
17 6.0 SARAU 

A CULTURA ARTíSTICA DO RIO DE JANEIRO apresentar.]: 
DOMINGO, 29, às 17 horas, no Teatro Municipal o famoso violon
celista f:rancês. 

BERNARD M I CHEL I N 

um dos mais festejados artistas contemporâneos. 
Há muitos anos o Rio não ouve um recital de violoncelo, 

pois desde os concêrtos de Feuermann e Casals, em 1936 e 1937, 
n unca mais nos visitou um violoncelista de fama in ternacional. 

Chamamos pois a atenção dos associados para esta vesperal 
de domingo, que vai apresentar. ~ernard Michelin, que viaja com 
seu próprio acompanhador, o pianista Pierre Dervaux. 
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ás 21 horas. 



ALICE RIBEIRO 
Alice Ribeiro se apresenta hoje aos associados de CULTURA 

ARTíSTICA. A sua carreira artística foi rápida e vibrante. Co

meçou os seus estudos com o professor Murillo Carvalho e, antes 

de terminados os três primeiros anos de trabalho, já se apresen

tava como ilustradora em uma conferência do mestre, executando 

os mais difíceis passos da técnica vocal e interpretando um pro

grama que abrangia arias de coloratura e "lieder" de Schubert 

e Fauré. Desde então a sua carreira, tanto na Ópera como na 

música de câmara, tem sido brilhante e promissora. 

Em pouco tempo a crítica passou a considerá-la como a nossa 

:nelhor camerista. 

Em concêrtos sinfônicos Alice Ribeiro se fez ouvir, como so

lista, tendo interpretado obras importantes como a "Nona" de 

Beethoven e o moteto "Exultate Jubilate", de Mozart. Os seus 

concêrtos de música de câmara mereceram o aplauso das pla

téias de várias cidades do BrasiL que a festejaram entusiastica

mente. Na ópera, atuou ao lado de Bruna Castagna, Warren, 

Florence Kirk, Jennie Tourel ,Jan Kiepura, Narina Greco e Charles 

Kulman. 

Para CULTURA ARTíSTICA Alice Ribeiro compôs um progra

ma esplêndido, onde as suas altas qualidades de cantora serão 

destacadas em vários gêneros. Iniciando o seu recital pelos clás

sicos, Alice Ribeiro, grande interprete de Fauré, de que festeja

mos o centenário, dar-nosrá na segunda parte os deliciosos "lie

der", Au bord de l'eau e Clair de Lune, para dedicar todo o final 

do concêrto aos brasileiros. 

CULTURA ARTíSTICA sente-se honrada em apresentar aos 

seus associados um dos mais altos valores da música brasileira. 
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Ao Piano: FRANCISCO MIGNONE 


