
L a z e i V R o t e i r o — . J X F r f ^ i O P P ) 

Cultura: opções para 
cs próximos dias 

E elas são poucas: apenas uma apresentação teatral, algumas exposições e três concertos musicais. 

Quadro de Elenir, no Black Stream. 

Mais uma vez, com a 
proximidade do final do 
ano e com o conseqüente 
êxodo estudantil, as pro-
moções cuüm-.^s, na ci-
dade, tendem a desapare-
cer. 

O refiro ;.! le este i au-
pérrimo calendário com 
apresentações, amanhã e 
depois, do musical infan-
til " O Gato de Bo 'a s " . no 
Sesc. .pela Companhia Tea-
tral S ía Santa, de Campi-
nas. Amanhã, sessão úni-
ca às 15 horas, e domin-
go sessões às 10h30 e às 
15 horas. As artes dramá-
ticas encerram aí sua atu-
ação. 

As exposições não são 
menos pobres, qualitativa 
e quantitativamente: de 10 
a 22 deste mês, na Sala de 
Exposições do Sesc, as 
entalhações de João Cân-
dido; e de 12 a 30, no 
Black Stream, as pinturas 
de Elenir — uma discípu-
la de Antonio Palocci, di-
zem. As . artes plásticas 
também encerrariam aí 
suas atividades se Odila 

' Mestriner não estivesse 
éxpondo no Paço Munici-
pal de São Bernardo do 
Campo. « 
OS CONCERTOS 

Musióalmente falando, o 
panorama se altera um 
pouco, numericamente, ao 

menos. Os próximos dias 
22, 23 e 24 serão datas 
nobres, em que se ouvirá, 
entre outros, Tschaikows-
ky, Mozart, Schubert e Han-
del. 

O trompete de Naüson 
de Almeida e o piano de 
Joaquim Paulo soarão no 
Auditório do Sesc, a par-
tir das 21 horas, ao sabor 
das notas de Hindemith, 
Hummel, Handel e, claro, 
Osvaldo Lacerda. No dia 
seguinte, no mesmo horá-
rio e local, o trompete ce-
de lugar ao violoncelo e o 
piano conserva seu lugar, 
substituindo apenas as 

mãos sobre as teclas: An-
tonio Del Claro e Maria de 
Lourdes Imenes executa-
rão Boccherini, Schubert, 
Beethoven e Paganini. 

Dia 24, agora no Teatro 
Pedro II, às 20h45, Del 
Claro dispensa a compa-
nhia de Imenes para se 
tornar o solista do 2090. 
Concerto da Orquestra 
Sinfônica de Ribeirão Pre-
to, sob a regência do ma-
estro José Vjegas Neto. 
Seu violoncelo dará as di-
retrizes para que a nossa 
Orquestra execute peças 
de Tschstkowsky e Mo-
zart. i 

Odila Mestriner, em São Bernardo do Campo 


