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Mais de seis mil pessoas se beneficiaram das inúmeras 
atividades realizadas ao longo de 2017:

– Masterclasses com músicos do Trio Wanderer, Potsdam Chamber 
Orchestra, Emmanuel Pahud, Meng Su, Royal Northern Sinfonia, 
YOA, Aniello Desiderio e Cappella Mediterranea; 

– Aula pública de violino barroco com Chouchane Siranossian  
do Concert de La Loge;

– Ensaios abertos de Potsdam Chamber Orchestra, Quarteto 
Emerson e Orquestra Nacional do Capitólio de Toulouse;

– Concertos de câmara e ensaio geral com músicos da YOA – 
Orquestra das Américas, no Instituto Baccarelli;

– Concerto gratuito da YOA – Orquestra das Américas no  
Auditório Ibirapuera;

– Momento Musical Especial com o regente Leonardo García Alarcón.

Agradecemos os Amigos da Cultura Artística e nossos 
parceiros, cujo apoio é fundamental para a realização  
destas atividades!

Educativo 
Cultura Artística
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O início de uma nova etapa 

Em 1912, ano em que a Cultura Artística foi 
fundada, São Paulo contava com uma po-
pulação de aproximadamente 300 mil ha-
bitantes. Àquela altura, no caminho para se 
transformar num centro moderno e menos 
provinciano, um grupo de paulistanos criou 
uma sociedade de amigos para promover 
concertos e recitais de música erudita. 

Com 106 anos de existência, a mais tradi-
cional associação cultural de São Paulo tem 
registrada em sua história concertos an-
tológicos de grandes orquestras, solistas e 
grupos de câmara. Momentos marcantes in-
tegrados ao repertório pessoal de algumas 
gerações de assinantes e frequentadores.

Períodos difíceis também são parte da 
história. O mais crítico deles, em 1961, 
interrompeu a programação do teatro por 
um ano. Hoje, temos questões como as 
modificações realizadas na programação 
devido às alterações da Lei Rouanet, e um 
sério desafio a cumprir: nosso novo teatro, 
um empreendimento tão decisivo para 
a Cultura Artística como a construção da 
primeira sede, inaugurada em 1950.

Como sempre, a abertura de uma nova 
temporada é um acontecimento feliz, tanto 
pela qualidade musical do que será apre-
sentado quanto pela chance de comemo-
rarmos o início de mais uma sequência de 
encontros. E, não menos relevante, uma 
ocasião para celebrarmos os laços que 
unem a Cultura Artística e seu público, 
mantidos desde o primeiro concerto, em 26 
de setembro de 1912.

Sejam todos muito bem-vindos!
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os concertos serão precedidos do momento musical, palestra de camila fresca 
sobre os compositores, peças e intérpretes da noite, que acontece às 20 horas no 
auditório do primeiro andar da sala são paulo.
o conteúdo editorial dos programas da temporada 2018 encontra-se disponível em 
nosso site uma semana antes dos respectivos concertos.

Jan Lisiecki piano

Frédéric Chopin (1810-1849)

 2 Noturnos op. 55    c. 11’
 N. 1 em fá menor
 N. 2 em mi bemol maior

Robert Schumann (1810-1856)

 Nachtstücke op. 23    c. 18’
 Mehr langsam, oft zurückhaltend (Lento, reticentemente)
 Markiert und lebhaft (Marcado e vivo)
 Mit großer Lebhaftigkeit (Com muita vivacidade) 
 Einfach (Simples)

Maurice Ravel (1875-1937)

 Gaspard de la nuit    c. 24’
 Ondine
 Le gibet
 Scarbo

intervalo 
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Sergei Rachmaninoff (1873-1943)

 Morceaux de fantaisie op. 3   c. 21’
 Élégie
 Prélude
 Mélodie
 Polichinelle
 Sérénade

Frédéric Chopin (1810-1849)

 Noturno op. 72 n. 1 em mi menor  c. 5’

 Scherzo n. 1 em si menor op. 20  c. 10’

programação sujeita a alterações.

facebook.com/culturartistica  
instagram: @culturaartistica  
www.culturaartistica.com.br
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Dentro da noite 

Sendo o piano o mais romântico dos instrumen-
tos, é apenas muito coerente que os principais 
compositores do século XIX tenham expressado 
através dele suas concepções sobre um dos temas 
centrais do romantismo: a noite. Mas por que ela, 
a noite? Considerada a questão muito brevemente, 
lembremos como o ‘século das luzes’ trazia como 
promessa a superação da dependência, da ignorân-
cia, da “auto-imposta menoridade” 1 dos homens. 
Sem perder de vista, porém, como o período de 
caos e guerras desencadeado pela Revolução de 
1789, colocando em xeque a promessa iluminista, 
afetaria profundamente músicos, poetas e filósofos 
de toda Europa. O misto de desilusão e nostalgia 
que se percebe em muito da arte romântica pode 
ser relacionado a tal contexto histórico, e se reflete 
em temáticas muito próprias. É assim, portanto, 
que surge no romantismo, como uma nítida reação 
à época pregressa, uma intensa elaboração sobre o 
universo noturno. A noite torna-se lugar de refúgio 
e epifania: nas palavras de Novalis, figura seminal 
do movimento, “não mais era a luz a morada dos 
deuses e seu sinal divino – o véu da noite atiraram 
eles sobre si mesmos; a noite tornou-se o poderoso 
ventre das revelações”.2

Um feliz exemplo do interesse romântico pela 
noite encontramos nos Noturnos de Chopin, 
talvez as páginas para piano mais universalmente 
admiradas. Quando o pianista irlandês John Field 
inventou um gênero novo de música para piano 
e deu-lhe o nome nocturne, não imaginava quão 
importante e popular se tornaria a singela fórmula 
de melodia na mão direita com acompanhamento 
de arpejos na esquerda, com farto uso de pedal 
de sustentação e tempo rubato (a manipulação do 
tempo que tornou-se a essência do estilo interpre-
tativo romântico). Prefaciando a primeira coleção 
completa dos Noturnos de Field, explicava Liszt 

1. Conforme a célebre 
resposta de Immanuel 
Kant à pergunta ‘O 
que é o Iluminismo?’ 
em que o movimen-
to é definido como 
“a emergência do 
homem de sua au-
to-imposta menori-
dade” (Beantwortung 
der Frage: Was ist 
Aufklärung?, 1784).

2. Novalis, Hymnen an 
die Nacht (1800).jo
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como estas obras “abriram o caminho para todas as 
produções que apareceram desde então sob os vários 
títulos de canções sem palavras, improvisos, baladas 
etc.”, e como a Field remontava “a origem de peças 
concebidas para retratar uma emoção subjetiva e 
profunda”. Não se tratava, nessas peças de caráter 
reflexivo e melancólico, de nada semelhante ao que 
se conhecia no século XVIII pelo termo notturno, 
usado para designar obras para pequenas formações 
de câmara, em vários movimentos e para apresenta-
ções ao ar livre: um gênero análogo à ‘serenata’ e ao 
‘divertimento’.

Embora traga a indicação ‘op. 72’, o Noturno em mi 
menor (c. 1829) é em verdade a primeira tentativa de 
Chopin no gênero. O número de opus decorre do fato 
dele ter sido publicado postumamente, como aliás 
diversas outras importantes obras do compositor, e 
não deve obscurecer o fato de que se trata de uma das 
últimas obras compostas em Varsóvia pelo jovem gê-
nio que logo depois, com vinte anos apenas, deixaria 
a Polônia para nunca mais retornar. Como é o caso 
de diversas outras obras da época, revela-se no op. 72 
n. 1 a ascendência da ópera italiana na sua formação 
como compositor, tornada produtiva quando Chopin 
percebeu a possibilidade de uma íntima conexão entre 
o bel canto vocal e o lirismo pianístico que foi sua 
marca maior. Um lugar comum sobre a construção 
melódica chopiniana é que ela deve sua inspiração 
a Bellini – o que é, porém, apenas parte da verdade. 
Ocorre que a cena operística de Varsóvia, à época em 
que Chopin estabeleceu as bases de seu estilo musical, 
era dominada inteiramente por outro nome, Rossini, 
que pode assim ser considerado sua principal fonte. 
A transposição de traços estilísticos da ópera para o 
meio pianístico é visível nos muitos portamenti, fiori-
ture e cadenze de Chopin, recursos típicos da arte dos 
melhores cantores da época, e ademais na frequente 
adição de uma segunda linha melódica em terças 
ou sextas paralelas, construção própria dos duetos 
operísticos que conheceu em sua juventude. Como 
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no caso do Noturno op. 72 n. 1, a rica influência da 
ópera italiana, conjugada a uma técnica harmônica 
essencialmente germânica, manifesta-se também 
na magnífica construção melódica do Noturno op. 
55 n. 2 em mi bemol maior, em que Charles Rosen 
vislumbrou “um uso extremado das fórmulas 
sentimentais operísticas”3 (e que com o seu mais 
tranquilo par, op. 55 n. 1 em fá menor, oferece uma 
das melhores amostras do estilo tardio de Chopin).

O que se manifesta em Chopin como “intensida-
de mórbida” (nas palavras de Rosen, novamente) 
é encontrado com frequência também em Schu-
mann, compositor cuja poética era confessada-
mente ditada por estímulos externos em geral: 
“sou afetado por tudo que acontece no mundo [...] 
tudo o que acontece de extraordinário me im-
pressiona, e sinto-me compelido a expressá-lo em 
música”, escrevia a Clara Wieck em 1838. Exempli-
fica este processo suas Nachtstücke op. 23 (1839), 
peças compostas a partir de premonições inde-
finidas, com visões de “funerais, ataúdes, rostos 
infelizes e desesperados”, como esclareceu Schu-
mann (novamente a Clara). Os presságios seriam 
confirmados pouco depois, com a notícia da morte 
de seu irmão Eduard, e o resultado foi a criação de 
quatro movimentos para os quais Schumann ima-
ginava dar o título geral de Leichenfantasie (Fanta-
sia de cadáveres), derivado de um poema juvenil 
de Schiller. Mas o título foi substituído ao fim por 
Nachtstücke (Peças noturnas), a rigor tão somente 
uma tradução do termo francês nocturne, mas que 
adquire aqui um significado diverso daquele de 
Field e Chopin, sendo de fato a designação de uma 
coletânea de oito contos de E. T. A. Hoffmann. Ao 
contrário do que ocorre em outras de suas re-
presentações da noite, Schumann pensa aqui em 
termos de seções principais e episódios, com con-
trastes expressos muitas vezes pela alternância de 
texturas mais ou menos polifônicas (sendo aqui o 
cânone sua forma preferencial de polifonia) e uma 

3. Charles Rosen, The 
romantic generation 
(1995).
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insistência rítmica que se tornaria uma marca do pe-
ríodo tardio de Schumann – características que fazem 
do pequeno ciclo uma visionária obra de transição.

O que dissemos há pouco sobre o piano – sua 
definição como “o mais romântico dos instrumentos” 
– justifica-se mais claramente quando tratamos da 
música de Sergei Rachmaninoff, virtuose russo que 
prolongou o romantismo século XX adentro. Muito da 
música para teclado do século XVIII – e por vezes até 
mesmo de Beethoven – pode ser compreendida como 
uma adaptação para duas mãos de pensamentos que 
se realizariam mais plenamente por outros meios – 
orquestral, vocal ou de câmara. Com o romantismo, 
porém, o piano adquire uma estética própria do som 
e da interpretação. E se há referência a algo para além 
do piano, neste caso é o piano que fala sobre alguma 
coisa, e não o contrário. O estilo pianístico-sentimen-
tal de Chopin, somado à escrita polifônica estabelecida 
por Schumann e à virtuosidade de Liszt conformam, 
grosso modo, o paradigma idiomático do piano ro-
mântico, que encontrou em Rachmaninoff um de seus 
maiores, e últimos, expoentes. Sua Élégie, primeiro 
número dos Morceaux de fantaisie op. 3 (1892), nada 
mais é que um noturno, preenchendo todos os requi-
sitos estabelecidos por Field e Chopin. Em Prélude, 
uma das mais conhecidas obras de Rachmaninoff, é 
experimentado pela primeira vez o artifício de simular 
o som grave dos sinos que, como disse anos depois o 
compositor, “dominavam todas as cidades da Rússia 
que eu conhecia – Novgorod, Kiev, Moscou”. Mélodie 
retoma a prática chopiniana de dar a melodia à mão 
esquerda do pianista e o acompanhamento à direita, 
para depois dobrar a melodia com as duas. O mesmo 
artifício é empregado também na seção central de 
Polichinelle, na qual Rachmaninoff emerge no mais 
típico de sua expressão, e surpreendentemente no 
contexto de uma peça de caráter humorístico. Com 
Sérénade, que após uma breve introdução deságua 
num tranquilo Tempo di valse, Rachmaninoff exibe 
mais uma marca do seu estilo: a melodia simples e 
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direta, por vezes de caráter quase popular, que 
sem dúvida contribuiu para a enorme notoriedade 
de que goza até hoje.

Sobre Gaspard de la nuit (1908), ciclo com o  
subtítulo 3 poèmes pour piano d’après Aloysius  
Bertrand, Maurice Ravel diria tratar-se, duas déca-
das depois, de “três poemas românticos de virtuo-
sidade transcendente”. A declaração, mais do que 
autocontraditória (uma vez que o compositor disse-
ra antes, a propósito de Scarbo, movimento final do 
conjunto, tratar-se de “uma caricatura do romantis-
mo”), revela-se como um legítimo ato falho. O que 
mostra, de fato, é como mesmo para um compo-
sitor moderno como Ravel, reconhecido pela objeti-
vidade da técnica, pelo apego às formas clássicas e 
inclinações neoclássicas (leia-se: antirromânticas), 
pensar a virtuosidade pianística fora do paradigma 
romântico significava um desafio quase insuperável. 
Como o próprio vocabulário do compositor indica, 
a virtuosidade em questão remete aos Études  
d’exécution transcendante de Liszt, exemplos aliás  
do princípio, abraçado aqui por Ravel, de funda-
mentar a música na inspiração poética. No livro 
homônimo de Bertrand, que identifica como 
verdadeiro autor dos poemas ninguém menos que 
Satã (sob o pseudônimo “Gaspard de la nuit”), Ravel 
encontrou o substrato poético sobre o qual conce-
beu, como veremos, associações musicais bastante 
determinadas. Ondine, ninfa da água que procura 
seduzir um homem com “um murmúrio parecido 
com os cantos entrecortados de uma voz triste e 
suave”,4 é retratada por uma melodia que emerge 
da harmonia de uma figura em fusas, contínua e 
sussurrante, no registro agudo do piano; seu passo 
lento, que contrasta com o rápido acompanhamen-
to, estabelece dois níveis distintos de movimento, 
um padrão que Ravel abandona apenas para retra-
tar a agitação das águas, com arpejos e glissandi. 
Em Le gibet (A forca), o narrador pergunta-se por 
um som que ouve no crepúsculo: o sopro do vento 

4. Esta citação e a 
seguinte provêm das 
epígrafes de cada 
peça do Gaspard de 
la nuit.
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da noite, o suspiro de um homem na forca, ou sinos 
que ressoam numa cidade no horizonte? Ravel vê, com 
isso, uma oportunidade de dar vazão à sua predileção 
por padrões estáveis e rígidos, e a reiteração constante 
do si bemol, aqui, pode representar tanto o balanço 
do cadáver na forca quanto todas as demais possíveis 
fontes do monótono e misterioso som. Scarbo, por fim, 
apresenta um duende que assombra o poeta “quando, 
à meia-noite, a lua brilha no céu como um escudo 
prateado num muro azul-celeste”. A virtuosidade, em-
bora deliberada, não soa jamais artificial, as exigências 
técnicas subordinando-se sempre à premissa poética. 
A conexão com a noite romântica, mais do que uma 
aproximação vaga, é aqui um fato literário: pois a ins-
piração de Bertrand para seu Gaspard de la nuit foi não 
outra que as Fantasiestücke de Hoffmann, cujo estilo 
encontrou inúmeros imitadores na França por volta 
de 1830. Confirmando a conexão, Ravel insere como 
epígrafe, em Scarbo, uma pequena citação das mesmas 
Nachtstücke que sugeriram a Schumann o título final 
de seu op. 23. 

A noite fantasmagórica de Schumann, porém, mani-
festa-se em Ravel como noite de pavor e alucinação.

Encerra o programa o Scherzo n.1 em si menor op. 
20 (c. 1835) de Chopin, um desenvolvimento muito 
particular do scherzo beethoveniano que demonstra 
bem o que Liszt descreveu como a “concentrada exas-
peração, um desespero, por vezes irônico” do estilo 
do chopiniano. O título com que foi publicado em 
Londres logo após a sua composição – Le banquet  
infernal – foi há muito esquecido, mas ajuda com-
preender o impacto da obra em seu próprio tempo e 
ainda hoje. Como um contrapeso às sugestões diabó-
licas da primeira e da última parte do Scherzo, Chopin 
valeu-se, na seção central da peça, de uma plácida 
melodia natalina polonesa (Lulajże Jezuniu – Dorme, 
pequeno Jesus).

joão vicente vidal  é pianista e musicólogo.
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Saiba mais — Jan Lisiecki possui seu próprio canal no 
Youtube, no qual é possível vê-lo interpretar obras de 
Mendelssohn, Chopin e Bach. Já no canal da Deutsche 
Grammophon, há trailers de todos os CDs lançados 
pelo jovem pianista.



Jan Lisiecki
Com 22 anos de idade, o canadense Jan Lisiecki 
tem sido aclamado por sua maturidade inter-
pretativa, técnica refinada e sensibilidade. Para 
o New York Times, trata-se de um pianista “que 
faz cada nota valer a pena”. 

Lisiecki ganhou os holofotes em 2010, após o 
Instituto Fryderyk Chopin lançar uma gravação 
sua com os concertos para piano do compositor 
polonês. A BBC Music Magazine foi a primeira 
a chamar atenção para a “musicalidade madu-
ra” do artista e elogiou a sensibilidade de suas 
interpretações de Chopin. O lançamento foi 
premiado na França com o prestigioso Diapason 
Découverte. 

O passo seguinte foi assinar um contrato ex-
clusivo com a Deutsche Grammophon, quando 
ele tinha apenas 15 anos. A parceria já rendeu 
quatro álbuns. O primeiro traz os Concertos para 
piano de Mozart K. 466 e 467 e o segundo, com 
os Estudos op. 10 e 25 de Chopin, foi louvado 
pela revista Gramophone por “ser tocado como 
música pura, tão naturalmente como se respira”. 
Em 2016 e 2017, ele ainda lançou álbuns dedica-
dos a Schumann e Chopin.

Já tendo se apresentado em renomadas salas 
internacionais e ao lado de orquestras como 
New York Philharmonic e BBC Symphony 
Orchestra, Jan Lisiecki afirma que seu objetivo é 
sempre tocar de maneira a revelar a beleza e o 
brilho da obra original. “Entrar em uma sala de 
concerto deve ser como entrar em um santuá-
rio. É um momento de reflexão, e espera-se que 
todos saiam diferentes, renovados e inspirados”.
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Michael e Alina Perlman
Minidi Pedroso
Nádia e Olavo Setúbal Jr.
Nelson Nery Junior
Otto Baumgart
Paulo Proushan
Roberto Baumgart
Rosa Maria de Andrade Nery
Ruth M. Lahoz Mendonça de Barros
Sylvia e Flávio Pinho de Almeida
2 mecenas anônimos

MANTENEDORES

Alfredo Rizkallah
Ameribrás
Cleide e Luiz Rodrigues Corvo
Fernando Eckhardt Luzio
Francisca Fagá e Rui Fernando R.Alves
Jayme Blay
Livio De Vivo

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros
Neli Aparecida de Faria
Paulo Guilherme Leser
Regina e Gerald Reiss
Ricard Akagawa
Silvia e Fernando Carramaschi
Thomas Frank Tichauer
Valeria e Antonio Carlos Barbosa de Oliveira
Wilma Kövesi (i.m.)
3 mantenedores anônimos

BENFEITORES

Alberto Whitaker
Antonio Ailton Caseiro
Bruno Alois Nowak
Cássio Augusto Macedo da Silva
Claudio Alberto Cury
Claudio e Selma Cernea
Daniela e Frederico Carramaschi
Edith Ranzini
Eduardo Secchi Munhoz
Edward Launberg
Elias e Elizabeth Rocha Barros
Evangelina Lobato Uchoa
Fernando Lohmann
Francisco Humberto de Abreu Maffei
Francisco J. de Oliveira Jr.
Francisco Montano Filho
Galícia Empreend. e Participações Ltda
Gerard Loeb e Angela Varela
Gustavo e Cida Reis Teixeira
Heinz Jorg Gruber
Henri Philippe Reichstul
Henrique Lindenberg Neto
Irmgard Jandyra Rauscher
Isaac Popoutchi
Israel Sancovski
Jayme Sverner
José e Priscila Goldenberg
Junia Borges Botelho
Katalin Borger
Lea Regina Caffaro Terra
Leo Kupfer
Luci Banks Leite
Lúcia Lohmann e Nemer Rahal
Luiz Marcello M. de Azevedo Filho
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M. Bernardete Baretto de Menezes 
Sampaio
Malú Pereira de Almeida
Marcos de Mattos Pimenta
Maria Adelaide Amaral
Maria Teresa Igel
MV Pratini de Moraes
Nelson Jafet
Nelson Pereira dos Reis
Nelson Vieira Barreira
Patricia de Moraes
Paulo Bruna
Paulo Cezar Aragão
Ricardo Luiz Becker
Roberto e Luzila Calvo
Roberto Falzoni
Rosa Maria Graziano
Ruy Souza e Silva e Fátima Zorzato
Ulysses de Paula Eduardo Jr.
Vavy Pacheco Borges
Walter Ceneviva
6  benfeitores anônimos

APOIADORES

Alberto Cazaux
Ana Cristina Arantes
Ana Elisa e Eugenio Staub Filho
Ana Maria Malik
Andrea Sandro Calabi
Antonio Manuel Azevedo
Arnaldo Malheiros
Arnoldo Wald
Beatriz e Numa Valle
Beatriz Garcez Lohmann
Bernardo Guerra
Betty Mindlin
Carlos Mendes Pinheiro Junior
Carmen Guarini
Charles e Sandra Cambur
Clara Akiko Kobashi Silva
Clarissa Kobashi Silva
Claudia Annunziata G. Musto
Cristina e Richard Barczinski
Dan Linetzky Waitzberg
Eduardo Molan Gaban
Eliana Regina Marques Zlochevsky

Eric Alexander Klug
Fernando Antonio Pinto Silva
Francisco,Mariana e Gabriela Turra
Gustavo Henrique Machado de Carvalho
Helio e Livia Elkis
Issei e Marcia Abe
Jorge e Lisabeth Diamant
José Carlos Dias
José de Paula Monteiro Neto
José Theophilo Ramos Jr.
Leda Tronca
Lilia Katri Moritz Schwarz
Luiz Alberto Placido Penna
Luiz Diederichsen Villares
Luiz Schwarcz
Marcelo Gutglas
Maria Cecilia Comegno
Maria da Graça e Mario Luiz Rocco
Maria do Carmo Risi
Maria Joaquina Marques Dias
Marta Cristina Fiore Lazzarine
Marta D. Grostein
Milton Goldfarb
Omar Fernandes Aly
Pedro Spyridion Yannoulis
Plinio J. Marafon
Raul Corrêa da Silva
Regina Celidonio e Luiz Fernando Caiuby L. da Silva
Ricardo Di Rienzo
Sandra e Charles Cambur
22 Apoiadores anônimos

Lista atualizada em 1 de março de 2018

Para mais informações ligue para 11) 3256 0223,  
escreva para amigos@culturaartistica.com.br  
ou visite www.culturaartistica.com.br/amigos
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Teatro Cultura Artística
Agradecemos a todos que têm contribuído, de diversas maneiras, 
para o esforço de construção do novo Teatro Cultura Artística.

Adolpho Leirner
Affonso Celso Pastore
Agência Estado
Aggrego Consultores
Airton Bobrow
Alexandre e Silvia Fix
Alfredo Egydio Setúbal
Alfredo Rizkallah
Álvaro Luís Fleury Malheiros
Ana Maria Levy Villela Igel
Antonio Carlos Barbosa de Oliveira
Antonio Carlos de Araújo Cintra
Antonio Corrêa Meyer
Arnaldo Malheiros
Arsenio Negro Jr.
Aurora Bebidas e Alimentos Finos
Banco Pine
Banco Safra
Bicbanco
Bruno Alois Nowak
Calçados Casa Eurico
Camargo Correa
Camilla Telles Ferreira Santos
Carlos Nehring Netto
CCE
Center Norte
Cláudio e Rose Sonder
Cleõmenes Mário Dias Baptista (i.m.)
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração
Daniela Cerri Seibel e Helio Seibel
Dario Chebel Labaki Neto
Dora Rosset
Editora Pinsky Ltda.
Elias Victor Nigri
Elisa Wolynec
EMS
Erwin e Marie Kaufmann
Eurofarma
Fabio de Campos Lilla
Fanny Ribenboin Fix

Fernando Eckhardt Luzio
Fernando Lohmann
Fernão Carlos Botelho Bracher
Festival de Salzburgo
Flávio e Sylvia Pinho de Almeida
Francisca Nelida Ostrowicz
Francisco H. de Abreu Maffei
Frédéric de Mariz
Frederico Lohmann
Fundação Filantrópica Arymax
Gerard Loeb
Gioconda Bordon
Giovanni Guido Cerri
Heinz J. Gruber
Helga Verena Maffei
Henri Philippe Reichstul
Henri Slezynger
Henrique Meirelles
Idort/SP
Israel Vainboim
Jacques Caradec
Jairo Cupertino
Jayme Blay
Jayme Bobrow
Jayme Sverner
Joaquim de Alcântara Machado de Oliveira
Jorge Diamant
José Carlos e Lucila Evangelista
José E. Queiroz Guimarães
José Ephim Mindlin
Jose Luiz Egydio Setúbal
José M. Martinez Zaragoza
José Roberto Mendonça de Barros
José Roberto Opice
Jovelino Carvalho Mineiro Filho
Katalin Borger
Lea Regina Caffaro Terra
Leo Madeiras
Livio De Vivo
Luís Stuhlberger

Principais doadores (R$ 5.000,00 ou mais)

PATROCINADORES
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REALIZAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
CULTURA

Luiz Diederichsen Villares
Luiz Gonzaga Marinho Brandão
Luiz Rodrigues Corvo
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Mahle Metal Leve
Maria Adelaide Amaral
Maria Alice Setúbal
Maria Bonomi
Maria Helena de Albuquerque Lins
Marina Lafer
Mário Arthur Adler
Marisa e Jan Eichbaum
Martha Diederichsen Stickel
Michael e Alina Perlman
Milú Villela
Minidi Pedroso
Moshe Sendacz
Nádia e Olavo Setúbal Jr.
Natura
Neli Aparecida de Faria
Nelson Reis
Nelson Vieira Barreira
Oi Futuro
Oswaldo Henrique Silveira
Otto Baumgart Indústria e Comércio
Paulo Bruna
Paulo Setúbal Neto
Pedro Herz
Pedro Pullen Parente
Pinheiro Neto Advogados
Polierg Tubos e Conexões
Polimold Industrial S.A.
Porto Seguro
Raphael Pereira Crizantho
Ricard Takeshi Akagawa
Ricardo Egydio Setúbal
Ricardo Feltre
Ricardo Ramenzoni
Richard Barczinski
Roberto Baumgart

Gostaríamos de agradecer também doações 
de mais de 200 empresas e indivíduos que 
contribuíram com até  R$ 5.000,00. 
Lamentamos não poder, por limitação de espaço, 
citá-los nominalmente.

Roberto e Luizila Calvo
Roberto Egydio Setúbal
Ruth Lahoz Mendonça de Barros
Ruy e Celia Korbivcher
Salim Taufic Schahin
Samy Katz
Sandor e Mariane Szego
Santander
São José Construções e Comércio (Construtora São José)
Silvia Dias Alcântara Machado
Stela e Jayme Blay
Suzano
Tamas Makray
Theodoro Jorge Flank
Thomas Kunze
Thyrso Martins
Unigel
Ursula Baumgart
Vale
Vavy Pacheco Borges
Vitor Maiorino Netto
Vivian Abdalla Hannud
Volkswagen do Brasil Ind. de Veículos Automotores Ltda.
Wolfgang Knapp
Yara Rossi
3 Doadores Anônimos
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A plataforma digital do Estadão 
também em App.
O Estadão Jornal Digital com navegação ainda mais 
fácil e intuitiva no tablet ou smartphone.

Notícias e análises sobre 
política, economia, esportes, 
cultura e os melhores 
colunistas, a qualquer 
hora e em qualquer lugar.

Facilidades:

Leitura do Estadão Jornal Digital na versão web, tablet, 
Android e IOS;

Navegação horizontal, mais simples e intuitiva;

Áudio em todas as notícias. Ouça, quando não for possível ler;

Leitura da matéria completa ao clicar no título;

Funções de compartilhamento de notícias;

Salve suas notícias preferidas em Favoritos.

Faça o download do aplicativo Estadão Jornal Digital.
Android App no Disponível na 

App Store

E, se você ainda 
não é assinante, ligue: 
0800 014 9000 ou acesse: 
estadao.com.br/assine 

Siga o Estadão: Acesse: www.estadao.com.br
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Programação e datas sujeitas a alterações

série branca
11 de abril

Camerata Salzburg
Gregory Ahss regência
Bernarda Fink mezzo-soprano

14 de maio
Orchestre de la  
Suisse Romande
Jonathan Nott regência
Nelson Goerner piano

26 de junho
Geneva Camerata
Pieter Wispelwey violoncelo 

3 de setembro
Orquestra Filarmônica  
de Dresden
Michael Sanderling regência
Herbert Schuch piano

2 de outubro 
Yuja Wang piano

27 de novembro
Carolin Widmann violino
Simon Lepper piano

série azul 
13 de março

Jan Lisiecki piano

15 de maio
Orchestre de la  
Suisse Romande
Jonathan Nott regência
Xavier Phillips violoncelo

11 de junho
Les Violons du Roy
Bernard Labadie regência
Magdalena Kožená mezzo-soprano

4 de setembro
Orquestra Filarmônica  
de Dresden
Michael Sanderling regência
Herbert Schuch piano

23 de outubro
Quarteto Modigliani
Jean-Frédéric Neuburger piano

6 de novembro
Orquestra de Câmara de Viena
Stefan Vladar piano

Concertos Extra-Assinatura
27 de março | concerto de páscoa

Os Músicos de Capella
Luis Otavio Santos direção e violino barroco

12 de setembro | concerto de primavera
Orquestra Jovem da Alemanha
Jonathan Nott regência

11 de dezembro | concerto de natal
Os Músicos de Capella
Luis Otavio Santos direção e violino barroco


