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!sábado.
Está ~
o

-

C~n;pinM

desde! nunca

.-

fora um especialista

~

folclorlsta, profes-Ide Carlos Gome.~."mas 6em80r e musicólogo Llliz He;- pre me interessei muito por
tor Sorrea de Azevedo, queiessa figura máxim&. da, Mudurante os mese.. de julho l'jalca
brasileira", como SI!
agosto désenvolverá suas ati-/comprova pela sua atuação
vldades, no Departamento de.em 1936, ano do centenário
Muslca do In.stltuto de ~r-Ido nascimento, pela "Revistes, da UNICAMP. h~,ie. ta, Brasileira de Musica",
ele realizará
úma palestra: CUJOnumero especial esteve
no Centro de Vivência da- a seu cargo,
quel. Universidade. OI{de o "Em 19~. tive de prepa.rar . pedido de Guilherme
Instituto de Artes tem o seu Fontalnha
então diretor da
auditórios. falando sobre" A!.Escola Nacional de Musica
Mustca nas Universid~des ~ do Rio de Janeiro, o imporUm !;)éculo de Conquista
tante
numero especial da
Em que pode consistir o :>eu"RtJvlsta Brasileira de Musl!(,,".sino., Luiz HeItor cOQrde-ca", órfão dessa EscoIB~ul'nará na UNICAMP os. tra- go ser esSe numero até hobalhos para a organl7.ll,:aodo je, um dos mananciais mais
Iprograma
de graduaçao em completos de Informações 60Muslca, Apo~ntado da Es-)bre O compo.~ltore sua obra.
cola de Muslca, da Universi- Com o concurso de contcmpodada Federal do Rio de Ja- râncos, anda vivos então. de
reiro e da UNESCO em PIIo-muslcos. crlticos musicais e
ris, onde durante 18 anos outras personalidade.., consedirigiu o Serviço de Musica, gui reunir em alguma~ cenLulz Heitor, num encont~o tenas de pagina~, artigos de
com o professor Rogério Ce- recordações pessoais. de anã.sar de CerQueira Leite, Co- lise de toda a sua obra (mesordenador do Instituto de mo a que não se destinava
Artes, da UNICAMP, em ca- ao teatro). de contribuição
sa de Raul do Valle, em Pa- bibUojtráfjca e outros, além
ris, aceitou de bom grado o de
importante epistollirio,
convite feito então pelo pri- reunindo multas dezenas. de
melro.
cartas escritas por Carlos GoA FIGURA MAXI!\IA DA mes em português o italiano
MUSICA BRASILEIRA
a seus amigos. editores. inFalando ao Correio P~lar., térpretes et~, Uma boa parLuiz. Heitor discorreu longa-,te desse eplstolárlo aeaba de
mente sobre Carlo.~ Gomes,'ser republicado no livro
começando por dizer qllejde Gaspare Nello Vetro, reu.
nlndo a cOM'ellpondt'nclado
autor de 'O Guaranl", que
apareceu este ano na tália."
O RESNASCIMENTO DE
CARLOS GOMES
Convidado pelo Consulado
BrasileIro. 81l'! Ml1ão, Luiz.
Heitor participou do lançamento desse livro, em março
ultimo, no grande "foyer" do
famoso Teatro Scala, da capital 10mbrada", "Isso - diz
ele - me aproximOu de novo. de Um tema de pesquisa
que havia, sido eplsódico em
minha vida jde estudioso da
Musica brasileira".
Dizendo haver constatado.
então. "q~e ~~ uma espécie
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--.

---

~

~

de rena~~imento de
CarIo. ItrM
obrM do~ compositor,
Gomes hoje em dia", decla- cênicas ou de conserto, em
rou que "a publicação do Ii- Fe.st1\'aLs qUe poderA.o girar
\TO de Gaspare Nello Vetro em torno de sua figura gee um dos sintOmas desse ln- nial, mas
acolher, também.
teres.~e no\'o que o composi-, outrAJ! obras de contemporã-,
lor
~!lmpiDejro e:;tá desper-llne01l seu1I, alguns deles pau-'
tandQ" ,
IIstaa,
como ElIas Alvares I

"0 ESCRAVO",
Lobo. de Itu. ou dos jovens
EM ALEMAO
compositorcs. qlle atrai dos
Frisa Lulz Heitor que ~$.-peja irradiação de sua Unlse fato não é o unlco a ler versidade Estadual, \'ivem' hoconstatado. "Um aconteci-je na cidade",
mento de valor histórico

-I

- foi 11.apresentação, pe-\PALESTRA DE LUIZ
Ia primeira veztora do Bra-HEITOR SOBRE MUSICA

diz

$11. da ópera. "O Escravo",
.
que o Teatro Municipal de ,!oJe, as 10 h8 o prol. Lu1z
Berna. na Sulca, incluiu BUli.
~eltor Correa de Azevedo tat empo~ada deste, IÍno numa ra uma palestra no Centro de
,uma
palestra no Centro de
H
traduçao alemã de Hans Ar.Vi " i d
Ueb
e sob a direção de . \ enc a, a ,.UNICAMP
"
a
RI
W i
C nsta-me q ue C:ldade Unlversltarla de Baaus. e se. o
rao Geral; abordando o tema:
na. pro:dma
temporada ~a A Muslca nas universidades
versão
alemã da penultlma-- . ~ópera. de Carlos Gomes será - Um século de conquistas
retomada
por vários teatros emmo,
em , qu~ ,.pode conslrUr o seu
da
Alemanha",
-

O MOVIMENTO EM
Trata-se de' uma promoçãoi
CAMPJNAS
do Departamento de Muslca'l
"Fiquei.
agradavelmente do Instituto de Arte.'l, de nos-'
surpre,enchdo

ao chegar.. Ia Universidade of1elal,que'

Ca~pmas - ,.declara Lu~ztrouxe o renomado professor,
Heltor
-.montar
vel'lflCando
que 14'"
se Para participar de atividades!
pensa
este ano.
"Se
Go
"a d a q\Iel e. Def)artamento 'I duC I
m~na
ar os
mes . rante 011mesell de julho e a-'
prlmelra ópera desse compot
sltor, com libreto em portu- go.so.
guês, "A Noite do Calitelo:'. Credenciado por trabalhos
Salvo engano meu, penso no Brasil e no estranzeiro no
que há mais de um século'!eampo da muslcoIog!a, o proIsto é, desde a sua crlação'fessor Lulz Heitor' desenvolno Rio de .Janeiro, quando o, ,'erá sua atividade na UNIcompositor não. tinha
30ICAl\IP, dentro de tnteressananos, eSsa partitura pern~a-'te "rograma destmado e ptonecia olvidada, Será esse OU-:fes80resde muslca. assim cotro aconteciment:> de monla':mo a todoa os Interessados na
nll.' efeQ1érlde&do composi-Iarte dos sons, A entrada setor"
.
Concluindo,
Lulz Heitor Irá franca,
diz Que "é de esperar que
Campinas, Que se honra de
ser o berco de Carlos Gomes
e que consen'a no Museu C,
Gomes, do Centro de Clénrill,~. Letras tOArtrs, tanta!!
de suas reliquias, pro.'lSlgano
movimento de rénasclmento
gomesiano. que parece ser
universal. É de esperar ainda que dê aos brasileiros a
oportunidade de ouvirem ou-

o musicologo

Luiz Heitor

do p,'ograma
IRepl.oduçao
alemão,

da capa

.

-

~

de Berna,

em '

