
Os ingressos, 
com lugares marcados, 

serão distribuídos 
no dia do evento, 

em dois lotes, 
das 12h30 às 13h30 
e a partir das 17h. 

Iniciada a apresentação, 
não será permitida a entrada. 

Cultura é desenvolvimento 

ESPAÇOBN~ 
Informações 277-7781/277-7801 
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CULTURAL 91 
marco • 

Às 18h30 
Entrada Franca 

Auditório do BN DES 
Av. Chile, 100 

1? subsolo 
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Arthur 
Moreira Lima 

Piano 

Arti sta de projeção internacional, Arthur Morei
ra Lima, em 1956,venceu um concurso da Rádio 
MEC e obteve uma bolsa de estudos na França. 
Em 1965, ainda aluno do Conservatório Tchai
kovsky, de Moscou , projetou-se mundialmente 
através do concurso Chopin , em Varsóvia, igua
lando-se aos grandes intérpretes do compositor. 
Desde então o pianista tem feito turnês em todos 
os continentes, apresentando-se com regentes e 
orquestras de renome. Em seu repertório, além de 
composições clássicas internacionais, a música 
brasileira ocupa um lugar importante. Sua parti
cipação nas manifestações culturais o torna um 
dos mais versáteis e completos intérpretes do nos
so tempo. 

Programa 

Chopin 
Mozart 

Nazareth 
Villa-lobos 

Carlos Gomes 

(tAAKf1r J) 

O artista comentará as peças a serem executadas. 

Clara Sverner 
Piano 

Paulo Moura 
Saxofone 

As carreiras de Clara Sverner e Paulo Moura têm 
muito em comum, sobretudo a sólida formação 
musical. O grande interesse com que se dedica
ram a trilhar o caminho da música, através de au
tores e obras pouco convencionais e de formações 
instrumentais pouco difundidas, levou-os a formar 
o duo em 1982. Intérpretes criativos, estimularam 
o aparecimento de novas obras compostas espe
cialmente para o duo e o surgimento de novos 
conjuntos instrumentais. O erudito e o popular 
fundem-se nas apresentações do duo, cuja atua
ção já o consagrou como um dos mais importan
tes conjuntos camerísticos do panorama musical 
brasileiro. 

Tom)obim 
M. Dubois 
Ronaldo Miranda 
Glazunov 
Gottschalk 

Paulo Moura 

Radamés Gnattali 

Programa 
Luiza 
Mazurca 
Fantasia 
Concerto em mi bemol maior 
Grande fantasia triunfal sobre 
o Hino Nacional Brasileiro 

Chiquinha Gonzaga 
Pixinguinha 

Intervalo 

Improviso 
Tarde de chuva 
Samba-canção 
Melancolia 
Amapá 
Lamento 
Rosa 
Vou vivendo 
Carinhoso 
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