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Nota de Imprensa 

 
 

Santander Cultural traz Nailor Proveta e 
Alessandro Penezzi  

 
 Duo formado por clarinetista e violonista brasileiros lançam o elogiado CD pela 

crítica especializada Velha Amizade. 

 
Porto Alegre, 6 de julho de 2015 – No próximo domingo, dia 12 de julho, às 18h, os 
instrumentistas amantes do Choro, Alessandro Penezzi e Nailor Proveta marcam presença no 
Santander Cultural para lançar o primeiro disco conjunto Velha Amizade. Tanto no show como 
no CD, os músicos apresentam composições próprias, como Jeringonça e Choro Ávido. Nailor 
Azevedo, o „Proveta‟, apareceu no cenário musical no final dos anos de 1970 em 
apresentações em São Paulo. Está entre os melhores instrumentistas de sopros do país e líder 
da genial Banda Mantiqueira. Natural de Piracicaba (SP), Alessandro Penezzi é compositor e 
arranjador, toca violão de 7 cordas, violão tenor, cavaquinho, bandolim e flauta. Integrou 
importantes grupos instrumentais brasileiros como Regional do flautista Carlos Poyares e trio 
com Yamandú Costa e Rogério Caetano.  
 
 
Velha Amizade, por Paulo Aragão 
 “Na música, tal como no futebol, o encontro de craques não é garantia de um conjunto 
perfeito. Mais que a soma de individualidades, há que se ter generosidade, entrega, 
entrosamento, comunhão. Velha amizade celebra o encontro entre dois dos maiores 
instrumentistas do Brasil, Nailor Proveta e Alessandro Penezzi. E aqui a simbiose dos grandes 
encontros musicais está presente da primeira à última nota. Proveta e Penezzi são dois artistas 
raros. Por um lado, tocam com a naturalidade de quem fala, tocam com tal virtuose que as 
ideias musicais parecem transbordar. Por outro, não deixam a música derramada, não há nota 
jogada fora. Acima de tudo, porém, prevalece a generosidade. Em muitos momentos do disco, 
ouvimos um Proveta endiabrado, contagiado pela vibração e a energia do Penezzi. Na mesma 
proporção em que vemos o Penezzi usando a paleta de mil cores que é a assinatura do 
Proveta. Tudo na maior alegria, tudo no maior equilíbrio. Poderíamos ressaltar a modernidade 
que emana da música de Proveta e Penezzi, em um repertório totalmente autoral e inédito, na 
inquietude pela busca das melodias mais sinuosas, das harmonias mais surpreendentes. 
Poderíamos também falar da tradição que perpassa todo o conceito da música deles. Afinal, 
compondo ou interpretando são dois músicos que olham para frente sem necessidade de 
brigar com as heranças do passado. Além de moderno ou tradicional, porém, este é um 
encontro extemporâneo. A velha amizade celebrada neste disco é ancestral, é perene. Em 
tempos de estiagem, Proveta e Penezzi mostram o caminho onde a música brasileira jorra com 
abundância.”  
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Dia 12 de julho – Domingo 
ALESSANDRO PENEZZI E NAILOR PROVETA  
Show 
Horário: 18h 
Sala Multiuso 
R$ 12,00 
Choro 

 
Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br 

 
Horário de funcionamento 
Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingos e feriados, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
 
Café do Cofre 
ter a sab, das 10h às 19h 
dom e feriados, das 13h às 19h 
seg, das 11h às 15h 
  
Moeda Bar e Restaurante 
seg a sex, das 11h30 às 15h 
não abre aos feriados 
  
Koralle Santander Cultural 
ter a sab, das 10h às 19h  
dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
Rua Gen. Andrade Neves, 71 
R$ 10,00 para qualquer tempo de permanência nos horários: 
Seg a sex, das 18h às 23h 
Sab, dom e feriados, das 10h às 23h 
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Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 
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