
Jornal da Tarde 

O 'ESTADO DE S. PAULO — Segunda-feira, 23-8-82 

miístra suas composições inspira-
das em marchas, frevos, xotes e 
bdièes, ritrrfos ligados às festas po-
piílares brasileiras. 

A quinta-feira será o dia mais 
movimentado para os interessados 
em música-erudita. A programação 
já começa pela hora do almoço (às 
12h30) cora um recital do violonista 
Marcelo fíayath no auditório do 
Masp, que'faz par te da série Jovens 
Concertistas Brasileiros. O jovem 
intérprete; levará ao público um re-
pertório cbmposto por peças de Do-
wland, Wpiss, Buxtehude, Ponce, 
Villa-LobOs e Edino Krieger. Como 
este ciclo de recitais tem o patrocí-
nio dá Sul América de Seguros, a 
entrada é franca. O Masp fica na 
avenida Paulista, 1.578. 

Às 18h30, a pianista e cravista 
Regina Shlochauer e a 
Gretchen Miller se apresentam gra-
tuitamente no auditório da Biblio-
teca Mário de Andrade, rua da Con-
solação, 94. O recital poderá ser 
bem variado, com peças para cravo 
solo, violoncelo solo e para piano e 
violoncelo. O repertório preparado 
para esta tarde inclui obras de Cou-
perin, Rameau, Bach, Beethoven, 
Haendel e Bartok. 

Também nesta quinta-feira, às 
21 horas, haverá uma apresentação 
da Orquestra Sinfônica da USP, no 
anfi teatro da Cidade Universitária. 
O oboísta inglês Malcon Messiter 
será o solista do concerto para oboé 
e orquestra escrito por Vaughan-
Williams, apresentado na primeira 
parte do programa. Nesta noite, a 
orquestra fica sob a regência de 
Ronaldo Bologna, que conduzirá OS 
músicos também nos números que 
iPorn^hiiT c o O'" 1 ri g na^tpj^ripo^-
fica em cartaz a té 5 de setembro. A 
direção de A.C. Moreira buscou a 
explosão das sensações e dos ges-
tos. Além dê Maria Isabel Sett i e 
Olair Coan, autores do texto, parti-
cipa do elenco o ator Paulo Mace-
do. De quar ta a sexta-feira, às 21 
horas; sábado às 21 e 22 e domingo 
às 18 e 21 horas. Ingressos: CrS 400 e 
Cr$ 200. 

solista da Sinfônica de Campinas, 
em concerto marcado para quarta-feira. 
Antônio Fagundes faz parte do elenco 

da peça A Morte Acidental de um 
A n a r q u i s t a , que estréia amanhã. 

:s 21h a Galeria Ars, Artis (ri 
Diogo Moreira, 312) abre uma expo-
sição individual de Odilla Mestriner 
com vinte aquarelas e dez pinturaà 
com preços entre CrS 60 mil e Cr? 
180 mil. Obras figurativas 

Às 2 l h a^alerRTpatrlo Fif 
3o' urra ifeTa Cintra, 1677) abre uma 
coletiva com os trabalhos de Hudi-
nilson Jr., Aguillar, Tozzi, Amélia 
Toledo, Espíndola, Aldemir, Belchio-

r, Alípio, Marcelo Nitsche, Vera Sala-
manca, Stefânia Bril, Ubirajara e 
outros. 

Iole Di Natale vai mostrar, às 
18h, na Galeria do Auditório Itália 
(av. São Luiz, 50) as obras dos seus 
alunos que f reqüentam o Atelier 
Calcográfico. Entre os art is tas es-
tão Ana Moreira, Diva Rey, Fernan-
da Milani, Raquel Pinus e Maria 
Bei. r 

O Café Melodia (rua Oscar Po-
rato, 845) abre, às 20h30, uma indi-
vidual de Sosthenes Miranda e He-
lena Calil com pinturas figurativas. 

A Galeria Delfin (rua Marconi, 
A.r, .nnv. > > .iv j-i j t u r5 • • o I. 

mais alto gabarito e sua formação 
musica l tão equilibrada é quase 
uma tradição nesta orquestra, que 
existe desde a década de 40, tendo 
passado pela direção artística de 
nomes como Pierre Boulez e Leo-
nard Bernstein. 

Esta situação de prestígio mun-
dial faz com que a Filarmônica dê, 
em média, 200 concertos por ano. 
Depois de se apresentar em São 
Paulo, nesta semana, o conjunto 
ainda viajará para Caracas, Monte-
vidéu, Buenos Aires, Santiago e 
Quito, j u s t i f i c a n d o pelo m e n o s 
uma ausência de 24 anos do conti-
nente sul-americano. 

Estes serão os programas apre-
sentados: na sexta-feira, a Filarmô-
nica apresenta a suite O Mandarim 
Maravilhoso, de Bela Bartok, o Con-

certo para Trompa e Orquestra em si 
bemol maior, op. 91. de Glière, e a 
Sinfonia em dó menor, op. 68, de 
Johannes Brahms. No sábado, o 
programa terá a abertura Leonore 
III, de Beethoven, o Concerto para 
Clarinete e Orquestra de Cordas, de 
Aaron Copland, e Quadros de uma 
Exposição, de Mussorgsky. Estes se-
rão os números ouvidos pelas pes-
soas que já compraram os seus in-
gressos. Quem não tomou esta pro- i 
vidência, não ouvirá desta vez a 
Filarmônica de Nova York. Afinal, 
as entradas para estas duas apre-
sentações em São Paulo já estão 
totalemnte esgotadas há semanas, 
t am CrS 25.000,00. Às 21 h será 
servido o jantar (com vinhos chile-
nos); às 23 h início do show, tan to 
na sexta-feira quanto no sábado. 
No domingo, Sammy apresenta-se 
às 20h30 no Palácio das Conven-
ções do Anhembi com ingressos a 
CrS 5.000,00 no setor I; CrS 3.000,00 
no setor II; e CrS 1.500,00 no setor 
III. 

Depois de participar e conse-
guir boas classificações em festi-
vais universitários, a Banda de Cho-
que fez a abertura de alguns espetá-
culos de Arrigo Barnabé com a 
Banda Sabor de Veneno, participou 
do projeto Virada Paulista e fez 
uma curta temporada na Paulicéia 
D e s v a i r a d a , de N é l s o n M o t t a . 
Atualmente, a banda tem dez inte-
grantes em teclados, sopros, cor-


