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Nota de Imprensa 

 
Violonista sul africano Guy Buttery encerra 

agenda musical de maio do Santander Cultural  
 

 Um dos mais aclamados nomes das cordas no mundo hoje faz apresentação 
inédita no Santander Cultural.  

 

Porto Alegre, 25 de maio de 2015 – Para fechar o mês, o Santander Cultural apresenta show 
com Guy Buttery, dia 31, às 18h. Para o The Mercury, principal jornal da África do Sul “Guy 
Buttery é uma espécie de tesouro nacional". Com apresentações sempre lotadas nos EUA, 
Reino Unido, Austrália, França, Itália e em toda a África do Sul, Guy tornou-se o maior produto 
de exportação da África em termos de música acústica. Seu álbum de estre-/ia de 2002, "When 
I Grow Up." foi nomeado "Melhor Álbum Instrumental do Ano" e "Melhor Revelação" no South 
African Music Awards. Com esta nomeação, Guy tornou-se o candidato mais jovem na história 
do evento.  

Posteriormente, em 2010, foi premiado na categoria “Melhor Instrumental” no South 
African Music Award (SAMA), alem de ganhar dois outros grandes prêmios nacionais naquele 
ano , incluindo o "The Standard Bank Award Golden Ovation" escolhido dentre mais de 4600 
artistas no Festival Nacional de Artes na África do Sul (o segundo maior festival internacional 
de artes depois do de Edimburgo) e novamente em 2012 por suas atuações com o colaborador 
de longa data, Nibs van der Spuy. Estes prêmios resultaram em apresentações sempre lotadas 
em vários festivais e salas de concerto na África do Sul e na Europa, recebendo elogios e 
críticas positivas tanto pelo show quanto pelo álbum de estreia.  

Em 2012, Buttery foi convidado para se apresentar com a Orquestra Filarmônica KZN, 
com 52 componentes, tida como a maior orquestra da África, e foi ainda votado “Top Live 
Show” pelo Cape Times. Além das conquistas locais, o reconhecimento mundial aumentou 
exponencialmente após o lançamento do premiado álbum “Fox Hill Lane” com convites para se 
apresentar em todas as partes do mundo.  

Além do reconhecimento pelas premiações, Guy recebeu criticas da imprensa 
internacional ressaltando o suas brilhantes apresentações. A mais notável destas, veio na 
forma de uma matéria de três páginas na Guitar Player International (revista de relevância 
internacional), lado a lado com Steve Morse (Deep Purple e Dixie Drags) e Brian May (Queen). 
Com tudo isto, Guy tornou-se o principal endorser da Casimi Guitars, maior fabricante de 
violões da África do Sul. Sua versão ao vivo de "The Book of Right On" passou a figurar na 
compilação de covers de Joanna Newsom juntamente com os brilhantes M. Ward, Billy Bragg e 
Owen Pallet.  

Guy também foi convidado para se apresentar no South African Music Awards de 2012 
(a versão Africana do Grammy), com audiência de mais de 4 milhões de pessoas em um dos 
eventos televisionados mais assistidos do país. Em 2013, Guy foi convidado a juntar-se às 
lendas da guitarra Preston Reed e Jon Gomm na turnê International Guitar Night. A mídia o 
citou como “um dos maiores expoentes africanos do violão”.  
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DIA SEMANA HORA LOCAL ATRAÇÃO INGRESSO 

30/05 SÁBADO 14h Sala 
Multiuso 

Oficina de Choro e 
Samba 

Entrada Franca 

31/05 DOMINGO 18h Sala 
Multiuso 

Show  com GUY 
BUTTERY 

R$ 12,00 – 
Instrumental 

(Àfrica do Sul) 

 
 
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 

 
Santander – Relações com a Imprensa 
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 
 
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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