


Este é o whisky 
que você gostaria 
de ter conhecido 
há muito mais tempo. 



SOCIEDAD·E DE CULTURA AR'I1íSTICA 

ESPETÃICULO DE BAILADO 

MIKO·LAIS DANCE THEATRE 

«Tournée» realizada sob 'os auspícios da Embaixada 

dos Estados Unidos da América ·do Norte 

FINALMENTE um DISC JOQUEI 

só para você 

e Toca os sucessos 
da sua escolha 

e Só se preocupa com alta 
fidelidade estereofônica 

e nas boas lojas do ramn 

Mais uma jóia TATERKA I LINEAR 



_~Jralaricz-

_preaenpa- o5'rir;ato'rtá de 6'om ?oolo, 

liá cinr;üenla- anoa 



TRA!ÇOS BIOGRÃFICOS DE ALWIN NIJ{OLAIS 

Nikolais nasceu em Southing
ton, Connecticut, perto de Hartford, 
de ascendência russo-alemã. Sua edu
cação foi típicamente americana. Sua 
mãe o fez iniciar sua carreira ao 
acreditar que era necessário às 
criancas «conhecer» música. Aos de
zesseis anos sua habilidade como or
ganista-pianista propiciou-lhe um lu
gar no Westport Movie House, acom
panhando filmes mudos. 

Em 1933, ao assistir à apresen
tação de Mary Wigman, famosa dan
çarina alemã, ficou profundamente 
impressionado por sua arte. Mas o 
que mais o atraiu foi o acompanha
mento de percussão que ela usava. 
Em Hartford, então como diretor do 
«Hartford Marionette Theatre» pro
curou Truda Kaschman que havia 
estudado com Wigman, mas ela dis
se-lhe que para aprender a acompa
nhar dança seria necessário apren_ 
der a dançar; assim, êle começou a 
aprender a dançar . 

Durante os anos de 1938, 39 e 
40 frequentou a «Bennington School 
of Dance», onde se contagiou pela 
dança moderna, com Graham, Holm, 
Weidman, John e Louise Martin, 
Boaz e Horst. 

Sua primeira grande oportuni
dade coreográfica apareceu em 1939 
quando, com Truda Kaschman, criou 
um espetáculo de ballet sôbre músi
ca de Krench, que teve grande su
cesso. Durante os anos seguintes em 
Hartford, como professor, coreógra
fo e dançarino, desenvolveu um sis
tema de anotações sôbre os movi
mentos do corpo: o choroscript. 

Em 1'948 organizou e dirigiu o 
departamento de dança da Henry 
Street Playhouse, onde mais tarde 
foi também co-diretor. Nikolais tor
nou essa escola um centro de dan
ças internacionahnente conhecido. 

Nikolais veio para o Playhouse 
para criar uma escola de •dança com 
ênfase na criatividade. O trabalho 

Massey Ferguson 
TRATORES, COLHEDEIRAS, 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
E MÁQUINAS INDUSTRIAIS. 



Uma agência 
do Banco Holandês Unido 
só pode prometer a você 

• a mesma co1sa que 
as outras 144 agências 

, em 3 5 países prometem: 
I 

o mando.· 
O Banco Holandês Unido é o banco 
daqueles que precisam falar com todo 
o Mundo. 
É um banco tradicional. 
Que ainda acredita em que a melhor 
maneira de ter e de conservar Clientes 
é dar a eles o que há de melhor 
em serv1ços. 
Por isso, este banco tão tradicional, 
fundado em 1824, é também um dos 
mais modernos. 
E faz coisas que nenhum outro banco faz. 
Como, por exemplo, remeter aos Clientes 
um extra to diá ri o de sua s contas. 
Quando você quiser o Mundo, entre 
numa Agência do Banco Holandês Unido. 

BANCO HOLANDÊS UNIDO S.A. 
Rio - São Pau lo - Santos - Salvador 

fil iado ao 
ALGEMEN E BANK - NED ERLAND - N.V. 



TRAÇO BIOGRAFICOS (continuação) 

começou modestamente e pràtica
men te sem fundos . Para dar a seus 
dançarinos oportunidade de expres
são êle criou um repertório de pe

ças de dança para crianças. Eram 
maravilhosos mundos absurdos de 
aves distraídas, crocodilos alérgicos, 
princesas gulosas, heróis tímidos, 
mágica e humor . 

Durante essa época o esforço de 

um ano era consumido na realização 
de uma única apresentação. Nenhum 
dos críticos de dança, exceto Louis 
Horst, viu êsses primeiros trabalhos 
- como «A Floresta de Três» ou a 
<< Cidad9 dos Murmúrios». Nesses 
trabalhos a força de narração era 
substituída por uma linha poética . 
As danças eram compostas e basea
das na qualidade, marcação de tem
po, forma e espaço. 

A concepção de extenções foi 
originalment9 empregada para dar 
aos alunos uma possibilidade de pro-

LUSTRES 

jeção maior no espaço. Isto mais 
tarde levou ao uso mais estético des
se artifício, conduzindo a apresen
tações como «Masks, Props and Mo_ 
biles». 

«Prism, Bewitched e Cantos», 
que se seguiram, foi cada um, um 
trabalho único. Um concêrto inco
mum foi «Mirrors», por ter sido 
completamente improvisado pelos 
dançarinos. Êsse concêrto foi repe
Uào 4 vezes e cada apresentação foi 
diferente. Seleções do ballet Allego

ry, seu trabalho favorito, assim co
mo outra.s peças, foram televisiona

das para o Steve Allen Show, o que 
lhe deu uma proeminência nacional. 
Desde então seu trabalho tem apa
recido também na televisão cana
dense ou européia. 

O ballet «Tote.m » foi selecionado 
para representar Alwin Nikolais no 
5. ° Festival dos Dois Mundos em 

DO 'MINICI 

Exposi~ão e Vendas: 

Av. Paulista, 2064 _ Center 3 loja 19 - tels. 288-0800 e 288-9386 

Rua 13 de M aio, 53 - te ls. 256-1926 e 256-4896 

Shopp ing Center lguatemi - Av. Brigadeiro Faria Lima, 1191 - 3 .<?- piso Loja X-8 - te! . 282-5984 

TUDO PARA ILUMINAÇÃO DE RESIDÊNCIAS, ESCRITóRIOS, HOTÉIS, CINEMAS, ETC. 



TRAÇOS BIOGRAFICOS ( contin.ua ção) 

Spoleto, Itália, ao qual a crítica foi 
muito receptiva. 

Depois de «Totem » que era ba
seado no fetichismo e religião, veio 
<<lmago» que recorre exatamente ao 
oposto com uma meticulosa orden1 
de movimento, tempo e espaço. Co
mo em «Kalejdoscope» os dançari
nos usavam uma maquilagem esti
lizada e cabeças vestidas que cria
vam uma unidade de gênero. Êle es
colheu «lmago » para apresentar-se 
em ambas as primeiras «tournées» 
pelos Estados Unidos e Europa . 

Sua companhia, que era de 15 
dançarinos, passou a ser de 27 en1 
«Sanctum». Esta peça de teatro tra
tava de meios ambientes: era primi
tiva e sofisticada, natural e feita pelo 
homem, imaginária e real. 

Em << Somniloquy» Êle utilizou 
projeções, o que resultou num poe
ma de movimentos, luz e cor. «Trip
tych» foi apresentado com «Somni
loquy». 

«Tent», a última de suas obras, 
é também a mais sensual. Como seus 
dançarinos sabem cada criação tem 
seu «estilo » inerente. «Somniloquy» 
- flutuante e sonhador; «lmago» -
altivez impecável; «Totem» - bár
baro. E mbora seus trabalhos tenha1n 
recebido diferentes rótulos (expres
sionismo abstrato, Pop, Op, Hard 
Edge, Mixed Media) suas criações 
são únicamente dele próprio. 

Sua influência em coreografia, 
iluminação, multi-media, ensino e 
sua forma particular de teatro de
ram-lhe o respeito de toda a Amé
rica. Entre seus muitos postos des-
tacam-se o de co-diretor da Henry 
St. Playhous, membro do New York 
State Council of the Arts, da Co
missão << Fullbright Grants Dança» 
e Presidente da «American Associa-
tion of Dance Companies>> . 

Jóias 

casa naNao R,elóg·ios 

Pratarvas 

Cristais 

AlAMEDA SANTOS, 2395 FONE: 282-2342 SÃO PAUlO 
ESTACIONAMENTO PRfVATIVO 



NO BRASIL, O M,ELHOR DO MUNDO 

O MELHOR E MAIS ELEGANTE CALÇADO DA AMERICA LATINA 

RUA SÃ01 BENTO, 216 BARÃO DE IT.APETININGA, 234 

e 

agora também na 

RUA AUGUSTA, 2710 

(próximo à Rua Oscar Freire} 

... ·-... ... ... . .. 



Raul Duarte 
tem o melhor som 

Se você quiser instalar um amplificador de 400 watts nuni 
atl!.biente de 4 por 5 Raul .Duarte vai lhe dizer um sonoro 
NAO. 

Porque .antes de vender um equipamento de som, Raul Duarte 
quer ver onde e como ele vai ser instalado. 

Raul Duarte vai ver o tamanho do lugar, o tipo de material 
empregado na construção, a cortina, os tapetes, etc .... Até 
mesmo uma corrente de ar não engana o pessoal de Raul Duarte. 

Só depois disso Raul Duarte está a vontade para receitar a 
potência do amplificador, o tipo das caixas, o toca discos 
ou tape deck. 

Vendendo, instalando e prestando assistência técnica há -
mais de vinte anos, Raul Duarte está tranquilo para dizer 
que sua casa vai ter o melhor som, depois do Municipal. 

Amplificadores- Tape Decks- Caixas- Toca Discos
Tunners- Cassetes- Discos- Fitas. 

20 Anos de som 

Rua 7 de Abril, 296 - Tels. 33-2434 - 33-14 73 



Segunda-feira - 16 de Abril de 1973 - às 21 horas 

NIKOLAIS DANCE THEATRE 
Diretor Geral: Alwin Nikolais 

Programa 

Divertissement I 

Grupo de Dança, de «Sanctum» (1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conjunto 

Quinteto, de «Vaudeville of the Ele:ments » (1965 - Lisbeth Bagnold 

Lynn Levine - Suzanne McDermaid - Anne Marie Ridgway 

Gladys Roman 

«Noumenon», de «Masks, Props and Mobiles » (1953) 

James Teeters - Rob Esposito 
Gerald Otte 

«Tensile Involvemenb>, de «Masks», Props and Mobiles» - Conjunto 

Divertissement: Trata-se de trechos curtos escolhidos entre os tra

balhos realizados por Nikolais durante os últimos 20 anos. «Noumenon» 

é particularmente interessante já que Nikolais escurece completamente 

a forma humana para poder descubrir melhor suas possibilidades, tra

tando-a antes como peça de escultura em movimento do que como bai

larino-ator que desenvolve uma história. Esta mesma ênfase se observa 

no Grupo de Dança 1de «Sanctum» assim como nas figuras em forma 

de rainhas de xadrez do Quinteto. 

Echo (1969) 

Conjunto e solista (Suzanne McDermaid) 

Echo, encomendado pela «Fundação Nacional dos Estados Unidos para 

as Artes», é um diálogo dançado ent r e o bailarino, sua sombra, sua si

lhueta e sua contra-figura fotográfica. A ação recíproca destes elemen

tos ~ postos em relação com os desenhos ambientais, constitue o mate

rial gerador da obra. E uma busca indecisa da identidade. No decorrer 

da obra o clima sonoro é completado pelas próprias vozes dos bailarinos. 

TALHERES - BAIXELAS - PRAT AR/AS 

f!/!J lt ~ 11 fb 11 O 11/ II/L 
PRATA 100 Ê MAIS PRATA 

NAS BOAS CASAS DO RAMO 



com êste 
símbolo ••• 
é SÓ · 
pedir I 



G. ARONSON 
OS MELHORES PRE 1ÇOS DO BRAS IL 

Fogões - Rádios - Televisores - Geladeiras 
Máquinas de Lavar- Ar Condi1cionado- Etc. 

Rua Conselheiro Crispiniano, 44 

Av. Brig. Luiz Antonio, 1840 

Tent (1968) 
Prólogo e cinco partes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conjunto 

«Tenb>, encomendada pela Universidade da Flórida do Sul, em cujo 
Teatro estreou em junho de 1968, foi subvencionada parcialmente pela 
Fundação Rockfeller. 

«Tent» é uma demonstração dramático-fantástica - um mini-cuco in
temporal de figuras humanas - que representa um ciclo histórico com
pleto. Sua saga, narra•da com aterradora inocencia infantil, cresc~ desde 
o começo quase atávico e animalesco, através da sensualidade, da be .. 
leza sedutora e do misticismo, para finalment~, levar a um desenlace que 

r e torna às origens . 
Próxima Apresentação - Y ong U ck Kim violinista coreano -

dia 3 de maio (quinta-feira) 

ESTÁ 
COMPROVADO! 
AGORA. 

1

PODEMOS 
DIZER! 

~ COLORADO RQ 
OM.ELHOR 
TELEVISOR 
COLORIDO 
DO BRASIL! 

COLORADORQ 
o mEVJSQR r;lA$ MW1DOES 



CH ·OCOLATES 

s.a... 

DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS GOLDING LTDA. 

, . ~ 

a mus1ca que voce 
gosta tem quatro endereços 
certos para 
ser encontrada 

LOJA 1 • RUA 24 DE MAIO, 253 
LOJA 2 • ALAMEDA ITU, 1092 - Esquina Augusta 
LOJA 3 • RUA ·JOAQUIM NABUCO, 203 - BROOKLIN 
LOJA 4 • AV. FARIA LIMA, 1635 . 

BRENNO ROSSI 

.·, ( 

SOM - IMAGEM - DISCOS 

Completa linha de equipam,entos de som: amplificadores, 
toca-discos,caixas acústicas - Discos clássicos, óperas, 
populares e jazz. 



DANIÇARINOS 

LISBETH BAGNOLD nasceu 
em Nova York. Começou seus estu
dos como pesquisadora em bacterio
logia. Interrompeu-os por uma mu
danGa em sua vocação : a ·à ança, pe·
la qual mereceu os títulos de Licen
ciada e Doutorada em Artes na UnL 
versidade de Los Angeles. Nessa 
época atuou com a companhia de 
danças da Universidade e também 
estudou com vários coreógrafos e 
professores convidados. Entre êles 
Murray Louis e Alwin Nikolais. Es
te contacto levou-a à Escola Louis
Nikolais em Nova York e lhe valeu 
um convite para integrar o Nikolais 
Dance Theatre. Interessada também 
no ensino, t eve a oportunidade de 
exercê-lo na Ca1ifórnia e Carolina do 
Norte. 

ROB ESPOSITO. Provém de 
Groton, Connecticut. Enquanto es~ 
tudava na Universidade George 
Washington, de Washington, foi 
cantor de várias orquestras de «rock 

and roll» e «blues » nessa cidade, on
de pela primeira vez viu atuar a 
companhia de Nikolais. Depois de 
um breve período de estudos com 
Ann Halprin na costa oeste, mudou
se para Nova York para continuar 
trabalhando na escola de Louis-Ni
kolais, tendo por fim passado a 
membro efetivo do Nikolais Dance 
Theatre. 

BILL GROVES. Viveu em Nova 
Orleans e ingressou na Escola da 
Força Aérea do Colorado Springs, 
aos 17 anos, para ser piloto de com
bate. Depois de três anos retirou-se 
e frequentou a Universidade do Tt:;
xas. Mais tarde recebeu o Doutora
do em Matemáticas pela Universida
de de Iowa. Depois de ser agente de 
seguros em Boston, por um breve 
período, consagrou-se à dança e es
tudou no conservatório da referida 
cidade. Formou sua própria compa
nhia e também dançou com o Bos
t on Ballet, onde trabalhou com vá-

Germon's 
Augusta 2566 
Shopping Center Iguatemi Loja P6 

Sandry 
Augusta 2046 

A MODA ATUAL EM BOLSAS E CALiÇADOS 



rios coreógrafos de dança moderna. 
Foi integrante da Erick Hawkins 
Dance Gompany antes td.e ingressar 
no Nikolais Dance Theatre, ao qual 
se incorporou há mais de um ano. 

SUZANNE MCDERMAID. Nas
cida na Califórnia graduou-se pela 
Universidade de Los Angeles. Aí en
sinou, fez coreografias e dançou pa
ra a Companhia de Danças da Uni
versidade, ao mesmo tempo em que 
se relaciona v a com vários artistas 
convidados, especialistas em dança 
moderna. Foram Mar

1
ge e Gower 

Champion que chamaram a atenção 
de Nikolais sôbre McDermaid que 
mais tarde passou a integrar a Com
panhia. Já realizou td.uas «tournées» 
pela Europa e África do Norte com 
o Nikolais Dance Theatre. 

LYNN LEVINE. Natural de 
Nova York, estudou com Alwin NL 
kolais e Murray Louis desde os 11 
anos. Graduou-se pelo Queens Colle
ge, onde se especializou em Sociolo
gia. Ao mesmo tempo que estudava 
na Universidade, dançava todos ás 
dias na Henry Street Playhouse, que 

era na época a sede da escola de Ni
kolais-Louis. Aí começou também a 
ensinar dança e a dirigir o Teatro 
Lírico para crianças. Em 1965 atuou 
pela primeira. vez numa obra de Ni
kolais, << Galaxy», e em 1968 inte
grou-se à companhia de Murray 
Louis, com a qual realizou uma 
«tournée» nacional. Em 1970 foi con
tratada novamente pelo Nikolais 
Dance Theatre, onde, além de dan
çar, desempenha as funções de mes
tra adjunta de dança. 

GERALD OTTE. Nasceu em 
Boulder, Colorado, onde se graduou 
pela Universidade local. Dedicou-se 
de início à carreira ,de a to r. Depois 
de assistir à. duas sessões especiais 
de dança, dadas por Murray Louis 
na Universidade, orientou seu inte 
resse para a dança. Depois de gra
duar-se foi para Nova York para 
trabalhar com Nikolais e Louis. 
Apresentou-se com o Nikolais Dance 
Theatro· em várias temporadas, in
clusive «tournées» pela Europa e 
Ãfrica do Norte. Em seus momen
tos livres interessa-se por ópera e 
toca seu piano de grande cauda, urn 
Boesendorfer vienense d.e nove pés. 

VIOLÃO DE L VEC CH IO 
INDISCUTIVELMENTE O MELHOR 

Fábrica e Loja: Rua Aurora, 190/198 

Fones: 221-0724 - 221-0189 - 220-2047 
Caixa Postal, 611 São Pau(.o 

MODÊLO SEGOVIA 



ANNE MARIE RIDGWAY. Co
meçou a dançar aos 4 anos, estu
dando todas as técnicas possíveis 
em Seattle, Washington, ond~ nas
ceu e se educou. E também atleta e 
conta vários recordes de salto em 
altura e distância. Estreou com o 
Ballet da õpe.ra de Seattle em 1966 
e também fez «tournées» com o Sta
ton Dance Ensemble. Frequentou a 
seguir a escola de Louis-Nikolais, 
ao mesmo tempo em que atuou con1 
vários grupos de. dança de Nova 
York. Faz parte do Nikolais Dance 
Theatre des,de 1971 . 

GLADY8 ROMAN. Natural de 
Nova York. ComeGOU a estudar dan
ça com Louis-Nikolais há muitos 
anos e apareceu em várias de suas 
produções antes de. tornar-se mem
bro estável do Nikolais Dance Thea
tre. Apresentou-se no Nev\r York 
Center, na ópera de Menotti «Help! 
Help! The Globolinks! », interpretan
do coreografia de Nikolais. Dançou 
também com outras companhias em 
São Francisco e Los Angele.s, sal
tando frequentemente de costa a 
costa. Em Nova York atuou com a 
Phyllis Lamhut Company e com o 
Mimi Garrard Dance Theatre. 

JAMES TEETERS. Nasceu em 
Berkeley, Nova York, e educou-se 
em Nova Jersey. Chegou à dança 

através do atletismo, sendo vice-ca
pitão td.a equipe de futebol campeã 
daquele estado. Especializou-se em 
matemática pelo Dartmouth College, 
onde foi membro da equipe de remo 
e vencedor do troféu de melhor re
mador. Em Dartmouth começou seus 
estudos de dança. Depois de assistir 
ao curso de verão no Connecticut 
College, frequentou a escola de 
Louis-Nikolais. Em 71 passou amem
bro estável do Nikolais Dance Thea
tre, com o qual efetuou sua segunda 
«tournée» pela Europa e Ãfrica do 
Norte . 

FRED TIMM. Nascen em Wins_ 
consin, onde estudou na U niversida
de Winsconsin em Madison, especia
lizando-se em cursos do idioma in
glês. Tambeu estudou pintura e pra .. 
ticou a danGa para aprofundar seus 
conhecimentos sobre o corpo huma
no do ponto de vista do artista plás-· 
ti co. Em Nova Yor k ,ganhou a vida 
como redator de publicidade.. Aí tam
bém se dedicou a organizar concur
sos em busca de novos talentos e a 
dirigir a montagem de anúncios co
merciais para rádio. Estudou ainda 
arte cênica nos estúdios Bergof. De
pois de estudar dança na Cunning
ham School durante um ano, incor
porou-se ao Louis-Nikolais Lab, on
de sua inquietação levou -o finalmen_ 
te a ingressar na Companhia. 

SALÃO DE CHÁ 
E RESTAURANTE 

chá mon 
PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR, 106 - 1.9 ANDAR 

TELEFONE 37-267 6 - SÃO PAULO 



SOCIEDAD,E DE CULTURA AR1.1íSTICA 

Abril 16 
Maio :3 
Maio 21 
Junho 20 
Agôsto 21 

Agôsto 27 
Setembro 11 
Setembro 18 
Outubro 16 
Outubro 23 

Presidente 
Vice Presidente 
1. 0 Secretário 
2. o Secretário 
Tesoureiro 

TEMPORADA DE 1973 

- Ballet Nikolais (USA ) 
- Yong Uck Kim - violinista (Coréia) 
- Antonio Janigro - violoncelista (Itália) 
- Misha Dichter - pianista (USA) 
- Duo Nicollet - Roberto de Regina - flauta e cravo 

(Suíça e Brasil) 
- Y ara Bernette - pianista (Brasil) 
- Juilliard Quartet - cordas (USA) 
- I Solisti Veneti - orquestra de cordas (Itália) 

- Gilberto Tinetti - pianista (Brasil) 
- Deller Consor t - contratenores (Inglaterra) 

DIRETORIA 

Sr. Luiz Vieira de Carvalho Mesquita 
Sr. José Pinheiro Neto 
Sr . Acácio Arruda 
Sr. Carlos P . 1de Campos Vergueiro 
Sr. Juvenal Ricci Ayres 

Secretário Executivo Sr. Alberto Soares de Almeida 

firenze 
TECIDOS 

RUA AUGUSTA, 2 7 8 1 

TELEFONE: 8 O - 5 8 1 O 



Suba mais um degrau na vida: 
entre num Opala Especial. 

Opala Espec1al '73. 
O carro de quem está 

subindo na vida . 
Conforto para se1s 

pessoas. 
Espaço no amplo 

porta -malas 
Potência e economia no 

motor de 2 500cc. 80cv brutos 
e 67 cv líquidos 

Juventude no Cupê 
Fastback. 

Sobriedade no Sedan 
quatro portas. 

A escolha é toda sua. 
Atualização na nova 

grade. mais simples e mais 

bonita. nos frisos cromados. no 
novo painel, nas novas cores . 

É um carro que vai fazer 
de você uma nova pessoa . 

Transfira sua 
personalidade para o seu Opala 
Especial '73. escolhendo o 
conjunto de opções mais do 
seu agrado . 

Por exemplo: conjunto de 
conforto. conjunto de 
performance. conjunto de 
transmissão. etc. 

E veja quantas opções 

podem ser pedidas 
separadamente: 

Motor de 6 cilindros e 
4.1 OOcc (com freio a disco 
incluído no preço), bancos 
individuais reclináveis. ar 
condicionado. vidros Ray-Ban. 
rádio. auto-falantes no painel 
traseiro. etc. 

Vamos. comece a 
escalada. Entre num Opala 
Especial '73. 

Você não vai mais parar 
de subir. 



A União de Bancos também é cultura. 

6 GRUPO UNIÃO DE BANCOS 


