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temporada 
cultura artística 2019
sala são paulo, 21h

19–20.03
antonio meneses 
violoncelo
cristian budu 
piano 

23–24.04
orquestra 
sinfônica 
da antuérpia
—
robert trevino 
regência
dezsö ránki 
piano

21–22.05
alessio bax 
piano
lucille chung 
piano

4–5.06
orquestra 
de câmara 
da irlanda
—
jörg widmann 
regência

25–26.06
alexandre 
tharaud 
piano

17–18.09
quarteto ébène

1–2.10
orquestra 
sinfônica 
de montreal
—
kent nagano 
regência
alexandra soumm 
violino

22–23.10
joyce didonato 
mezzo-soprano
il pomo d’oro

5–6.11
nelson freire 
piano

série de  
violão 2019
mube, 21h

12.03
fabio zanon

29.04
sharon isbin

9.05
aniello desiderio

20.08
duo assad

24.09
thibaut garcia

Programação e datas 
sujeitas a alteraçãofoto da capa: May Zircus
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O conteúdo editorial dos programas da 
temporada 2019 encontra-se disponível 
em nosso site uma semana antes dos 
respectivos concertos. Programação 
sujeita a alterações.

facebook.com/culturartistica 
instagram: @culturaartistica
www.culturaartistica.org

concerto 
extra-
assinatura

sala 
são paulo 

8.10, 21h

maria 
joão pires, 
piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata n.8 dó menor op.13, “Patética”
Grave. Allegro di molto e con brio
Adagio cantabile
Rondo: Allegro

Frédéric Chopin (1810-1849)
Seis Noturnos
Em si bemol menor n.1 op. 9
Em mi-bemol maior n.2 op. 9
Em si maior n.3 op. 9 
Em dó sustenido menor n.1 op. 27
Em ré bemol maior n.2 op. 27
Em mi menor n.1 op.72

intervalo

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata n.32 em dó menor op.111 
Maestoso. Allegro con brio ed appassionato
Arietta. Adagio molto semplice e cantabile



O patético e o sublime  
na música de Beethoven e Chopin

por Mário Videira

A Grande Sonate Pathétique op. 13, publicada em 1799, rapi-
damente tornou-se uma das obras mais célebres de Beethoven, 
sendo a primeira das sonatas do compositor a trazer um título 
indicativo do caráter que a obra deveria representar. O termo 
“patético” (do grego pathos) era proveniente da retórica e, desde 
o início do século Xviii, havia sido incorporado aos principais lé-
xicos sobre a arte musical. Sébastien de Brossard, por exemplo, 
no seu Dictionnaire de Musique (1705) definia o patético como 
“capaz de mover a piedade, compaixão, raiva e outras paixões 
que agitam o coração humano”. Dentre os meios técnicos que 
o compositor poderia utilizar para obter um efeito patético, ele 
enumera o cromatismo, o uso das dissonâncias (especialmente 
os intervalos aumentados e diminutos), dentre outros. Décadas 
mais tarde, Jean-Jacques Rousseau (1768) definiria o patético 
como “gênero de música que tende a pintar e suscitar as paixões 
grandiosas, e mais particularmente a dor e a tristeza”. Dentre os 
teóricos alemães, destaca-se Heinrich Christoph Koch que, no 
seu Musikalisches Lexikon (1802), relaciona o patético ao subli-
me, provavelmente influenciado por Friedrich Schiller e seu en-
saio Über das Pathetische (1793). Beethoven certamente tinha 
consciência de todos esses aspectos estéticos e também a esco-
lha da tonalidade de dó menor parece ter sido cuidadosamente 
pensada para intensificar o efeito “patético” da obra. Com efei-
to, diversos tratados dos séculos Xvii e Xviii atribuíam afetos 
específicos a determinadas tonalidades:  Charpentier, em 1682, 
caracterizava a tonalidade de dó menor como “obscura e triste”. 
Outros autores a descreveram como apropriada para “todos os 
tipos de lamentos”, ou ainda, como uma “tonalidade trágica, 
apropriada à expressão de infortúnios, mortes de heróis, bem 
como ações grandiosas ou lúgubres”.

A Sonata Patética tem início com uma introdução lenta, 
que era pouco usual nas sonatas desse período, marcada pelos 
acordes de sétima diminuta, pelas texturas densas e pelo uso 
eloquente dos silêncios. Diferentemente do que ocorre na Sonata 



op. 111 (também em dó menor), a introdução da Sonata Patética 
é retomada algumas vezes ao longo do primeiro movimento. O 
musicólogo Charles Rosen comenta que “trazer a introdução 
Grave no final do primeiro movimento certamente foi inspirado 
no Quinteto para cordas em ré maior [K. 593] de Mozart. Mas 
voltar a ela no início do desenvolvimento era uma novidade”. 
Alguns contemporâneos de Beethoven descreveram o Allegro 
molto e con brio” como um movimento “tempestuoso e agitado,  
dotado de uma escrita quase sinfônica, ao passo que os dois 
últimos movimentos possuem uma escrita mais tradicional. O 
Adagio cantabile já foi comparado a uma espécie de “romance sem 
palavras”, enquanto o retorno do caráter patético no Rondó final 
confere à obra uma unidade estética que foi muito bem recebida 
pelos críticos musicais da época.

Em abril de 1820, Beethoven recebe uma carta do editor 
Schlesinger, propondo que ele  escrevesse um conjunto de três 
sonatas. Estas, que se tornariam as últimas obras no gênero 
escritas pelo compositor, contêm algumas características comuns, 
como a utilização da fuga e do tema com variações. Ao que tudo 
indica, Beethoven começou a compor a Sonata op. 111 por volta 
de janeiro de 1822. A obra possui apenas dois movimentos: como 
notou o musicólogo Barry Cooper, a “composição de uma sonata 
com um movimento rápido e em tonalidade menor, seguido por 
um adagio em modo maior” – como é o caso da Sonata op. 111 – 
“parecia ser uma inovação audaciosa”.

A Sonata op. 111 pode ser caracterizada como uma obra 
de “estilo tardio”, no sentido empregado por Theodor Adorno 
e Edward Said: “As obras tardias de Beethoven não se deixam 
apaziguar por uma síntese superior, não se conformam a ne-
nhum esquema e não podem ser resolvidas ou conciliadas, e 
não possuem nada de ornamental ou simbólico”. Também aqui, 
Beethoven explora as potencialidades dramáticas do acorde de 
sétima diminuta, movendo-se com total liberdade em relação aos 
esquemas da sonata clássica: no desenvolvimento, Beethoven 

escreve uma fuga sobre o primeiro tema e encerra o movimento 
em pianissimo, já como uma espécie de transição para o segundo 
movimento – uma Arietta com cinco variações, cujo final etéreo 
já se encaminha em direção ao transcendente. Thomas Mann, no 
romance Doutor Fausto (1947), descreve o último movimento da 
Sonata op. 111 como uma espécie de ápice e conclusão da própria 
forma sonata, enquanto gênero artístico: “A sonata havia alcan-
çado seu fim, um fim sem nenhum retorno. O aceno de adeus era 
despedida também nesse sentido, despedida da [forma] sonata”. 
 
De acordo com seus biógrafos, Frédéric Chopin sentia-se mais 
à vontade tocando para pequenos círculos de conhecedores do 
que para grandes plateias. A atmosfera intimista desses salões 
valorizava as sutilezas de sonoridade e favorecia uma escuta mais 
concentrada de suas obras. De acordo com alguns musicólogos, 
ao longo do percurso criativo de Chopin é possível identificar três 
fontes de inspiração que se mantiveram constantes: o contraponto 
de Bach, os ritmos e harmonias de sua Polônia natal e, por fim, 
a ópera italiana. Em seus noturnos, Chopin realiza uma espécie 
de síntese entre a sofisticação de seu pensamento harmônico e 
a técnica de cantabile de Bellini, entre o movimento polifônico 
das vozes e a ornamentação característica das melodias do 
bel canto, alcançando uma variedade e complexidade que em 
muito ultrapassavam predecessores como John Field. Como 
bem notou o crítico Charles Rosen, “a intensidade do detalhe e 
a maestria da forma polifônica complexa na música de Chopin 
não possuem paralelos em sua própria época, e tornam sua obra, 
apesar de sua imensa popularidade, a realização mais particular 
e esotérica do período”.

MÁrio viDeira é professor de piano, estética musical e 
história da ópera na USp. Publicou o livro O Romantismo e 
o Belo Musical (Ed. Unesp, 2006), além de diversos artigos 
em revistas especializadas.



Uma rara sensibilidade artística aliada a invulgar inteligência 
musical, servidas ainda por prodigiosa técnica pianística, con-
sagram internacionalmente Maria João Pires como a intérprete 
ideal e paradigmática de um vasto e abrangente repertório, 
que se exprime em estéticas que vão de Bach até os grandes 
mestres do romantismo.

Nascida em Lisboa em 1944, Maria João Pires fez a sua 
primeira atuação pública aos 4 anos e iniciou os estudos de 
música com Campos Coelho e Francine Benoît, continuando 
na Alemanha com Rosl Schmid e Karl Engel. Além de recitais 
em todo mundo, concertos com orquestras e maestros emble-
máticos, ela fez gravações para a Erato durante 15 anos, e para 
a Deutsche Grammophon por 20 anos.

Além da atividade internacional de grande concertista,  
Maria João Pires dedica-se a um projeto pedagógico e social, o Cen-
tro de Artes de Belgais. Fundado por ela, o Centro oferece workshops 
interdisciplinares para músicos profissionais e amantes da música,  
além de realizar concertos e gravações regulares. 

maria joão pires



24–25.03
trio wanderer

14–15.04
orchestre de chambre 
nouvelle europe
—
nicolas krauze  
regente
alena baeva violino

28–29.05
quarteto hagen

9–10.06
daniil trifonov piano

23–24.06
orquestra  
nacional russa
—
kirill karabits regente
nicolai luganski  
piano

8–9.09
gautier capuçon
violoncelo
jerôme ducros piano

22–23.09
orquestra sinfônica  
de bamberg
—
jakub hrusa regente
piotr  
anderszewski  
piano

6–7.10
khatia  
buniatishvili  
piano

27–28.10
le concert de la loge
—
julien chauvin
violino e  
direção artística
philippe jaroussky 
contratenor

17–18.11 
academy of saint 
martin in the fields
—
joshua bell
direção e violino

31.03
duo siqueira lima

12.05
duo aniello 
desiderio e 
zoran dukic

2.06
goran  
krivokapic

1.11
igor klokov

24.10
joão camarero

programação e datas 
sujeitas a alteração

temporada 2020 
sala são paulo, 
21h

série de violão 
2020, masp 
21h

contribua à 
reconstrução do 
teatro cultura 
artística!

Em julho deste ano completamos a primeira fase das 
obras de reconstrução do Teatro Cultura Artística.É 
portanto, com enorme satisfação que neste momento 
lançamos a campanha de arrecadação de recursos  
para conclusão das obras. O objetivo é reinaugurarmos o Tea-
tro no final de 2021, de forma que em 2022, quando a Cultura 
Artística completará 110 anos de existência, nossa programação 
volte a acontecer na Rua Nestor Pestana.

É possível doar qualquer valor. Para tanto, basta entrar em  
contato pelo telefone indicado abaixo ou visite o nosso site. 
A  p a r t i r  d e  R $ 6 0 0 ,  o s  d o a d o r e s  p a s s a m  
a fazer parte dos Amigos da Cultura Artística e, a par-
tir de R$ 30.000 também do programa de Patronos.  

inforMaçõeS: 
(11) 3256.0223 ou culturaartistica.org



Os Amigos da Cultura Artística são 
hoje os maiores apoiadores
da instituição e durante os três 
próximos anos, o programa 
ganhará uma importância ainda 
maior. Como já havia ocorrido em 
2008, na ocasião do lançamento 
da campanha de reconstrução do 
Teatro, todas as doações efetuadas 
através do programa de Amigos 
no período entre janeiro de 2019 e 
outubro de 2021 serão canalizadas 
para a etapa  nal de obras do novo 
Cultura Artística.

Conforme descrito abaixo, as 
quatro tradicionais categorias
do programa, bem como as 
contrapartidas oferecidas, 
permanecem as mesmas de 
sempre. Além disso, os Amigos que 
acumularem até a inauguração 
do Teatro doações em valores 
iguais ou maiores que R$30.000, 
passam a ser considerados também 
“Patronos do Teatro Cultura 
Artística” (veja mais detalhes nas 
páginas a seguir).

» Relatório Anual: os Amigos 
recebem por e-mail um exemplar 
do Relatório Anual.

» Isenção fiscal: todos os Amigos 
poderão se valer dos benefícios 
da Lei Federal de Incentivo 
à Cultura, que possibilita 
isenção de até 100% do valor 
da contribuição, até o limite 
de 6% do imposto a pagar, para 
pessoas físicas, e 4%, para pessoas 
jurídicas. Para que a isenção se 
aplique ao imposto relativo ao 
ano de 2019, é necessário que a 
doação seja feita até o dia 18 de 
dezembro próximo.

» Atividades exclusivas: os Amigos 
são convidados a participar de 
atividades especiais ao longo do 
ano, incluindo visitas guiadas 
a exposições promovidas por 
instituições parcerias. 

» Menção do nome: como de 
costume, os Amigos da Cultura 
Artística terão ao longo de 
2020 seus nomes listados nos 
programas de concerto, no 
relatório anual e no site, sempre de 
acordo com a categoria  
de contribuição.

» Troca de lugares e compra de 
ingressos avulsos: os Amigos têm 
preferência na troca de lugares 
no momento de renovação de 
assinaturas, assim como na 
compra de ingressos avulsos ao 
longo do ano. 

AMIGOS DA  
CULTURA ARTÍSTICA

BenefÍCioS ofereCiDoS  
aoS aMiGoS

apoiaDoreS: r$ 600 — r$ 2.499  
BenfeitoreS: r$ 2.500 — r$ 6.999 
ManteneDoreS: r$ 7.000 — r$ 9.999 
MeCenaS: acima de r$ 10.000



O programa de Patronos do 
Teatro Cultura Artística foi criado 
como forma de reconhecimento 
àqueles que, ao longo dos anos, têm 
contribuído de forma signi cativa 
para que o Teatro Cultura Artística 
volte a abrir suas portas. Dentre
os patronos, estão incluídos os 
doadores e patrocinadores que 
contribuíram com R$ 30 mil 
ou mais, acumulados ao longo 
dos anos, nas diferentes fases de 
reconstrução do prédio, sendo o 
valor das contribuições computado 
conforme a seguir: 

» Doações da primeira fase: as 
mais de 400 doações relativas à 
primeira fase de obras, efetuadas 
entre agosto de 2008 e dezembro 
de 2018, tiveram os valores 
corrigidos pelo CDi — Certi cado 
de Depósito Interbancário até 
31/12/2018. Para saber o valor 
corrigido da sua doação entre 
em contato conosco pelo e-mail 
amigos@culturaartistica.org ou 
pelo telefone (11) 3256.0223;

» Doações da segunda fase: 
doações efetuadas a partir de 
janeiro de 2019 até outubro 
de 2021 (um mês antes da data 
prevista de reabertura) serão 
computadas pelo valor nominal 
da contribuição.

» Relatório Anual: os Patronos 
recebem por e-mail um exemplar 
do Relatório Anual.

» Isenção  scal: todos os Patronos 
poderão se valer dos benefícios 
da Lei Federal de Incentivo 
à Cultura, que possibilita 
isenção de até 100% do valor 
da contribuição, até o limite 
de 6% do imposto a pagar, para 
pessoas físicas, e 4%, para pessoas 
jurídicas. Para que a isenção se 
aplique ao imposto relativo ao 
ano de 2019, é necessário que a 
doação seja feita até o dia 18 de 
dezembro próximo.

» Atividades exclusivas: os Patronos 
são convidados a participar de 
atividades especiais ao longo do 
ano, incluindo visitas guiadas 
a exposições promovidas por 
instituições parcerias.

» Menção do nome: os Patronos
 do Teatro Cultura Artística 

terão seus nomes listados nas 
paredes de agradecimentos à 
direita e à esquerda da entrada 
principal do novo Teatro Cultura 
Artística, nos programas de 
concerto, no relatório anual, no 
site, sempre de acordo com a 

categoria de contribuição. Além 
disso, Patronos Rubi, Esmeralda 
e Diamante serão também 
homenageados com nome em 
espaços do futuro Teatro (para 
mais detalhes, por favor entre em 
contato conosco).

» Escolha de lugares nas séries de 
concerto do novo Teatro Cultura 
Artística: os Patronos terão 
preferência na escolha de lugares 
no momento da renovação ou 
contratação de assinaturas no 
novo Teatro Cultura Artística.

PATRONOS DO  
TEATRO CULTURA ARTÍSTICA

BENEFÍCIOS OFERECIDOS 
AOS PATRONOS

Além disso, os Patronos também estão 
divididos nas categorias a seguir:

tUrMalina: r$ 30.000 — r$ 99.999  
Safira: r$ 100.000 — r$ 299.999
rUBi: r$ 300.000 — r$ 999.999 
eSMeralDa: r$ 1.000.000 — r$ 3.999.999 
DiaMante: acima de r$ 4.000.000

É possível efetivar sua contribuição 
pelo telefone  
(11) 3256 0223. No caso de Amigos 
e Patronos, a doação também 
pode ser feita em nosso site: 
culturaartistica.org/apoie
 
Nossa equipe está à sua disposição 
para esclarecer quaisquer dúvidas 
e receber suas sugestões.



PATROCÍNIO MASTxER

PATROCÍNIO OURO

PATROCÍNIO PRATA

temporada 2019 PATROCÍNIO BRONzE

APOIO

REALIzAçãO

C A R E



MECENAS
Adolpho Leirner
Alexandre e Silvia Fix
Ameribrás
Ana Lucia e Sergio Comolatti
Ana Maria Igel e Mario Higino 

Leonel
Ane Katrine e Rodolfo Villela 

Marino
Anna Helena Americano de 

Araújo
Antonio Hermann D. M. Azevedo 
Antonio Marcos de Moraes Barros
Carmo e Jovelino Mineiro
Cláudio Thomaz Lobo Sonder
Denise Pauli Pavarina
Fabiana e Eduardo Brenner
Frédéric de Mariz
Gioconda Bordon
Giovanni Guido Cerri
Hélio Seibel
Henri Slezynger e Dora Rosset
Henrique de Campos Meirelles
Israel Vainboim
Jayme Blay
Jean Claude Ramirez
José Carlos Evangelista
José E. Queiroz Guimarães
José Luiz e Sandra Setúbal
José Roberto Opice
Lázaro de Mello Brandão
Lucila Pires Evangelista
Marcelo Kayath
Michael e Alina Perlman
Milú Villela
Minidi Pedroso
Nádia e Olavo Setúbal Jr.
Nelson Nery Junior
Paula e Hitoshi Castro
Paulo Proushan
Renato Bromfman
Rosa Maria de Andrade Nery
Ruth e José Mendonça de 

Barros
Sylvia e Flávio Pinho de Almeida 
3 mecenas anônimos

MANTENEDORES
Alfredo Rizkallah
Cleide e Luiz Rodrigues Corvo
Fernando Eckhardt Luzio
Fernão Carlos Botelho  

Bracher (i.m.)
Gerard Loeb 
Livio De Vivo
Luis e Lilian Stuhlberger
Marcelo Pereira Lopes de 

Medeiros
Maria Zilda Oliveira de Araújo
Neli Aparecida de Faria
Paulo Bruna
Paulo Guilherme Leser
Regina e Gerald Reiss
Ricard Akagawa
Ruy Souza e Silva e Fátima 

Zorzato
Silvia e Fernando Carramaschi
Tamas Makray
Thomas Frank Tichauer
Valeria e Antonio Carlos Barbosa 

de Oliveira
2  mantenedores anônimos

BENFEITORES
Abram e Clarice Topczewski
Alberto Whitaker
Álvaro Luís Fleury Malheiros
Antonio Ailton Caseiro
Arnaldo Malheiros
Augusto Livio Malzoni
Bruno Alois Nowak
Claudio e Selma Cernea
Coaraci N. Do Vale
Daniela e Frederico 

Carramaschi
Dario e Regina Guarita
Eduardo Secchi Munhoz
Edward Launberg
Elias e Elizabeth Rocha Barros
Elza e George Zausner
Elza Lara Loeb
Estela Camargo
Evangelina Lobato Uchoa

Fabio Carramaschi
Fernando Lohmann
Fernando Ometto Moreno
Francisca Fagá e Rui Fernando 

R.Alves
Francisco J. de Oliveira Jr.
Francisco Montano Filho
Galícia Empreend. e 

Participações Ltda
Guilherme Ary Plonski
Gustavo e Cida Reis Teixeira
Heinz Jorg Gruber
Henri Philippe Reichstul 
Henrique Lindenberg Neto
Humberto de Andrade Soares
Isa Melaragno  
Isaac Popoutchi
Israel Sancovski
Jayme Sverner
José e Priscila Goldenberg
Junia Borges Botelho
Katalin Borger
Lea Regina Caffaro Terra
Luis Fernando Aguiar
Luiz Gustavo Fredenhagem 

Victoria
Luiz Roberto de Andrade 

Novaes
M. Bernardete Baretto de 

Menezes Sampaio
Malú Pereira de Almeida
Marcos de Mattos Pimenta
Maria Adelaide Amaral
Maria Bonomi
Maria Helena Peres Oliveira
Maria Lucia e Joaquim de 

Alcantara Machado
Maria Teresa Igel
Marina Cavalcanti de Paula 

Santos
Marly e Claudio Alberto Cury
MV Pratini de Moraes
Nelson Jafet
Nelson Vieira Barreira
Paulo Cezar Aragão
Ricardo Luiz Becker 

Roberto e Luzila Calvo
Roberto Falzoni
Rosa Maria Graziano
Ulysses de Paula Eduardo Jr.
Vavy Pacheco Borges
Victor Abel Grostein
Walter Ceneviva
Wilma Kövesi (i.m.)
12 benfeitores anônimos

APOIADORES
Aderbal Alfredo Calderari 

Bernardes
Adriana Paranhos e Gabriel 

Montagnini
Alberto Cazaux
Ana Elisa e Eugenio Staub Filho
Ana Maria Malik
Andrea Sandro Calabi
Antonio Toledo
Antonio Vidal Esteve
Arnoldo Wald
Beatriz e Numa Valle
Beatriz Garcez Lohmann
Betty Mindlin
Carla Milano
Carlos Eduardo Seo
Carlos Mendes Pinheiro Junior
Carmen Guarini
Ciça Callegari e Luiz  

Eugenio Mello
Clara Akiko Kobashi Silva
Claudia Annunziata G. Musto
Cynthia Lara Loeb
Dan L. Waitzberg
Edith Ranzini 
Eduardo Molan Gaban e Juliana 

Oliveira Domingues
Eliana Regina Marques 

Zlochevsky
Emilio Farah
Eric Alexander Klug
Eugênia Adler
Fátima Duque
Fernando Antonio Pinto e Silva
FFR Advogados Associados

Francisco, Mariana e Gabriela 
Turra

Giuseppe Maria Zamperlini
Helio e Livia Elkis
Horas da  

vida.org.br
Iniciativa Agronegócios
Irmgard Jandyra Rauscher
Issei e Marcia Abe
João Carvalho
João Edevaris de Souza
João Jaco Hazarabedian 
Jorge e Lisabeth Diamant
José Avelino Grota de Souza
José de Paula Monteiro Neto
José Mauro Silveira Peixoto
José Saliby
José Theophilo Ramos Jr.
Keico Sato
Leda Tronca
Léo Forte
Lilia Katri Moritz Schwarz   
Lilian Maria Kanitz
Luci Banks Leite
Luis Renato Oliveira
Luiz Alberto Placido Penna 
Luiz Diederichsen Villares
Luiz Estevam Ianhez
Luiz Fernando Rocco
Luiz Marcello M. de  

Azevedo Filho
Luiz Roberto Giugni
Luiz Schwarcz
M. Cecilia Ribeiro da Silva
M. Luiza Santari  

M.Porto
Marcelo Ferman
Marcelo Gutglas
Marcelo Mattos Araújo
Marco Antonio Grisi
Maria Cecilia Comegno
Maria da Graça e Mario  

Luiz Rocco
Maria do Carmo Risi
Maria Zilda de Aquino
Mario Killner

Marisa e Patrick Nielander
Marta Cristina Fiori Lazzarini
Marta D. Grostein
Mauro Finatti e Caio Morbin
Milton Goldfarb
Monica Junqueira De Camargo
Beatriz e Numa Valle
Omar Fernandes Aly
Oswaldo Henrique Silveira
Patricia Giesteira
Paulo Vicelli
Pedro Spyridion Yannoulis
Raul Corrêa da Silva
Regina Celidonio e Luiz 

Fernando Caiuby L. da Silva
Renato Polizzi
Ricardo Andreoli 
Cristina e Richard Barczinski
Ruth Hiromi Harada
Sandra e Charles Cambur
Sandra Maria Massi
Santuza Paolucci Nogueira 

Bicalho
Sara e Kenneth Geld
Walter Jacob Curi
Yvan Leonardo Barbosa Lima
25 apoiadores anônimos

Lista atualizada em 
25 de julho de 2019

Para mais informações 
ligue para (11) 3256 0223, 
escreva para amigos@
culturaartistica.com.br ou 
visite www.culturaartistica.
com.br/amigos

Amigos da Cultura Artística
Agradecemos a todos que contribuem para 
tornar realidade os espetáculos e projetos 
educativos promovidos pela Cultura Artística.

http://vida.org.br/


PATRONOS DIAMANTE 
BNDES, Bradesco,  
Oi Futuro e Vale 

PATRONOS ESMERALDA 
Atlas Schindler, Camargo 
Corrêa, CBMM, Credit Suisse, 
Família Adler, Família Baumgart, 
Família Jacobsberg, Fundação 
Filantrópica Arymax, Henri 
Szlezynger, Natura, Pinheiro 
Neto Advogados, Porto Seguro, 
Santander, Flávio e Sylvia 
Pinho de Almeida e The Haddad 
Foundation

PATRONOS RUBI 
Ana Maria Levy Villela Igel, Banco 
Safra, Duratex, Machado Meyer 
Sendacz e Opice Advogados, 
Michael e Alina Perlman, Pedro 
Conde Filho, Promon, Semp TCl 
e Suzano 

PATRONOS SAFIRA 
Agência Estado, Banco Pine, 
CCB Brasil, CCE, Cláudio 
e Rose Sonder, Elias Victor 
Nigri, Eurofarma, Festival de 
Salzburg, Frederico Lohmann e 
Frédéric de Mariz, Mahle Metal 
Leve, Ogisa Participações e 
Empreendimentos, Pedro Herz, 
Polierg Tubos e Conexões  
e Polimold Industrial S.A.  
e Yara Rossi 
 
PATRONOS TURMALINA 
Álvaro Luis Fleury Malheiros, 
Center Norte, Engesolos, Fernão 
Carlos Botelho Bracher (i.m.), 
Festival de Salzburgo, Gioconda 
Bordon, Helga Verena Maffei, 
Israel Vainboim, Lea Regina 
Caffaro Terra, Marina Lafer, 
Minidi Pedroso, Otto Baumgart 
Indústria e Comércio, 

Pedro Pullen Parente, Roche, 
Ricardo Feltre, Tamas Makray, 
Volkswagen do Brasil

(Lista atualizada em 01.09.2019) 
 
Gostaríamos de agradecer 
também doações de mais de 
400 empresas e indivíduos 
que contribuíram com até  
R$ 30.000.
Para mais informações, 
ligue para (11) 3256.0223, 
escreva para amigos@
culturaartistica.org, ou visite 
culturaartistica.org/apoie

Patronos do Teatro Cultura Artística
Agradecemos a todos que têm contribuído 
ao esforço de reconstrução do Teatro 
Cultura Artística. 



cultura artística

DIRETORIA

Antonio H. D. M. de Azevedo
presidente

Gioconda Bordon
vice-presidente

diretores
Fernando Lohmann, Frederico 
Carramaschi, Isa Melaragno, 
Ricardo Becker, Rodolfo Villela 
Marino

Frederico Lohmann
superintendente

CONSELhO DE 
ADMINISTRAçãO

Fernando Carramaschi
presidente

Roberto Crissiuma Mesquita
vice-presidente

conselheiros
Antonio Hermann D. M. de 
Azevedo, Carlos Jereissati Filho, 
Carlos José Rauscher, Francisco 
Mesquita Neto, Gérard Loeb, 
Henri Philippe Reichstul, 
Henrique Meirelles, Jayme 
Sverner, Marcelo Kayath, Pedro 
Parente, Roberto Baumgart

conselho consultivo
Adolpho Leirner, Alberto 
Jacobsberg, Alfredo Rizkallah, 
Anna Helena Americano de 
Araújo, Ana Maria Igel, Andrea 
Calabi, Antonio Vidal Esteve, 
Carmo Sodré Mineiro, Cecília 
Ribeiro da Silva, George 
Zausner, Heinz Jörg Gruber, 
Israel Vainboim, José Roberto 
Mendonça de Barros, Marina 
Mesquita, Mário Arthur Adler, 
Patrícia Moraes, Stefano Bridelli, 
Sylvia Pinho de Almeida, 
Thomas Michael Lanz, Yara 
Borges Caznok

programa de sala 
— expediente

Gioconda Bordon
coordenação editorial

Camila Fresca
edição

celso longo + daniel trench
projeto gráfico

governo do estado 
de são paulo 

governador
João Doria

secretaria de cultura 
e economia criativa do 
estado de são paulo

secretário 
Sergio Sá Leitão

secretária adjunta
Cláudia Pedrozo

fundação osesp

presidente de honra
Fernando Henrique Cardoso

CONSELhO DE 
ADMINISTRAçãO

presidente
Fábio Colletti Barbosa

vice-presidente
Antonio Carlos Quintella

diretor executivo
Marcelo Lopes

diretor artístico
Arthur Nestrovski

superintendente
Fausto A. Marcucci Arruda

Secretaria de Cultura e Economia Criativa

SUA EMPRESA
DE AUDITORIA
E CONSULTORIA

Nossa equipe é composta por profissionais experientes de 
diversas áreas, todos treinados e capacitados para entender o 
seu negócio e levar soluções de acordo com sua necessidade.  

Auditoria | Consultoria | Tax | Outsourcing

1ª M&A ADVISOR DE PRIVATE EQUITY 
E VENTURE CAPITAL DO MUNDO
PITCHBOOK LEAGUE TABLES 

NO RANKING

5ª FINANCIAL ADVISOR DO 
MIDDLE MARKET GLOBAL
THOMSON REUTERS

AUDITORIAS DA CVM4ª4ª DUE DILIGENCE ADVISORS
MERGERMARKET HOUSE
LEAGUE TABLE REPORT M

A
IO

R

NETWORK OF 
THE YEAR - IAB 2018



O IGUATEMI SÃO PAULO É UM GRANDE APOIADOR DA ARTE E DOS MOVIMENTOS 
CULTURAIS E ORGULHA-SE DE FAZER PARTE DA TEMPORADA CULTURA 
ARTÍSTICA 2019.

iguatemisp.com.br
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