
Brahrns, com "Valsas Romanti- Ia e Anton Lounievich. Maravt-
cas", 15 novos motivos coreo- lhosas e finíssimas fantasias de-
gráficos, dançados em ponta pe- senhadas por Lourdes Lameira.
lãs seguintes bailarinas solís- A parte musical, a cargo de 2
tas: Eirlei Oliveira, Magda Ro- renomadas pianistas, Ester Ni-
sito, Diana Farina, Maria Tere- sejleti e Dulce Rocha Machado.
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SESC
ara espe-

de Ballt' c o
A AdmJnistrilçlo egional do SESC tem o pt'Her I

rde convidar os srs, comerciários para assistirem o "E~-
petáculo de Ballet" de João Luiz Rolla e sua Escola de
Dança que, sob o patrocínio desta entidade, será re~-
lízado no próximo dia 11, às 20,45 horas, no Teatro Sao

Pedro,

Os ingressos podem ser solicitados por intermédio
das respectivas firmas, ou pessoalmente, na sede do I
SESC, edifício Brasflía, 11.° pavimento, a partir do
dia 10, terça-feira, das 8 as 11,30 horas e das 14 às 17.30

hM~ I
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UL I COl C-eRTO DE BALLET =~=::::=:_iCOJ f "M(JSICAS DE CHOPIN
OS maravilho os Estudos de Cho- vez de aplaudir aquela renomada

pin, opus 10 e 25, em 'Concêrto escola, graças ao esfôrço e dedi-

Acadêmico," serão apresentados, caçãn de seu mestre e alunas. ~::__:::_ª:=:_a 16 dn corrente, no Teatro São No mesmo programa, teremos
Pedro, por Rolla e sua Escola de uma grande novidade em dança
Dança, aportunidadn em que a pia moderna, a suíte descritiva "Cran
t'Ia pôrto.alegrense terá mais uma Canyon" em' seus cinco motivos

originais:
a) Aurora - b) Deserto Colori_

do - c) Na trilha - d) Crepús-
culo - e) Tempestade. Nesta dan-
ça, indenpendente da beleza coreo-
gráfica, haverá um Iuxuosísaíme
guarda-roupa, desenhado por Nerê
Preto, em colaboração com outros.
Os cenários são da autoria do pin-
tor e gravador Francis o Ferreira
que se encarregou da execução dos
mesmos.

Haverá, ainda, uma parte infan-
til, composta do ballet "Diversão
à antiga," com música de Beetho·
ven e a pantomima "O Circo" O
maior espetáculo da terra (mirim).

MELlSA _ Ainda ontem, quando andara beirando aos arre-
dores dos pobres becos imundos,' tão sem vaidade,

com minha maneira tímida de enfrentar a noite, lembrei o resto de
nossa conversa. Da 11/a voz triste. Das tuas faces, que, rindo, pe-
diam UIII pOIlCO de misericôrdia para essas horas sem [im, Desordei-.
ras e boêuuas. Foi lá, de baixo da luz, que juntei I.ISO tudo àquele
velho soneto do caro Ovidio Chaves, nos tempos do "Colégio dos
Martstas":

"Tardes cheias de luz. O céu cheio de sinos.
Sempre ao catr da norte nos íamos pteaosos
à igrejinha da vila. 011, que terços divinos
deslidvamos à Virgem, quietos, respeitosos.

Eu gostava daquilo! O côro dos meninos .••
O harmoruuni soluçando acordes dolorosos .• ,
Os Maristas cuidando, (almas, cautelosos .••
- CO/!IO é curiosa a ronda dos destinos ..•

(Ela é linda) - "Menino até parece incrlvel,
oh, namorar na lgreta: um pecado terrível

,\ ("11I sabe a sua falta o quanto me desgosta •.. "

Vigslâncta. Eu passei, depois, UIIS maus tempinhos
- e escrevia, escondido, uns certos bilhetinhos

que os "externos" levavam, sem trazer resposta/

Maria _ o ~andro veio até Zacar'la ~
aqui. Andou com

a gente e deu a satisfação dos
motivos de que Maria DeUa
Costa não viria em meados de
setembro. Logo, o eRosa Ta-
tuada desbotou e o «Can to
da Cotovía s foi mesmo sõ can-
to. E, no fundo, o azar foi ~u-
do nosso. Zero à direita e ze-
ro à esquerda.

IO Lessa , gran-
de f o lclorista

de nossos costumes, anda lã
por São Ga briel. Servindo mí-
litanuente num m põsto de
tenente. O mesmo acontece
com O Nelson Dimas Filho, em
Santa Maria. Não dovmindo de
hotinas. o Lessa vai levar uma
peça teatral. DO quartel. Int-
tulada «Zacaria sentou pr-a- -
ca ... > e entrou nas graças do
comando. Tá!

Rolla _ Ainda hoje vamos
ter mais uma ré-

cita do ballet de Rolla, Por
fa "01', vão ver l Depois, não

O Bal'fe o 'S'aFoN '!:mil d igarn que, em POrto Alegre,
- ~ 1!W '"\lU '"ÇOH não existe gôsto, ou que não

baile de encerramento dos .Jo- ('xí~ta gente que saiba dançar.
gos Universitãrios. Gente mo- Olhem bem aquele eBurlescos
a bolli.!;a, ~o .._1lJl....= __ ...,,;e;:,:.n,;d:;:e~p;;;o~is;,escrevam! Espetácu-

Ião, Promessas do Norte e do sa eg r a de+értam
Sul que podem muito bem ter- bem ser olhados pelos «placas

brancas •. Nem sõ de compras
minar em casamento," Vou até no me~'cado e de busca de leite
1ft e, quem sabe, bailar para \h'e o homem.
f ica r- mais moco, Xão é de per- 'OS Filmes A spmana, que
der tempo. pa •• ou, foi um

(huã.. Dinheiro em catxa,
'rodos •.nn~:-:OR ern massa rín-
df) ,u. 'h:llHleiras dpspJ'eg'ada,~. ::__::::
Mtllto~ continuarão hr-rn, mul-
to bem e outros fizd'iun uma
mudança brusca para... me-
lhor. Coísns rias agências amerl ..
canas. que possuem pouqulssí- ~
ma fõrça. ~

Procure levantar lere e rãpida-. ;
mente. Bom é ume voltinha na ::

quadra. Faça visita rápida, onde lhe ofereçam aperitivo. Almoce só- ê
mente lima salada mista e macart onada com vinho, Pode-se abusar ~
de uma carne de p01CO. Descanse, à farde e, noue . .. bem, lá ê
disse que dance. Passem bem, gente boêmia. ~

;. •• 111111 •• "'"111111' •• 111111 •••• ,1111111 •••••• 111111111111111111111 ••••••• 111 •• 11 •••• 'U""UIIIIIIIIIIIII"IIIIIIII,",.II '

~ Belmonfe _ Reunimo - no.
• :::::=_ pou C a gente.Aqueles. que compreendem que

todos nós temos o lado bom e
ruim. Acontece que o Juran-

!:~==__::::: dlr Belmonte tem muito do 1,,-do bom. Agora, "ai de vez pa-
ra Ba.gé, Com certeza. cuí.ia r
dos netos. Faz um bem. Nos
juntamos e f ízr-rnos um galeto,
1ft no ~Joãozinho», despedin-
do-nos qo Belmonte e man-
dando abracos ao Hermos. A
festa foi tão colossal que tu-
do foi «dado» e houve um
eshows de lu'a romana com
leves demonstrações entre o
tproprietário da casa e um
bom freguês. Tudo foi sõ fes-
tinha.

Colé _ '-ai multp bem a
t emporu da de Colr' ,

)lais tempo poderia firar en-
tre nós. O 'povo admira o a r ...
tíxta. E sabe dar-lhe o valor.
Ag-ora, se va í e vamos Ievar
tempo para termos dias melho-
res e alegres.

o Cart-o Recebi um ca r-
- tão do Spi na,

de Por-tugal. DIz estar conten-
te por ter conhecmo a "terra
ria sua Vicki. que é Paris .• TO
mesmo dia. veio-me outro de
Grande Otelo, participando
que é pai segunda vez e de
sua pretensão de vir visttar O
SIII, no fim do ano. Estã ai
uma coisa que gostei. Sou
a migo do ecojorcd», admiro
seu valor e acho que. com êle
"qui, «o papai» sofrerá um
sopro de melhora ••

SUGESTOES PARA HOJE _
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Neusa Frasca, Maria Teresa Lenz e Diana Farina compõem
êste belo quadro, Elas estão entre as mais talentosas
nas de mestre Rolla que se o.presenta hoje, no Teatro São

Pedro.

OJ,OTETO
BALLET DA ESC LA

-.0 E ~O,
E ROLlA

No programa, a suite "Gran Canyon", "Diversão à An-
tiga", "O Maior Espetáculo da Terra"

Os maravilhosos estudos de ça Mod rna, 1'1 s'1ijn r~
Chopín, opus 10 e 25, em "Con' "Gran Canyon", em seus cinco
cêrto, serão apresentados, lego motives origiais: a) - A \..u

aís à noite, às 21 horas, com - b) Deserto Colorido - c)
gunda apresentação, no dia Na Trilha - d) Crepúsculo -

19, no Teatro São Pedro, por e} Tempestade, Nesta Dança,
Rolla e sua Escola de Dança, indepedente da b e 1e z a coreo-
cportunidade que a platéia pôr- gráfica, haverá um luxuosíssí-
to-alegrense terá mais uma ves mo guarda-roupa, desenhado
de aplaudir aquela renomada por Nerê Preto, em colabora-
Escol> graças ao esfôrço e de- ção com outros. 0& cenários
dicação de seu mestre e alunas. são da autoria do pintor e gra-
No mesmo progrt ma, teremos vador Francisco Ferreira, que
uma gr: novldad em Dan- se encarregou da execução dos

mesmos. Haverá, ainda, uma
parte infantil, composta do bal-
let "Diversão à Antiga", com
música de Beethoven e a pan-
tomínà "0 Circo" o maior es-
petáculo da Terra (Mirim>. A-
tuará como "Partenair" das so-
listas o conhecido bailarino
Jean Dubois. A parta musical
estará a cargo da pianista Es-
ter Mísejleti, s e'n d o que a
"Gran Canyon Suíte" será em
gravação pela orquestra sinfô-
nica de HoIly\\400d. As entradas

I'u< o 00," ~"" .-
::'41.'11111111111111111111"'111111111""'1111111'11111I""fl1llll11

para ambos os espetáculos en-
oontram-se à venda, durante
todo o dia, na Farmácia Rsx,
Andradas 1211, e, à neite, na
bilheteria do Teatro,



HOJE A TARDE, ROLLA E SEU BALLET
Relia e seu Ballet. o mais importante es- mais marcantes, desde as sua mais primitiva.

petáculo coreográfico desta temporada, despe- manifestações entre os povos selvagens, até os
de-se esta tarde do público, com uma elegan- requintados ballets da atualidade. com sugestí-
te vesperal, marcada para as 15 horas, no Tea- va passagem pelo ballet clássico e pelo sabere-
tro São Pedra. Três partes compõem êsse es- so ballet da "belle époque". Cem bailarinas
petã.culo, que tanto êxito alcançou nas suas re- tomam parte nesse colorido espetáculc, CUjO
presentaçõss anteriores. A primeira, a cargo das guarda-roupa, executado inteiramente por cat-
elasses infantis e juvenis da Escola, nos dá os taní, tem um custo de vários milhões. Cená-
graclos~ ballets "Primeira Valsa", "As Ohape- rios projetados por Rolla e igualmente executa-
lelras" e "A Grande Avenida", Na segunda, dos por Cattani contríbuem, junto com as lu-
euío desempenho cabe às alunas das classes a- zes, para o brilho dessa. ínvulgar realização. Se-
diantadas, temos "Primavera" e Sonata., opus rã. esta e. última apresentação de Rolla e seu
, de Grteg. Destaque especial merece a terceí- Ballet nesta temporada. Os ingressos para a

ta parte. em que RelIa apresenta um belíssímo vesperal, a preços reduzidos como sempre, es-
retrospecto da arte da dança através dos tem- tarão à venda, pela manhã, na filial Panitz da
pos, eom a evolução do ballet em suas rases Andradas. 1211, e, a. partir das 13 horas na

própria bilheteria do São PedrO,

,AMANHÃ, NO TEATRO SÃO PEDRO, ROLLA E SEU BALLET
Amanhã, sexta-feira, ~s 21 horas, e nommso 12. em vcsperal, às 15 horas, no Teatro São Pedra,
dar-se-~ a apresentação anual de RoHa e sua Escola de Dança, constando o programa de três par-
tes distintas: a prnneira estará a' cargo das classes juvenis, e ainda pelas classes adiantadas COIU
"NOites Claras", "O Canto do Pássaro" e "A Caça", de Tschaikowskí: a segunda com "Baiada"
op._47 e "Scherzo v ,op. 20, de Ohopin, em original coreografia; e finalmente a terceira. com a repo-
sl~ao .d~ grallde~ exlto.s que ~oram "A Catedral Submersa ", de Debussy e "Assassinatos na 10.&
A\ eruaa , de. Roagers, este ultll~',). ballet de Jazz de grande atração. O guarda-roupa especíalmen e
ríesenhado fOI. Criado pelo fígurinísta conterraneo Cattani. Os ingressos encontram-se à venda, ns
Farmácia Panítz, à Rua dos Andradas, 1211. Na cena: "Assassinatos na 10.&Avenida ", com música

de Richards Rodgers e coreografia de Rella



1 -:- "Concêrto
Acauemíco"
de BaIlet

* o maravilhoso Estue'" de Cho,
pm, opus 10 e :!5. em "Concerto

cadêrnico", serão apresentados. a 16
do corrente, no Teatro São Pedro,
por Rolla e sua Escola de Dança. o-
portunidade em que a platêia porto.
ale!!«nse terá mais uma vez de a.
plaudir esta renomada escola, graças
ao esforço e dedicação de seu mestre
e alunas, 3 fim de bem servir a arte
do ballet no Rio Grande do Sul.
No meslmo programa. teremos uma
grande novidade em danca moderna,
a suíte descritiva "Gran Canyon" em
seus cinco motivos originais:
a) Aurora - b) Deserto Colorida -
c) Na trilha - d) Creeusculo
e) Tempestade,

esta danca. tndependente da be,
leza coreográfica, haverá um tuxuo,
í I"", jlUarda·roupa. de enhado por
"erê Preto. em eoi-bor-cãc coro OtL

tros, O" cenátios são da autoria do
pintor e gravador Francisco Ferreira
que e encarreqou da execucão dos
mesmos , Haverá ainda uma aprte
infantil composta do ba11et "Diversão
à antlsa". com música de Beethoven,
e pantomima "O Circo" - O maior
e petáculo ,,~ terra (mirim),

2 - Rallet de
Salma Chernale

-t.- nealiza e, na próxima têrca.felra,
dia 9 do corrente. no Teatro São Pe.
"'0, a e perada noitada corenarâfica
anunc ada pela Fscota de Bailados
que obedece ••• direcão de Salrna Che,
male U ex 1~le nro rama foi
oraan zado, eonst ndn do mesmo. eo.
mo número d maior reJ;'\'n. Q hallet
"Capricho Italiano", de T«haikows·
kv, realizado pela primeira ver em
nossa Capital. e cuia ínterpretacão
es tarã a careo da~ alunas das classes
suneriores da E, cola. Para as pe,
ouenina« alnnas das clases infantis.
Salma preparou ''No Paf. da Caro.
chinha" gracioso ballet em que to-
mam narte a~ fhmr:tc; mais Queridas do
mundo da. histôrias. Comoleta o

nroarama o original ballet" F~ntasia
Sideral", sobre 8 mt'1co;ica da "Danca
ela. Horas' da: Onera "La Giocon.
da". de P T'lC ielli, numa esmerada

ersão das al'Jra~ das ú1tim~'\ classes
da Fscola Inare c::o • .à venda na sede
da Escola à nJ1 'fal. Floriano. 520,
no turno da tarde,

3 - . O1Jv~rinp Pedro e
Jean Dubnls

Dia 23 de setembro, apresentar;
se ão. no Teatro SlIo Pedrn. as es-
colas djrlf!,dac; por ouvaríne e Ou.
boís: "Paso.Dr-ble'" "Serenara" e

"Bn'ero" foram o números c1íc;slcos
escothidos oara a aoresenracão do
corpo de haiJe. diri.;:idn cor Jean
Dubois bem assim. "Plarnenco". de.
licíosa suíte de danças no maiCi ouro
ec;;till' "aitano" velha Esnanha Sou.
varine Pedro proaramou: uGiselle".
C' ne ezro" "Strausslana" e "Can.
domhlé" estes hallets, Anton t.oun-
nievlch. Elvira Panatieri. Mafalda

trattmann, Marlv Froehlich, Shn-lev
Azeredo e Terezinha Arevedo têm
oportunidade de apresentar o adían.
tamento de sua técnica acadêmica
"Straussiana' dever' encantar pela
graca, delicadeza e técnica. ''StrauSo
slana" deverá encantar epl a eraca,
delicadeza e técnica infantil de que
está inrnpregnada "Candombtê" com
n colabora zão de múvicos e cantores

utênticos. será a nota exótica da
itada mercê do desfile de autên,
os "oriiá ••" dos ritos gege-nagôs ,

Maria
Grau

Tereza Leur, IIl1/a das
COI/)'OIl, que a Escola

feira práxima,

I - BalIet de RolIa
Já no próximo dia 16 do corrente

COulO o faz todos os anos no limiar
da prrmavcra RO}la o mestre eco.
reógrafo rto-grandense, apresentará
sua escola de dança, num programa
que por certo marcará mais um
tento dessa tradicional escola de
baileI.

Entre os diversos números que
serão apresentados, destaca·se a
"Gran Canynn Suf". Na parte de
ballet clássico teremos a reposícáo
em nova coreografia e guarda-rou,
pa, o "Concerto Acadêmico" sôbre
os famosos estudos opus 10 e 25 de
Chop in, A parte infantil constará
do Beethoven e a patomima. "O
ballct "Díver ão a antiga" com uma
se rie de valsa de Circo". Os cená.
rios foram projeta dos e estão scn,
do executados pelo conhecido pin.

AMANHÃ, ROLLA E SEU SALLET
Atn6.nhã, em vesperal c m s' p

início às 15 horas no' Teatro daod edro, RoIla e sua escola--- ,;...;:,.'-=:-.:::.::~ e ança reapresentarão o bal-
1et "A 9rquestra" (Variações e
FUg~ sobre um tema de Pur-
ceel , de Benjamin Britten que
foi aplaUdido pelo numer~ pü-
b!lco que compareceu M Teatro
Sao Pedro, na sua estréia. Do
programa constam ainda os bal-
lets "Petltes Danceuses" e "Es-
tudos Sinfônicos", de Schumann
pelas classes adiantadas. Com:
plementando o programa as
cla&SeS.infantis e juvenis apre-
sentarao "O. sonho da menina"
e ''No Parque".

Os Ingressos para esta vespe-
ral poderão ser encontrados na
Farmácia Panitz, à Rua dos
Andradoas, 1211.



EstoU lendo
~:::_ MUrro BEM - o professor'e estoU sabendo ~ue sábado prô-

João Rolla ,levarhoras, tr..ais um
;; l<imo,,às qUinZesoa l'Aco~. de
;: <l911"'acul0,de bem repitmdmho,
:: ballet. Replt'?' isa mais justa e
;; que nunca Vi COl o espetácU~oª necessária. P~~(udadO a as~is~lt.
;; que já nos. Pedro, vale mtlh~e~
;; no Teatro So.o de arte, de ~<cJª pela expressl\O Quando assl~to
• nica, d~ )osto da categoria clesé;: a espetacUos nos apresenta,.
;; e que Rolla . porque {'ca.
~ ~~e chegaa ~ar r:ã~a o levamos a
.• mOS só aqui ernais distantes pa__
; outros lugares ham a saber eª Ta que muitos :~~inhO OS nossos
: ver com que alunoS c~lttlam
: tn~res e nossos. Não e um!
;; a arte de Pa:,lov~;"a conscient•ª Sl>l!estãoe ~trnnão percam o es
1 ~~~â~u~~d~~o;áb~
~

~Oo-
ROLL4 - Vou novamente

dar a minha puxadínha m••re-
eida sobra o ball=t da Escola
do ~rote8Sor Ro!1a, qUe d••\'I~.
rá estar para a dclicla. do ••
no•• n. olho logo mats " tltr_
de em última réeita no T••atro
São Pedro, ,Já diue qUII ,. de
não perder. :traca \MnRforçinhae vá,

ROLLA _ Com aproximação
da datas para apresentação de
seu ballet, o professor Rolla
nem tem aparecido no "Kí-Bon"
para uma prosínha. lI1as os que
ali vão e sabem admirar sua
escola de danças 'vão tecendo
vários elogios ao mestre, que
deverá mostrar mais uma vez
talento, na noite dc dezesse ís
do corrente, no Teatro São Pc.
dro,

3 - Ballet "Gran
Canyon Suite'

+: A 16 de setembro próximo, no
Teatro São Pedra, o público põr-
to-alegrense terá oportunidade de
assistir a mais um espetáculo de
,João Luiz RoIJa. e sua Escola de
Dança, num programa caprichosa-
mente organizado e ensaiado, cons,
tando de três partes distintas: A
primeira, pelas classes infantis e
juvenis, «Divisão a anttgas, com
uma série de Valsas de Beetho-
ven, e «O Circo». o maior espetá-
culo da terra (mirim); a segunda.
pelas classes adiantadas, «Estu-
dos» de Chopin, opus 10 e 26,
num verdadeiro concerto de bal-
let acadêmico; a terceira, ainda
pelas classes adiantadas, a. suíte
descritiva «Gran Canyon» do com-
positor norte-amer-icano Ferda
Grofé, que, por certo, marcará
mais um êxito desta renomada
escola. Atuarão como solistas no
concerto de Ballet Acadêmico e
suíte Grau Canyons : Maria Te-
reza Lenz. Neuza Guedes F'rasca,
Sonia Lemke, Zelil'a Eichembeg,
Manon Freire, Berenice Franco e
Diana Farlna e um corpo de bai-
le de 30 figuras. Um luxuoso
guard a.roupa está sendo contee-
cíonado sob as vistas da figuri-
nís te. Nerê Freto.

VIDA ARTíSTICA,
• • • • * • • * • $ • • • • • • •

A "NONA" DE BEETHOVEN El\1
HOMENAGE!\1 A URGS - Como já
foCdivulgado várias vêses o 5.° eon-
cêrto para os sócios da Orquestra
Sinfôniea de Pôrto Alegre (OSPA),
constituído de um "Festival Beetho-
ven". Com esta mesma realização se-
rão homenageados também os com-
ponentes do 1.0 Congresso Brasileiro
de Dialetoll'gia e Etnologia, que te-
rá Início no dia 1.° de setembro na
Universidade do Rio Grande do Sul,
Este concêrto festivo será regido pe-
lo maestro Pablo Komlós, que en-
saiou a Orquestra Sinfônica, o Côro
Sinfônico de P. Alegre, o Coral Or-
feônico de N. Hamburgo "JUlio
Kunz" e ainda conta com a partíeí-
pação dos cantores Eny Camargo (so-
prano), Helena Weinberg (mezzoso-
prano), Amadeu da Rocha Freitas
(tenor) e Rui A. Costa Silva. (barito-
no) .. 1) mencionado ccneêrto terá lu-
gar na próxima terça-feira, dia 2 de
setembro no Salão de Atos da Uni-
versidade do Rio Granõe do Sul, si-
to à Av. Paulo Gama, com mteíe às
21 horas. Como de praxe, não have-
rá venda de Ingerssos, podendo, en-
tretanto, as pessoas Interessadas em
associarem-se, preencher a sua pro-
posta na noite do eoncêrto, Para
informações fone 52-43.

B..o\LLET "('.RAN CANYON SUlTE"
- A 16 de setembro prõxímo, tere-
mos no Teatro São Pedro a apresen-
•tação de .foOãoLuiz Rola e sua. Es-
cola de Dança, num programo. ca-
prichosamente organizado e ensaia-
do, constando de três partes distin-
tas: a primeira, pelas ciesses infan-
tis e juvenis - "Diversão à Anti-
ga", com musíca de Beet,hoven e "O
Circo", ·'0 maior espetáculo da ter-
ra" (mirim); e segunda, pelas classes
adiantadas "Estudos", de Chopin, opus
10 e 25, num verdadeiro concerto
de ballet acadêmíco; a terceira, ain-
da pelas classes adlantade.s, a grande
novidade, a suite descritiva HGra
Canyon", do compositor americar'
Ferde ororé, que por certo, m
rá mais um êxito desta. renomad
cola. Atuarão como solistas no
let Acadêmico e Gran Canyon
Maritl, Tereza Lenz, Neuza G
Frasca, Sonia Lemke, Zcttra E'
berg, Manon Freire, Berenice Fran
e Diana Farlna e um corpo de baile I
de 30 figuras. Um Iuxuosíesímo guar-
da-roupa está sendo confeccionado
-sob as vistas da figurinista Nerê Pre-
to. •

I
OS PROXIMOS SARAUS

ARTlSTICOS
O!;.QUESTRA !':[. 'FÓ. 'WA DE p~

ALLuRL - Amanhã, dia li .• OSPA
reuetírá. ex.Tus vaniente p sr a seu.
assoc íados, no Teatro São "ectro o
('oncêrto sinf óm-o com a •. Rad1.i~na
Bra~I!e'ra n .» 8', de Villa-Lohos a
?lu5 •....•...a. 19.1t" do JllUSJ. -i.a K~rl

~aIJS" v í ol í st.a <Ia O"PA. o "Ccncêr«
;;.,) para vlolf no e orque tr à ". d.e
rs ....haikowaky, ('(')'11 O vío.imsta :rus-
so Al ex and p Sl -ol z e 'O" Pin het-
ros de- ,Roma', 'poema sinfônico d.
Rasprg hí , ,

o SL\'FO"HCO POPULAR _ 8á.~
bado, a ORPA, sob a direção do
maestro Salvador Campanejts dará
um . '?l~i'érto sínrõníco porular, no
AudltO,"~Oda PontificJ'l Universida_
de Cató lica, o 21.0 da temporada
orn as Abertu ra s, de Mozar1 e Bt"e:

thoven, a Suf te eJas", a , de Francis-
co 'Mlgnone, a Su ite I' leziene, da
Bizet e a Smforua Inac abada, ti.
Se huber t,

A entrada é tranquuda ~ tolos o.
interessados.

A ORQUESTRA DE C'AMI"RA NO
"y'-'(' - O rexente Iran, ~S .Iean blac
.•\:o.ah d.rg; á , do runzo. para o Ser •
\iÇO ;:;o'li.1 do ('omére.o o c oncêr te
de f a mer a com o conjunto instru-
mental da SOC'IRA, com a "Snit,
Ho Ib erg " de Crieg-, a "Peque 18 8ui-
te p ar a Corda,", de Enío de Freitas
e S;astro "6 .\Imuetos', de Mozar t,
o~ C~n .êrto ' on , 'O, n .» 2 - "A
• cite -r-, para t lanta e ornuestra
de Vivaldi, com Za .artas Valliatl, 110;
1 sta e três temános de Lully. ,

ROLLA E I'L"A!'1D.\..'ÇAS - Do-
rrung o, em vesjrera l , às 15 horas, te-
remos, no Teatro São Pedro, a re-
petição do sarau coreo?;l'áflCO di.
Escola de .Ioã o Luíz Ro lfa, que on-
tem supe lotou o mesmo centro, O
prog'r ama ('Ompl'ee'lde um "dív er-
tissc.nerit;' va r adíssf mo que atmg.
o c lrmax com a apoteose da músir a
hra ile ra de :\IlgnonC, vara-ido pe-
la rnusí. a de Sehumann "Papíl lons'
e (111 nt'1",do om o Rallel "APllri-
ções "', C01l1 musi 'Cl de Li szt

Rolla VaI mostrar nesta
sexta um novo espetáculo

Na próxima setxa-teíra, dia
18, estará se apresentando no
Salâo de Atos da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul,
com início às Zlh30min, o gru-
po de Balé do professor RoDa,
com um programa. dividido em
trés partes:

1.0 - Classes infantis e ju-
venis;

2,0 - orasses adiantadas o
ballet "ltpoca Romântica.", com
música de Ohopin.

3,0 - Classes adultas, com
trechos do ballet " Copélía de
lDelibes" e a grande estréia
que será a suíte "Masquerade "
de Khachaturian.

Tomarão parte 11108 ballets
"ltpoca Romântica." e "Mas-
querade" as solistas da Escola.
e grande corpo de baile, tendo
como bailarínos convidados Ri-
cardo Ordofies - 1.0 balaríno
do ballet "DeI Sur", e Miguel
Tressa:..~ integrantes -&0 mesmo
ballet, com sede em ~nen.os Ai-
res,

Os íngressee estarão à venda.

a partir
dia 1'5,
(.antiga
dradas,

de 3,31feira. próxima
na Farmácia Panvel

Panitz) , Rua dos An-
1211.



ARTES
ROLLA E SEU BALLET NO
AUDITÓRIO ARAÚJO VIANNA

Integrando as íescívídades
da VI Semana de Pôrto Ale-
gre. estará se apresentando no
Auditório Araújo Viana. com
entrada franca, no próximo
dia 6 de novembro. sábado à
noite, às 21 11, a Escola de Bal-
let de João Lu!z RoUa, que no
cornêço dêste ano fOi respon-
sável pelo ballet da ópera
"Aida". e ainda há bem pou-
cos dias encerrou sua tempo-
rada. no Teatro São Pedro. O
programe a ser apresentado
constará dos seguintes núme-
ros: Pelas classes juvenis e a-
diantadas, "Noites Claras",
"O Canto do Pássaro" e "A
Caça". de Tschaikowslti; "Ba-
lada" Op. 47. e e, Scherzo" Op,
20, de Chopin, em original co-
reograüa: e finalmente "A
ca edl'al Submersa ", de De-

bussy e "Assassinato na 10.&
Avenida". de Rodgers, êste úl-
timo, ballec de Jazz de grande
atração.

CURSO CAMARGO GUAR-
NIERI - A l.a cadeira de

piano da Escola de Artes da
URGS, promoverá em novem-
bro. êste curso, que constará de
duas aulas, a 8 e 9 de novem-
b,o, contando para tal com o
pa trocínío da ..R,eitotia da Uni-
versidade e t'ersará sôbre as
Cinco Sonatas para piano do
compositor paulista. oamargo
Guarnieri.

Serão executantes os alunos
Rafa.el Celia, Eliane da Silva
Costa, Veneza Píffero, Zahidé
Lupínaccí e Luíz Brandenbur-
guer,

As aulas serão às 17 horas
c 01 entrada franca.

BALLET DE ROLLA - Dia 16 do corrente, a Escola de Ballet
João Luiz Rol/a, apresentará, no Teatro São Pedra, mais um de reUf
espetáculos, O programa, cuidadosamente elaborado constará de 3 par-
tes: 1.0 •...•.Divisão Antiga com música de Beethoven e o Circo «O
maior espetáculo da terra» (mirim) - pelas classes infantis; 2.0 - Os
famosos estudos de Chopin opus 10 e 25 pelas classes adiantadas 3.a -
Do compositor norte-americano Gerde Grojé - «O Gran Canyo/l» -
Suite. - Na falo, alunas de Rolla, que tomarão parte em seu próximo
espetáculo,

ranjadas por Agda Skjel'l1e. e
coreografadas por Rolla, se-
gundo a linha do balé acadêmi-
co.

Com figurinos de oattant, em
todo o espetáculo, a segunda
parte da apresentação inicia-se
com uma seleção de "Ginco
Danças Populares Brasileiras",
incluindo Chico Buarque, com
balé moderno. completando-se
com a apresentação da moder-
na coreografia de Richard Rod-
gers, com música de [azz sin-
fônico na linha de Copland e
Gershwin. "Assassinato na Dé-
cima Avenida". em excelente
encenacão da escola. contando
inclusive com atores para as fi-
gurações.

Último espetáculo de Rolla
e seu balé hoje na UFRGS

João RoIla e seu balé reali-
zam a. partir das 16 horas de
hOjé, 110 Salão de Atos da U-
níversídade Federal do RIO
Grande do Sul. novo espetácu-
lo coreog . fico relativo ao pre-
sente ano.

A escola de ROIla, que na úl-
tima exta -feira realizou sua
primeira apresentação deste a-
no. mostra, na primeira parte,
com as classes adíantadas, o
balé "Naila", de Délibes, segui-
da de duas peças de Chopin,
"Valsa opus 34" e "Balada opus
47". sempre com coreografias
de João Rolla. complernentan-
do-se este início de apresenta-
ção, uma seleção de peças ar-



DE AR
Escola de Dança João Luiz Rolla

v~s 1a~I~~lldrp~rcl';[i~'~I~"e d:mPort" Ale~re se verifica atra-
que s animam. pr ec.i m~ntos e das escolas
nlta. Eüll Coreograf)a, a nossa rnet r-oj e deu ao Brasil Cht-

ma nn e vive sob o elAn de suas e I d í

Ias concorrente.: a d•.•cana de Lva B .tí s~:n. ious e8(,0-
~:~~~jde Tony Sellz Pethzholil. Jr~"~;d ".JUrm:n~e1:

a apar- ce num centro Int er va lar com su t It
~s ala, presentement·-:o concentrada sob;e seu P~gl:l; eres":.
roordl~1ped"soal. Geraçoes em sucessivas levas têm feito o•. o essas eacota-, .
RI ~eaylz Fúrdooo ( contrlbulçllo da E.cola de Tony ao

o e ane ro. João Lulz Rolla é o der-a.no de nosso. dan
d rlros, Dez ano de fldeliclade e dedicação às lides ;

I ears coreogratlco'! I) tornaram um artista consciente e
.2n&Z lamdadureclm. nto da expedlencla o levou a lun4
uuo esc o a e dança

Ac. barno. de ter a constatação da primeira semeadura
coreo rartca lIe João Lu í s Rolla, como anteriorment~ vert-k an;08 da i.xperlenCI:1 da primeira equipe formada pela
L:~oe~e. e va Bastt an ~!eyer, sob a orientação de Clovis

gm meio A &l1dlç!:o coletiva Inaugural do Conservat6_
rio rU·t!co Musical, a;J68 a demonstração mustcat de pia-
no e acor deon, ti em,·~ o ensejo de apreciar um punhado
de realizações coreogr"flcas. cuja car ac ter-Ist tca foi o cri-
tério coreogr fico, a par de um gosto senstvel e boa dlacl-
p Ina das várias equipes.

João Lu lz Rolla es tá dando esclareclda e fel'unda orI-
entação A sua escola de danca , Notamos como lhe é mar-
cado o ballet ctá sstc \ e animado o expr-essf on ísmo além
do temarlo folcl6rl.o ou a dança popular tlplca '

D~sde o solo da YA,LSA de Chopln pela aluna' Iria Ma-
c d? Lardos~. o .1INUhTO de Beethoven por Maria Pinto
e • lida Cost.í ao A.·DA,'TE da Sona t a ÁPASSIONATA d"!
Be~tl1?,:,en.: daricarío pvr um conjunto de dez Interpretes,
à ((')SbTE, d Behr, por Elvlra Panatlerl e à RANCHERA
de Zan e :lIotlnha, animada por nada menos de umas q~ln-
z Interprele~. averl~llamos o acerto da concepção cor-so-

raflca, o gosto das I! dumentarlas e a expresslvldade das
execuções.

A metropole do RIo Grande eeU. denotando em tudo
IS80 vitalidade e Inspiração aacenctonat , - Â. O.

Escola de Bailados de João- Rolla "
De há muito a dança ultrapas- e da outra as alunas mais adian-

sou li condição de atividade de ex- tadas. Tudo esteve bem preparado,
pressão estefica, como exaltação os bailados se sucediam sem in-
dos movimentos espontaneos do tervalos sonotentos e a homog-e-
homem, em duração, amplitude e neidade dos conjuntos deixa trans-
intensidade dos g-estos naturais, parecer o cuidado que merece do
para se situar corno falor de edu- chefe da Escola o desenvolvimen-
cação social e musical de excelen- to do espirilo cooperativa entre os
tes resultados. Dalcroze com os discipulos. Com musica de COjO-
seus processos, já bastante propa- temporaneos - Prokofieff, Shos-
g-ados, não desprezou as marchas takovlen, Bartok e Rebikov
r itmieas, dança embr íonarfa, em compôs alg-umas coreog-rafias bem
seu sistema de musicalização tão adequadas às turmas infantis que
racional quanto eficIente. Quase muito naturalmente e desincum-
todas as nossas escolas de bailados biram. A. segunda parte - Con-
inclusive esta de João Luís Rolla, certo de ballet - corno o titulo es-
urna das mais novas, em sua orlen- tá a referir, constituiu demon tra-
tação, adota. o principio da socía- ção do nivel tecnteo já atingido
bilização, a travês do trabalho de pelo corpo discenle em bailado a-
conjunto uniformemente distribui- cademico. Um roleiro escrito per-
do, e de musicatlzaçã >, visando miUu esclarecer as intenções do
propositos da mais alta significa- professor ao articular uma sequen-
ção educacional da criança e do cia com varias dos Estudos de Cho
adolescente. E' um cri te rio Corma- pin, escolhidos entre os das
t.ivo avançado. pois se completa op , 10 e 25. Não houve preocu-
desta. forma uma. educação lntelec- Ilação narratrva - o que de res-
tual que não atende a tonalidade to seria de mau g-osto - mas lIo

da capacidade individual de pro- gratuidade da técnica do baila-
jeção. Exerclclos fisicos harmoni- do em. função de composições co-
cos e convlvlo social facultam me- reog-raflcas de base academíea,
lhores perspectivas do maior des- ambienladas ao clima onoro de
dobramenlo do individuo que sem- um autor romantico, como Cho-
pre aspira. a plenitude r'e ação. pin. Foi uma. •.suite" de bailado

s 'im se conjugam os g-estos fisio- em que o interesse não se desgas-
logicos e os psicologicos. a truvés tou e ? equilih,rio da "{roupe " de
de um intermediario de profunrla dançarinos pos em destaque o
Impregnação estelica, corno a da n- muito de aqu ivieões tecnicas. Foi a.
ça . Xo recente espetaculo da. Es- parte substancial do programa em
cola. Rolla, tivemos um duplo as- que o proprio Rolla compa.-ece em
pecto de tal orientação, destncum- 3 mom~ntos - num" pas de deux"
bindo-se de uma parte a. 'petizada ruman tieo e noutro brilhante e so-

lando no Estudo n. 11 ela op , 25.
Em toeios, fez presentes suas qua-
lidades ele dançarino just ana-n te
reconhecidas pelos aplausos de u-
rna assistencia. compacta que nos
varios espetaci-Ios lotou o Teatro
S. Pedro. Ao piano, Dulce Rocha
Machado e Ester Nisejleti ')ue cnn-
tribuiram eficazmf'ntf' para o
transcurso exemplar dos bailados.
- PA.ULO ANTONIO



Para a semana ,teremos novamente em eartaz OESESPI.
RO O'ALMA, no cinema Capit6lio. E o interessante RUA DO
CRIME, um filme que Inexplicàvetmente a Censura Oficial
classificou como proibido até 18 anos. E' um filme positivo,
uma verdadeira lição para muito adolescente. - P. M.

"EIS A PROVA!" diz a revista •
to. Mostra Marüy1l. recebendo ca
nome Bob Siatze Teria sido êie
o qual Marilyn sI encontrava na I

apenas sorri qua do lhe perguntlll
me?1.k, com o dramat\

rmnnnmlllnnmnmnlll •••.•n•••,IIIII.,'nnnn.n ••n••" ••••lftJlUnnun••••••IIIIIOI•• "'n •••••' ••••••••1
I I'_II ROLLA E O BALlET _ N6~ olhávamos par. a. ga· ~I lerIas, camarotes e poltro. ;;

nas, e víamos tôdas as acomodações do Teatro São Pedro lota· ::
d•• por um público seleto, que foi .sslstlr à noitada de ballet, ª

i que • Escola, dlrlglda pelo bail.rlno professor João Lub: Rol· ª
11., realizou, na noite de segunda·felra última. Ninguém saiu dali ª

decepcionado. Mais uma vez, Rolla soube, com maeatria, dividir ;;

Io recital em três partes e dirigiu com saplincia a todos. Na ª LOS ANGII/LES, 13 (UP) - Sf
prlmelr. parte, que Dertenceu às classes Infantis e Juvenis, as· i ridade, é o detetive particular Fre
slstlmos • "Duas D.nç.s Portuguisas", na qu.1 a graça, o;: tores da revista "ConfidentiaZ" est.
gasto de fantasias das pequen.s dançulnu, a harmonia de een- ª aos estrelas e astros de HollywOG
Junto Imperaram, o mMmO 4!contecendO em "Danç. do. Peque. ! parecer como testemunhas de def<

~ no. "F.ntoches" e "Vovi e Vovó D.nçam", "Du.s Danças Brasl. ª tra Fred e Marjorie Meade.
lelres", "Nazareth", "Maxlxando" e finalmente "Nalllan um belo ª Os costumlts judiciarios dos E
e elaquente espetáculo de equipe, que bem demaattrou o apro. ª testemunhas o sejam obrigadas
v•••• mento de todos os alunls. A segunda parte constou de.:
"Valsa. Romintlcas', com música de Brahms, que constituiu ª tenham rece o uma intimação
u••• da parte. fortes do recital, exigindo de todos os partlcl. '" raso da âeies compete à esta ju
pIIIItee o IIIbtmo de cuidado na execução dOI diversos movi. yar·Zhes a inti ação.

t f d d • it M It b t A Por isso Otas começou a procu- tmen 01 que oram coroa os e ex O. U o em es avam na rar tôdas as celebridades de quem 1
Maria Pavanl, lone Maria Lessa, Maria Izabel Buys, Maria Ma· "Confidential°' _lou nestes últimos 1
dalena Clulla, Rebeca Poyastro, Sandra Maria Gonçalves, Sandra meses para ob 'gUas a testemu-
Regina Gonçalves, Suely Engelsing, Tànla Maria Lelrlas, Vera nhar que as stõrías publ ícadas ~
ZalUlrdl, Zaira Martlns Vle!ra. Quanto a João Luiz Rolla, Sirlel por essa revist de escandalos não
Oliveira, Sonja Lemke, Anton Lounlevlch, Berenlce Franco, Neu. passavam de p a, se se pode di·

lsa G~ecI•• Frascar, Rosall Relchel, Manon Frelre, Dlana Farlna, ze~a ve:e~1~~e 1 noite, o cano
Maria Tereza Lenz. Zellra Elehenberg, Magda Roslto estiveram tor Herb Jaff s e o saxofonista
ciente. de sua respon.abllldade. emprestando o talento de sua de "jazz" Charl Barnet foram sur-
perfeição na. mal. variada. e dlflceis flgural coreográficas. Pa. preendidos por êle numa "boite".
ra terceira parte, multo acertadamente Rolla voltou a levar No sábado tev menos sorte com
"Burlesco", com música de Bela Bartok, que foi mereeldamen- o ator Daa Da ey de quem espe-

•• te aplaudldls.lmo. Efeitos de luzes multo bem ,coordenados por rava o fim de 5 u número no "Hol·,. I I lywood Bow", que, vendo-o, en-5 Adão Prates. Ao plano, estiveram Dulce Machado e Ester M se • tregou-se a u verdadeiro nume-
I leltl. Flgurlnllta, com multo gôsto, Lourdes Lamelra. A maqul. ro de malabar os, "a Ia Zorro",

Inarl. estive a cargo de Lulz Carlol Corrêa e José Gomes Pupe. para fugir ao u assedio. Depois
Nesta coluna, não paslo além de um leve comentário, deixando de uma fuga cambolesca de au-
a parte técnica do assunto ao. crltlcos de arte. Mas, dentro da mio tomóvel, Dan a11ey logrou desa-

l-h R 11 S B 11t O orclonam parecer e cons ir, ao menos pro-Inha conv cçao, ac o que o a li eus a ~ s pr p vis6riamente, anter-se à margem
; um espetáculo que só nOI vêm cobrir de orgul o, merecendo de de um process que o público nor-

Itodos nós aplausos até que no. doam as mãos. Obrigado e pa. te-americano preparava para a.
rabéns a todo.. companhar co avidez.

! Otash não e onde que as suas• p. . h Boas J1otr~ nema Capit6110 e do futuro próximas víti as serão Clark Ga.= Inguln O -elas de que São João soube. muito bem re- ble, Ava Ga ner e Joan Craw-

I Di Lauro qllf.. foi um grande ceber seus amigos com uma ford.
artista ';m Sao Paulo, junto "~ig" festa. E entre seus fa- Aliás, quanto aos dois últimos cor.
com Ptnguinho irá abrir no millares, velhos camaradas e re o risco de sentir alguma difi-

..•
Jl._,P5ró~xlm~io~m~ê~s.~áe:u~.~'T~e~a~t~ro~·~dr.e~:al:g;un~s~df.rl~n~u.e;s~;o~.~.n~o~s~sO~~d~O~t~~~~~~~rawfordestá vísí-Emer' " a a uropa enquanto que a

, proximidades do eí- com gostosas risadas provando estrêla de "A condessa dos pés
nema El Dorado. Ora viva! o otimismo e saúde que vai na- descalços" está rodando um f11me
Gosto de ver gente de peito e quele corfo, que as águas de na Espanha.
que, de uma maneira ou de Tramanda tostam pela tempo- O promotor Williams Rltzl, que
outra, vai passando para a hís- rada de verão. Felicidades à dirige a acusação contra Fred e
t6rla teatral' da cidade. Pino Romeu e a seus familiares, eis Marjorie Meade, não deixa, no en-
guinho, assím, estará fazendo os votos dessa nossa coluna. tanto, se impressionar pela "ca-
algo para sua classe e para o ça às testemunhas" empreendida
numeroso público de Pôrto Bacalhau _ ~:n~;d! b:~ pelos editores de "Confidential"
Alegre e do Rio Grande. Vou ~ e seu detetive particular.
voltando com o assunto. inscrevendo pa'ra a bacalhoa- "Que os artigos publicados por

da, que o Clube Amigos dos "Confidentlal" sôbre essas perso-
Artistas levará a efeito, na I'd d 'próxíma sexta-Ietra, na "Chur- na I a es sejam verdadeiros ou falo

50S, nada têm que ver com o pro-
rascaria do Odllon" (ao lado cesso que está sendo movido con-

. " recor·

Defeti e parti
"est êlas" d

:'1 •••••••••••" ••••,11,.".

ª Tambémi policial
ª pro
;.."......••..•..•.....

"astros" estão
Serão arrelado!

sso eontra a revi

i
i
Ise
===

"I Deixa Que. lá pe-
le es - 10 Rio de Janeiro,

êies também b~g~m com a
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UM Al\O QUE PAS.s:A - Ainda hoje, lá na minha ~lha
c?sa da ru.l Sar~~nto Lette. fiz questão de arrancar as últimas
folhas ~o colendàrio- Depois agradeci o ano que vai ficando
p~ra trds, mesmo porque nunca· ochei um ano melhor do que
outro, A fel cidade nao está condensada num bloco de folhinha
e s,m nn cada mmuto, em cada instante em que nos conside1"a..
mos em paz: com o noss~ e3pírito ou num arroubo de prazer da
no:,sa matéria. O ano Vat [uxmdo para trás. Corcunda de âesen:
go ios para mUltos, cans~do de dar alegrias para outros. E um
G!1O que passada onde ainda beijei por muito tempo dona Izal-
tma alv.eJaca pelo tempo que vai andando e ela sempre perdo-
ando mmhc forma de pecar sem malicia. O ano que passa em
qn« conhe~) na distância a vovó iPerina com sua bondade onde
'I191JaS amzzades constituiram para minha crônica uma i~spira.
çan [ecunao e uns pensamentos longos dentro dos dia
m~lhor âurate a ,!ozt~.:. Depois é mais um ano que dizem ~u;
vaz passar Serão mazs horas para recordar •••

--

ESSO - Nós. da imprensa ~
rádio, fomos varados por todos
os lados com uisqu.e do melhor
sabor e da melhor qualidade
quando a E,so Standard do Bra'
sü ofereceu a seus amigos um
lauto almoço no P. do Comércio
no meio.dia escaldante de se'
gunda.feira. Entregue foi pará
o colega Ruy Pratini um cheque
com. algumas "bijujas" que vão
a ~mlh.ares e o diploma como prê.
mIO. de reportagem. Kleber de
As.sls também ganhou o seu
qu~~hão pelo "Rio qUe não é
no. E nós outros ganhamos
aquele peru que em muito boa ho,
aqueLe peru qu m muito boa ho-
ra foi piruado, multo boas amí;
zad~s como o Hugo Barbieri An,
tOnIO Marco~ Guerra, Sérgio Pio
nheíro, E~gar A. Kersting e
muitos mais, Cada um saiu guar
r' ndo no coração o dcspjo pará
ti "'. rmos em qualquer lugar

uuqur ou dali uma rodada de
rhop» com sanduichos abertos.
1':';"'0 '"' que a ',,'F;~!-<o" fez, foi um
tcstao sem Igual.

*.0 FATO - Asslm ]10 último
dIa do ano, tenho vontade doce
Maria, dp ir c••ntando p~r a!
pelos jar-dins, da cidade todas
as ~loers exístentes e levar até
a tI... assim como um pedaço
de oração .••

*RORTENSIAS - A festa que
foi toda poesia. Que chegou
como .d,isse por esta coluna, a nos
aproxrmar maís de Deus foi
sem dúvida 8. "F'est a das 'Ror
tênsias" da querida Gramado-
onde foi eleita a primeira ral~
nha a srta. Iracl Casagrande
tendo como princesas as encanta'
doras Irani Sturmer e Rosalin~
Petersen. Que foi até a fabu
losa residência do Oscar Knorr
e viu entre tudo de belo a dança
de ballet de Iara, Ilse, Nilva e
Ada. Tudo por lá foi muita vi-
da! foi muito sonho... e agora,
ate o ano qeu começa amanhã.

ABR~Çor~ - Talvez logo
mars nao tenha tempo de sobra
para dar todos os abraços que
queira. Lá no meu "rico e prós
pero" apartamento tenho um pe:
queno globo. Ali mostra o con,
tmente de todos Os povos. Pro;
meto al i pela meia.noite abra.
çá,lo, certo de que, asim fazen.
do, abraço a todos. Feito?

*DEZ - A começar de amanhà
esta coluna entra em seu décimo
ano de exi~têl!cía para meu bem
prõprdo, para o desespêro e até
~.elicidade geral da nação. Fo'
danação" no duro •••

ti
.ROLLA - Sem medo de errar,

dIgo qUe o Prot. João Rolla a
presentou em Pôrto Alegre o me:
lho r ballet do ano, digno de ser
aprsentado em qualquer teatro
do Brasíl.

ti
TRANSFER:mNCIA - Em vis

ta do acúmulo de festas (vira~
que fa rtura 7 ..• ), a homenagem
ao colega Ennio Praddo e ao
AvaUone Filho -(TV.Tupy) ficou
transferida para a próxima têr-
ca.reíra. Os próprios homena
geadas toparalU o caso com ba5:
tante simpatía, em vista do ean
saco generalizado. • • -

*ELES - Já. qUe todos fazem
sua lista dos "mais" e das
"mais" também já estou tra,
ealha~,do para escolher os

mais ... da cmematografia. En
tre os m!!,is cotad os está o E-
lias Pocs, que agora anda me:
tido em cada "farpela" que dá
gosto. Vamos aguardar.

*SEGUNDA - Por mais di!!
cít que pareçía ser para a boe-
moia de bem, o Gavião alçou u~
voa dtrerents e o presidente
Pimpão chgou a pitar na hora
em que todos nós já acertávamos
Os relógios. Tudo pode aconte-
cer.

Rolla e seu balé
A Escola de Dança de João Luiz Rolla apresentou-se oficial-

mente, em setembro, no Teatro São Pedro, quando estávamos de
iféri!liS na Argentina e por isso não pudemos verificar a progra-
mação de quem já nos habituou a sarau coreográficOS discipl\-
nados e principalmente criativos e corretos nas formas tradí-
eíonaís. .

Conseguimos na Semana de Porto Alegre constatar o prin-
cip3il e que foi proposto numa noitada no Auditório Araújo Via-
na. Corretas foram as danças do academismo romântico, sob a
égíde da música de Grieg, com PRIMAVERA, VALSA E SO-
NATA 'OP. 7. -Ressentindo-se a noitada pelo Jogo dos focos de luz, que nao
abrangiam bem todo 'O palco, prinCipalmente à direita do público
e verificando muito banco de madeira quebrado, foi proposto O
BRASIL DANÇA antes em homenagem ao Sesquicentenál'io da
Independência e aqui à Semana de Porto Alegre.

Temos que a. concepção coreográfica no conjunto não esteve
à altura das grandes criações anuais de João Luiz Rolla como
coeeogrâãco- F.oi uma miscelânea de motivos, alguns bem so-
vados, heter'Ogêne:os e sem. magnitude, aCl'escen~o-se a_músICa.
popular comum. Faltou inspiração, píasmagem e mtegraçao, com
altos e baixos de motivos, mas tudo com disciplina.

pdmei!l.''O foi CANTA BRASIL e f.oi uma seqüência de mo-
tivos como 'OFUNERAL DE UM LAVRADOR, inspirado em MOR-
TE E VIDA SEVERINA, IEMANJA, JESUS CRISTO EU ESTOU
AQUI, BREJEIROS, ODEON, MACUMBA e OS HOMENS DE
PRETO, com música de Paulo Ruschel, motivo máximo como o
FUNERAL, finalizando com uma apoteose de toda a Escola em
seu plano médio e adulto. ALDO OBINO

DIÁRIO O

;;

Ul\t CONC€RTO DE BALLET
CO:1\'1M(JSICAS DE CHOPIN

Os maravilhosos Estudos de Chc-
pin, opus 10 e 25, em 'Concêrto
Acadêmico," serão apresentados,
a 16 do corrente, no Teatro São
Pedro, por Rolla e sua Escola de
Dança, aportunidade em que a pia
t!ia pôrto.alegrense terá mais uma

vez de aplaudir aquela renomada
escola, graças ao esíôrco e dedi'
cação de seu mestre e alunas.

No mesmo programa, teremos
uma grande novidade em dança
moderna, a suite descritiva "Cran
Canyon" em seus cinco motivos
originais:

a) Aurora - b) Deserto Colori.
do - c) Na trilha - d) Crepús'
culo - e) Tempestade. Nesta dan-
ça, indenpendente da beleza c·oreo.
gráfica, haverá um luxuosíssimo
guarda-roupa, desenhado por Nerê
Preto, em c'Olaboração com outros.
Os cenários são da autoria do pino
tor e gravador Francisco Ferreira
que se encarregou da execução dos
mesmos.

Haverá, ainda, uma parte [nfan-
til, composta do ballet "Diversão
à antiga," com música de Beetho'
ven e a pantomima "O Circo": o
maior espetáculo da terra (mirim).



OLJ..a lreceiJeu urna
p con~"~raciora 'lUdldn"15dl'l

o rOl. <lVi;W ~lliia, uas an~lgaS
f~unas ae sua encienta .t.:;co.

ce B!\aet • .ti. mesma const~)l.l
~e ,wn suculentO gaieto reaíí-
zauo se••L!l1Cl<\·telrano "Sch
;ezade". ~oua recebeu, na oe!:
~U\O, um nno mimo ue
ex·aumas be suas, sa neto receoe'lO
com a mais VIva comoçao, A.
gora. na próxuna sex~'!eira
no, 'J.'eatro Sao l'earo, baverá
& ;tormat~ra ae mais urna tur-
ma Cla ,t;scola de ~aIlet Joao
~ila. Quanao este V81 rest .••.
Jando seu :.l5.o aniversario na
arte de Nij1nski..

R.ONDA

• 1H,ITO I "TERESSANTE 011I
d I .lI nal:~ qur- forn m p:l':saOf S
, Capttolío , Celuloidcs multe
lIust~:,th- _ L m. -Ien min
o sfbe Iconografico", most rr, '14
do C"O~110 famosos viajantps es-
tranS"lro~ 1"10 SéCUlO pa. sa do. -I,
l m o ;ra~ 1. COm dados reeo-
Ihido8 lia B'bliotec" • 'acionaJ
O outrr-, "'-ocê Sabia", no« mo~:
ra f,ttos e;,iw'SOs que interes-

sam ~ Cjua,lquer pla têía . Vale a
pena. insr .tír nestes jornais par«
satrmos /10 enfadonho "chuta prá

, e chuta prá lá" que os cí-
ne s em geral .....•....tlo~("ntal"

o 1I{'-- aU.lu+ V~ ,1'-,
I -,dO

o NOT AS DE ARTE
ROLLA, O GRAND CANYON E CHOP/N

A Escola de Dança de João Luiz RoeUa "inha bã anos em franca
evoluçâo, num scntído de aseenção, paro. a eoreograría mais apurada.
Este ano atinge o seu máximo mvel, com um exausUvo aarau coreogra-
fico ó.e três alentadas horas de ballets.

Só nos toi possível ir à segunda nottada, mas vamos logo. veríríceção,
As classea infantis estiveram presentes com a DIVERSAO À ANTIGA.

sob musica de Beethoven, ma:rcada ao piano por Ester Nlsejlet1. Foram 37
petizes em cena. Tivemos a pantomima O CIRCO, com 110 tigurinha$,
em indumentarias de bom gosto e marcação peculiar à garotada. QUas.
uma hora e meia levou essa. parte em sua duração.

Incisivo foi o Concerto de Ballet Academíco, com seleção d. J:;tu-
dos dos opus 10 e 25 e o estudo postumó de Cbopin. Rolla aqui atin-
ge grande depuração na dança academíca, primando nas rormas, nu
equipes e' na iluminação. que atingiu um clímax excepcíonal , ForáIQ.
dez Estudos, com introdução do corpo de baile e nada menoa de ~3
figurantes. Foi liollsta Berenice Franco. Vieram dois conjuntos • eons-
ta foi Marla Tereza Lenz, havendo pu de deux, conjunto, pall d. aix •
nova &ollsta. foi Neuza Guedes Frasca e, após outro conjunto, foi 6ólista
Menon Freira, com conjunto, pas de deux e apoteose d. todo o corpo dEI
baile e solistas, tudo ao piano com DUlce Roecl1a e coreogre..tia de
ROlla, numa movimentação de umas oitenta tiguraç6ea.

A maior revelação da DlcoJa de Ro11a foi, indubitavelmente, a aRAN.D
CANYON 8UlTE, fantasia descritiva com musica de Ferde <kotê e co-
reografia do proprio Jo~ Luiz &o11a,sob excelente tiiluzln1amo de Nera
Preto' e cenografia projetada e executada por FranciSco Ferre1l:a, na
forma flgul\1tiva • descritiva.

Hã tempos que vinham OS martelando em nosso movimento ccreo-":
gratico para sobrepujar o puro coreogratar a musica européia do ro-
mantismo concert1st1co, com rntermínaveís variações em torno de smro-
nias ou sonatas e & eterna piorra em torno das danças academica.s, 50b
musioa de Chopin e Tschaikowllky.

Ohamavamos a atenção em particular para a mualca de Vila Lobo.,
Radamés Gnatb3.l1 e Lulz cosme, tendo em vlsta O:! prodígios das cria-
ções de Vaslev Veltcbek com musíca da Mlgnone, Camargo Guarnierl
• mesmo Vila Lobos.

Apontavamos para a mU$!ca do. Estado. Unidos, d. que tlVeNmOI
hã anos amostras com Ger.hwln.

l04:ulta semente não tem medrado, mas sugerimos e. Roe11atemario.
quaís os de MJ'on CoplaOO e seus maravilhosos baIlets e música pura
desde o RODEIO, SALAO MEXICO a BILLY THE KID, APPALAOHIAN
SPRING • FANl"ARE FOR THE COM:lION MAN.

Com independenc1a e sentíde eriacor, t.1vemoe uma conoepçlo • tn-
teIlPretação coreograríca real, vivamente original e palpitante, através da
tr~~ quartos de hora magniflcos. A obra musícal é de Ferde Grotê e ou-
vida em disco por uma dllll melhores orquestras dOI EE. UU. Em seul
cinco movimentos, decreve a Aurora. o sol e sua luz, O Degerto colorido,
com cactos, flores e ramasene, na Trllhe.: os muares, os Crepusculos, com
tempestades, prenuncies, coríscos, vento, nuvens e chuva. O guerda rou-
pa foi executado em equipe a tr~. A parte musical esteve sob a l'e~-
ponsabllldade sonora de Ester Nisejletl. ~lendlde. a Interpretação co-
reográtlca dessa fluite, em estilo e tecnlca de jazz sínroníco. Cinquenta ti-
gurantes , Foi aolista sonía Lemke e na equipe dos raios solares esteve
à frente Ciaudia Vallandro e do. Cactos Ivone Hotfmann e des Rama-
gens Dlana Farina e dos Muares Zellra. Flchenberg e do crepusculo Ma-
non Freire. Prenuncio foi Renê Gerard, Eletricidade Lhl. Fasslna. Corisco:
SueJy Engelsing, Vento: Cecllla Balvê, Nuvens: Eunice Floriano, Chuva:
Beatriz Barreto e atuaram ainda Jean Dubois e Renê Gerard.

Bela. a estllização e capr1chado foi o concurse 'dos agrupamento.
coreográficos, seus rolos e conjunções, no final sendo ovacionados a
Escola e seu diretor Rella, mestre de dança, eoreograro e ballarlno que o
nosso publico aprecia num esrorco • arte que contam jlt. dois decentes
de experí encía e aspirações que amadureceram. - A. O•

Em grande forma, atuou ontem, no São Pedro, a Escola de Baila.dos
de João Rôlla, da qual vemos um grupo na ilustração acima Do-
mingo próximo, às 15 horas, será repetido o espetáculo que de;erá a-

trair, como na primeira apresentação, numeroso público



A

UNS VERSOS PELA MANHA... Pela ma n h ã
nilo sei por: que fui ler: QS últimos versos do poeta:

"Nossos discos ••• Os livros ••• A mesa com~rida •••
Que Deus nos abençoe - a n6s a à nossa vzda. I"
e q~e assim nos conserve para sempre •••• Amem.

Chi isto deve fazer um mal danado a tanta gen-
te, que ~nda e desanda p,or aí. Bom dia, meus camara-
das e um sábado tranqudo. ""'"' • J ~ .•.•. ~,

Reparem que quinteto harmonioso pela graça ~ beleza.
Pois êle também tomará parte. no «Show. de Melodias» que
será encenado pelo Liceu Musical Palestr ína no monumental
palco do Cine Teatro Cacique no dia 6 de outubr,o. Vou sa-
bendo bem o trabalho de montagem de um espetáculo fe~sa
natureza, mas também vou tendo certeza de que nosso publlC.
saberá corresponder ao trabalho artlSt'lco. (Foto de Persey, pa
t:a esta coluna).

o RECITAL DE ROLLA -- A
essas horas do dia o Prof.
João Rolladeve andar sorri.
dente u'B. sítísfação pelo êxtto
que alcançou, o recital de sua
escola. realizada no Teatro São
Pedro, na quinta-feira que pas-
sou e que deverá ter suas ho-
je e amanhã em vesperal. Bem
conhecemos o gosto ínconrun;
d,ivel de Rolia na apresentação
de seus espetáculos, Portnrsto
não fomos apanhados de sur-
presa nn decorrer dos diversos
numeres a que nos foi dado
assistir. O programa eonstan-
do de danças infantis é juve_
nis teve alto ponto na apre-
santacão de "Mazurka" "Ca-
ke Walk". "Polka" e a' graça
e bom gõsto de "Os Patinado;
res", Pelas adiantadas tivemos
·SonaJta" de Diabelli, tendo a.
pós o. Prot. ROlla, através do
cGnheclmelltos de suas alunas,
nos mostrado os "Estudos Sino
ionicos" de Schumann numa
forma de barlet acadêmico, que
soube merecer OS aplausos de
uma platéia que Iotava intei-
r-amente o Teatro da Praça da
Matriz. Finalmente voltamos a
assistir ao "Grand Canyon".
que realmente é uma demons-
tração empolgante de dança.
que poderá sempre ser repro-
duzido através de muito tem.
po, Mas, agora vamos deixar
este Tapido comentaria para
que a. criU~... especIalizada se
manifeste com direito. Nossoa
aplausos à parte musical a car
go da eximia pianista Ester Nl-
sejleti que mais uma vez pro-
vou s;,u grande espirito artís,
tico. Daqui um grande abraço
amigo Rolla e estensívo tam,
bém às suas alunas. pela be-
lisslma noitada de arte,

_ 0)*(0 _
O QUe ERA AQUILO - !A.-

credito que muita gente· não
entedend e- ~ ballet. Mas íste-
não precisa desmerecer ningucm
Contudo, não sentir a dança a
musíca, a expressão que vai 'na
1I1ma daqueles que querem nos
transmitir a beleza eterna que
existe nos mínimos movimen-
tos do balIet no trabalha árduo
que vai no " aprendizado, Isto
também- já é demais .. Foi o que
lamentavelmente verifiquei no
Teatro São Pedro, Tres senho-
ras ou senhoritas riam como
idiotas durante quase todo o
tempo, tecendo comentâríos coro
pletamente imbecis durarste
quase todo tempo da dança.
Davam-se . ali como se o tea.
tro ao qual há tantos anos o
amito Barone dá o suor do seu

rosto !rllsse ~ntelrllmente delas.
Quanto lastimei! E santc meu,
e para que rostos empanque-
cados, jóias penduradas P<a'
todOs os lados se existem in_
felizmente almas ltão vazias?
Que coisa!

_ 0)*(0 _

PELOTENSE - Continuam aa
belas e bôas reuniões no Cen;
tro Pelotense e notei que cau-
sOU uma s3tisfa~ão imensa a.o
colega Chlquinho a presença no
Centro, domingo à noite. da be-
la Norma car íoquínha que che-
gou até 'aqUi 'Viu e gostou e
está enfeí'tando as noites gaú.
chas. E cl;Jn toda certeza en-
:!eitiçnndo também .., Olé!

_ 0)*(0 _
ARTE DRAMATICA - os a-

. 1unos do curso de Arte Drama-
tica da Faculdade de Filosofia
da URGS levarão a peça "Ja"
ques ou Submissão", Eugértll!
loncsco, sob a direção do Prol.
Fausto Fuser. Relogios acerta;
oQ.ospara o proximo dia 23 às
~1 horas e ainda 29 e 3Q do
çorrente. No elenco estão Anto-
lIjlio Carlos, Olga Fedosejeva;
Joana Hilik; Naíz Paiva; Ru-
b.ens Silvf.l.: Mariam Kasso,.I;'
Enio Carvalho; Jorge Kirisch;
Ruth Paula Mezeck; ,Hector Ar-
I'Qyo; Celia Mary Varenite. Te-
ll'emOStambém na mesma oca.
síão "Pique-Nique no Front" de
Arrabal. dirigido por Linneu
Das.

_ 0)*(0 _

O FATO - Uma gande ver.
dade, doce Mara é aquela de
que "a mulher 'não encontra
voz que para ela. seda tão me-
lodiosa, como aquela. que lhe
canta os louvores".

CINEMA - Hoje darei meus
bordejos pela zona conflagrada
de meu" cupinchas da cinema-
tografia para saber de certos
:r6!ocas do mOm!'nto e levar
dl'reitinho para meus leitores.
Cl"eiam que o trabalho não I-
;pen03() porque a minha" gente
da cinematografia constítuí sem
pre uma bOa parada. Aliá•• qual
a parada que não é bacana?
Amanhã eu conto um conto.

~ 0)*(0 _
LILIANETTE - Fiquem fir.

rnes e não espalhem, mas por
Iniciativa da Pró-Arte Brasllei-
:ra., Pôrto Alegre poderá ver
dentro em breve a extraordtna-
:ria alemãzínha Lilianette nota-
vet comediante, bailarina, de_
elamadora e imitadora. Um dos
maiores cal"tazes da. Europa e
depois vão ver qw, pedaçlnhoç
bonriJtode mulher. .

•••.1

SUGESTõES PARA HOJE - Largue por aí no 3á~
bado, porque o pr6prio dia já nos conduz aos melhores
momentos. E faça uma largada 'boníssima. Olhe os seus
maracujás geladinhos. Feijoada à mineira, língua en-
sopada com xuxu, bacalhau à espanhola, rins na grelha,
carneiro assado, arroz ao natural, inhoques. Vinhos tin-
to e branco, cerveja preta e refrigerantes. Bom repou-
so à tarde. Noite de sábado: U, lá lá ••• Quem sabe o
que vai acontecer?1
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ESPETACU LO DE BAILADOS DA ESCOLA DE ROlLA
PAULO ANTONIO

A todos causou satisfação constatar que a Esco-
la de bailados de João Luís Rolla vem desenvolven-
do ação educatíva compensadora, a par de explo-
ração de elementos estéticos de alta eficácia para
a formação dos seus discípulos. O espetáculo, que
nos apresentou, sábado último, contém valores in-
trínsecos, que podem interessar de fato o público
em geral e não apenas os espectadores índefectíveís.
Constando de dois episódios coreográficos, um a
cargo da turma de pequenas discípulas e outro das
classes adiantadas, "La gran via" e "Burlesco"
respetivamente, o espetáculo todo foi homogêneo,
bem dirigido, proporcionando momentos concebidos
com .Imaginação e aproveitamento inteligente dos
recursos técnicos disponíveis, Cumpre ressaltar que
poucas vêzes temos tido realizações de escola com
êste padrão A experíência que Rolla tem acumu-
lado, como professor e coreógrafico, lhe permite,
agora, estabelecer um plano em que as idéias se
exteriorizam sem maiores entraves e sem que a
realização frustre. Assim, por exemplo, no bailado
"Burlesco", a conjugação de música, assunto co-
reográfico e indumentária por certo concorreram
para a harmonia e o equilíbrio do seu desenrolar
• • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • * • • • • • • •

integral, Bela Bartok, um dos criadores máximos
da música contemporânea, foi objeto de circuns-
tanciada análise e daí o relêvo que mereceu o de-
senho rítmico, traduzido com lógica e variedade de
movimentos, O festivo do bailado bem se eviden-
ciou no colorido e riqueza do guarda-roupa, che-
gando ao seu paroxismo com a intervenção de to-
dos os participantes, numa cena de vertiginosa ex-
pansão coreográfica. Rolla foi o mestre de ceri-
mônias e tôda a sua motivação estêve impregnada
do germen expressíonísta, usando para isto de li-
berdade de movimentos, sem ferir, entretanto, nos
príncípíos do bailado acadêmico, que põe a servi-
ço da dança com renovado envólucro artístico Mui-
to original a idéia de abrir e fechar o velário com
um grupo de encantadores polichinelos. Sensível à
partitura que lhe coube, a pianista Ester Nisejleti
desíncumbíu-se de sua parte com exação e rara
limpidez sonora. Figurinos e cenários, muito bem
apresentados, de Lourdes Lameira, outro fator de
realce ao conjunto coreográfico de Rolla. E que o
próximo ano nos traga éle outra novidade, com êste
júbilo de mocidade entusiasta.

ROLLA - Sucesso integral a
Rpr0senta~lio do ballet de meu
amigo professor Rolla, no Tea.
tro São Pedro. Espetá culo
QUI' voltara ainda no dia de:
zoíto. Na horn em que Rolla
ia Ieva r um convite amável ao
Solon (da Faculdade de Medi.
ctna) , o mestre «deixou escol'.
l'cgan QU", SÔ. em roupag-em
d seu elenco. já havia ulrra.
]laosado a casa dos nutnhentos
11111 cruzeiros. Não tive a me.
1I01' dúv ida porque sei que o
uuo bom custa Caro. Por is.
0, o' espetáculos bons devem

va lr r bom preco. Principal.
mente o Que é nosso, porque
para o. de fora que. muita.
\'e~e., nos trazem bons ele.
gJ(lnlOS abacaxIs o público, sG

ROLLt\. ~ 1tivamente veretraballt.tnli o Professor Ro~
Ia para res ntacâa de seu
ballet , o e.sei que até' hoje
todos os e P~tá'culos que o pro
fessor org. níza ,cada vez são
melhores . .vamos aguardar.

Escola de Bailados de João Rolfa
De há muito a dança ultrapas-

sou a condição de atividade de ex-
pressão estetíea, como exaltação
dos movimentos espontaneos do
homem, em duração, amplitude e
intensidade dos gestos naturais,
para se situar como fator de edu-
cação social e musical de excelen-
tes resultados. Dalcroze com os
seus processos, já bastante propa-
gados, não desprezou as marchas
ritmi~as, dança embrionana, em
seu sístema de musicalização tão
racional quanto eficiente. Quase
todas as nossas escolas de bailados
inclusive esta de João Luís Rolla
uma das mais novas, em sua orien:
tação, adota o principio da socla-
bilização, através do trabalho de
conjunto uniformemente distribui-
do, e de musicalizaçã', visando
p,;opositos da mais alta significa-
çao educacional da criança e do
adolescente. E' um criterio rorma-
tivo avançado, pois se completa
desta forma uma educação intelec-
tual que não a tenrle a tonalidade
~a _capacidade individual de pro-
jeçao , Exercicios fisicos harmoni-
cos e convivio social facultam me-
lhores perspectivas do maior des-
dobramento do individuo que sem-
pre aspira a plenitude r'e acão.
Assim se conjugam os gestos r;'sio-
logicos e os psicotogíeos, a tra vés
de um intermediario de profunda
Impregnaçãn estetíca, como a dan-
ça. No recenle espetaculo da Es-
cola Rolla, tivemos um duplo as-
pect.o de tal orientação, desincum-
bindo-se de uma parte a petizada

e da outra as alunas mais adian-
tadas ', Tudo esteve bem preparado,
os bailados se sucediam sem ín-
te~valos sono'e~los e a homoga-
n eida de dos conjuntos deixa trans-
pa,recer G cuidado que merece do
chefe da Escol.l o desenvolvimen-
to do espirito COoperativa entre os
disclputns, Com muslca de ccn-
temp~r:lneos - PI'okofiefr, Shos-
takovlch, Barrok e Rebikov _
comllôs alg'UUl:lS coreo~rafias bem
ade.ttlladas às turmas infantis que
I~UltO natumlmente se desincum-
biram .. '\ 'leglluda parte - Con-
certo de bailei - como o titulo es-
t~ a referir. con,tituiu demonstra-
çao (lo nivel tecuico já atingido
pelo corpo discente em bailado a-
ca.d~mico. Crn roleiro escrito per-
rni tlu esclarecer a~ intenções do
p.raressor ao. arrlcular uma sequen-
cl.a com val'l.as das Estudos de Cho
prn, escolllluos entre os das
011· _10 e 25. :\'110 houve preoeu-
paçao .. narr tiva - o que de res-
to se~.a de mau ;'oslo - mas a
!:-ratuldade da t ecnica do baila-
do em ,função de composições co-
reog';aflcas de base lClIIdemica,
ambIentadas ao clima sonoro de
u~ aul?!' romantico, como Cho-
pm , FOI uma "suí te " de bailado
em que o in teresse não se desaas-
tou e o equili~rio da "/roupe';' de
da~çarmos !>?S _ em deslaque o
m uitn de aqulslçOes tecnicas. Foi a
parte ubsta.ncial do progTama em
que o propno Rolla compa,ece em
3 momentos - num "lias de deux"
roman!ico e noutro brilhante e ;0-
lando no Estudo n. 11 da op 25
~m todos, fez presentes suas 'qua~
Iidades ~le dançarino Justanaente
reconhecidas pelos aplausos de u-
ma. assistencia compacta que nos
varres espet a er-los lotou o Tea tI'O
S, Pedro. Ao piano, Dulce Rocha
Mach adn e Est er C\'isejleti 'lur COJl-
trtbuiram eficaz'mente para o
transcurso exem plar dos bailados.."

PAULO ANTONIO

2!
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CRíTICA/ ARTE
,

Dança e comédia
ALDO OBINO

ROLLA E SEU BALLET
estão no desfile anual de
primavera das Escolas" de
Balé de Porto Alegre com
os pregões in:falltO-.1uvenis 8
adultos. A parte da garo-
tada tem sete propostM de
critério e gosto com 3D Blin-
cadeiras tnrentts de Pan-
dorga, Bola, Corda, Arco, e
F!ta e as equipes da mení-
nada com bons figurinos 8
marcacões em coreografias
de cinco professoras. varía-
ções são As Entl'egadora5
de Chapéus e Passeando no
Parque. Após a parte dt!
dezenas de garotas. scnu-
mann foi condignamente
reposto na coreografia do
mestre septuagenárío Rolla
por Regina Guimarães com
os solistas e corpo de bar-
le e tiVeID08,após, trechos de
Oopelía, de Léo Delíbes com
Prelúdlo. Mazurka.. Balada.
e Czarda em cuidada anr-
mação.

APÓs uma hora de dan-
ças menores e medianas p

da adulta dos e merados E.~-
tudos Sinfônicos de scbu-
mann, tivemos O Despertal'

a·'··'••••·,I•••••••••,IIIIIII."IIII.,IIII.,I.,.,I ••'II.I •••tlllll •••••••,IIIII.lrllllllll.U •••, """" .
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~ ROLLA - Quanta coisa bonita o professor R li §
naquela noite com o seu b 11 o a nos mostrou ::

uma anatogia entre a cultura das piam a etl De",! existir mesmo ~
numa e 1101/Iraé a natureza que tem deas e a educação das crianças; ~
se a'fuelas necessitam do botânico tornecer a base. Mas, depois, ::
all/lgo e conselheiro, para recebe,' aS

l
ol/Iras_ necessitam do mestre ~

berço, Não VOlt falar muito a apldaFao da arte, trazida do ::
.. o t'HII,.'e5(,O'~ encher ' mlas o espelacuJo "La Gran Via" e:;- " " rem-me a a ma de 1'0 C d :

no esfórça e no talento de J L R 11 ';tIa., a a vez, creio mais ::ª e o piano de Ester Nisejletl 'e ~s o a. " musica de Bela Bartok ~ª Lamf'lra que me extasl(lram FOI :::;gf/J!lcos fl'gllrinos de LO/lrdes i
E que romnesse o véu do desl;"llbra1l1en~ almagalllado, que fêz com !
- elnada dentro de uma O"" '"I I o aquela lindn noite de arte '

JI;?/I1(1I{ac e fora do c A' '
: nas e ao mesu», o meu grande l "011/111I1. dançari-
: /nf'rqupcíl'el e.\pellÍCl/lo. a 1raço. ASSl/n se faz uill belo e

das Formas, do coreógrafo
Ricardo Ordofiez que em 81
apreciamos com a bela cria-
ção de "Entre a pompa e a.
Circunstância" na linha de
Bejaxt e agora sob o signo
da mlÚSiea gravada de Mau-
ríce Ravel, assessorado por
Regina. Guímarâes, Obra. de
quinze intérpretes, houve
boa íntegraçâo da equipe
feminina com a masculina
e os suaves e alados figur1-
nos em verde-mar de ordo-
nez com bom desempenhe
do elenco.

Audíovísuaã para uma pro-
dução comercial da Johnson
& Johnson, é obra breve,
leve e interessante de Sl1-
vio Haas, com direção de
Roberto Laa'e e elenco bem
conhecido da televisão. Oom
uma montagem ambiental
de interior do apartamento,

'conta a história de um be-
bê seqüestrado e abandona-
do na porta. do apartamen-
to de, dois rapazes solteiros.
que se vêem às voltas com a
críança até o aparecímcnto
do policial. de uma garota 8
da mãe dos rapazes, com o
íntermezzo da propaganda.
do novo produto parn a lu-
giene infantil.

:É uma estlraté(tia Inédita
de marketíng a ser difun-
dida através do Brasil e que
abre uma sugestão a ser se-
guida, sendo o e,spetáculo
sempre gratuito para o pú-
bllco.

:É um entretenimento d!-
vertido pelo seu humor, sen-
do bem bolada e interpreta-
da a 8U~ão do produto,
qual o ovo de Colombo.

ASSIM OU ASSADO é
uma experiência inédita en-
tre nós e no Brasil. :É 00-
média de um aso e de três
quartos de hora de duração,
com um elenco de cinco
personagens. Sua e&tréia.
absoluta foi no Auditório do
Hotel Plaza São Rafael, ao
Qual não foi possível a&Sistir
e sim no Teatro do Ipê,
numa sessão dominical e
vespertina, com snperlota-
cão, seguindo-se outra. Pro-
duzida pela Comunicação

- --

Escola de Bailados de Rola
Organizada apenus há três anos,

Il Escot« de Bailudos de João Rô-
Ia vem se apresentando" em púbH-
(;0 com impulso l'enovador, atra-
vés de uma série de l'ealizaçõ es
que bem manifestam a preocupa-
ção de seu -responsável em aJustnr
a técnica do bnilado acadêmico u
modos ele expressão mais livres.
Isto o faz Rôla sem sobrecarregar
IlS suas coreografias de mímica,
tantas vêzes incoerentes ou her-
'mética, uar« suscitar sensaciona-
lismo. Adotando processos já con-
I!ugrados, apenus visu enriquecer
lnLaS concepções coreográficas d'"
elementos que permitam mnior
expansão dn sensibilidade e cJu
jUlltasia, sempre respeitand;o a
disciplinu e método consentaneos
com os objetivos pedugógicos de
uma escolu desta nuturezu. Já se
foi o tempo em que o estudo do
bailado constituiu mero adôrno so-
cial, complemento de etiucação re-
quintuda. Hoie, sue! função ultra-
D:canhamento do ?)1eio e já se fala
em builado como futor educativo,
processo de musicalizução e mé-
todo de imegmção sociaí. A proli-

[ereção das escolas de .b~!la~o en-
tre nós é sintomu da e!tctenc!u dos
resultados. E, ugOl'a, temos muts
esta, que congregu dezenu~ de dis-
cípulas, numa convivencta har-
moniosa e distribuição equilibrada
de 1'€sponsabilidudes . Não apal'p.-
ce a escola inteira, mas gl'UPOS es-
colhidos das que reunem melho-
res condições, entre as classes in-
funtís e juvenís, merecendo todos
os co-purtícipantes o mesmo cui-
dado e ( mesmo pl'epuro de upn-
sentacãa, A indumentária sem dís-
sonânciu reflete u tendência de ni-
velar as dançuTinus a um pluno de
bom gôsto sem fulhas, pura não
despertar susceptibilidades que
possum comprometer a ouritmirt
do trabalho de "équipe". Eis uma
conduta exemplar cujos frutos es-
tão a evidenciuT orientação em
uníssono com o ideul de disciplina
e igualdude de oportunidades. A-
presentando-se em programu eclé-
tico, os conjuntos desempenharum-
se com equilíbl'io, nitidez de li-
nhas e ajustada mal'cação rítmica.

Os andumentos originui$. por vê-
z es jomm acomoc!udos, mas com,
isto u homogeneidude de mlX;imen-
tos se viu favorecida, como nas
duus Arabesques. de Debussy. Es-
tudo e Sugestão Diubólicu, de Pro-
kofieff, esta últinw página '/Um
solo de R61a, asMnalu!'um momen-
tos de motivação cOTeoi}ráficu I,n-
cisivlt e de poder expressivo mais
dHlttado. Os cenários, como nu ce-
lia dos PatinadOl'es, rea.lçuram a
ucão dos figurantes. acrescentando
elementos visuuis baslUl,te suges-
tivos. - PAULO ANTôNIO.



CRíTICA

rês escolas de balé
ALDO OBIHO

ROLLA e SEU BALLÉ
El&3a Escola. em seus prs-
gões no Luditório do Palá-
cio Farroupilha. apresentou
as classes ínf 3011 tis e adotes-
centes, com a profusão tP·
mátíca de Jardim de Ros'-
nhas, Baianas, Malandros.
Forro. Frevo, Diversão a An-
tiga, Vendedoras do Flores e
Valsas e <l. íntermedíária ju-
veníl com Divertimento T.
AUegro Moderato e Valsa
Lenta., com módico resulta-
do e a parte adulta com
Duas Danças. sob música
de Shostaikovich, esteve a-
prectáveí. A obra que su-
blimou o serão foi a estréia
de ••Entre a Pompa e a
Olrcustância ". coreografada,
magnífícamente por Riear-
do Ordonez, assistido por
Regina Guímarâes, com mú-
sica de Prokofieff e bons
Iígurinos de Ordonez em
seis quadros: Presença e
Fldalguia. Temperamento,
Linha e Força Forma e
li: mtímento, Svtileza, En-
contro e Amor, Sincronia e
Apoteose, com expressivos

pas de deux, quatre e síx
até O tutti lma.Je.

OS BAL:ts DAS ClHE!M.A-
LES - Salma Ghemale e
S1J.a fllha Denise Chemale
Berger mais uma vez uni-
ram suas Escolas numa de-
monstraçã-o conjunta, O es-
petáoulo, no Auditório do
Palácio Farroupílha, mos-
trou como a união faz a
torça. com a contríbutção da
neta e filha de uma e outra
que é a coreógrafa e baí-
larina Leila Chemale xa-
m. A superíotaçâe foi tal
que assístímos a proposta
dupla nos bastidores. Com
a dtreção g€'ral e coreozrá-
fica de Salma e Denise e
suzana, tivemos a Festa. no
Céu, o Avento e AflOil',J6-
queís e Cavalinh06, Sapa-
teado e Nav~do e a
eríattvídade de Em IPret,o
e Bl"aIlCO, com música. ctP.
Alpe'rt 'e oore~a,fia de Su-
2lana e a feérica Sinfonia.
Celeste e, no plano f1n~
a Danca Arabe. coreograüa
de Sal~a, Concerto, eríacão
de Suz.ana e três motivos
de Jazz, de Leila e SUzana.
e o palpitante Passaredo. de
Suzana e Ohico Bruall'.que
de HOla.nda.

A ESCOltA DA ".RTE..~
LANDiES - Esse cen1lro da
Av. Ljuf, que moviJmenta.
danca, música e artes l>lá~-
tíeas, compareceu ac desfile
prímaveríã de nossas Esco-
las de balé e dança. no pal-
co da Assembléia, Legãsla-
tiva. com programação va-
nada como sempre e com
a parte Infantil e adolescen-
te com alguma alternâncla
e isso através de Clown.
Valsa. Pequenas Bailarlnas,
Serenata. EStudo Com mü-
síca de M1I1s, Cho],)i.n.
Tchaikowsk.i. Schubert e
parte central em 80th,
Dança da Bengala, Minutos
de Bonheur; Squleze e,
W0rk5, todQ dedicado ao
ja!l.Z e com O' ápice do pro-
gtL'ama anímado por A'1.IJto-
mat, com ml1Sica de MiU u-
marra, em proposta questío-
nante sobre o homem ante
a vida e 51la. automatização,'
numa moderna e gIl"ata
coreografia 'de Marta da
Graça M. Fernandes, de
resto autora de todas as
críacões, findando com Pai-
sagem; e Movimentos de
sensível arremate,



ROLLA E SUA ESCOLA DE DANÇA
A João Luis Rolla a nossa cidade deve tôda uma vida dedt-

cada ao coreograaísmo, 'A comêço, bailarino e após mestre de
dança e coreógrafo. Nada. menos dh três décadas de fidelidade
com a. crillitividade e sua. maturidade artístíee,

Cada ano sua Escola de Da,nça passa em desfile pela nossa
ribalta, com sua menínada, adolescentes e jovens em três planos
bem demarcados por sua. díscíplína e élan escolaa-,

&te ano tivemos, novamente, M classes inlfantl..se adolescen-
tes e isso através do JARDrM DE ROSI1'iiH.AScom jardineiros,
passarinhos, borboletas e rosinhas, a FESTA NA ALDEIA, com
aldeões e aldeãs e o aldeão-chefe, com quadros de dezenas de
figurantes e suas índumentárías típicas, a parce mais perfeita.
sendo a reposição de OS PlAT.INADORES,de Emil Waldteufel,
esmerilhada na montagem, índunientáría, marcação 'e estilização.

A parte central coube a NAILA e BALLADAE SCHERZO, de
Ohopin, com quatro solistas: Tânia Oestarí, Regina G!prnaráes,
Maria Helena DorneIes e Vânia Kramer, de bom padrão e quali-
dade ínterpretatíva. O fundo musícal foi a piano e bem cas-
tigado pelo ínstrumento, Os figminos são de Catani e de certo
gôsJio.

Ohegamos ao príncípaã, Após·s.CONGADA,de Walter Schultz,
que não rendeu quanto seria de esperar até na índumentáría, bem
moderna, o clímax surgiu com a "Dança em Abstrato", marcada
a dois ínstrumentos de Percussão.

Joã,o Luís Rolla, que já fOi a seu tempo apreciável bailarino
e além do mestre de dança competente e dedicado, é um coreó-
grafo criador, renovador e de vanguarda.

Só queremos evocar aqui sua ORQUESTP..,A.sob música e
.Benjamín Britten. L.! CATEDRALE ENGLOUTIE, de Debuesy,
GRAND OAYON strrrs, LONDON FANTASIA e ASSASSINATO
NA 10.a AVENIDA, FINLANDIA, BURLESCO, de Bartok, seus ou-
tros concêrtos de ballet e a singularidade de ENSAIO COM INS·
TRUMEN'fOS ElLETRóNICOS E DE PEROUSSãO, com música
poipular. Agora prossegue com a dança. do ritmo.

O1timame-nte, tiveramos o coreógrafo argentino com a DAN-
ÇA ELETRôNICA. Aqui apreciamos a dança sóbre sua essência
rítmíea. A montagem cenoplástica. está em alto padrão estético.
Os fjgurinos de Cattani funcionaram aqui plenamente e a coreo-
grafia foi adequada, arejada. e muito bem marcada. A obra. é
animada pelas percussões de Gilberto NRS{limentoe Wilson dos
Santo&.

part1ndo das danças infantis f) adolescentes, o COl.'eÓgraloatin-
giu o nível da. dança. para. os jovens e o seu mais alto nível cria-
dor com essa. obra.vínspírada no pensamento de SeTge LUar: no
princípio era a dança e a dança estava no ritmo e o ritmo era a.
dança. No comêço era o ritmo il tudo havia. sido feito por êle
e nada havia sido feito Bem êle.

Foi uma coreografia para treze dançarinos, sob a ilUlninação
de Luis Corrêa e a qoa equipe técnica do Teatro São Pedro.

Essa. obra é das mais perfe~tas criações de Rella e vem se
situar no alto e palpitante nível da estética. coreográiãca que, em
1966, culminara, no Teatro Leopoldina, com as criações de Ilse
Simon e Marin'a Fedossejeva.

O quadro ínterpretatívo se houve numa disciplina bem adex-
trada e a e~pres.são funcionou com plenitude e eloqüência e va-
leu e nos fêz esquecer o espetáculo de duas horas e meia e que

bem merecia ser filmado, para documentação ltiStórica e estética.
do que é criado originahnente em Pprto .Al~-e.

ALDO OBINO
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ESPETACULO DE BAILADOS DA ESCOLA DE ROlLA
PAULO ANTONIO

A todos causou satisfação constatar que a Esco-
la de bailados de João Luís Rolla vem desenvolven-
do ação educativa cornpensadora, a par de explo-
ração de elementos estéticos de alta eficácia para
a formação dos seus discípulos. O espetáculo, que
nos apresentou, sábado último, contém valores in-
trínsecos, que podem interessar de fato o público
em geral e não apenas os espectadores indefectiveis.
Constando de dois episódios coreográficos, um a
cargo da turma de pequenas discípulas e outro das
classes adiantadas, "La gran via" e "Burlesco"
respetívamente, o espetáculo todo foi homogêneo,
bem dirigido, proporcionando momentos concebidos
com imagínação e aproveitamento inteligente dos
recursos técnicos disponíveis. Cumpre ressaltar que
poucas vêzes temos tido realizações de escola com
êste padrão A experiência que Rolla tem acumu-
lado, como professor e coreógrafico, lhe permite,
agora, estabelecer um plano em que as idéias se
exteríortzam S6m maiores entraves e sem que- a
realização frustre. Assim, por exemplo, no bailado
"Burlesco", a conjugação de música, assunto co-
eográfico e indumentária por certo concorreram

para a harmonia e o equilíbrio do seu desenrolar'
• • • • • • • • • • * • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

integral. Bela Bartok, um dos criadores máximos
da música contemporânea, foi objeto de circuns-
tanciada análise e dai o relêvo que mereceu o de-
senho rítmico, traduzido com lógica e variedade de
movimentos. O festivo do bailado bem se eviden-
ciou no colorido e riqueza do guarda-roupa, che-
gando ao seu paroxismo com a intervenção de to-
dos os participantes, numa cena de vertiginosa ex-
pansão coreográfica. RoIla foi o mestre de ceri-
mônias e tôda a sua motivação estêve imprégnada
do germen expressíonísta, usando para isto de li-
berdade de movimentos, sem ferir, entretanto, nos
princípios do bailado acadêmico, que põe a servi-
ço da dança com renovado envólucro artístico Mui-
to original a idéia de abrir e fechar o velário com
um grupo de encantadores polichinelos. Sensfvel à
partitura que lhe coube, a pianista Ester Nisejleti
desincumbiu-se de sua parte com exação e rara
limpidez sonora. FigurinOS e cenários, muito bem
apresentados, de Lourdes Lameira, outro fator de
realce ao conjunto coreográfico de Rolla. E que o
próximo ano nos traga êle outra novidade, com êste
júbilo de mocidade entusiasta.

ARTES
ROLLA E SEU 8ALLET

.Á. Escola de Ballet de .João Lulz Rolta estã, nOB ülttmos anos,
liderando o movimento coreográfico criador da Pôrto Alegre, que,
noutros tempos, teve a hegemonia ora de Tony Seitz Petzhold, ora
de Lya Bastian Meyer. Há uma crise de retraimento de nosso mo-
vímento escolar de ballet, persistindo o elã da Escola. Russa de
F'edosaejeva.

Jubileu de Prata, jubilosamente, comemorou RoUa, de dedtca-
cão, fid~lidade e elã criador. O baí larbno de ontem hoje "rnal tr-e
de ballet" e coreógrafo Inspirado aqui está com a demonstração
anual de sua Escola de Dança.

Duas horas coreográficas com o 'J:eatro São Pedro bem anima-
do. Vamos ao principal. Os poros principais e originais foram dois:
A ORQUESTRA: variações e fuga sObre um tema de PurceIl, de
Benjamin Britten e os ESTUDOS SINFONICOS 00l. 13, de Schu-
mann. O cltrnax coube ao primeiro. Estamos aqui na orientação
renovada do baIlet contemporâneo. A concepção coreográfica é
insplra.da. A motivação é excelente. A execução total foi concre-
tizada a carater e com gOsto. O coreografismo foi do próprio Rolla.
Figurlnismo excelente de Cat tant, Cenograflsmo sugestivo de Na-
talrcío Gomes. A iluminação é de Luiz Correa. O corpo de batle,
quase de quarenta figura>, eatêve em forma. A concepção e a e-
xecução da obra estiveram ha.rmôníoas, com o fundo musical em
di scog ravacão, Dado o TC)ma Musical, atuaram os conjuntos da,
madetras, dos Metais, Cordas" Baterias.

Uma criação origi·nal coreográfica. que mostra a maturidad
de Rol la, e 2. integração de sua Esc4)la.

RolIa se tem destacado no coreograflsmo da. musica de 'Schu-
rna.nn. Aqui voltou êle ao autor com ESTUDOS SI~FONICOS op.
13, de grande Corpo de Ba!le, Corlféas, Solistas e dois bailarinos.
Outra criação própria, numa condigna execução do conjunto em
forma. da marcação, iluminação e Indumentária, só se ressentin-
do algumas que. 'Precisam de ginástica para ter os corpos em con-
dições mais próprias para a dança. Houve novamente uma va'lor i-
zr.çilo da temática musical, em consonância com as exigências co-
r eog-ráflcas

Tais rorrim os dois 'Dolos de rfJêvo da noitada coreográfica do
benemêr-lto jubileu de prata de RolJa, o bailarino, o professor de
hnllet e o coreógrafo de rel~vo do Rio Grande do Sul na atua-
lidade.

O sarau coreográfico teve a habitual parte dedtcada à. p~tlzada e
adolescência, com temárlo adequado. Em tal plano, pelas classes In-
fantis e jU\'enis foram animados motivos como O SO~H(I DA MENI-
•-A, com sollsmo e corpos de baile "mlgnons", com rendimento pe-
culiar e agrado, seguindo-se .-0 PARQUE. em cor eografta s co-
muns, sob marcação de plano e, finalmente, PETITES DANCETJSES.

Pujante é a Escola de BafIet de João Luiz Rolla. 'Nisso tudo,
sõ temos a. Iame-ntar ao exlguidade de palco do Teatro São Ped ro,
J)ara conjuntos de dança tão numerosos, tendo em vista as gra.n-
des ribaltas do Teatro Leopoldina e do Salão de Atos da URGS,
nos quaís Imaginamos o relevo esplêndtdo que terfarn obras de

cwprlcho como foi A ORQUESTRA, sob a musica de Brit ten e o
cor eogra.físmo brilhante de Rolla, a indumentárla concebida por
Cattani e o delineamento das danças através dos vários naipes ín-
terpretattvos, bem como nos ESTUDOS SINFONICOS, OP. 13, de
Schumann, todo o sarau estando especialmente algo constrangido
pela exlguldade das proporções de nosso grato e mtímo teatro de

êãmara ,

A Rolla e seu fubnoso e ascendente labor de um quarto de sê-
culo de lides em prol do RGS bailante, O nosso exigente mas Iusto
Iouvor de reconhecimento critico,_______ ~ __ ~ ___:...~ __ -=_=A.. O. -
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ROLLA E SEUS DANÇARINOS
Fecundo tem sido o destino da Dan ça em Pôrto Alegre. Das Es-

colas Coreográficas daqur há uns vinte anos tem brotado um movi-
mento multiplo de Ba11ets. Se ontem eram Lya e To ny, em aperfei-
çoamento na Europa. hoje são Circs Amado e Beatriz Consuelo em
demanda do Velho Mundo. Enquanto isso. entre nôs, pcr-dt.r am a'rtis-
tas como João Luiz Rolla e Irmgard Hoffmann Azambuja e novas
{'scolas surgem ". valores joviais se revelam como Morgada Cunha.
Lu;", Mar t í ns, Lf lia Dufech e Souvarlne Silva e tantos outros •

. Pooda tem .8ido um lutador. Com mais de dez anos de colaboração
de.cI<J-,lcla. e de cí sí va na Escola de 'I'o ny, há nada menos de um q ua-
t r ien io tormou su~ .l!:scola pr õpr ía P, anualmente. faz a demonstração
o Iet í va da a mmação que í mpr ims a suas bailarinazinhas adolescentes
e JO\"," ns ca nça r í nos.

BSlU~ioso e consciencioso, C0l11 uma, experiência própria e COJn
'"iagens de estudo po los principais centros sul-americanos, notamos
<"omo.RolIa está sempre pesquisando e evoluindo num sentido pr o-sresstvo.

Com programas variados, disciplinados e sempre com pontos ex-
pres~h·~s. dentro da linha geral cuidadosa. é com confiança que sem-
pre a'~lstlmos aos sal'au.s coreográficos de 11011ae seus discipulos, I

Mais outra n,oltada ti ;emos. sob a apreciavel marcação pianistica?e ..Dulce ~fach~(.o, Quase. uma centena de interpretes se alternaram I
a tu" és do rot=f ro do serao coreográfico.

O primeiro' plano coube à petizada. Dezenas de crianças anima-
ram a 'ldaptação do conto A PROMESSA DA FADA. com a suave mu-
sí ca de i3chuluann, a tra vés de diferentes quadros, corn cenografia con- i

se rvadora , à rna n ira "'lp lirico. Ca.usou alegria ver a m emnad a QU.-'

brota para a "ida. n I 'ngenuidade de tais danças, desenvolvidas com
certa duração e a8jraC(

Após o jardim da infância coreográfico; desdobraram-se pelos
quadr-os juvenis os motivos de rn ter pt'e tação avançada.

De l)ehtls~y. sob cenografia preta. apreciamos ARABESQUE. pri-
meiro no A. 'DANTI;\'O a oito dançarinas e o SCHERZANDO. num

xte t o de bailado. A concepção de Rolla assimilou o esptr ' to e a for-
ma do tema e a indumentária. em verde mar, foi de suavidade gau-
leza f' n um Impr ess ion ís-nn coreográfico fino.

Rolla t rou: e também expr-esslo-itsmo com as SUGESTõES DIA-
BOLIC \S. de Prokofieff, marcadas com capricho.

O ponto de apogeu dêsse plano coube ao ESTUDO. a nove intér-
prete". Coreog-rafia moderna. com cenografia de He ss, indumentária
exce len t e e execução de relevo.

O arremate d es t a r» rt e coube ao BAI.LE'l" com Al Ieg ro e Valsa
'por um corpo de baile maior. com corretas pon tas do con ju n to. •

O plano terminal da récita ballante coube à DANÇA SERTANE-
JA. do recém falecido. encanecido Marcelo Tupinambá Musica po-
pular com estillzação folclorlca pitoresca e agradável. ~eguida da bi-
zada e bem marcada. POLKA HUNGARA, de B. Geza.

~utro cllmax de Rolla e. seus dançarinos foi OS PATINADORES.
de Wa ld t euf'al, na cor eog r af'ia, cenografia. Indumentária e interpre-
tação pelas equipes dos patinadores. principiantes. enamorados. acro-
bata.s e corpo de. baile. sendo algo inédito entre n6s na sua romantlca
poesia coreográfica.

A. O.

A ESCOLA DE ROllA E A DAN A
iHA nada menos de dezesseís anos temos tido a Escola de Dan-

~ólS de .João Luiz RolIa e suas lides, o qual há. trinta anos se tem
dedicadO à dança, primeiro como intérprete e após como !Pl"ofes-
sor e coreõgraro, Temos tido, além da discl.plina infantil e adoles-
cente 8$ danças adultas, pesquisadas, oxil:inais e tratadas com ma-
e8tr~ e isso das danças concertadas As puras críações de Great
Canyon, London Fantasia, Assassinatos na 10.& Avenida, Finlândia,
Burlesco e lia danças sõbre Debussy e Britten.

As classes infantfs e adolescente. animaram, com certa graça •
discrição, temas leves e al5equados de J. Swuss, Holm e CIIlueca
e Valveróe: l!.& Valsa, 11.I Entr~adoras de Ohapéus e a Grande
Avenida, com relêvo d08 marinllleiros, ora como disco, ora plano.
ambos aqui ou ali algo castigados.

tA. Escolá de Ballet levantou vÔo coreogrMico com a PlUMA-
VERIA e a SONATA op. '1 de Grieg. O 1.· tema veio bem na en-
trada da estação e o outro foi bem concertado.

O ponto de plenitude que teve tal intr61to, bem marcado pelo
jôgo de luz e pelos vários grupos de dança sob coreograflsmo de
Rolla, foi constituldo pela DANÇA EM: QUATRO TEMPOS. Há um
Quarto de riculo tivemos a Dança através do Mu~do e foi fraca.
Aqui foi uma sueeracão de épocas e formas originais, tendo em
mira. sOmente versões modernas e certas marcas caracterlstlcas de
lIallados e coreograflSmos.

Ela uma seleção qualitativa, livre e com tratamento e origina-
lidade bUlcada e conseguída, mau grado a exigüidade da ribalta
lIIãO-<petrina,quando Jâ estamo:' ha.bituados com !palco. amplos co-
mo o da tJRGS' e do Leopoldina.

11"01 uma obra denodada. embora confrangida e isso desde a ce-
aosrafia •• lm:Iumentária, da concepcão coreogrãflca /I. lua execu-
çllo C11Jpal. Ainda que na estréia não tenba a obra rendido tudo
em :roelâ<;lloli. aua. eoncepção, 8.lPreclamos o eoreograflsmo de Rol-
Ia, o flgurlnismo de Cattani a cenogr.:fia I!e Rolla-Catiani e a exe-
cução de Natalfcl0 Gomes e <Ia equtpe do 'l'el\tro São Pedro, que
!Ie notabilizou com 01 ~raticá.veis que c iou p3T,a o Teatro de ca.
mara da Alecnanha. A iluminaç1l.o 1I:Ati:1<" r-~f!· onou em
!lUa tantaxe, aJnda que com IlS dltlc dá<1es da llrlme\ra 88'l"esel-
tRçllo do espetâculo. O fundo musical dR noitada tol ora a pia-
no, ora a dísco e desta vêz o regLstro mecânico não foi sugestivo e
escorreito como noutras temporadas de RelIa e de outras Escolas
de Ballet. '

A DANÇA EM QUATlROTIEMPOSfoi aberta com Bela Bartol!:
com quatro intérpretes, numa plasmagem m-ais livre.

O temâ.rlo de J. S. Baeh f01 deslumbrante como cDneep(l§.ode
Indumentária e carooterizaçll.o de época. Do Mestre de Cerimô-
nia às Damas, Ndbr.es e Princeslnhas, tudo foi marcado com cui-
dado, mas faltou mais relêvo bailante. ,

O terceiro temá.rlo de E. Ziehrer e Durand de Glrau com Ve-
dete, Boneca do Can-Can, Homens Figuras Estáticas foi f~rico,
mas exige mais élan esfusiante.

O -desfecho foi com müsíca de Pl'okoiieff. GerShwin, Pulloer e
Baron '~ aqui as 4 marcações a 3. 2 e 2 e 1 baiJantes foi suges-
tiva e algo bem atual. não o)Jstante o astronauta tenha tido os mo-
vimentos de corda algo tlmidos e sem o efeito que deveria ter,
como em AMElLIA VAI AO BAl:Ll!l de Menottl, que tivemos no
Teatro' $0 Pedro. .

Com as reposlçÔes subseqüentes. nsturatmente Rolla dará uma
éiemllo em todos I!sses detalhes do espetáculo de sua briosa e rele-
vante Escola de l>'ln<,a, noutra demonst ••ação anual. que mostro

eapríchc e busca arejada. - A. O.



OLLA E SUA ESCOLA DE BALÉ

João Luiz RolIa há pouco completou trinta anos de lides de-
dica das fiel, vocacíonal e profissionalmente à dança e não permi-
tiu que se comemorasse a efeméride e aqui está na apresentação
anual de sua Escola.

~a~ uma programação caprichada de ponta a ponta é o que
temos a. constatar.

As danças infantis e adolescentes de regra não passam de
entretenimento, de padrão comum e costumeiro. Até êsse plano
verificamos inspiração e relêvo.

Escola com boas equipes técnicas em sua direção geral, co-
reogratísrno e mestrança nas danças, o grupo assessor de Amália.
Pereira, Erenita. Teixeira e Regina Guimarães funcionou e os fi.
gurínos de Cattani estiveram com gôsto e sobriedade. A ilumina-
ção da equipe de Luiz Corrêa e a cenografia de Cattani e Rolla
em boas montagens e a execução da equipe de Natalício Gomes
correta e os efeitos sonoros de Rafael Ballarini e a técnica sonora
de José A. Guimarães escorreítos,

Pelas classes infantis e adolescentes, o temárío da primeira
parte fluiu com "O Pastor Brinca com sua Flautinha", sob música
de Rebikov, "OS Soldados em Grande Gala", de Schumann; "Os
Cavalheiros Selvagens", do mesmo compositor; "Perdido na Flo-
resta Encantada", com músíca de Waldteufel. Foram quatro mo-
tivações em ótimas índumentárías, figurações e jôgO interpreta-
tívo da petizada. Obra de apuro coreográfico foi a "Diversão à.
Antiga", em homenagem ao bicentenário de Beethoven, marca da
a piano por Amãlia Pereira e Elisa Zimpeck.

O plano central juvenil estêve palpitante com a "Primavera",
de Grieg, dançada por onze intérpretes.

Uma reposição que nos surpreendeu pela animação foi a
"Epoca Romântica", com sete composições de cnopín, coreogra-
fismo de Rolla e reanimação de Regina Guimarães. Do Prelúc;iio
à" Valsas e do Noturno à. Mazurka e Fantasia. Os solos, duos,
trios e conjunções estiveram gostosamente tratados. Há intér-
pretes que são marcantes no conjunto.

Rolla é único entre nós na criação coreográfica sôbre temá-
rios anglo-norte-americanos e Isso se constata há dez anos de a
"Orquestra", de Britten, "Grand Canyon" até "2001" - Experiên-
cia pelas fronteiras sem fim da dança, sua obra-prima, não es-
quecendo todo o seu ótimo vanguardísmo coreográfico.

Em 1960, êle coreografou "London Fantasia" e "Assassinato
na Décima Avenida". Uma década após eí-lo com o "Crime em
um Night Club". Retomou o gênero da última obra e nos trouxe,
com música de Jazz, um labor nôvo, apreciável e sensível.

O primeiro plano foi único. :E:le poderia até ter explorado
mais as soluções bem boladas.

Foi uma criação coreográfica com quadros variados e equipes
de dança bem apresentadas, do grupo das coristas, dançarinas
aos transeuntes e freqüentadores do Night Club até Regina Gui-
marães e Ademar Dornelles e Helena de Lorenzi, como entre as
equipes se notam Martins, Ana Maria Cestari e Angela Lângaro,
havendo outras e gradual ascenção no labor interpretativo entre
os grupos bailantes.

Aldo Obino

I Esc Ia de Bailado_s d_e -----:..-!laJ
Organizado apenas há três anos,

fi Escolct de Bailados de João Ro-
la uern se apresentando em públi-
(;0 com impulso renouudcr, atm-
vés de uma série de reali:açõ es
que bem manifestam a preocupa-
~iio de seu responsável em ajustar
a técnica do bailado acadêmico a
modos de expressiio mais livres.
Irto o ta: Rôla sem sobrecarrego r
as suas coreoçraiuis de mímica,
tantas vê;;es incoerentes ou Jier-
1ilética, parn -<usei/ar sensaciona-
lismo. Adotando processos já con-
SI/grados. aP'!ll as visa enriquecer
suas concepções coreopréftcns d~
{!t'mentos que permitam rnuior
e. pa .são da .eilsibilidade e da
ja,dasia, S 1 re respeitando a
dzsciplina e método coftsentúneos
com os objetivos pedagógíco~ de
uma escola desta natureza. Já' se
joi o tempo em que o estudo do
bailado constituia mero adôrno so-
cial. complemento de educação re-
q11Ílllada. Hoje. sua [unção 1Lltra-
ücanhamento do meio já se fala
em bailado como fator educativo,
p.-ocesso de nmsícaliwção e é-
todo de inteçraciio social. A pro i.,

[emção das escolas de bailado eu-
tre nós é sin tom a da eficiência d<JS
resultados. E. agora, ternos rnms
esta, que congrega dezenas de dis-
c,p1L1as, numa co,wivencia 110"-
moniosa e distribuição equilibrada
de responsabilidades. Não aP'l1r~-
ce a escola inteira, mas grupos es-
colhidos das que reunem nll'lllo-
res condições, entre as clas,'t's in-
falCtís e juvenis, me tecendo tod'JS
os co-participantes o mesmo cui-
dado e , mesmo preparo de apr2-
sentação. A indumentária sem dis-
soná.nda 1'eflete a tendência de ni-
velar as dançarinas a um plano de
b n gôsto sem falhas, para nlio
despertar susceptibilidades que
possam comorometer 11 ouritmirt
do trabalho de "éq1lipe·' :""Ei uma
conduta exempllJ1"-cltjos frutos es-
tão a evidenl"Íar oril'ntacão em
1!lIíssono com o ideal de disciplina
e igualdade de oportunidades. A-
presentanâo-se em programa eclé-
tico, os conjuntos desempenhllJam-
se com I'quilíbrio, nitidez c/L li-
nhas e aiusuula marcação rítmica.

Os andamentos origillaü. por vê-
:ces joram acomodados, mas com,
isto a homoge,leidade fie modmed· .
tos se vil! favoreci da, como 1/a8
duns Arabesques. de Debussv . Es-
tur1{) e Sugestão Diabólica. de Pro-
koJie/f. esta tillima pá9ina 1l1l;n
solo de Rôla, as.'iaulara1l1 momen-
tos de nzotil'ação coreoÇjfáJíca in-
cisiva de poder e.rp ressiuo mais

h,{tcf'rlt o. ~ l'~1TU OS. ('() tO , i. ce-
na dos Patinado)"I'.<, retücaram a
tcão dos fignrantes. a(,l"f·,.cent(!IId~
lementos l,isnais bast tutt e suçes-
L·OS. - PAULO ANTÔNIO.



I A Escola de Dança de Rolla
)08 tllul sIdo 8enlltT(& lH·••.sHgjudo~
eom nume rosn ltl'e"'en(::t til- e-s nec ..
tndorC!iiI Alg'lnnns dt"stn~. ...s('oln~.
fleJltre ns qlluis nllOJlf:nuos H fle
Jolio Ro))n, uue hil nJguns 2UHlS )11.•

____________ !!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!!!!!--'llil:tn:·n ('.'IU •• Jti- d Tf'i10 na rihaltrp
dí" Siio Pf'dl'(h cem o seu ceulu n-,
to 8U'ôn nu. de discflluJos, lide .•
rUBI o nHn~hnento cort"ogrf,nco eu .•
t nós e is'fo g'rnçns n pl'epnro
JIlet6cll ('0, .]Jt'4('htU1Ut 8""'(")':1 e eut-
,1· flosns (·oJlee).~ões. A d2lJJ("R, n-
léul do In1erêsst" 3Ttts1j(.·u _,lle lhe
{~ hltrhlseco, ('ont-a eom f'lelUen1o~
de nlto ,'uJor ne -'n~õ~h'o e cons ..
tltlli l)rOCe~~o -tr' Hltit 'r-io (1('> lUl1Si .•
('aliz:u;:i\u. 1.'uis relilnllnnfes cou-
('0)'1.'("'111 JUtrn qu e, nu "'!oI('olo .de
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ESPETÁCULO DA -ESCOLA DE ROLLA
Como é de praxe, Rolta realizou com sua escola de banados o

espetáculo anual, cujo sucesso comportará a quarta apresentação,
sL~bado vindouro. Acompanhando o progresso peulatino desta es-
cote, sob orientação efi<iente, temos registrado sempre o trabalho
importante que vem desenvolvendo João Rolla, quer no campo ar-
ttstico, quer no educacional. Neste duplo ob3etivo, Rotla tem pres-
tado um serviço de relevância, pois vai dirigindo ftlndências e ta-
lentos com segurança e írrecusável autoridade. Os espetáculos qUlr
todos os anos oferece ao público são uma espécie de prova do epro-
veitamtlnto de cada discípulo. E isto é muito importante, pois a.
cada um toca uma responsabilidade de acôrdo com as próprias pos-
sibilidades. Num extenso programa, de que se desincumbiram a$
classes infantis e adiantadas, moveu Rolla a sua legião de alunos
com desembaraço e sem tro~ços. Baseado em boa disciplina e cri-
teriosa conjugação de valores, o. espetáculo somente poderia sair
f.quilibrado. «Diversão à antiga", sôbre motivos musicais de Bee-
thoven, e a pantomima "O circo", ínftlgraram a primeira parte.
Nesta última, desfilaram 0$ tipos circenses que, através de mimica
expressiva, se caracterizaram, não faltando a nota humorística, ex-
plorada discretamente. As crianças funcionaram com neutralidade.
mas guiadas por um aprendizado eficaz qllje se revelou na concor-
dância dos movimentos. A segunda parte foi preenchida por um
"Concêrto Acadêmico~', vasado em 10 Estudos de Chopin, escolhidos
entre as op. 10 e 25. Como o nome está a indicar foram momentos
de puro "ballet", seguindo a coreografia uma tradição ~stratificada.
e moldada no academismo. Conjunto e solistas se moveram com
limpidez. Os efeitos de luz contribu.tram enormemente para dar
realce à .equência dç danças acadêmicas. O que, entretanto, cen-
tralizou as atenções da assistência foi a suíte descritiva "Granel
Canllon" de Ferde Goiré • Dividida em 5 partes - Aurora; Desert()
colorido; Na trilha; Crepúsculo; e Tempestade - Rolla, em sua CO'-
~ografia deu ao assunto visões caleidoscópicas, em que indumen-
t4ria e cenário - de Ne'1'4 Prêto e Francisco Ferreira respectiva-
mente - constitu{ram elementos de realce. A conduta dos dança-
rino"" na versão coreográfica da suite orqUjestral, foi notável. In-
ventiva e imaginação ressaltaram logo, através de uma narrativa ló-
gica e persuasiva, quase isenta de lugares comuns. A música en-
controu uma réplica coreográfica à altura, ilustrada por meto de.
movimentos eloquent~s. Rolla, que sempre teve a. preocupação de
originalidade, conseguiu registrar, com esta suite, mais um marco
em sua carreira. Dentre as sp!istas, cumpre destacar Zelisa Ei-
ehemberg, Sônia Lemke e Manon F~ire, pelo domínio técnico que
demonstraram. Sinceramente aplaudid~ Rolla apareceu diversas
vêzes à J:ena para agradecer manifestCIll;".Jesespontâneas ~ entusiás-
ticas •

• • NOTAS benefícIo da Organização d~s PIo.
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VIDA ARTISTICA •
~ Espetáculos da' Escola de Bailados de Rolla

o espetáculo coreográfico, que nos vem de apresentar (I Escola
de João Rotla, é resultante de uma cadeia contínua de esmerado
prepm'ado, cuidadosos ensaios e critério seletivo que há muito des-
rontou no seu dirigente. De ano para ano, se tem observado o
quanto de empenho emprega Rolla em tornar sua escola um modêlo.
A emulação, o interêsse pelo trabalho e a aplicação de sadios prin-
cípios pedag6gicos conseguiram em poucos anos dar-lhe merecido
prestígio que tem sabido sustentar graças também ao seu espírito
inova,dor. Uma disciplina bem dosada, o atendimento às exigências
estéticas, o trabalho de equipe e outros [atõres se conjugam para
realizações equilibradas. O que ocorreu em espetáculos anteriores,
conítrmc-se agora com maior nitidez. A dança é dentre as mani-
festações artísticas a que encontra, entre n6s, maior ressonância. E
Isto porque os elementos Vfsuais secundam e dão maior ênfase a
emoção musical e à na.rrativa coreográfica. A importância que atri-
bui à cenografia (de Nelson Boeira Faedrich) e à indumentária (de
Edna Ribeiro Specht), concorrendo pldsticamente para valorizar a
ação dos conjuntos, funciona como estimulo à imaginação do ezpec-
tador sem sobrecarregá-Io com excessos dispersivos. Procura, ao
mesmo tempo, variar o estilo de suas coreografias, numa formulação
de técnicas que demonstram o quanto sua Escola está aparelhada
para. enfrentar as necessidades estéticas do momento. Nas "Valsas
românticas", de Brahms, por exemplo, atendeu ao ambiente pr6prio
da composição e ao espírito específico da valsa; já na Sonata em
dó maior, de Mozart, predominou o jôgo gratuito de formas acadê-
micas, através dos seus três movimentos: Allegro, Andante e Rondó.
Nos três poemas sinfõnicos de Sibelius - "Finlândia", "O cisne de
Tuenela" e "Valsa triste" - outras tendências se agruparam par/t
mais uigorosa expressão dramática. Em cada uma a justa:posição
da coreoçraiia respeitou as intenções do compositor, o caráter da
música e os valores dinâmicos. Foram concepções coreográficas d~
fôlego, especialmente a primeira e a terceira sôbre música do com-
positor finlandês, ambas com a predominância do estilo narrativo e
o reiõrço de ingredientes do expressionismo, combinados inteligen-
temente .para realçar o movimento cênico e a marcaç'ão dos tipos.
A atuação tanto dos solistas como dos conjuntos foi parelha e bem
ajustada. Ao piano, fêz os acompanhamentos, na primeira pal·te,
Ester Jisejleti, cuia prática é apoio suficiente para a, segurança dos
dançarinos.

DE ANOTAS
ROLl.A E SUA ESCOLA DE DANÇA

Entre as varias escolas de dança em que hoje prolifera a vida eoreogra-
rica de nossa metropole, encontramos a de João Luiz Rolla.

Mais uma apresentação anual acabamos de ter, com a EsCOla do apre-
ctado bailarino e professor de Dança, que é projeção pessoal da Escola de
Tony Seitz Petzh old, cada um seguindo hoje sua proprla rota. ,

Programas sempre variados e caprichados nos tem animado a agrerma-
Cão bailante desse coreógrafo.

Um sarau de dança com um plano ae DIVERTISSEMENTS tivemos com
a menina às dezenas. atrav~s de oito numeros, com LA CHASSE, de Liszt, a
leis, 3 VALSAS. de strauss, a 17 dançantes. a GAVOTE DAS BONÉCAS. de
Bl asco, com 26 pequenas bailarinas. havendo o soro PA';TOMIlIlA, de
Mozart, pela adolescente Rosali Ralchel. real promessa selecionada, numa
dança sensivel e inteligente, Prosseguimos com os MUSICOS AMBULAN-
TES, de Rebikov, com umas tres dezenas de interpretes, passando pela
POLKA, de Siewert, com 22 oa í lartnastnhas e MLLE, ANGOT, de, Lecocq,
narcada pela solista Berenice Franco com propriedade, sendo outra joven-
slnha apreciada.

I
T d a parte In!antil primou pela indumentaria geral e seu arremate

c a osto pela TOADA de Mlgnone, em rndumentarra umrorme
;~llm~e:e~~ ~orpo' de bailarinas 'em mínratura em boa forma e coreogr"fla,
como tôdas as outras, de Rolla, sendo essa a de sabor tropical brasüista .

A unda parte consistiu num retorno de PAPILLONS. com música de
SChum~e~n. ao piano marcada, com todo o itinerario ballante. pelo tecladlsta
rales Autran de Morais, aguardando-nos realmente o desfecho, pelo esplen-
dtdo jogo de luz, .

A novidade de fôlego coube às APARIÇõES. ballet em um prólogo, 3 ce-
epilogo libreto de Constant Lambert, mustca de t.íszt e coreografia

~~s ;0118, sendo solistas o. proprlo João Luiz, RolJa: Manon Frelre, Antonio
Bri zoni e SOU\ arine Lunrev, coen cenograíta vanada.

DBallet de temario romantíco,: de tratamento moderno e conatural a
tros a orientação lhe fOI CUidada, a tndurn entârfa correta, a ce nogra-

~:t~el~ fonna p a coreografia (1(->agrado. geral, ~endo o labOl:' soltstico
formado um quatuor completado por equipes varradas nas varias cenas,
com prologo c d€"fecho sugestJy'{. ._

Hoje, haverá uma terceira repe tição do Sarau. A. O.
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LLA,
Iuíto antes de Rolla fun-

dar sua própria E cola, pela
observação e experiência ad-
quiridas nos ano de estudo,
já lhe germinava no cérebro,
segundo confes a, a idéia de
que, quando a possuisse, fa-
ria invariàvelmente com seus
alunos trabalhos de conjunto,
dando-lhes idênticas oportuni-
dades, o que não acontece, de
resto, sempre que o mestre
demonstra preferências oU res-
trições de ordem pessoal. Tal
convicção e tava tão arraigada
no eu subconsciente que, a
partir de 1950, quando criou
seu próprio estúdio de dan-
ças, fê-Ia realidade: em todos
os seus festivais de "ballet",
nos anos que se seguiram, es-
a orientação foi fielmente ob-
ervada. ..

Graça, a ê e sadio propô-
ito, o Professor RolIa conta,

atualmente, com um elevado
número de aluno, gozando
dum ótimo conceito, aliás bem

v C o s
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merecido, pois é um esforça-
do, um estudioso, um dedica-
do e. sobretudo, um honesto
no "metier" que escolheu.

Sua Escola é, sem favor, u-
ma das mais disciplinadas da
capital.

Nós, que ternos acompanha-
do com interêsse e carinho o
seu trabalho, nunca pudemos
constatar qualquer preferência
por nenhuma de suas discipu-
Ias, apesar de existir entre e-
las expre sivas vocações. Co-
mo uma radiosa esperança de
amanhã, no cenário do "bal-
let" rio-grandense, de taca-se,
pelo grande talento, Zelira Ei-
chemberg, possuidora duma ex-
traordinária musical idade, le-
veza, graça e limpeza de téc-
nica. Outras alunas brilhantes
e promissoras são: Sônia Len-
ke, Berenice Franco, Diana
Farina, Manon Freire e Maria
Tereza Lenz.

Confirmando o velho axio-
ma de qUe o verdadeiro ar-
tista nunca está satisfeit con-
sigo mesmo, RolJa proc a, to-
dos os anos, apresentar "bal-
lets" mais artísticos e belos,
quer nas coreografias, quer no
guarda-roupa e cenários.

Para o Festival deste ano,
estão programados três "bal-

lets": ''Diversão à Antiga",
com música de. Beethoven, e
"O Circo", ballets infantís, o
"Concêrto Acadêmico', com os
famosos Opus 10 e 25 de Cho-
pin, onde veremos vários pe-
qncnos s610s, executados pe-
las alunas mais adiantadas, e
a, "suíte" de "ballet", intitu-
lada "Grand Canyon", com
música de Ferde Grofé.

Este grande compositor a-
mericano nasceu, em Nova
Iorque, a 27 de março de ..
1,882 Desde muito cedo, de-
dicou-se à música, tendo es-
tudado piano, violino e har-
mônia, com sua mãe, e viola,
com seu avô, Tocou vários
anos na Orquestra Sinfônica
de Los Angele . Após conhe-
cer Paul Whítman, em 1920,
passou a fazer parte de sua
orquestra, como pianista e ar-
ranjador. Firmou enorme re-
putação orquestrando 'Rhap-
sody in Blue", depois do que
começou a criar suas composi-
ções, entre as quais citamos:
"Sinfonia do Aço", "Suite Ta-
bloid", "Broadway at Night",
"Mississipi Suíte", "Metropo-
le", "Henry Ford", "Knute \
Rockne", "Suíte Vale da Mor-
te", tôdas refletindo aspectos
da vida americana. Mas
"Grand Canyon Suite" é con-

o LLET
siderada a sua maior compo-
sição de música francamente
descritiva. Foi inspirada na
beleza majestosa dessa mara-
vilha da natureza, encravada
no solo americano, dividindo-
se em cinco partes, cada qual
procUrando evocar os aspectos
essenciais, tais como: "A Au-
rora", "O Deserto Pintado",
"Na Trilha", "O Crepúsculo"
e a "Tempestade".

Paul Whitman e suaor-
questra executaram-na,' pela
primeira vez, em Chicago, a
23 de novembro de 1931.

Nesta composição, Grofé es-
tendeu e desenvolveu o jazz-
sinfônico, A sua estrutura mu-
sical básica é o jazz tipicamen-
te americano, 'porém a "Gran-
de Canyon. Suíte" agrada tan-
to ao vienen e, ao pari iense,
ao londrino quanto ao nova-
iorquino". Esperamos, portan-
to, que consiga satisfazer ple-
namente ao porto-alegrense,
quer como mú ica, quer co-
mo ballet.

Tôdas as coreografias são
criações de Rolla.

O guarda-roupa foi desenha-
do por Clavinha Preto, com a
colaboração de RolIa e Glo-
rinha Gonçalves.

E', como se vê, Um progra-
ma elaborado com gosto. cons-
tituindo uma novidade que,
certamente, agradará a culta
e exigente platéia local, rece-
bendo, a sim. o seu idealiza-
dor, o estímulo e os aplausos
que merece êle e seus alunos.



As garôtas fazem estudos de pôses diante do espelho,
durante uma pausa de ensaio

1Neusa Eraeca, Maria Teresa Lenz e DianaFarina com- t
põem êste belo quadro. Elas estão entre as~mais talen-

_ tosas alunas de mestre Rolla.
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o primeiro eoncêrto oficial de João RolIa,
como professor e coreógrafo, aconteceu em 1951,
em pleno Teatro São Pedra. Sle, o professor,
ainda dan9ava, e nesta a,presentação mesm?
realizava um solo, na segunda parte do espetá-
culo. Hoje, passados trinta anos de sua. estréia
como dançarino, Rolla reúne tõdas as lembran-
ças de sua carreira e bate-pa,po com os amigos,
feliz da vida com o sucesso que sua carreira, VIa
de regra conheceu, graças às suas inovações, a
seu espírito esportivo e por isso mesmo entusias-
ta. e vanguardísta, principalmente evidenciado na
última montagem por êle realizada, "2001: Uma
experiência. pelas fronteiras sem fim da dança",
e que teve a apreciação de, pelo menos, sete mil
pessoas.

ALTADOR DE OBSTACULOS

"Desde pequeno meus pais sempre me leva-
vam para olhar os espetáculos teatrais da cida-
de, e eu fui gostando disto ~do. Na verdade, eu
sempre gostei disto, posso díaer que, mesmo sem
saber, a dança. nasceu comigo, estava aqui no
meu corpo. Eu sentia - e ainda sinto - ne-
cessidade de dançar, Quando era rapaz, chega-
va a me exibir nos salões de dança, realizando
proezas com meu par".

O depoimento ê do próprio Joâo Rolla, CUjO
sobrenome, êle fma sempre. é com dois "1" mes-
mo. Por volta de 1008, Rolla era atleta do In-
ternacional, um dos poucos - meia dúzia - dOS
selecionados pelo já então "Clube do Povo" pa-
ra oompetir em âmbito estadual nas vãrtas ca-
tegorias disputadas então. Para RoUa, sua espe~
cíaüzacão era a corrida com obstáculos. FOl
quando surgiu um convite de Tony Seitz PetzhOl<1
para que êle integrasse seu grupo de ballet.
"Você sabe, naquela época as técnicas prática-
mente ínexístíam. A gente dizia - faz assim -
e os outros faziam e o espetáculo andava.".

R.olla· fêz a im mesmo, e agradOu. E agra-
nou-se a sI mesmo, mnto que-sug n; o !lU
fundasse um grupo exclusivamente masculino, o
que logo foi feito. E a partir de então, Rolla
começou a destacar-se na arte que trazia. no
corpo. No ano seguinte, exatamente em 9 de
novembro de 1939, segundo o jornal "A NaçãO",
em sua página de "rádio, cinemas e artes", êle
era o solista de uma peça intitulada "A Bela
Adormecida". com música do gaúcho Valter
SChultz, hoje falecido. E foi a hora da escolha.

+ r as. música que lhe é entregue, 1dea.liZar todo
qualquer movimento e passo que os dançarmos
ecutarão, adequando-os à música. Cria êle, as-

ím, os "desenhos coreográficos", como são cha-
mados têcnicamente, as marcações que êle reaâ-

e que são esboçadas em desenhos entregues
I.OS ensaíadores e grupos de dançarinos.

"Antiga.mente não se tinha quase liberdade.
. a sempre tal ou qual movimento, de acórdo

QQm a sugestão da música. Hoje não, o segrêdo
o sucesso está justamente em inovar, criar.
credito no ballet como criação. Sempre vivi-o

ím, e acredito mesmo que ç.evo grande parte
de meus sucessos a essa coragem". _

RELEMBRANDO

Alguns dos trabalhos Que mais importância.
tiveram em sua carreira, passam a ser retem-
brados pelo dançarino de descendência italiana,
que, entretanto, não fala a língua materna".
~om Ballet Burlesco de Bela Bartok, abrlu um
éamínho para mim mesmo, criando coisas novas,
colocando-me a partir de então, sempre à fren-
te de outros coreógrafos locais. A aceitação que
quela realização recebeu por parte do público,

4eu-me coragem para novas experiências". Ou-
tros títulos que lhe são caros foram ••Assassina-

na Décima Avenida", com música de Richard
Rodgers, "Grand Oanyon", de Groffé,'" A ca-
tedral Submersa", de Olaude Debussy, "Três
Poemas Sinfônicos" de Sibélius, "Um ensaio em
'Percussão", e "A Orquestra", de Benjamin Brlt-
ten, que tinha ainda narração, além da dança.

S de se salientar, aliás, que Rolla nunca se
contentou com simples espetáculos coreográücos,
Seu forte, assim dizem os críticos que durante
muito tempo acompanharam seus trabalhos, fol
sempre a criação, e esta. criação ia desde a eo-
ifeografia até o espetáculo total; englobando tea.-
tro, mímíca, SOIloS, Uulllinação e cenários. Exem-
plos disto são as reallzaçóes do chaawlo balle'o teato, realizado exclusivamente em percussãO,

anto iUáS"~0 Sa nlbln1 ,~o
na ópera I Pagliacc1, e que contou, na parte tea-
tral, com a colabOração de Cláudio Heema.nn. e
Ultimamente ••2OOl: u~ experiência pelas 1l'On-
teíras sem fim da dança", com figurinos de
Cattani.

DENOMINAÇõE

S preciso explicar ao leitor os vários têrmos
usados por Rolla até o momento. :tle mesmo
encarrega-se da tarefa, e. inicia pelo ..•

"ballet abstrato, ou em percussão, é aquêle
que usa exclusivamente do ritmo, sem qualquer
melodia, na sua criação dos gestos. Não há ne-
nhum instrumento musical salvo a percussão.
os tambores, a bateria, etc. Já o ballet de pan-
tomima reúne, além do gesto em si, as expres-
sões faciaís que realizam um papel Importante
no trabalho expressivo da criação artística".

E, obviamente, não poderíamos deixar de ta-
ar sôbre a última realização de RoUa.•• A mi-

nha criação procurou partir não do filme de
KubriClf; mas dos títulos originais das melodias
utilizadas, quer dizer, o que significava o titulo
de cada melodia utilizadas, quer dizer, o que
significava o titulo de cada melodia e como eu
a poderia expressar na dança. O RéqUiem, por
exemplo, foi criado a partir- da idéia de tristeza.
Os dançarinos contraíam seus rostos em espas-
mos de dor e sentimento. A iluminação era opa-
ca, mínima. A SUite Gayne, íntuí-a como o en-
oontro dos dois prímeíros sêres, o Homem e a.
'rulher, encontro erótico, até certo ponto, mas

dotado de um respeito imenso. O Luz Aeterna.,
enfim, era justamente a busca de uma luz, de
uma luz, de algo supra-terreno que os bailarinOS
realizavam. Aliás, todo o ballet, eu procurei criá-
10 segundo uma linha que iria além do campo
terreno, ainda que não tenha pretendido inva-
dir o mito ... "

No final da entrevista, Rolla, que pretende
continuar na meta a que se impôs, esclareceu:
••acredito que o ballet não é uma arte de elite,
e demonstrei isso com o Auditório Araújo Vian-
na. completamente tomado, nas noites em que
lá apreseíteí o meu espetáculo. O ballet é para.
iodos, tudo dependendo é do preço que se co-
ore ., ."

E se vocês querem saber, eu também acho. J!:
está na hora de todos os outros coreógrafos eo-
meçarem a achar. - A. H.

SEMELHANÇA

!Em 19'51 Rolla fundava, a sua escola, ainda
que êle pr6prio continuasse a dançar, junto a.
seus alunos.

A curiosidade que me ficou foi das ..seme-
lhanças" entre a corrida de obstáculos e a dan-
ça, enunciadas por Rolla. Ele explica, gesticulan-
do e improvisando gestos: há certos gestos, quan-
do nós realizamos o treinamento para as eorrt-
das, que nos aproximam muito da dança. Por
xemplo, quando eu lanço uma perna para trás

e um braço para a frente, buscando o equílíbrío,
e depois vou trocando alternadamente a perna
e o braço, ora o esquerdo, ora o direito, o que
me facilita o salto, dando-me maior impulso, es-
tou realizando exatamente a mesma coisa que os
os gestos iniciais de apoio que um dançarino
deve realizar".

A escola de Rolla iniciou exatamente no edi-
fício onde hoje se ergue o Cinema Cacique. De-
pois, viajou de um lado para o outro, conheceu
os mais diversos centros e alunos. E nestes trin-

ta anos de prcríssãe, a sua maior alegria concen-
trou-se em 1969: além do sucesso de "2001: Uma
experiência. pelas fronteiras sem fim da dança",
êle foi convidado como paraninfo por uma tur-
ma de formandos de uma escola. E em suas
palavras de agradecimento, Rolle salientou que
isso abre perspectivas novas: fim de velhas
disputas entre colegas, inicio de uma coalízãe
da qual só sairão ganhando êles e o público,
que terá melhores espetáculos ainda.

O MODER" O

O professor de ballet, ou o coreógrafo, nore,
função em que Rolla se especializou, tem Um

. aspecto importantíssimo num espetáculo de dan-
ças. S que cabe ao eoreõgraro, justamente, a par-



Esta é foto histórica: Rol-
. Ia, em 1941 - como 'port-
ner de Beatriz Consuelo,
alguns anos mais tarde.

famo a dançarina
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Médicos de 1935
mrdi~Or d:o tt:!~~o:r~~t:, os
Faculdade de Medicina de35p.da
to Alegre írã or-
3- o comemorar o seu
R~~erá a~~:!árl_O de formatura.

I . as 10 horas na.
cape a do nôvo Colégio An 'hj
ta, tendo ao 6 - c e-o
As 20h30mi rsao Pe. Odllon.
jantar-dan n, realfzar-se_á. um
Club A ~~nte no Country
dad' b~IJnantarão as testíví-
B~a;S Ro°IPI Ianista Arlstides Vilas
• ' :1, e seu b lé
Junto musical de Ad- e o con-
ro, A co issã ao Pinhei-
d. e aos m o organizadora pe-

seus colegas eu
rem com· brevidade " e procu-
raldo Bohrer portad o dr, Ge-
gressos. ' or dos m-

àist!ntM: a primeira pelas
classes infantis e juvenis com
"O Sonho da Menine." e "No
Parque"; e. segunda pelas clas-
ses adiantadas com "Petites
Danceuses"'e "Estudos Sinfô-
It:COS", de SChumann; e e. ter-
ceiro. com e. grende estréia da
temporada que é o ballet mo-
derno intitulado «A Orques- I
tra" (Variações e Fuga sôbre
um tema de PurcelD, de Ben-
[omtn Britten, todo êle narrado
em português pelo l'egente Lo-
rín Mae.zel de. orquestra Nacio-
nal de França, que por certo
será o grande acontecimento.
do ano.

Tomam parte destacaôa nes-
te espetáculo as seguintes baí-
larínas: Berenice Gonçalves,
Doris Lane Faerman, Eda
Hom1'ich, Erenita Parmegg'e.ni,
Líane Niremberg, Regina. Adyl-
les Guimarães, Ruth ~Q.
Bueno, Se.ndta Regina. Gonçal-
ves, Silvia. Ja.kobson e Vera. Re-
gina Lorenzoni, e os ba·ila.rinos
Paulo Berlowitz e Tônio Ab-
bott.

A parte píanístiea das classes
infantis e juvenis estará a. cer-
go da. preta, Eliza. Zimpeck. OS
figurinos para o ballet moderno
fora.m desenhados especia'lmen-
tp pelo figurln1ste. gaúcho Ce.t-
taní.

Os ingressos poderio ser ad-
quiridos na Farmácia Panitz,
à rua dos Andraõas, 1211.

ENTRE
- ATO

PENETRA
~

Estamos esperando o telefone-
::e d~osRO~~~~~:~re;mdediab~~~
fazermos as fotos de suas alunas.
Já se passaram 5 dias ... e nada.

•••
Não tem havido nenhuma noví-

dade .nos palcos de Pôrto Alegre.
Os diversos grupos continuam ea-
lados. O verão? O desânimo? a
falta de dinheiro? de peças? Que
é que há minha gente?

TEATRO ... CIDADE
~ ainda sõbre Lufza Barreto

Leite. Encenava-se Dorotéa de Nel-
son Rodrigues, no 'l:'eatro Fenix.
A certa altura, o ponto notou um
silêncio na cena (Wilson Ribaldo
era o soprador oficial). E o texto
veiu rápido, sussurrado por lUbal-
do: "Mandarei fazer uma rotun-
da de estrêlas para a tua noite
de núpcías..," (mais ou menos is-
to).

Silêncio no palco. O ponto re-
pete a frase uma, duas, três ve,
zes. Luíza desespera-se e sibila fu-
rios~, s= díreção a. Nieta Junquei·
1'0: S1 ela nao disser desta vez.
eu direi". Silêncio. Nieta, vendo
que ninguém pronunciava a fra·
se que daria seguimento á peça.
resolveu dizê-Ia. Luiza acalmou:
se... mas a frase era dela ... (Luíza)
e estavam na 5&. representação.


