
no Exterior. Desde 1972, André Boainain vem-se apresentando no Rio, em São Paulo e também em algumas cidades austríacas e ale-mãs. Mesmo assim, ele ainda con-serva alguns professores de Salz-burg, encarregados de seu aperfei-çoamento. André Boainain se apresenta nesta terça-feira às 21 horas no au-ditório do Masp (av. Paulista, 1578), e escolheu o seguinte programa: Polonaise-Fantasie em la bemol Maior, op. 61, de Chopin, Sonata em fa menor, op. 57 (Apassionata) de Beethoven e Sonata n° 6 em la Maior, op. 82, de Prokofieff. Esse recital recebeu o patrocínio da Se-cretaria Municipal de Cultura. 

QUARTA 
Nélson Freire e a OSM, 
garantia de Municipal 

lotado. No Masp, 
o som do Divina Increnca. 

O destaque maior desta quarta-feira deverá agradar ainda aos inte-ressados em música erudita. O no-vo regente titular da Sinfônica do Municipal, o maestro Isaac Kara-bitchevsky, convocou para este dia o pianista brasileiro Nélson Freire. Solista, maestro e orquestra com-põem, portanto, o núcleo de mais uma apresentação da série Gran-des Solistas. 

Isaac Karabitchevsky, ao idea-lizar esta série, esperava atrair de volta ao Teatro Municipal um pú-blico mais requintado, formado por tradicionais freqüentadores de con-certos. Ele certamente concretizará o seu objetivo. Isto porque Nélson Freire é sinônimo de casa lotada. Toda vez que esse pianista se apre-senta em São Paulo — nos interva-los de suas andanças pelo Exterior — a bilheteria é imediatamente as-sediada por filas de admiradores. E Nélson Freire agradará os ou-vidos de seus fãs nesta quarta-feira. O programa desta noite só poderia ser executado por um pianista de muito fôlego. Nélson começa tocan-do os Prelúdios, de Franz Lizst. Em seguida, tocará o Concerto n? 1 para piano e orquestra em lá Maior, op. 23, do mesmo autor. Finalmente, apresentará também o Concerto n5 3, em ré Maior, op. 30 de Rachmani-noff. O concerto começará às 21 horas, no Teatro Municipal. Mais uma notícia agradável ao público interessado: os ingressos custam apenas Cr$ 20,00 e Cr$ 50,00. 
Música instrumental sem pre-conceitos e com muita garra. Esta é a definicação para o espetáculo Di-vina Increnca, segundo os seus rea-lizadores. Divina Increnca é tam-bém o nome de um conjunto forma-do por Azael Rodrigues (percus-são), Félix Wagner (piano e clarine-ta), Rodolfo Stroeter (baixo) e Mau-ro Senise (flauta e saxofone). A tra-jetória desses músicos tem em co-mum o interesse inicial por música erudita, derivado em seguida para o jazz e a música popular. O grupo se apresenta quarta e 

quinta-feira, às 21 horas, no auditó-rio do Masp (av. Paulista, 1.578), mostrando ao público composições próprias, com títulos bastante su-gestivos. Por exemplo: Aluga-se, Aqui Também Tem Nuvem, Frevo do Cheiro e A Lira e a Gira. Os quadros de Odilla Mestriner são a única estreia piastica aestã fflart Sugira: A~expq5i'çào Paisa-gens lol montada na Galeria Sesc— Paulista (av. Paulista, 1Í9) êfõcIE-za uma obra qüÇapesár cfo uso da ggfTasgüme um caráter mais gráfi-eOT^Sê|TráBãlfrõs^oderão^er/v|fc. tos Peío público de_segunclã~a sex-ta-feira, das 9 às "19 horas. 
M I ' I 

SÁBADO 
S ó uma estréia. E quem 
ganha são as crianças. 

Trata-se de uma 
peça. No Reino da Palhaçada. 

Neste sábado, as estréias pare-cem ter-se esquecido completa-mente dos adultos. A não ser que eles estejam dispostos a conduzir as crianças ao teatro e assistir, pa-cientemente, a um espetáculo in-fantil intitulado "No Reino da Pa-lhaçada". Este reino tem direção, texto e músicas de José Roberto Capraro, coreografia de Fafá, figu-rinos de Tatinha Figurinista e um reduzido elenco composto por Cel-so Batista e Fernando Athayde. A sessão está marcada para as 15h30 e os ingressos custam Cr$ 100,00, preço único. No domingo a peça será repetida duas vezes: às 10h30 e às 15h30 no mesmo local: Teatro Martins Penna, no largo do Rosá-rio, 20, Penha. 

DOMINGO 
Uma Páscoa musical: 
pela manhã, concerto 

de cravo. A tarde, recital 
na Casa das Retortas. 

Como já era de se esperar, o domingo de Páscoa será musical. As confraternizações familiares po-derão ser interrompidas às 11 horas da manhã, quando os cravistas Marcelo Fagerlande e Regina Scho-chauer se apresentam na Capela do Morumbi (av. Morumbi, 5.387), exe-cutando um repertório muito ade-quado ao instrumento e ao dia. O concerto para dois cravos em Dó Maior, do Padre Soler, será a pri-meira peça do recital. Depois, os cravistas apresentarão Suíte ns 5 de Haendel, peças para dois cravos de Couperin, quatro sonatas de Scar-latti e concerto para dois cravos em Dó Maior de Bach. A entrada é grátis. Depois do almoço da Páscoa, existe a possibilidade de uma di-gestão musical. O segundo recital do dia acontecerá às 16 horas, na Casa das Retortas (rua da Figuei-ra, 77, Parque Dom Pedro). Neste horário e local se apresentam a soprano Laura Silvana e o pianista Waldemar Mendonça Reis, que cumprirão o seguinte programa: obras de Purcell, Grieg, Gluck e Mahler. A entrada também é grátis. 

Uma montagem de Barbara Spanoudis Mira Haar, do Pod Minoga. 

son Freire tocara com a... 


