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A Universe Guitare, da França, apelidou 
Artyom Dervoed de “Tsar do Violão”. Essa 
afirmação ousada é apoiada pela crescente 
demanda internacional, uma ativa carreira de 
gravações e nada menos que 16 primeiros lu-
gares em diversos concursos internacionais. 
Convidado regular em alguns dos palcos de 
maior prestígio do mundo, incluindo Philhar-
monia de Berlim, Philharmonia de Colônia, 
Tonhalle de Düsseldorf, Carnegie Hall, Jor-
dan Hall, Bunka Kaikan e a Grande Sala do 
Conservatório de Moscou, Dervoed é um dos 
mais eminentes defensores do violão clássico.

Após dominar toda a literatura importante do 
violão solo, com orquestra e de câmara, ele 
vem expandindo o repertório de forma significativa através de colaborações com composito-
res de ponta, cujas obras ele inspira, encomenda e toca.

Dervoed se apaixonou pelo violão na infância, e foi o primeiro russo a vencer dois dos con-
cursos de maior prestígio: o Concurso de Violão Michele Pittaluga, na Itália, e o Concurso 
Infanta Cristina, na Espanha. Seus projetos de gravação incluem o álbum de obras novas de 
compositores russos, que foi lançado mundialmente pela Naxos, em 2008, e se tornou um 
dos dez mais vendidos de música de câmara. “Se o seu orçamento atual só dá para um item, 
que seja esse”, aconselhou a Classical Guitar Magazine, do Reino Unido. No ano seguinte, 
Dervod gravou a música da lenda cubana do violão clássico Leo Brouwer. Seu último lan-
çamento (Ghosts & Shadows, Melodia Records, 2015), apresentando uma seleção de 500 
anos de música espanhola, foi indicado para o Prêmio ICMA de Melhor Perfomance Solo na 
categoria “Instrumento Solo”.

Dervoed é o chefe do departamento de violão clássico do Centro Bashmet, em Moscou, e le-
ciona para um grupo seleto de músicos jovens na prestigiosa Academia Gnessin, assim como 
na Universidade Estatal de Cultura e Artes de Moscou.

Dervoed é co-fundador e diretor artístico do festival internacional Guitar Virtuosi, em Mos-
cou, apresentado pela Filarmônica de Moscou na Sala Tchaikóvski. O festival do ano passado 
abriu com Dervoed tocando sua própria transcrição do concerto para violino de Beethoven, 
com a Orquestra Estatal Svetlanov, sob regência de Fabio Mastrangelo.

Nascido no Sul da Rússia, Dervoed começou seus estudos de violão com Serguei Annikov, 
Elena Svetozarova e Leonid Reznik. Depois estudou com o professor Nikolai Komolyatov na 
Faculdade de Música Schnittke e Academia Gnessin, em Moscou; Aniello Desiderio, na Acade-
mia de Violão de Coblença, na Alemanha; e Oscar Ghiglia, na Accademia Chigiana, na Itália.

Reconhecido como “um músico de ampla gama dinâmica, fraseado inteligente e expressivo, 
e facilidade técnica sem limitações reconhecíveis” (Editions Orphee, EUA), recebeu bolsas 
de estudo honorárias da Cidade de Moscou, Fundação Internacional Vladimir Spivakov, e 
Fundação Russa para as Artes Cênicas.

https://www.facebook.com/Dervoed/
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NICCOLO PAGANINI (1782-1840)

Grand Sonata (transcrição para violão de Artyom Dervoed)   c. 20’ 
I. Allegro risoluto 
II. Romance 
III. Andantino variato   

NIKITA KOSHKIN (n. 1956) 

Da Suíte The Prince’s Toys           c. 15’
I.  The Mischievous Prince
II.  The Mechanical Monkey
III. The Doll with Blinking Eyes
IV.  The Toy Soldiers
V.  The Prince’s Coach

KEVIN CALLAHAN (n. 1958)

“The Possessed” (dedicada a Artyom Dervoed)    c. 18’

O conteúdo editorial dos programas da Série de Violão 2017 encontra-se disponível em nosso site 
uma semana antes dos respectivos concertos.

Siga a Cultura Artística:  
Facebook.com/culturaartistica       
Instagram: @culturaartistica                    Programa sujeito a alterações

Auditório do MuBE  
3 de outubro, terça-feira, 21h
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o ministério da cultura, o governo do estado de são paulo, 
a secretaria da cultura e a cultura artística apresentam

2 de maio
PAULO MARTELLI

19 de junho
MENG SU

31 de julho
GABRIEL BIANCO

5 de setembro
ANIELLO DESIDERIO

3 de outubro
ARTYOM DERVOED

Programação e datas sujeitas a alterações
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