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NUM RECITAL DE DANÇAS

E
SEU CONJUNTO

DE
BALLET

Oferecido

gratuitamente

pela

PREFEITURA MUNICIPAL

TEATRO

SÃO'· PEDRO

7 DEZEMBRO
às

20,30

DE J950
horas

PROGRAMA
~~~~~~~~:~~~~~~~~~**~*
PRI1VEffiA PARTE

(dedicada

PRELUDIO e FUGA (ao piano)

monica

a

J. S. BACH)

ronJeca

ALLEMANDE

. . . . . . . ~. .

ADOREMOS"

.

í))anía Gel'tum, !2da .:Acauan, e Reda .:Andrade.

GRAVOTE (da 58 série francesa)

JLha Títta Tinheiro, ]LJe 13eafrí'Z SoareJ, maió Jung, Lel'eeJ/llha .:A/ta, í))éra 'R.. í))/eríg, Jal'tl
l2opeJ, !2/alle 13aJtoó, llara K Sal/tana, 'R.wi•
na í2ança, í))aa rJt{pl'ia e 13earri'Z T. de melLo.

PRELUDIO .•...•

morgaoa

JuJJara ~oJa, .:AnalíeJe de moraeJ, JLJe GI'Itber, Olga To'eira, .:Aliéh 13l'ockman, í))/lma 13runeLLI,Eneida ::foneJeca,marli Sant6ro, ll/na í))éra Vamm e f.JeLma (2al/ça

,

TOCATA E FUGA EM RÉ MENOR

Cunha e Em/lio

LYA BASTlAN

martínJ

MEYER e NEY DIAS

Semwdo!'eJ: í))/Lmar nUf/eeJ e Emilio 1flal'tinJ
Ceüadorae . marta Soareó, r;naria da GLoria
13aótoJ, f.fedy SchaLL, Carmen Vaótid.
'Dtscordia» f2yra 'Wa'ZLawoweJky, rtlydla ::fai'drtcb, maria Edter meLLo, Cecy l'íxel, So{-:a
Groóman, morgada
Cunha
VÓI': maria

'Bnio, !2eda .:Acauaf/

Argumento
A Toccata e Fuga em Ré Menor, é uma das obras máximas de Bach, é daquelas
que de maneira veemente impõem a coreografia sem que se necessita procurar muito
a maneira de traduzir a linguagem musical p. a dansa, Ela própria é tôda forma,
linhas, colorido e emoção.
Situa-a Lya Bastian Meyer, tomando em conta a grandiosidade do tema inicial
e a harmonia do adágio final da Fuga, para o tempo bíblico: Adão e Eva expulsos
do Paraíso, sentem a imensa infelicidade do afastamento de Deus e apoiando-se
mutuamente aceitam o castigo divino: A fadiga do trabalho, discórdia e dôr. E,
porque se submetem à vontade do Senhor, sobrevem-Ihes a calma, a harmonia e
finalmente a paz que respira o final da Fuga.

INTERVALO

SEGUNDA

PARTE

JOANA D'ARC
Creação

coreográfica
de LYA BASTIAN
Música de G. BIZET

MAYER

PASTORAL:
JOANA

LYA BASTlJ'\N MEYER

SUAS COMPANHEIRAS

r.5alma ChemaLe, 1t[aria Cada 1lova, l2YI'a /).{Ja:..
lawowóky e Gladyd .;4godilnclí 'Dietrícb.

I

INTERMEZZO:
O ANJO.

GLadyJ 'Dldrich

NA CORTE DE CARLOS VII:
DANSA CORTESÃ:

111,iríam .santiago, 1t[arlrne 1<.epplu,1teLLy CCMta, Ayl ~icbinítí, l2íla Calda» 1t[íLano, mara
Cadaro, Daríde 'l3arceLoó e Jvone Cunba

PRELUDIO:

LYA BASTlAN

VOZ DE JOANA

1flaria Cada 11,ova

MEYtl<

. d'um poema de Schille .
Tradução e Adaptação:
Srs. Prof. Léo Tochlrop e Paulo Gouvêa.

FARANDOLE,
MULHERES
DO POVO CGUERREIROS:

enuncladoô em número anterior e male,
1t[. Helena Carvalho, l2tlinha de r.5ou'Za,Amélia 11laYt:.r, Eítíved dalla Cosia, Jlde r.5imon,
11101'la Cada 11ova. 11lada l2ucía r.5eibat, Ariur GOULOI.fr,::;::'redo::;::'aI'6t,J. 'Dladimlr, r.5ydne» ALarcaJ(ro, J,;al/ 13arrlod.
od já

Argumento
Nos 4 quadros que se nos apresentam, estão condensados as principais fases
da vida da grande heroina francesa:
sua adolescência, seu místico chamamento
àl armas e finalmente seu martirio.
No primeiro é Joana a simples pastora de Dom Remy, porém já aquela que
vê e sente seu povo sofrer e é impelida a socorre-to. No segundo quadro sentimos
a aflição de Joana, que retugia-se na oração e invoca seu grande protetor, o Arcanjo
São Miguel; nestas visões o afljo ordena-lhe que vá ea França» falar ao delfim.
Joana obedece. Vemo-Ia então, na corte de Carlos IV em Chion, como guerreira,
confiante em sua missão de salvar a França das mãos do inimigo; começa então
a ascenção de Joana d'Arc, seus bréves dias gloriosos. O último quadro quer demonstrar-nos atravez da dansa, o que foi a intriga, a insensatez e malevolência
daquela época, fatores estes que transformam Joana martir numa bruxa. Nesta
hora final, os próprios amigos d'armas se congregam aos inimigos para leva-Ia a
fogueira. Joana morre, mas seu sacrificio viverá sempre, para nos dar o exemplo
de uma vida dedicada a Deus e a pátria.
-

---,"",,-~-------.....-,~..---'-

-

--

.•••

----..-----

às 20,30 horas

o

-

-

_

-----------~~------------------_.-.--INTERVALO

