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Que ano incrível para o Ilumina! O que começou como um 
sonho de uma violista tomou asas, conectando pessoas pelo 
mundo num espírito de generosidade e amor pela música. O Ilu-
mina se baseia na ideia de que a música é uma atividade social. 
Ela deve encantar, desafiar, iluminar. O tema do festival de 2016 
foi “Isto tudo é pra você!” e, de fato, em tudo que fazemos, que-
remos ajudar e conectar as pessoas.
 Minha ideia era que o festival fosse um laboratório musical 
e social que criasse performances inovadoras e ao mesmo tem-
po gerasse oportunidades para uma geração de jovens talentos 
vinda de uma realidade difícil, cuja voz merece ser ouvida. Eu 
queria que o próprio processo de construção musical dentro 
da comunidade Ilumina fosse o fator de mudança nas vidas des-
ses jovens. Dessa forma, a cada ano, um novo grupo de músicos 
iniciantes poderia ter acesso a um futuro melhor.
 Eu tinha certeza que, assim como eu, meus colegas solistas 
internacionais – todos líderes em suas áreas – se sentiriam ins-
pirados por esses jovens: eles não só ensinariam como também 
aprenderiam com a experiência. Eu esperava que fortes laços 
se formassem e foi exatamente isso o que aconteceu. A música 

clássica sempre se baseou na troca de conhecimento de uma 
pessoa para outra. Um grande professor pode transformar toda 
uma cidade dessa forma. Ao plantar as sementes da boa for-
mação musical, o Ilumina contribui para a formação de futuros 
cultivadores que passarão adiante o que sabem.
 A escolha do programa para essa edição foi ambiciosa! 
A monumental obra “As Sete Últimas Palavras de Cristo” de 
Haydn, apresentada em Piracaia, foi um projeto que envol-
veu todo o grupo, e cada bolsista teve a chance de tocar pelo 
menos um movimento com um dos solistas internacionais. 
Em São Paulo, fechamos o festival com um dia de música de 
câmara no MASP, apresentando concertos pop-up nas áre-
as públicas do museu e até no meio da Avenida Paulista. Os 
ingressos para o concerto de encerramento se esgotaram 
em dez minutos, e, infelizmente, centenas de pessoas não 
conseguiram entrar. Apresentamos um programa “difícil” e 
inovador, sem deixar de lado a música contemporânea. E fi-
camos emocionados com o entusiasmo e comprometimento 
do público, formado em sua maioria por pessoas que nunca 
haviam apreciado música de câmara.
 Investir em jovens de países emergentes como o Brasil é 
fundamental para o mundo e para a música clássica. Nossa 
arte precisa das vozes e da energia dessa nova geração de 
talentos. Em 2015, tivemos um grupo extraordinário que já co-
meçou a deixar a sua marca, sendo aceito em conservatórios 
famosos e conquistando novas posições. Isso é impressio-
nante! Mas também são importantes as conquistas que não 
podemos medir: o entendimento, o respeito, a generosidade 
e a boa vontade que geramos na busca por uma vida e por um 
mundo mais musical. A música faz acontecer!
 Fomos envolvidos por uma onda de generosidade vinda de 
todas as partes do mundo e nos sentimos profundamente gratos 
e comovidos. Também recebemos apoio da Cultura Artística e 
da Minerva Arts Foundation, nossos novos parceiros no festival. 
É uma felicidade ter o apoio de pessoas que acreditam no po-
tencial transformador da música. Tenho orgulho em fazer parte 
disso e mal posso esperar pelo que vem pela frente. 

O tema do festival de 
2016 foi “Isto tudo é  
pra você!” e, de fato, 
em tudo que fazemos, 
queremos ajudar e 
conectar as pessoas.

Jennifer Stumm



O Festival Ilumina foi fundado em 
janeiro de 2015 pela violista norte-
-americana Jennifer Stumm, que 
há muito tempo se apresenta e leciona 
como professora visitante da EMESP 
Tom Jobim, onde criou forte relacio-
namento com um grupo de jovens mú-
sicos de São Paulo.
 Jennifer ficou profundamente im-
pressionada com o talento e determi-
nação desses jovens, na maioria vindos 
da periferia, e percebeu que um inter-
câmbio intensivo entre eles e um sele-
to grupo de solistas internacionais te-
ria um impacto muito positivo na vida 
de todos os envolvidos. 
 “Senti que faltavam oportunidades 
para os jovens que se destacavam do 
grupo, aqueles que tinham a vontade 

e o potencial para elevar sua habilida-
de ao mais alto nível. Eles não tinham 
uma boa instrução e nem as conexões 
necessárias para progredir. Ao mesmo 
tempo, queria que o mundo conheces-
se esses incríveis talentos. Como musi-
cista de câmara eu sabia que se conse-
guisse trazer um grupo de colegas para 
trabalhar com eles de igual para igual, 
criando performances de nível interna-
cional, isso inspiraria a todos. Os jovens 
teriam a chance de ver o que torna es-
ses solistas e sua música tão especiais, 
e que todos são capazes de alcançar o 
mesmo nível. Os solistas se impressio-
naram com o entusiasmo e a energia 
desses meninos e perceberam que eles 
tinham talento de sobra. É essa crença 
comum que nos inspira”.
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 Desde o início, o Ilumina foi um 
festival diferenciado, onde a busca pela 
excelência musical, em um ambiente 
aberto e meritocrático, gera gran-
des oportunidades de aprendizado e 
crescimento social. Um grupo de vinte 
músicos brasileiros com idade entre 18 
e 26 anos, todos em início de carreira 
ou estudando para se profissionalizar, 
se reúne em regime de imersão para 
ensaiar uma série de concertos com 
sete solistas internacionais, em uma fa-
zenda no interior de São Paulo.
 O objetivo musical desse inter-
câmbio é arrojado: criar música clás-
sica de alto padrão internacional. Não 
fazemos concessões e não esperamos 
uma performance que não seja exce-
lente para nossos participantes ou 

O modelo 
Ilumina
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NATHAN CRESCEU NO MORRO DA MANGUEIRA, NO RIO DE 
JANEIRO. ENTROU NA UFRJ COM 16 ANOS DE IDADE E LOGO 
SE MUDOU PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ACADEMIA 
DA OSESP. ATUALMENTE SE PREPARA PARA PARTICIPAR DE 
AUDIÇÕES NA EUROPA, ONDE DIVERSOS PROFESSORES 
RENOMADOS O CONVIDARAM A SE INSCREVER.

Nathan Amaral 
violinista

“Eu nunca imaginei que seria violinista ou que 
aprenderia música porque moro em uma favela 
no Rio, uma comunidade pobre onde não há muitas 
oportunidades para estudar. Um dia, um senhor bateu 
lá em casa e perguntou – “Você quer tocar violino?”. 
E eu pensei: “Deus me deu a oportunidade de estudar 
violino”. Eu nunca tinha ouvido falar de violino antes. 
Ele fazia parte de um projeto novo com as crianças 
da comunidade e estava procurando meninos na rua. 
No começo eu falei: “Não, eu não quero”. Achava que 
era coisa de menina! Mas minha mãe insistiu, disse 
que eu tinha que tentar porque era de graça, eu tinha 
que ir lá para ver se gostava e se eu não gostasse, 
tudo bem. Eu fui por uma semana e continuei indo... e 
agora estou aqui. Tinha 12 anos quando comecei e me 
esforçava para compensar o tempo perdido. Eu ouvi 
falar do festival através de amigos que participaram 
no ano passado. A emoção do festival, das pessoas, 
on inúmeros bons músicos... eu acho que é o melhor 
do Brasil. É muito especial. Não só pelos músicos, que 
são muito bons, mas também porque os artistas inter-
nacionais não agem como se fossem mais importan-
tes do que nós, todo mundo aprende junto. É incrível! 
Podemos falar com o Giovanni, com a Jennifer, com 
a Sacha... como amigos, não é só: “Oh, você é impor-
tante, não posso falar com você fora do trabalho, fora 
do ensaio”. Não. A gente almoça junto, janta junto... 
fazemos tudo juntos.”
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O objetivo musical 
desse intercâmbio  

é arrojado:   
Criar música clássica 

de alto padrão 
internacional.



DAVI VEM DA COMUNIDADE DE SÃO MATEUS, 
EM OSASCO. ELE TEM PLANOS DE SE MUDAR 
PARA A FILADÉLFIA PARA ESTUDAR COM JOSEPH 
CONYERS, QUE CONHECEU NO ILUMINA.

Davi Ciriaco  
contrabaixista

“O Ilumina foi uma grande revelação para 
mim: mostrou quem eu quero ser, o que eu 
quero trazer para a sociedade e o que eu 
quero fazer como músico também. Quando 
comecei a aprender música no CEU lá perto de 
casa, percebi que precisava me dedicar mesmo 
ao instrumento – não era só diversão. E os pro-
fessores me mostraram que eu poderia seguir 
esse caminho. Mas quando vim para o festival eu 
entendi o que a música pode fazer pelas pessoas 
e o que eu posso fazer como músico. E tive cer-
teza de que é isso que eu quero fazer. Ontem ti-
vemos uma conversa e aprendi algo importante: 
um músico precisa entender tudo o que acontece 
ao seu redor, não basta só tocar o instrumento. 
Senão, jamais atingirá seu potencial. É isso que 
eu busco todos os dias. E minha música fica mais 
rica. Com os músicos do festival, aprendi a ver 
claramente os detalhes que são importantes, e 
como podemos contribuir para a sociedade. O Jo-
seph (Conyers) me faz pensar o tempo todo – suas 
ideias são profundas como a sua música. As coi-
sas que ele diz... eu jamais poderia imaginar. Eu 
descobri um novo mundo e isso me fez ver como 
eu quero ser no futuro, como professor – quero 
ensinar aos meus alunos mais do que o que está 
escrito nas páginas.”
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para nosso público. E manter esse alto pa-
drão é crucial para alcançar os objetivos 
educacionais e sociais do projeto.
 O Ilumina é eficiente: Trabalhar com 
um grupo pequeno de músicos nos permi-
te focar nas carreiras e vidas dos mesmos 
e assim ter um impacto maior. Para a maio-
ria dos participantes da primeira edição do 
festival, o Ilumina serviu para abrir portas 
no mundo profissional e muitos já foram 
convidados para estudar em conservató-
rios de renome mundial.
 O foco na música de câmara está for-
temente associado aos objetivos sociais 
e educacionais do festival. Em um grupo 
pequeno, cada indivíduo faz a diferença. 
Os participantes logo são apresentados 
ao padrão e às responsibilidades que re-
caem sobre os solistas internacionais. E 
eles retribuem. Diferente dos ambientes 
tradicionais de educação musical, em que 
um jovem artista recebe uma ou duas ho-
ras de instrução por semana, no Ilumina 
os solistas estão acessíveis o dia inteiro, 
e as expectativas são as mesmas. Em uma 
única semana, chegam a trabalhar até 60 
horas juntos. E o progresso que fazem é 
impressionante.
 O efeito transformador do Ilumina não 
atinge apenas seus participantes. É um 
ambiente ao qual todos os jovens músicos 
brasileiros, muitos deles vindos de comu-
nidades desfavorecidas, podem aspirar. A 
participação no Ilumina é 100% gratuita 
para os escolhidos, e o ambiente é total-
mente meritocrático.
 Esses jovens podem voltar às suas 
comunidades e servir de exemplo para 
futuras gerações. Nós os encorajamos e 
os motivamos a educar outros jovens nos 
primeiros estágios de aprendizado. Os 
concertos também são gratuitos e aber-
tos ao público, e a maioria é apresentada 
em comunidades onde a música de câmara 
nunca esteve presente.
 Expandir as fronteiras da música clássi-
ca é fundamental para o futuro da própria 
arte. Ir além dos limites tradicionais traz 
novas possibilidades. Acreditamos que di-
ferentes vozes contam uma história mais 
interessante e que todas as histórias mere-
cem ser ouvidas. 
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Temporada 2016
A segunda edição do festival Ilumina ocorreu no Es-
tado de São Paulo, de 2 a 10 de Janeiro de 2016, como 
programado. No total, sete solistas internacionais e vinte 
jovens brasileiros participaram, três concertos foram apre-
sentados – todos com lotação esgotada – e centenas de 
pessoas puderam apreciar música de câmara gratuita de pa-
drão internacional, muitas delas pela primeira vez. O festival 
ocorreu conforme planejado e dentro do orçamento.
 Em todas as frentes – artística, educacional, social e 
operacional – este foi um ano de inovações. Foi o primeiro 
ano em que o festival se encarregou de levantar fundos por 
conta própria e financiar suas operações de maneira inde-
pendente. Essa mudança, de um modelo de doador único 
para um modelo auto-sustentável, de múltiplas fontes, nos 
deixa em uma posição muito mais forte para perseguir nos-
sos objetivos estratégicos.

 Durante a transição, parte da infraestrutura montada para 
a primeira temporada precisou ser repensada. Por exemplo, o 
site e toda a presença em mídia social foram refeitos. Foi neces-
sário encontrar um novo local (isto é, uma nova fazenda) para 
o evento. O programa logístico foi refeito por inteiro. Apesar de 
isso ter tomado considerável parte do tempo administrativo, os 
resultados poderão ser replicáveis em edições futuras.
 No cenário macro, tudo isso foi realizado no meio da 
maior recessão enfrentada pelo Brasil em mais de um sécu-
lo. Estima-se que o PIB encolheu 3,8% em 2015, e encolherá 
outros 3,5% em 2016. É a primeira vez desde 1901 em que o 
Brasil enfrenta recessões anuais consecutivas de mais de 3%. 
A inflação anual acelerou a 10,67%. Apesar desse cenário difi-
cultar o levantamento de fundos no Brasil, a queda livre do real 
fez com que os recursos captados no exterior tivessem maior 
poder de compra do que na primeira edição do festival.
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FUNDRAISING
A mudança de um modelo de doador único 
para um modelo de financiamento sustentá-
vel realçou a necessidade de diversificarmos 
nossas atividades de fundraising. 
 Ao longo do ano, dois eventos beneficen-
tes ocorreram em São Paulo - o segundo, um 
concerto com a participação de nosso pia-
nista Cristian Budu. Um terceiro evento foi 
realizado em Londres com a generosíssima 
participação de alguns dos mais renomados 
músicos da Europa, entre eles: Steven Isserlis, 
Cristina Ortiz, Jennifer Pike, Tamara Wilson, 
Matthew Rose, Jennifer Stumm, Ksenija Sido-
rova, Arisa Fujita, Adrian Brendel, Alasdair Be-
asdon e Martin Fitzpatrick, bem como nosso 
bolsista Guilherme Moraes. Esses eventos se 
mostraram cruciais não somente para a saú-
de financeira do festival, mas também para 
divulgar o projeto Ilumina entre a cena cultu-
ral e seus formadores de opinião.
 Foi igualmente vital a nossa campanha 
de crowdfunding, executada com sucesso 
através do site de financiamento coletivo 
Kickstarter. Essa plataforma opera num prin-
cípio de “tudo-ou-nada” – as doações só 
são recolhidas e repassadas caso a meta de 
crowdfunding seja atingida. O Ilumina alcan-
çou seu objetivo a 24 horas do prazo final.
 No final, uma doação da Minerva Arts 
Foundation garantiu que o festival aconte-
cesse dentro do orçamento. Somos imen-
samente gratos a nossos anfitriões e benfei-
tores, a todos que contribuiram para nossas 
campanhas e àqueles que viabilizaram a doa-
ção feita pela Minerva. 

DESPESAS 
As despesas da edição de 2016 totalizaram 
USD $55.290,09 – apenas 60,97% do valor 
de 2015. Mesmo assim, conseguimos expan-
dir consideravelmente nossas atividades e 
bater todas as nossas metas. A transferên-
cia de controle do orçamento para o fes-

Resumo 
Financeiro

08

 Ilumina 2016 . Relatório Anual

RECURSOS CAPTADOS
(kickstarter, benefits, donations)

USD $1

57,174.73

Honorários de artistas 20,645.80

Transporte aéreo 10,219.90

Aluguel da fazenda 9,244.15

Áudio/vídeo 6,083.81

Marketing
Design material promocional
Impressão dos programas
Camisetas

1006.66
884.81
430.25

Despesas operacionais
Transporte intra-Brasil
Alimentação
Piano (transporte/afinação)
Aluguel do auditório
Outros/incidentais
Hotel

2,448.38
1,677.54
1,143.66

821.62
430.25
253.26

Total de despesas 55,290.09

Resultado líquido 
(a ser reinvestido) 1,884.64

1Convertido a USD à taxa média do exercício.



Despesas

tival (ao invés do doador único inicial) nos 
permitiu otimizar gastos e racionalizar o 
processo de despesas. 
 O maior gasto foi com os honorários dos 
artistas, 37,34% do total – uma fatia 22,61% 
maior do que a do exercício anterior, apesar 
de um aumento de 54,53% em termos abso-
lutos. Esse foi outro sucesso, indicando que 
estamos no caminho certo para reduzir ine-
ficiência e desperdício com gastos adminis-
trativos. No total, 84,80% dos gastos foi di-
retamente para operações de linha de frente 
e artistas. Com um custo médio de apenas 
$2.764,50 por bolsista, o Ilumina representa 
um investimento muito eficiente.
 A participação no Ilumina é gratuita 
para os jovens convidados, incluindo a 
estadia durante o festival. Além disso, os 
concertos têm entrada franca, seguindo 
nosso objetivo de levar a música de câma-
ra à novas audiências.
 Transporte aéreo foi nosso segundo 
maior gasto, com 18,48%, e registrou queda 
de 24,38% em termos absolutos comparado 
a 2015, novamente demonstrando eficiência 
e racionalização dos gastos. Estimamos que 
esta continue sendo uma das maiores despe-
sas. Estamos em fase inicial de negociações 
com companhias aéreas, buscando acordos 
ou parcerias para reduzir esses custos.
 As despesas operacionais representa-
ram 12,25% dos gastos e áudio e vídeo, 11%, 
uma queda absoluta de 36,62% em relação 
ao ano anterior. O conteúdo relacionado ao 
festival 2016 ainda está em fase de produ-
ção. Um destaque foi o aluguel da fazenda, 
que representou 16,72% dos gastos, muito 
abaixo do esperado.
 O balanço positivo de US$ 1.884,64 
será reinvestido e nos ajudará a estabelecer 
pessoas jurídicas nos EUA e no Reino Uni-
do, possibilitando a criação de novos canais 
para doações e investimento e o estabeleci-
mento de novas parcerias.
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37,34% 
Honorários 
dos artistas

18,48% 
Transporte aéreo

11% 
Áudio/Vídeo

12,25% 
Despesas 
operacionais

16,72% 
Alguel da 
fazenda

4,20% 
Marketing
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RECRUTAMENTO
As inscrições para o Ilumina 2016 ocor-
reram entre 15 de Outubro e 15 de No-
vembro de 2015. Diferente da primeira 
edição, em que os participantes foram 
convidados a participar de uma audição, 
desta vez o recrutamento foi feito intei-
ramente online. Isso aumentou o alcan-
ce e oportunidades educativas do festi-
val. Como esperado, isso também elevou 
o nível musical dos bolsistas. 
 Devido à crescente penetração da 
Internet e dos smartphones na última 
década, o Brasil possui hoje a quarta 
maior população de usuários do mundo, 
equivalente a 120 milhões de pessoas. 
Isso se reflete em todas as faixas de ren-
da, mas o alcance é muito maior entre o 
nosso público alvo: 88% dos brasileiros 
abaixo de 25 anos usam a Internet dia-
riamente; destes, 79% são de famílias de 
baixa de renda. O YouTube, nossa plata-
forma para recrutamento, captura 95% 
do tráfego de vídeos online no Brasil, se-
gundo maior mercado dessa plataforma.
 Mais de 60% dos candidatos eram 
novatos – não haviam participado nem 
se inscrito para a primeira edição. Reco-
mendações de participantes da primei-
ra edição, especialmente através das re-
des sociais, foi citado como o principal 
motivo para se inscreverem no festival. 
Em segundo lugar vieram as recomen-
dações de professores associados à 
instituições parceiras que conheceram 
o festival graças aos resultados de 2015.

 As inscrições foram restritas a 
candidatos entre 18 e 26 anos, com 
algumas exceções feitas em casos de 
talentos excepcionais. Isso nos permi-
tiu focar em candidatos para os quais 
o impacto do Ilumina será maximizado. 
Os concorrentes deveriam submeter 
um vídeo de uma performance recen-
te, de livre escolha, e responder a uma 
série de perguntas a respeito de sua 
experiência: por quê fazem música e 
o que poderiam trazer para a comuni-
dade do festival. Os aprovados foram 
selecionados por um júri neutro que 
escutou as audições às cegas.
 Seguindo essas tendências, acre-
ditamos que as próximas edições re-
ceberão um número ainda maior de 
inscritos e o nível dos candidatos só 
tende a melhorar. Consideramos alguns 
aprimoramentos no processo, como 
restringir a faixa etária para 18 a 24 
anos, e estabelecer uma lista de peças 
específicas para as audições. 

 Chamou a nossa atenção o fato de 
apenas 20% dos candidatos inscritos 
serem do sexo feminino. Em um total 
de 20 bolsistas, 4 eram mulheres. Ape-
sar desse número apontar que não há 
discriminação no processo seletivo do 
festival, queremos entender o porquê 
da baixa proporção de participantes do 
sexo feminino. Dados de instituições de 
educação musical parceiras revelam que 
essa porcentagem é consistente com o 
que se observa no Brasil em programas 
de educação musical para jovens em es-
tágio avançado, sendo que nos estágios 
iniciais a proporção de músicos homens 
e mulheres seja mais próxima de 50-
50%. Ou seja, as meninas tendem a se 
desvincular dos estudos musicais com 
mais frequência do que os meninos. O 
Ilumina quer ajudar a solucionar este 
desequilíbrio, criando um ambiente me-
ritocrático com oportunidades iguais e 
sem discriminação para jovens músicos 
de ambos os sexos.

Season 
Review
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GUILHERME CRESCEU EM SÃO PAULO E PARTICIPOU DA PRIMEIRA 
EDIÇÃO DO ILUMINA, ONDE CONHECEU GIOVANNI GNOCCHI, 
PROFESSOR DA UNIVERSIDADE MOZARTEUM DE SALZBURG.  
COM O APOIO DE GIOVANNI, GUILHERME FEZ UMA AUDIÇÃO  
EM JUNHO DE 2015 E PASSOU EM PRIMEIRO LUGAR. ATUALMENTE,  
ESTÁ FAZENDO BACHARELADO NO MOZARTEUM E TENTANDO  
SE ADAPTAR AO FRIO AUSTRÍACO.

Guilherme Moraes 
violoncelista

“Trilhar um caminho na 
música clássica no Brasil, 
sabemos, não é fácil; esco-
lher ser músico camerista é 
ainda mais complicado. Mas 
sem estímulo não há a menor 
possibilidade de mudarmos 
esse cenário, e é aí que entra 
o Ilumina – um dos poucos (se 
não o único) no Brasil dedica-
do à prática dessa modalida-
de. Com o festival encontrei 
ainda mais inspiração para 
seguir esse caminho, e acre-
dito que não fui o único. 
 Um ano após o Ilumina, 
percebo como fazer parte 
do festival foi um divisor de 
águas para chegar aonde 
estou. O trabalho dos solis-
tas, sua musicalidade e a 
atenção que dedicam aos 
estudantes mudaram minha 
concepção não só de música, 
mas - por que não? - de mun-
do. Durante o festival pude 
entender quão importante é 
o trabalho que fazemos. Um 
trabalho árduo, cansativo, 

mas que vale a pena.
 Foi lá que conheci meu 
professor na Universidade 
Mozarteum de Salzburgo, 
Giovanni Gnocchi, músico 
excepcional e grande inspi-
ração. Tenho certeza de que 
todos nós, estudantes, visua-
lizamos nos professores um 
caminho a ser trilhado; um 
ideal de som, de vida, de téc-
nica, coisa que, infelizmente, 
não encontramos em qual-
quer esquina no Brasil. 
 O Ilumina é importante 
para mim, não só por abrir 
portas, mas por mostrar o 
caminho até elas e o que fa-
zer depois de alcançá-las.  
É importante porque leva 
músicos vindos de uma reali-
dade desfavorável a lugares 
que talvez não chegassem por 
conta própria. É importante 
porque cria melhores músi-
cos, melhores pessoas, melho-
res talentos, melhores futuros, 
melhores oportunidades - e é 
disso que o mundo precisa.”

PARCERIAS
Essencial para a temporada 
de 2016 foi a consolidação 
de nossas primeiras 
parcerias. Uma doação da 
Minerva Arts Foundation foi 
essencial para a estabilidade 
financeira do festival. No 
Brasil, estabelecemos uma 
nova parceria com a Cultura 
Artística, uma das principais 
incentivadoras da música 
erudita do país, que forneceu 
inestimável apoio de relações 
públicas e divulgação, assim 
como o empréstimo de um 
piano Steinway D. 
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IMPACTO
Ao longo do ano, ficamos 
inspirados pelo grande impacto 
da primeira edição na vida 
dos participantes. O Ilumina 
mostrou o que pode fazer:

 Ilumina 2016 . Relatório Anual

GIOVANNI ESTÁ COM O ILUMINA DESDE 
O COMEÇO E TEM FEITO UM TRABALHO 
CONTÍNUO COM OS JOVENS TALENTOS 
QUE CONHECEU NA PRIMEIRA EDIÇÃO. 
COMO PROFESSOR DA UNIVERSIDADE 
MOZARTEUM DE SALZBURG, ACOLHEU 
DOIS PARTICIPANTES NO CURSO DE 
BACHARELADO, E PLANEJA CONVIDAR  
MAIS ALUNOS ESTE ANO.

Giovanni Gnocchi  
violoncelista

“Eu ficaria muito contente se os jovens 
do Ilumina fossem para casa depois 
desta experiência e se lembrassem em 
cada momento que, se eles pensarem, 
se eles usarem a cabeça e tentarem, 
eles podem ir a qualquer lugar. Eu vi 
músicos muito talentosos aqui. E gostaria 
de dizer, sem querer ofender ninguém, 
que o talento e a atitude dos músicos 
daqui são melhores do que na Europa – 
são mais genuínos, mais espontâneos. 
O que falta às vezes é coragem e auto-
estima. Há uma famosa frase que diz: 
“Antes de realizar seus sonhos você tem 
que acordar”. Eu sei que esses jovens 
têm sonhos mas eles também precisam 
acreditar que é possível realizá-los. É 
por isso que nós trabalhamos da forma 
que trabalhamos. Nós não damos ordens, 
nós fazemos perguntas. Nós funcionamos 
como uma comunidade.”

50% dos bolsistas 
conseguiram novos 
trabalhos ou foram 
aceitos em programas 
internacionais de alto 
padrão. 

4 bolsistas ingressaram 
em academias de elite  
na Europa (Salzburg  
e Amsterdam).

4 de nossos 6 primeiros 
solistas voltaram ao 
Brasil durante o ano para 
continuar seu trabalho  
com os jovens.



Fazenda Serrinha: A casa do festival 
em 2016 foi o palco de nosso concerto 
de abertura.
LOCAL: Atelier rústico com lugares 
adicionais ao ar livre.
COMUNICAÇÃO: Redes sociais,  
boca-a-boca.
PLATÉIA: Comunidade local  
e trabalhadores agrícolas.
PÚBLICO: Cerca de 200. Local lotado, 
com adição de assentos extra.
 
Piracaia: Cidade vizinha à Fazenda 
Serrinha e carente de eventos  
de música clássica.
LOCAL: Igreja Matriz de Piracaia.
COMUNICAÇÃO: Entrega de panfletos, 
líderes da comunidade, rádio local.
PLATÉIA: Comunidade local e da igreja.
PÚBLICO: Cerca de 700. Lotação 
esgotada. Público de pé nas alas e 
sentado no chão. Um cachorro e um 
passarinho também nos prestigiaram.

São Paulo: Proporcionamos um 
dia de música clássica no MASP, 
incluindo o concerto de fechamento, 
eventos pop-up no vão livre, e até um 
concerto no meio da Avenida Paulista.
LOCAL: MASP – Museu de Arte  
de São Paulo.
COMUNICAÇÃO: Redes sociais, 
imprensa (Folha de São Paulo,  
Estado de São Paulo), Rádio Cultura, 
Rede Globo (TV e Globonews), 
parceria com a Cultura Artística.
PLATÉIA: Visitantes do museu, 
amantes da música clássica, 
transeuntes. 
PÚBLICO: Cerca de 1500.  
Os ingressos esgotaram em  
uma hora. O público,  
na rua e no auditório, era  
imenso, diverso, e uma grande  
parte da plateia nunca tinha  
assistido um concerto de  
música de câmara.
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PROJETOS 
EM DESENVOLVIMENTO
Série em São Paulo: Queremos que o 
modelo de educação com base em per-
formances tenha uma presença constan-
te em São Paulo. Estamos construindo 
com a Cultura Artística o alicerce para 
uma série de concertos ímpar.

Turnês Internacionais: Estamos dialo-
gando com promotores internacionais, 
com o objetivo de criar canais para divul-
gar o trabalho criado a cada ano no festi-
val para platéias em todo o mundo. Isso 
criará novas fontes de renda e aumentará 
a visibilidade de nossos bolsistas.

Mídia Educativa: Apesar de o festival 
ser restrito a um grupo de participantes, 
queremos que a informação que eles re-
cebem chegue a todo o mundo. O poten-
cial de alcance das redes sociais é amplo, 
especialmente nos países em desenvol-
vimento. Pretendemos filmar e compar-
tilhar todas as oficinas e concertos, de 
forma a construir um acervo de informa-
ção musical e uma fonte confiável para 
jovens músicos em todo o mundo.

CONCERTOS O Ilumina compartilha música clássica de alto nível com um pú-
blico diverso. Os concertos da temporada 2016, todos gratuitos, aconteceram em 
três locais, diferentes em escala e ambiente, e cada uma atraiu uma platéia com 
base em sua comunidade:
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Jennifer é uma das mais dinâmicas violistas da atualidade. Acumulou em sua trajetória apresenta-
ções nos principais palcos do mundo, como o Carnegie Hall, a Philharmonie de Berlim e o Wigmore 
Hall de Londres. Sua carreira ganhou impulso depois de vencer três grandes competições interna-
cionais: William Primrose, Geneva e Concert Artists Guild. Também é escritora e palestrante – sua 
apresentação “O Instrumento Imperfeito” foi eleita “editor’s pick” do ted.com. Lançou dois álbuns: 
o primeiro, em 2011, pelo selo Naxos, e “Harold in Italy”, pela Orchid Classics, em 2014, ambos acla-
mados pela crítica. Natural de Atlanta, começou a tocar viola aos oito anos de idade, e atualmente 
ocupa a Cadeira Internacional de Viola no Royal College of Music de Londres.

Solistas

JENNIFER 
STUMM   
Viola, Idealizadora  
e Diretora Artística

Alexandra toca à vontade tanto em grandes concertos quanto na música de câmara. Nos últimos 
anos colaborou com orquestras como a Zurich Chamber Orchestra, a Royal Philharmonic e a 
Los Angeles Philharmonic. Como camerista, tocou em recitais no Auditorium du Louvre, Palais 
des Beaux e Wigmore Hall. Apresentou-se nos festivais da City of London, Montpellier, Gstaad 
e Varna. Em 2013, estreou nos EUA em concerto com Leonard Slatkin. Nascida em Moscou, Ale-
xandra começou a tocar violino aos cinco anos e deu seu primeiro concerto aos sete. Radicada 
em Paris, fundou, em 2012, a organização beneficente Esperanz’Arts e, em janeiro de 2013, foi 
nomeada madrinha do El Sistema France. 

ALEXANDRA 
SOUMM   
Violino

Descrita como “soberba” pelo New York Times, Tai está se firmando como voz musical de sua 
geração. Seu estilo sofisticado remete a seu passado musical e às suas influências – principal-
mente, Yuval Yaron (estudante de Gingold e Heifetz) e Franco Gulli. Vencedora do Avery Fisher 
Career Grant em 2004, foi nomeada BBC New Generation Artist de 2008 a 2010. Atuou como 
solista convidada em salas como o Barbican, o Orchestra Hall de Chicago e o Tivoli Gardens de 
Copenhague. Como camerista, integrou o grupo Musicians from Marlboro e a Sociedade de 
Música de Câmara do Lincoln Center. Seu disco de estréia foi lançado pelo selo Harmonia Mundi, 
em 2012, seguido por outro, em 2013, pelo selo eaSonus, ambos aclamados pela crítica.

TAI  
MURRAY 
Violino

No quarteto da família, a viola era o instrumento de sua mãe. Julia e a irmã tocavam violino. Seu 
pai, violoncelo. Mas, em algum momento, Julia experimentou a viola e logo soube que esse seria 
o seu instrumento. Desde então, nunca mais tocou violino. Desde 2000, Julia é integrante da len-
dária Filarmônica de Berlim. Apresenta-se como solista e camerista dentro e fora da Alemanha 
e já participou de grandes festivais como o IMS em Prussia Cove, o Festival Menuhin e o Festival 
de Salzburgo. Julia leciona na Hochschule für Musik Hans Eisler, em Berlim, e tutora na Orquestra 
Nacional Jovem da Espanha. Estudou com Nobuko Imai, Michael Tree e Karen Tuttle, completando 
sua formação com Wilfried Strehle, na Academia Filarmônica de Berlim.   

JULIA 
GARTEMANN  
Viola

Vencedor da Competição F. J. Haydn de Viena, Giovanni debutou como solista em um concerto 
ao lado de Yo-Yo Ma. Fez apresentações com a Camerata Salzburg e como violoncelista princi-
pal da Royal Philharmonic. Após participar da primeira edição do Ilumina, Giovanni já acolheu 
alguns talentos brasileiros na Universität Mozarteum de Salzburg, onde é professor. Nascido em 
Cremona, em 1977, estudou com Rocco Filippini, Mario Brunello e Enrico Bronz, e completou 
seus estudos com Clemens Hagen.  Antes de se unir ao corpo docente do Mozarteum, lecionou 
na Scuola di Musica di Fiesole e na Accademia di Portogruaro e criou o curso de violoncelo na 
Accademia “Incontri col Maestro”, em Imola. 

GIOVANNI 
GNOCCHI  
Violoncelo

Considerado um dos grandes contrabaixistas do mundo, Joseph também é um regente em ascen-
ção e um defensor apaixonado da inclusão social através da música. Foi nomeado contrabaixista 
principal da Philadelphia Orchestra em 2010, após passar pelas sinfônicas de Atlanta e Grand Ra-
pids. Estudou com Hal Robinson e Edgar Meyer no Curtis Institute of Music. Foi nomeado um dos 
“30 líderes com 30 anos ou menos” pela revista Ebony, foi o primeiro vencedor do Prêmio Sanford 
Allen e foi o primeiro laureado da Sphinx Competition a ser convidado a participar do júri dessa 
competição. Em 2006, fundou o Project 440, uma importante organização sem fins lucrativos que 
ensina jovens músicos a se tornarem líderes em suas comunidades. 

JOSEPH 
CONYERS 
Contrabaixo

Cristian foi o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio Clara Haskil, uma das competições de 
piano mais importantes do mundo. Como solista, integrou orquestras como a Rádio Sinfônica 
de Stuttgart, a Suisse de la Romande e Sinfônica de Lucerne. Durante a juventude, em São Paulo, 
foi pupilo do famoso artista Antonio Nobrega que o influenciou a incorporar diversos estilos e 
ritmos brasileiros em sua personalidade artística. Em 2010, Cristian se mudou para Boston para 
estudar com Wha Kyung Byun no New England Conservatory, onde obteve seu mestrado. Em 
Boston, começou a realizar encontros que levariam a criação da comunidade Groupmuse. No 
Brasil, lidera o Pianosofia, um grupo com objetivos similares que promove concertos em resi-
dências para expandir o alcance da música erudita.

CRISTIAN  
BUDU 
Piano



VIOLINO  
Gideoni Verissimo 
Guilherme Calebe 
Jamile Costa Destro
Michael Alves
Jessé Xavier Reis
Marcela Macedo de Oliveira
Maressa Portilho
Nathan do Amaral Oliveira
Tamiris Paes Souza
Vinicius Gomes de Oliveira Sousa

VIOLA 
Eder Souza Assunção
Daniel Damasceno Amaral
Gabriel Iscuissati
Murilo Callou Peixoto 

VIOLONCELO 
Anderson Clemente Santana
Davi Castro
Guilherme Moraes
Wesley Santos Sampaio

CONTRABAIXO 
Davi Ciriaco Moreira

Bolsistas 2016 O Ilumina não seria possível sem a generosidade 
de nossos amigos ao redor do mundo. 
Agradecemos de coração a todos vocês.

Tomoko Akasaka, Walter Appel, Davi Arrigucci, Anna Maria Arruk, George, Allison & Meredith Arwady, Carmen Avian, 
Rebecca Bedingfield Ando, Nicholas David Ball, Karen Bernhardt, Mariana Bolzani, Andy Bookas, Laura Bordini, Rodrigo 
Bresser-Pereira, Malu Bresser Pereira, Tony Brewer, Jordan Brown, Debra Bucek, Barbara Buntrock, Eda Canepa, 
Vicente Carrari, Lidia & Vicente Carvalho, Beatriz Collet, Jose Antonio Coló, Vilu & Paulo Contini, Paul Craddock, Nilton 
Divino D’Addio, Veronica Davies, Fabio Carlos de Toledo Andrade, Fábio Delduque, JoAnn Dickson, Jonathan Doderer, 
Shirley, Robert & Melissa Drobnak, Sir Vernon & Lady Hazel Ellis, Miles Essex, Liza Ferschtman, Mario Fiore, Natasha 
Freestone, Camila Fresca, Clemmie Gaisman, Heather Gange, Vera Giraudon, Silvia  Girolami, Vania Gomes de Oliveira, 
Wally Gragnoli, Laura & Barbara Gregory, Michael Haas, Patricia Hammond, Hideo & Goro Hama, Mila, Maren & Vitor 
Hama Motomura, Kate Hamilton, Laurel Hooker, Laura Hosiasson, Andreas Hudelmayer, M. Lucia Jens, Ana Key Kapaz, 
Louise, David & Ella Kaye, Olivia Lacey, Marina Laffer, Dana Lawson, Jessica Lee, Jenny & Oscar Lewisohn, Frederico 
Lohmann, Dr. Pablo Lopez-Alcaraz, Lucia M. B. Roxo, Maria Luiza M.Porto, Patricia Magaldi, Guilherme Magalhães, 
Elizabeth Mann, Sandra Marzola, Ginney & Foster McDonald, Almir Mihessen, Michael Gerrard Mitchell, Gabriel 
Morato, Stela & Claudio Morato, Leiko Motomura, Angela Murray, Steliana Nedeva, Mitch, Amy & Miles Nedic, Eve & Al 
Nooft, Polona & Allard Offerhaus, Elisa Oi, Melissa Osborne, Mark Oshida, Sylvia P. Gouvea, Marco Pellegatti, Erin Pitts, 
Ana Maria & Nelson Plotek, Lu Podboy, Sophie Pownall, Lilian & Eder Quintão, Alicia Randisi-Hooker, Jonathan Reekie, 
Nicole Reiss, Martha Rezende Barbosa, Claudete & Glauco Ribas, Matthew Rose, Rossella Rubini, Abigail & Mario 
Sampaio, Adriana & Pedro Sapracone, John D.  Saunders, Erica, Thea & Irene Schwarz, Milena, Breno & Olivia Schwarz 
Andrade, Sebastian Scotney, Ana & Nilson Secches, Marilyn Seelman, Humphrey Serjeantson, Magnolia & Alfredo 
Sette, Hope Sibson, Ksenija Sidorova Arizaga, Vivian & Claudio Silberberg, M. Clara Silva, Martin & Lady Elise Smith, 
Vicente Stefano, Deborah Stumm, Mr & Mrs Richard Stumm, Jessica Thompson, Hugo Ticciati, Claudia Toni, Flavia Toni, 
Silvia & Roberto Torres, Dirce Trevisi, Helgio Trindade, Marina & Orlando Tsukumo, Sophie & Heloise Tunstall-Behrens, 
Stephen Upshaw, Peter  v F, Daria & Ilonka van den Bercken, Marc van der Heijde, Stephanie Voss, The Warner Family, 
Jim & Linda Warren, Thomas Wei, Richard Weinert, Dawn Wohn, Marta Wolak Grosbaum, Eric Wong, Hao Wu, Clayton 
Wong-Wu, Marie Anne Worms, Shirley Yassuda, Paulo Zuben
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