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Nascida em Kunming, sudoeste da China, 
Liying Zhu mostrou desde cedo extraordinário ta-
lento musical. Aos 12 anos de idade, foi aceita no 
Conservatório Central de Música de Pequim e 
começou seus estudos com o professor Chen Zhi. 
Após graduar-se com sucesso em Pequim, com o 
diploma de bacharel, Liying Zhu então passou a 
estudar para o mestrado com o professor Alfred  
Eickholt na Hochschule für Musik und Tanz Köln/
Wuppertal. Durante este tempo, ela também teve 
masterclasses com Pepe Romero, Manuel Barrueco, 
David Russell e Konrad Ragossnig. 

Em 2015, Liying Zhu ganhou o 1º Prêmio no 
Koblenz International Guitar Competition “Hubert 
Käppel”, recebendo como prêmio não apenas con-
certos na Alemanha e nos Estados Unidos (Carnegie 
Hall, em Nova York, D’Addario Music Foundation e 
Omni Foundation em San Francisco) mas também 
a produção de seu CD “Besondere Begegnung”, lan-
çado em maio de 2016 pela gravadora AureaVox.

Ela começa seu recital com uma peça do 
repertório romântico para o violão: o Rondeau de 

Concert op. 12, do francês Napoleón Coste (1805-1883), que teve as primeiras noções do 
instrumento com a mãe, antes de se tornar discípulo e amigo de Fernando Sor. Sua carreira 
de recitalista foi prejudicada por uma queda, em 1863, depois da qual ele jamais recuperaria 
o uso pleno do braço direito. Coste escreveu muito para violão de sete cordas; interessado em 
música antiga, foi o primeiro a transcrever para notação moderna obras barrocas escritas em 
tablatura. Escrito por volta de 1840, o Rondeau é representativo do gosto do século XIX.

Em seguida, Liying faz uma incursão em território britânico, executando um breve 
prelúdio do compositor elisabetano John Dowland (1563-1626), seguido de uma das prin-
cipais obras violonísticas do século XX: Nocturnal after John Dowland, de Benjamin Britten 
(1913-1976). Conhecido sobretudo como autor de óperas como Peter Grimes e Billy Budd, 
Britten escreveu seu Nocturnal em 1963, para um dos maiores violonistas de todos os tempos: 
Julian Bream, 83. Sendo ambos ingleses, e dado o especial interesse de Bream no repertório 
dos séculos XVI e XVII, a escolha de Dowland parece natural. A obra é baseada em Come, 
Heavy Sleep, do First Book of Songs (1597), de Dowland. Cada movimento é uma variação 
que vai ficando cada vez mais próxima do tema original de Dowland, que finalmente conclui 
o último movimento.

Depois desse diálogo entre passado e presente, Liying nos brinda com a peça mais experi-
mental do programa: Tarantos (1974), do compositor cubano contemporâneo Leo Brouwer, 77. 
O nome remete à taranta, estilo de flamenco. Seus componentes são enunciados, frases curtas, 
falsetas, padrões melódicos. O intérprete da obra deve escolher sua própria sequência de eventos, 
desde que alternando enunciado e falseta. Como consequência, cada apresentação de Tarantos 
tem caráter único e irrepetível.

Depois desse breve exercício de aleatoriedade, Liying traz um dos monumentos do 
Barroco: a Chacona, de Johann Sebastian Bach (1685-1750), originalmente para violino solo, 
mas aqui transcrita para violão. E, como encerramento, três peças do paraguaio Agustín Barrios 
Mangoré (1885-1944), cuja música tem um sabor que o faz, às vezes, ser considerado como 
uma espécie de Chopin das cordas dedilhadas.

Liying Zhu



PROGRAMA

Espaço Promon, 14 de setembro, quarta-feira, 21h 

NAPOLÉON COSTE (1805-1883)
Rondeau de Concert op. 12                  c. 8’

JOHN DOWLAND (1563-1626)
Präludium         c. 1’20’’

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976)
Nocturnal after John Dowland op. 70      c. 18’

Musingly
Very Agitated
Restless
Uneasy
March-like
Dreaming
Gently Rocking
Passacaglia
Slow and Quiet

LEO BROUWER (1939-)
Tarantos        c. 4’18’’

J. S. BACH (1685-1750)
Chaconne da partita para violino solo nº 2  
em ré menor BWV 1004        c. 13’45’’

AGUSTÍN BARRIOS MANGORÉ (1885-1944)
Julia Florida         c. 4’20’’
Estudio de Concierto nº 1       c. 2’21’’
Una Limosna por el Amor de Dios       c. 3’56’’

Antes do concerto haverá um bate-papo entre a musicista e a jornalista Gioconda Bordon. 

O conteúdo editorial dos programas da Série de Violão 2016 encontra-se disponível em nosso site uma 
semana antes dos respectivos concertos.

Siga a Cultura Artística:  
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24 MAIO, TERÇA-FEIRA

Edson Lopes

21 JUNHO, TERÇA-FEIRA

Duo Siqueira Lima

14 SETEMBRO, QUARTA-FEIRA

Liying Zhu
Vencedora do Concurso Koblenz 2015

25 OUTUBRO, TERÇA-FEIRA

Andrey Lebedev

16 NOVEMBRO, QUARTA-FEIRA

Zoran Dukic
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