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Brasil Guitar Duo

Brasil Guitar Duo foi vencedor do concurso 
internacional Concert Artists Guild em 2006, 
ao mesmo tempo em que era aclamado pela 
revista Classical Guitar por sua “maturidade 
musical e virtuosidade técnica”. Formado 
pelos brasileiros João Luiz e Douglas Lora, o 
duo sente-se igualmente à vontade em séries 
clássicas e de world-music, e se apresenta 
com regularidade em grandes séries de 
concertos e festivais em Cuba, Alemanha, 
Inglaterra, Canadá, Coréia do Sul, Áustria e 
Brasil, entre outros. 

Empenhados em ampliar o repertório de 
câmara que utiliza o violão, o duo já realizou 
diversas estreias mundiais, como a de El arco 
y la lira, de Leo Brouwer, para dois violoncelos 
e dois violões, em outubro de 2014 ao lado 
dos o violoncelistas Yo-Yo Ma e Carlos Prieto. 
O Brasil Guitar Duo grava para a Naxos e foi 
indicado ao Grammy Latino algumas vezes, a 
última delas em abril de 2018, por seu álbum 
recém-lançado “Book of Signs”.

João Luiz e Douglas Lora se conheceram em 
São Paulo na adolescência, como estudantes 
de violão, e tocam juntos há vinte anos. O 
professor principal do Duo foi Henrique 
Pinto, mas eles também trabalharam com 
Fabio Zanon, Paulo Martelli, Sergio Abreu e 
Alice Artzt. Douglas Lora obteve seu mestrado 
na Universidade de Miami como aluno 
do Dr. Rene Gonzalez. João Luiz concluiu 
seu doutorado pela Manhattan School of 
Music e é diretor de música de câmara do 
CUNY-Hunter College, além de chefe do 
departamento de violão da Universidade 
Estadual de Nova York.
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o conteúdo editorial dos programas da temporada 2018 encontra-se disponível 
em nosso site uma semana antes dos respectivos concertos.

Brasil Guitar Duo, violão

Jean Philip Rameau (1683-1764)
 Pièces de clavecin*  c. 7’
 Allemande
 Les Cyclopes

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)
 Prelúdio e Fuga em dó sustenido menor op.199  c. 5’

Leo Brouwer (1939)
 Sonata de Los Viajeros c. 30’
 Primer viaje a tierras heladas
 La Venus de Praxiteles
 Visita a Bach en Leipzig
 Por el mar de las Antillas

Egberto Gismonti (1947)
 7 Anéis* c. 8’

 *arranjos de João Luiz
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facebook.com/culturartistica                               instagram: @culturaartistica  
www.culturaartistica.com.br                                programação sujeita a alterações.
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2018
série de violão

Programação e datas sujeitas a alterações

24 de abril 
Fabio Zanon 

22 de maio 
Quaternaglia 

14 e 15 de agosto 
Campbell Diamond

25 de setembro
Tilman Hoppstock

30 de outubro
Brasil Guitar Duo

O MINISTÉRIO DA CULTURA E A CULTURA ARTÍSTICA 
APRESENTAM


