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AURELE NICOLET 

Com a primeira visita q.ue efetua a 

países latinoamericanos e a·o Caribe, o 

mundialmente famoso flautista suíço Au-

rele Nicolet, enriquece a temporada mu

sical de 1973 como um solista de gran

des qualidades. Atualmente é considera

do ao lado de Rampa!, Graf e Marion 

como a expressão suprema de intérprete 

de flauta, e assim tem sido reconhecido 

pelos auditórios do Velho e Novo Mun

do e pela crítica especializada. 

Aurele Nicolet nasceu em Neucha

tel e estreou como flautista aos 12 an·os. 

Em 1947 entro.u para o Conservatório de 

Música de Paris, ocasião em que rece

beu o Primeiro Prêmio. Distinção seme

lhante obteve no an·o seguinte no Con

curso Internacional de Música em Gene

bra. 

Convencido de seu valor como mú

srco de grande sensibilidade, Wilhelm 

Furtwaeng ler, na ocasião titular da Or

questra Filarmônica de Berlim, ofereceu 

a Aurele Nicolet o cobiçado posto de 

primeira flauta em tão renomado con

junto, que foi conservado pelo artista 

suíço durante 9 anos consecutivos. 

A carreira deste insigne flautista se 

destaca p·or sua permanente participa

ção em recitais e concertos com orques

tra, que há muitos anos vem oferecendo 

na Europa e Estados Unidos. Sua pre

sença é requerida com insistência pelos 

maiores centros musicais de ambos con

tinentes, e te·m sido aplaudido como so

lista de notáveis dons interpretativos. 

As mais importantes orquestras sin

fonicas européias e norte-americanas 

têm-no contado entre seus mais exímios 

solistas e em inúmeras oportunidades foi 

possível aplaudí-lo sob as batutas de 

Furtwaengler, Celibidache, Ansermet, 

Keilbe·rth, Sawallisch, Solti e Maazel, en

tre muitos outros. 

Durante o ano de 1962 suas apre

sentações valeram-lhe o Grande Premio 

da Crítica que lhe foi conferido pela As

sociação de Críticos Musicais da Repú

blica Federal da Alemanha. 

Aurele Nicolet participa também, 

como professor, na Escola Superior de 

Música de Berlim Ocidental e na Aca

demia de Música de Freiburg em Breis

gau. 



SO·CIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA 

São Paulo, 21 de agôsto de 1973 - 21 horas 

APRESENTAÇÃO N.9 960 

Duo 

AURELE NICOLET - Flauta 

ROBERT10 DE REGINA - Cravo 

PROGRAMA 

1 .a Parte 

BACH ..... . Partita em dó menor para flauta e cravo BWV 997 
Preludio - Fuga - Sarabanda - Gigue 

LULLY . . . . . . Suite em mi menor, para cravo 
Allemande - Courante - Sarabande ---l Air - Giga 

BACH . . . . . . . Sonata em sol menor para flauta e cravo BWV 1020 
Allegro - Adagio - Allegro 

BACH ...... . 

FUKUSHIMA . 

BERIO 

BACH 

2 .a Parte 

Sonata em si men·or, BWV 1 030 - flauta e cravo 
Andante - largo e dolce - Presto 

Mei ( 1962) - flauta e solo 

Sequenza - Flauta solo 

Sonata em mi menor para flauta e cravo, BVIV 1 034 
Adagio ma non tanto - Allegro - Andante - Allegro 

PROXIMA APRESENTAÇÃO - 27 de Agôsto (segunda-feira) 

YARA BERNETIE, pianista 



ROBERTO DE REG IN A 

Roberto Miguel de Barros Regina 

nasceu em 1927, iniciando seus estudos 

musicais no interi·or de São Paulo onde I 

residia. Mudando-se para o Rio de Ja-

neiro, cursou o ginásio e continuou seus 

estudos musicais sucessivamente com 

Hortencia Jaguaribe de Alencar, Thomaz 

feram e Magdalena Tagliaferro. 

Após este período voltou-se para 

a música antiga, em cuja pesquisa foi 

praticamente um autodidata, embora con

sidere importantíssima a convivência as-

sídua que manteve com Ofélia do Nas-

cimento, pianista e cravista brasileira de 

renome internacional. 

Fundou em 1949, junto ao Teatro 

do Estudante, o Coral Bach, apresentan

do, com orquestra, algumas Cantatas do 

grande mestre e outras obras de auto

res do mesmo período. 

Criou e dirigiu o Coral de «0 Ta

blado», o «Grupo Ars Antiqua », o Co

ral do Colégio Brasileiro de Almeida e o 

Coro Infantil da Escola Rocha Miranda. 

Em 1957 gravou o primeiro disco 

brasi leiro de música para cravo com 

obras de Bach. Em 1960 fundou o Cô-

ro de Câmara «Dante Martinez» espe

cializado em música medieval e renas

centista, com o qual dirigiu inúmeros 

concertos no Rio e em vários Estados do 

Brasil 1 pr·oferindo séries de conferências 

ilustradas ao vivo, na PUC e em outros 

centros culturais. Com o mesmo grupo 

gravou para a CBS uma série intitulada 

CANTOS E DANÇAS DA RENASCENÇA, 

em três discos «long Playing », que cons

tituiu um «best seller» de repercussão 

tanto no Brasil como no exterior. 

Em 1 965 construiu sozinho um cra

vo, com peças importadas dos E.E.U.U., 

com o qual gravou um disco também pa

ra a CBS, intitulado CONCERTO DE 

CRAVO. 

Ouvido no Ri·o por Noah Greenberg 

e Robert Shaw foi por eles indicado jun

to ao Departamento de Estado dos 

E.E .U.U. como convidado para um Curso 

de Música Antiga e Regência Coral na 

Meadow Brook School of Music, em Mi

chigan, que completou em 1966. Nessa 

ocasião realizou, a pedido do Deão da 

(Continua) 



Universidade de Oakland, uma confe

rência sobre ·o cravo com ilustrações de 

wa própria execução no Auditorium Ma

thilda Wilson daquela Universidade. 

Em seguida rumou para Boston 

atraído pelo trabalho de Frank Hubbard, 

autoridade mundial em fabricação de 

cravos, autor do famoso tratado «300 

anos de construção de cravos ». Reali

zou então, sob a orientação desse ar

tesão, um longo estágio e com a expe

riência ali adquirida executou ao voltar 

para o Brasil magníficos instrumentos, 

réplicas de virginais, cemba los e de um 

soberbo cravo de concerto, com o qual 

acaba de gravar ainda para a CBS um 

programa de música barroca francesa. O 

primeiro desses instrumentos fabricados 

por Roberto de Regina no Brasil, depois 

de seu trabalho com Frank Hubbard, e 

que serviu muitas vezes ao próprio artis

ta, tanto em apresentações como em 

gravações, foi adquirido pela Socieda

de de Cultura Artística, em cuja progra

mação tem sido utilizado, inclusive no 

recital dado anos atrás pelo cravista 

Fernando Valenti. 

Dirige atualmente o Conjunto Ro

b~rto de Regina, com o qual comparece 

na s temporadas oficiais e de várias en

tidades culturais, realizando paralela

mente um trabalho veladamente didático 

em apresentações para estudantes e até 

mesmo para os jovens dos clubes de 

Jazz e de bossa nova. 

Foi indicado pelo Ministério das Re, 

loções Exteriores para, com seu grupo, 

representar o Brasil no IV Festival de 

Música Pan Americana em Washington 

em 1968. Seu desempenho levou-o a ser 

contratado em Nova York por importan

te rede empresarial, para duas tournées 

por todos os Estados Unidos em 1970 e 

1971 . 

De volta ao Brasil realizou, por re

comendação da CBS americana, um LP 

com obras de Clement Jannequin ( sec. 

XVI) disco esse que deverá ser lançado 

simultâneamente no Brasil e nos Estados 

Unidos. 
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Presidente 

TEMPORADA DE 1973 

16 - «Nikolais Dance Theatre» - (USA) 
3 - Yong Uck Kim- violinista (Coréia) 

21 - Antonio Janigro - violoncelista (Itália) 
20 - Misha Dichter- pianista (USA) 
21 - Duo Nicollet- Roberto de Regina- flauta e cravo 

(Suíça e Brasil) 
27 - Yara Bernette - pianista (Brasil) 
11 - Juilliard Quartet - cordas (USA) 
18 - I 8olisti Veneti - orquestra de cordas (Itália) 
1.o - Gilberto Tinetti - pianista (Brasil) 
23 - Alfred Deller e Mark Deller, contratenor.es, Alande, 

Desmond Dupré. 

Dffi.ETORIA 

Vice Presidente 
1.0 Secretário 
2. o Secretário 
Tesoureiro 

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

Secretário Executivo Alberto Soares de Almeida 


