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   A Homenagem 
 



 

Introdução 

O projeto “Claudio Santoro: Obra Completa para Piano Solo”, compreende uma homenagem INÉDITA ao 

CENTENÁRIO DE NASCIMENTO de CLAUDIO FRANCO DE SÁ SANTORO (1919-1989), um dos mais 

prolíficos e criativos compositores da história da música brasileira, criador do Curso de Música da Universidade de 

Brasília (UnB), e fundador da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS). Realizado e 

idealizado pelo pianista e musicólogo Pablo Marquine (1987), natural de Sobradinho-DF, este projeto abarca o 

registro fonográfico (gravação) e a prensagem em CD de sua obra completa para piano solo, bem como a performance 

musical de sua obra no Brasil, Estados Unidos, Bulgária, entre outros países. O lançamento da gravação da obra 

completa será realizado por meio de três concertos em Brasília, sendo um deles no Teatro de Sobradinho. 

Objetivos 

O principal intuito desta homenagem inédita é divulgar a música brasileira a nível nacional e internacional. Este 

projeto também objetiva tornar presente a obra do compositor na cultura brasileira, obra esta ainda desconhecida, mas 

de profunda importância estética e histórica. Também objetiva realizar o registro fonográfico e, posteriormente, 

realizar a prensagem de 8.000 CDs para a composição de um BOX comemorativo (1000 unidades). O primeiro CD já 

foi gravado e lançado em junho de 2017, intitulado “Claudio Santoro: Obra Completa para Piano Solo, Volume I – 

Prelúdios” (CD duplo) o qual será relançado para a composição do BOX comemorativo. Os volumes a serem 

gravados nesse projeto serão: Volume II, intitulado “Claudio Santoro: Obra Completa para Piano. Volume II – 

Obras Diversas” (CD triplo); Volume III, intitulado “Claudio Santoro: Obra Completa para piano solo, Volume 

III – Sonatas & Sonatinas” (CD triplo). 

Cronograma 

Etapa Período Execução 

PRÉ-PRODUÇÃO Maio a Julho de 2019 Reunião de Patrocinadores, Planejamento, e 

Reuniões com os membros da Equipe. 

 

 

PRODUÇÃO 

Julho a Agosto 2019 

 

Agosto a Outubro de 2019 

 

Novembro de 2019 a Maio de 

2020 

Gravação, Edição, Masterização e Mixagem do 

Volume II e Volume III. 

Prensagem dos CDs 

Circulação em Brasília, Manaus, EUA e Bulgária. 

PÓS-PRODUÇÃO Maio de 2020 a Julho de 

2020 

Entrega de todo material promocional (Clipping) 

aos Patrocinadores por E-mail. Entrega das 

unidades do BOX. 
 
Importância para a música brasileira 

Claudio Santoro foi exímio compositor e maestro. Natural do estado do Amazonas, ele foi um artista sensível, 

criativo, polêmico, laureado e reconhecido internacionalmente e teve como principais países de seu metiê 

composicional a Alemanha, Áustria, Brasil, Bulgária, França, Itália, Rússia e Suíça. E para esse exímio artista, o 

Brasil sempre foi um símbolo de renovação, de transformação, terra de possibilidades para a construção de um 

ambiente multicultural. Em 2019, Claudio Santoro completaria cem anos e atualmente a performance, a gravação e a 

divulgação de sua obra para piano em totalidade ainda não foram realizados. Em busca de uma homenagem sincera e 

veemente, esse projeto objetiva suplantar o quiasmo existente entre o povo brasileiro e a música brasileira em uma 

dimensão pragmática e musicológica. A obra de Claudio Santoro foi considerada por muito tempo difícil de ser 

acessível, pois, mesmo catalogada, muitas composições não foram oficialmente editadas, estando em original ou 

fotocópia de baixa qualidade. Sendo parte de seu objeto do Ph.D. em Musicologia realizado na University of Florida 

(UF, Estados Unidos), Pablo Marquine tem-na revitalizado por meio de gravações, performances e por meio de 

edições inéditas. Esse projeto possui um alto grau de relevância de registro e memória da música brasileira e 

principalmente, compreende uma ação veemente para o legado da música no Brasil e gerações futuras. 



 

 

  

            O Patrocínio 
 



 

Por que Patrocinar? 

Devido aos cortes recentes de verbas destinadas aos Projetos Culturais em todo o país, diversos editais de cultura 

foram cancelados. Contextualizado no novo paradigma econômico que o Brasil se encontra, o investimento direto se 

constitui como um MANIFESTO e, também, uma ação do próprio indivíduo para com o futuro de nossa nação. É na 

ação direta do indivíduo na sociedade brasileira que muitas mudanças esperadas pelo governo podem se manifestar de 

forma tangível, veemente e, além do mais, com extrema qualidade. É nessa ação direta, compartilhada pela confiança, 

pelos valores comuns, e pela fé em um mundo melhor, que o investimento na memória e significação de nossa música 

pode atingir a um novo patamar com a proposta de homenagear compositores não somente desconhecidos, mas 

ausentes na narrativa histórica nacional. O oportunizar da experiência estética de novas obras trará consigo uma nova 

consciência histórica e, dessa forma, resultará na ressignificação do consciente coletivo da música nacional e universal.  

Cotas 

O apoio ao presente PROJETO CULTURAL, realizado por meio de PATROCÍNIO DIRETO, substancia-se pela 

equanimidade de acesso a qualquer Cidadão e/ou Empresa, de caráter ilibado, que se identifique com os valores e 

objetivos desta homenagem. Devido a este princípio, o apoio se manifesta por meio de COTAS específicas, as quais se 

dividem de acordo com as cores e símbolos da bandeira da bandeira brasileira: Diamante Estrela, Azul Céu, Amarelo 

Ouro, Verde Amazônia, e Patriota. Cada cota possui um valor específico na relação Investimento-Contrapartida, o 

qual é discriminado em uma tabela na próxima página. 

Contrapartida 

A contrapartida deste PROJETO CULTURAL abarca duas categorias: a DIVULGAÇÃO da MARCA do 

Patrocinador em materiais específicos produzidos no projeto e a doação de exemplares do BOX Comemorativo 

dos CDs ao patrocinador. Os locais de distribuição de marca dividem-se em: 1. BOX do CD (parte traseira); 2. 

Encarte do CD; 3. Website Oficial; 4. FanPage do Facebook; 5. Canal do YouTube; 6.Vídeo Institucional; 7. 

Anúncio; 8.Documentário (de até 54 minutos, exibido ONLINE); 9. Material de Divulgação (Pôster, Flyer, etc.). A 

quantidade de CDs doados ao patrocinador segue as prioridades de COTAS apresentadas em uma tabela na próxima 

página.  

 
Propostas Futuras para a Música Brasileira 

A partir deste presente Projeto Cultural, Pablo Marquine criará um instituto de Musicologia no Brasil, o qual focar-se-á 

no regaste da obra musical de compositores brasileiros desconhecidos ou não inseridos no cânone histórico por meio 

da Gravação Fonográfica em CD, da Performance musical, da Edição de Partituras e da produção de Documentário 

musical-biográfico. Concomitante, Pablo Marquine atuará também com a proposta “Nova Música Viva” como 

divulgador e intérprete da música de concerto contemporânea a nível internacional. Ainda mais, Pablo Marquine 

pretende desenvolver projetos na área da Apreciação Musical e História da Música, algo tão carente no cotidano do 

povo brasileiro. Em suma, as Universidades brasileiras têm desenvolvido trabalhos preciosos e de imenso valor 

acadêmico, porém, este conhecimento ainda reside no interior do cotidiano da maioria das instituições de ensino 

superior, imerso em um protecionismo sistemático, cuja produção não estabelece diálogo com a sociedade. Pablo 

Marquine acredita que é no compartilhar do conhecimento e no incômodo que ele nos traz, já que todo conhecimento 

se torna autoconhecimento, que novos valores e anseios brotarão na experiência de dias comuns, o que tornará mais 

substancial a formação de indivíduos acerca de ideologias subversivas que, com torpidez, vilipendiaram o destino de 

nossa nação. E com o intuito de auxiliar a construção de uma geração por meio da experiência estética, geração esta 

conectada à realidade objetiva que compreende e interpreta o nexo de causalidade empreendidos na mesma, fomentar a 

formação de um indivíduo consciente de si e de seu lugar no mundo.  

 



 

 

 

 

  



  

   O Compositor 
 



 

 

 

  



  



 

     O Pianista e Musicólogo 

  



 



 

 

 

 

Homenagem de Centenário 

 

Claudio Santoro: Obra para Completa Piano Solo 

 

 

 

 

 

 

 

                 

       

       

        Websites 

    www.prasempresantoro.com 

      www.pablomarquine.com 

                     

                      Contato 

      Brasil: +55 61 9 9999 5523 

     pablomarquine@gmail.com 

    

 

 

 


