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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

“ A violoncelista gaúcha Marjana Rutkowski possui consolidada carreira com apresentações na Europa, Canadá,
Brasil, Israel e Estados Unidos. É presença pontual em festivais e concertos na Universidade de Oxford (GBR),
LyricaFest of Boston, Kammermusik e ArtsAhimsa (USA), Ischia Festival (IT), e possui convites para Portugal,
Espanha, Israel e Montenegro. 

Representa o Brasil como conselheira do International Advisory Council perante a Associação de Música de
Câmara, entidade sediada em Nova Iorque cuja missão é fomentar projetos camerísticos em muitos países,
incluindo-se o Brasil: recentemente apoiamos um festival em Florianópolis. (https://acmp.net/grants)

Sua formação musical e acadêmica iniciou em Porto Alegre com Jean-Jacques Pagnot e Dennis Parker. Entrou para
a OSPA aos 17 anos, ocupou a 1ª estante em festivais internacionais, destacando-se o de Brasília, ao lado de
Guerra Vicente, e o de Campos do Jordão, como chefe de naipe sob a batuta de Eleazar de Carvalho. Conquistou
o primeiro lugar no Iº Concurso Nacional de Música de Câmara Santa Marcelina em São Paulo, foi vencedora no
IVº Concurso Nacional Jovens Solistas em Porto Alegre, e foi violoncelista da trilha premiada de Eu vi o
Rinoceronte, de Eugène Ionesco, em Brasília.

Possui o Mestrado em Música pela Hartt School, University of Hartford, sob os auspícios da CAPES, onde se
graduou com GPA máximo.  Aperfeiçoou-se com Terry King, Fritz Magg, Janos Starker, Emerson String Quartet e
Manhattan String Quartet. Contemplada com uma bolsa da Universidade de Yale (USA), foi Principal Cello do Yale
Contemporary Players, grupo com ênfase no repertório pós-1945, e também camerista na Paul Hindemith
Foundation (Suíça).

Aparições como solista e primeiro  violoncelo incluem o Seiji Ozawa Hall em Tanglewood, Saint Thomas Orchestra
em New York, Bar Harbor Music Festival e Acadian Chamber Players em Maine. Apresentou o Lost Viola
Concerto de J. S. Bach em estréia mundial, atuou em espetáculos da Broadway e foi convidada no TODAY Show
da NBC em cadeia nacional nos Estados Unidos.

Apresentou-se para a ex-primeira dama Ruth Cardoso na inauguração da Brazil Foundation, para a ministra do
Supremo Tribunal dos EUA, Ruth Ginsburg, no Salão Nobre da Ordem dos Advogados de Nova Iorque, assim
como para a ex-presidente Dilma Roussef.

Com o Duo Rutkowski-Olivé lançou o CD Y También nos Iremos Riendo en el Camino, gravado em Buenos
Aires.  Atuou como solista no ábum duplo do The West Village Chorale gravado ao vivo na acústica de St. Luke in
the Fields em Manhattan. 

Em parceria com o Dr. André Loss integrou o Duo Rutkowski-Loss, especializado no repertório romântico e
também em obras representativas das três Américas (http://duorutkowskiloss.blogspot.com)

Marjana, através da ACMP, apoia e foi faculty member efetiva do Ischia Chamber Music Festival (Itália) que se
realiza todos os anos em maio na ilha de Ischia, além de apresentações com seu Vittoria Colonna Trio em Lacco
Ameno e Nápoles. (https://ischiachambermusic.org/partners/)

Foi  convidada para ser a curadora e mentora da Paadhai's Music Maths & More, um projecto educativo pioneiro
para crianças tribais no sul da Índia, que se está se consolidando como modelo e será aplicado em outras escolas no
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país. 

Em abril de 2021, por seu ativismo em prol das iniciativas educacionais no Brasil, Marjana foi unanimemente eleita
ao Board of Directors da ACMP (EUA), sendo a primeira pessoa não europeia e não norte-americana a pertencer
ao seleto conselho diretor na história da entidade. 

Ávida recitalista e divulgadora do repertório brasileiro, sul-americano e contemporâneo,  Marjana interpreta
diversas obras -  tanto dedicadas a ela como comissionadas - em estreia mundial.  Futuros compromissos incluem
recitais, conferências e festivais no Brasil e no exterior - assim que a pandemia permitir. 

Exatamente por isso, levando em consideração a extensa trajetória da violoncelista gaúcha Marjana
Rutkowski, motivos que carecem que nossa cidade reconheça esta através do Título de Cidadão Emérito de Porto
Alegre. 

Com base no exposto, rogo pelo apoio dos Nobres Colegas para que possamos homenagear esta cidadã ímpar de
nossa Capital. 

Sem mais a tratar, agradeço desde já pela consideração da sugestão.

 

 

 

 

                                                                                             PROJETO DE LEI 

 

 

 

                                                                                                                                                       Concede o
Título de Cidadão Emérito de                                                                                                                             
                                   Porto Alegre a Marjana Rutkowski.

 

Art. 1º  Fica concedido o Título de Cidadão Emérito de Porto Alegre a Marjana Rutkowski.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Maria de Lourdes dos Santos Sprenger, Vereadora, em
19/05/2021, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0235653 e o código CRC 2E692ACD.

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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