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JUILLIARD S'TRING QUARTET 

«Ü Juilliard String Quartet 
representa o verdadeiro modelo do 
quarteto moderno em sua mais ele
vada expressão», disse Harold 
Schonberg do New York Times. 
«Ü Juilliard Quartet detém há mui
to o lugar mais elevado entre os 
quartetos do mundo e hoje à noite, 
quando tocaram Beethoven, alcan
çaram seu ponto culminante», se
gundo o Pittsburgh Press. 

Depois de atuar no verão, co
mo artistas convidados, em Aspen 
(Colorado), na temporada 1971/ 72, 
o Juilliard Quartet desenvolveu uma 
intensa atividade cujos compromis
sos de maior importância incluíram 
sua tournée .anual transcontinental 
pela América do Norte, concertos 
na Library of Congress em Was
hington, vários ciclos em Nova York 
no Tully Hall e no Hunter College, 
e na primavera, uma grande tour
née pela Europa . 

Na temporada 1970/ 71 incluiu 
ciclos de Bartók, para comemorar 
o 25.o aniversário da morte do com
positor, em Nova York, Chicago e 
na Universidade de Califórnia en1 
Berkeley; suas tradicionais séries 
de concertos de outono e primavera 
na Library o f CongreQs e tres con
certos com Jean-Pierrc Rampal. 

Uma aura de encanto rodeia 
cada apresentação do quarteto. 

Quando celebraram seu 20.o aniver
sário, na primavera de 1967, News
week tratou de definir o porque: 
«A extraordinária unidade alcança
da pelo Juilliard Quartet não é o 
resultado de um simples acordo de 
quatro músicos efetuando uma ri
ca mescla homogeneizada com to-
dos os ingredientes musicais à mão; 
pelo contrário, os executantes afir
mam sua individualidade dinamica
mente, intensificando a tensão en
tre uxn e todos» . 

Além de suas atividades como 
quarteto residente da Juilliard 
School of Music de Nova York, são 
também residentes na Library of 
Congress de Wasnington desde 1962, 
o que lhes permite o privilégio de 
usar os valiosíssimos Str:adivarius 
legados ao povo dos Estados Uni
dos pela senhora Gertrude Clarke 
Whithall em 1936. 

Desde que começou suas ativi
dades, em 1946, o Juilliard Quartet 
formou um repertório de mais de 
135 obras, que vai desde os clássi
cos - Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert - até os modernos -
Bartok, Webern, Schoenberg, Gi
nastera. Interpretam também obras 
de Copland, 8chumann, Sessions. 
Piston e Carter _ Foi o J uilliard 
Quartet qne apresentou as estréias 
mundiais do Quarteto n.o 2 de El
liott Carter, o Quarteto de Hum-
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phrey Searle e o Quarteto n.o 1 de 
Leon Kirchner. 

.Quando há alguma celebração 
especial, o J uilliard String Quartet 
é sempre convidado a participar da 
mesma. Isto se dá particularmen
te com a inauguração de novas sa
las. Entre estas, para apenas ci
tar algumas, estão as de Houston e 
Colorado Springs, New York's Phi-
lha rmonic Tully H ali. 

Os centros 1nusicais estrangei
ros têm feito constantes convites 
ao conjunto. Em 1961, foi o pri
meiro quarteto de cordas norte 
americano que visitou a União So
viética. << Magnífica a harmonia, 
pureza de sons e profunda penetra
ção nos conceitos dos composi
tores», comentava o crítico musi
cal da Agência Tass, logo após o 
l.o concerto em Moscou, que ter
minou con1 quatro extras e os ar
tistas aplaudidos, pelo auditório, de 
pé . Q.uan to à reação de seus co
legas russos, Alexand~ Sveshnikov, 

* 

diretor do Conservatório de Mos
cou, disse: «Tocaram como se os 
instrumentos formassem parte de 
seus corpos» . O Quarteto voltou 
à União Soviética para outra tour
née triunfal em maio e junho de 
1'965. Logo, tocaram na Austrália 
c Nova Zelândia e sob os auspícios 
do Departamento de Estado, no Ja
pão . Em maio de 1967, fizeram 
sua estréia sul americana com três 
concertos em Buenos Aires, dois 
dos quais tiveram lugar no Teatro 
Colón. 

Passaram o verão d~ 1970 dan
do concertos por toda Europa, in
cluindo apresentações como convi
dados em numerosos festivais, tais 
como o de Salzburgo , o de IsraeJ, 
as Festwochen de Viena e Praga. 
Não é preciso acrescentar que to
maram parte em· todos os festivais 
musicais mais hnport.antes do mun
do. Têm numerosas gravações 
para a Columbia, Epic e RCA 
Victor . 



Integrantes do JUILLIARD STRING QU,ARTET 

ROBERT MANN 

Violino 

Nasceu em Portland (Oregon), 
onde começou sua educação musi
cal. Aluno da Juilliard, estudou 
violino com Edouard Dethier, além 
de composição. Depois de ganhar 
o Prêmio Naumburg estreou em 
1941 efetuando tournées, a partir 
desse momento, como solista e co
mo primeiro violino do quarteto de 
cordas do Festival de Albuquerque. 
Ainda se apresenta como solista e 
gravou uma quantidade grande de 
obras como tal, entre as quais po
demos citar a Sonata para violino 
sem acompanhamento, de Bartók . 

A contribuição de Robert Mann 
ao J uilliar String Quartet foi mui
to bem descrita pelo crítico de 
Louisville Courier-J ournal em feve-

reiro de 1970: «Creio que já é ho
ra de reconhecer a Mann como um 
dos magníficos artistas de sua ge
ração. Durante mais de 20 anos 
tem sido o guia e o mentor espiri
tual do quarteto . Mann,. segura
mente, possui o mérito de haver 
mantido tão alto o nível do grupo. 
No mundo da música de câmar:t 
não há lugar para estrelas e Mann, 
provavelmente, negaria que ele é o 
mais responsável pela qualidade do 
Juilliard que qualquer de seus cole
gas. Não obstante, sente-se que é 
seu talento e sua devoção o que 
plasma o J ulliard e inspiram a ín
dole transcedental das interpreta
ções que tão amiúde conseguem . » 

EARL CARLYSS

Violino 

Também aluno da Juilliard, é 
oriundo de Chicago . Depois d e 

h a ver ganho primeiro uma bolsa da 
David Epstein Memorial Founda
tion da Califórnia e logo outra de 
dois anos no Conserva tório de Pa
ris, a Juilliard School of Music ou
torgou-lhe uma bolsa de seis anos 
em 1957, com a qual se graduou 
obtendo o mais alto prêmio que por 

méritos especiais outorga o colégio, 
o Morris Loeb Memorial Prize for 
Strings. 

Fez sua estréia profissional 
com a Pasadena Symphony, efetuou 
duas tournées pela Escandina via e 
foi <<concertino» da New York City 
Ballet Orchestra . Em 1962 es
treou como recitalista em Nova 
York. 



SAMUEL RHODES
Viola 

Nasceu na cidade de Nova 
York. Estudou primeiro com Syd
ney Beck e logo com o violista Wal
ter Trampler. Compositor e ins
trumentista, Rhodes possui Licen
ciatura em Belas Artes que obteve 
na Universidade de Princeton onde 
estudou com Earl Kim e Roger Ses
sions. Além de participar em nove 
ocasiões no Marlboro Music Festi
val de Vermont, apresentou-se vá-

rias vezes nas senes Music from 
Marlboro, realizadas no Town Hall 
e em tournées. Em 1965 ocupou 
proeminente lugar na «tournée» de 
Marlboro pela Europa e Oriente 
Próximo, que teve lugar sob os aus
pícios do Departamento de Estado . 

Rhodes toca uma viola Nicola 
Amati, construída em 1663, que 
pertence à Corcoran Gallery de 
vVashington. 

CLAUS ADAM 
Violoncelo 

O toque exótico está a cargo 
do violoncelista do quarteto, que fi
lho de austríacos - nasceu na In
donésia; seu pai era etnólogo e sua 
mãe cantora . Estudou na Euro
pa, começando sua educação musi
cal formal à relativamente ta~dia 
idade de quatorze anos. Sua pri
meira apresentação profissional, 
contudo, não teve lugar como vio
loncelista, mas com um coro de me
ninos de Salzburgo (Ãustria) . Lo
go viajou para os Estados Unidos 
onde ganhou uma bolsa da Philhar
monic, obteve o Gabrilowitsch Me-

morial A ward e finalmente estudou 
com Emanuel Feuermann. Depois 
disso, atuou como violoncelo solista 
com a National Orchestral Associa
tion e a Minneapolis Symphony sob 
a batuta de Dimitri Mitropoulos; 
mais tarde integrou o New Music 
Quartet ao qual pertenceu durante 
sete anos. 

Também é reconhecido como 
compositor. Sua sonata para pia
no e outras obras foram executa
das em celebração do 30.o aniver
sário da International Society for 
Contemporary Music em Salzburgo. 



São Paulo, 11 de Setembro de 1973 - às 21 horas 

SOCIEDADE DE CULTU·RA ARTíSTICA 
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JUILLIARD ST'RIN G (i)UARTET 
RO.BERT M ... t\NN- violino 

EARL CARL YSS - violino 

SAMUEL RHODES - viola 

CLAUS ADAM - violencelo 

PROGRAMA 

MOZART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quarteto ern sol maior K. 387 

STRAVINSKY 
WOLF .. . 

11 

Allegro vivace assai 
Menuetto: Allegretto 
Andante cantabile 
Molto Allegro 

Tres Peças para Quarteto de Cordas 
Serenata Italiana 

SHUBERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quarteto ern ré menor n. "' 14 
Allegro 
Andante con moto 
Scherzo: allegro mol to 
Presto 

PRÓXIMA APRESENTA,ÇÃO - 18 de Setembro - terça-feira - I SOLISTI VENETI 



SOCIEDADE DE CULTURA ARTíSTICA 

Abn1 16 
Maio 3 
Maio 21 
Junho 20 
Agôsto 21 

Agôsto 27 
Setembro 11 
Setembro 18 
Outubro 1.o 

Outubro 23 

Presidente 
Vice Presidente 
1. o Secretário 
2.0 Secretário 
Tesoureiro 

TEMPORADA DE 1973 

«Nikolais Dance Theatre» - (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) 

- Yara Bernette - pianista (Brasil) 

- Juilliard Quartet - cordas (USA) 

- I Solisti Veneti - orquestra de cordas (Itália) 

- Gilberto Tinetti - pianista (Brasil) 

- Alfred Deller e Mark Deller, contratenores, Alande, 

Desmond Dupré. 

DIRETORIA 

Luiz Vieira de Carvalho Mesquita 

José Pinheiro Neto 

Acácio Arruda 
Carlos P. de Campos Vergueiro 

J uvenal Ricci Ayres 

Secretário Executivo Alberto Soares de Almeida 


