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26 Quinta-feira 

O Rei da Vela 
de Oswald de Andrade 

Leitura interpretada do 
texto para teatro 

São Paulo, 1933. No escritório de agiotagem Abe
lardo & Abelardo, devedores arruinados suplicam 
acordos. Insensível, explorando aflitos e vendendo 
velas aos agonizantes num país em que ninguém 
morre sem uma vela na mão, Abelardo torna-se o 
Rei da Vela. Novo rico, adquire tradição casando
se com uma herdeira da decadente aristocracia ca
feeira e passa a vida numa esbórnia permanente, 
anárquica e amoral, enaltecendo o fato de ser um 
vencedor pela exploração 

Elenco 
Ada Chaseliov 

Ângela Valéria 

Chico Tenreiro 

Expedito Barreira 

Gilberto Gawronsky 

Guida Vianna 

Pedro Veras 

Tônio Carvalho 

Direção 
Alcione Araújo 

Após a leitura haverá 

debate com o público 

Os ingressos, com lugares 
marcados, serão distribuídos no 

dia do evento, das 12h30 às 
13h30 e a partir das 17h. 

Iniciado o espetáculo não será 
permitida a entrada. 

O Banco 
Nacional de 

Desenvolvimento 
Econômico 

e Social 

APRESENTA 

Programação 
Cultural 
Outubro/89 

Às 18h30 
ENTRADA FRANCA 

• 
Auditório do B N DES 

Av. Chile, 100 
1? subsolo 
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5 Quinta-feira 

Cristina 
Nascimento 

Piano 

A carioca Cristina Nascimento graduou-se em pia
no pela Escola de Música da Universidade Federal 
do Rio de janeiro, onde participou de vários reci
tais e apresentações, tendo sido solista da orques
tra da escola. Atuou, também, como solista da ~r
questra do Teatro Municipal do Rio por ocasião do 
Concurso Francisco Mignone. Premiada inúmeras 
vezes, ganhou, em 1986, uma bolsa para estudar na 
União Soviética, onde fez pós-graduação nos Con
servatórios de Minsk e Tchaikowsky. 

PROGRAMA 

1 a Parte 

Schumann 
Kreisleriana opus 16 

2a Parte 

Liszt 
Sonho de amor 

Chopin 
Polonaise opus 44 n° 5 

Ravel 
Alvorada dei gracioso 

Colaboração: Miguel Fustagno 

11 Quarta-feira 

Trio Oriental 
Eduardo Camenietzki - violão 

Felícia Wang - piano 

Harold Emert - oboé 

Participação especial: 

Lulu Pereira -trombone baixo 

Formado há três anos para pesquisar e divulgar a 
música oriental, o trio é assim constituído: Eduar
do Camenietzki, que tem recebido muitos prêmios 
como compositor e regente, destacando-se o segun
do lugar no Concurso Nacional de Música Erudita 
para Violão; Felícia Wang, filipina radicada no Bra
sil, onde estudou e desenvolve intensa atividade 
musical, incluindo a área pedagógica; e Harold 
Emert, que foi solista em importantes orquestras in
ternacionais e desde 1973 é o primeiro oboísta da 
Orquestra Sinfônica Brasile1ra. 

PROGRAMA 

1 a Parte 2a Parte 
Harold Emert Sun llin e 

Pi ri Wang Zhiewi 

Wen Chi Chung O campo e minha 

Três canções chinesas casa 

Tsui Shi Quan 
Quatro músicas de Harold Emert 

Shangtung Seis discursos 

Folclore das Filipinas sobre um 

Suspiro do coração tema japonês 

Folclore da Coréia Eduardo 
do Sul Camenietzki 

Seu rosto Tsun-kuo 

19-Quinta-feira 

Zé Neto e Banda 
Cu itarra/Violão 

Zé Neto começou a compor e a participar de festi
vais aos dezesseis anos. Dois anos depois, em 1977, 
formou sua primeira banda instrumental. Em 1984 
seguiu para a Europa onde formou a banda Brazu
ca para a tu ar nos circuitos de jazz e MPB. Abriu o 
I nternational Zelt Musik Festival, em 1986, apresen
tando suas composições. A qualidade do trabalho 
desenvolvido em Paris trouxe-o de volta ao Brasil pa
ra lançar o disco que consagrou sua música. 

PROGRAMA 
Zé Neto 
Não tema 

Do lado de cá 
Crescente 

Agreste 
Foi um dia 

Outono 
Baionarada 

Tango 
Entre amigos 

Ozamba 
Do começo mais 

urna vez 
Outros tempos 

Acompanhamento: 

Mazinho Ventura 
baixo 

Mauro Gordo 
bateria 

Renato Franco 
saxofone/flauta 




