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11 de agosto, terça-feira, on-line, 19h  

 
Heitor Villa-Lobos (1887-1959)  
Bachianas Brasileiras n. 4       c. 21’ 
Prelúdio (Introdução) / Coral (Canto do Sertão) / Ária (Cantiga) / Dança 
(Miudinho)  

Claude Debussy (1862-1918) 
Arabesque n. 1         c. 5’ 

Domenico Scarlatti (1685-1757)  
Sonata em fá menor, K. 466  
Sonata em ré maior, K. 33  

Ernesto Halffter (1905-1989)  
Danza de la Gitana        c. 4’ 

André Mehmari (1977)  
Dominguinhos encontra Gonzaga      c.5’ 

Dominguinhos (1941-2013)  
Lamento Sertanejo         c. 5’ 
Nilopolitano         c. 3’ 
 

Todas as obras foram arranjadas para dois violões por Fernando de Lima. 

 
Notas sobre o programa 
por Daniel Murray 
 

O Duo Siqueira Lima tem desenvolvido notável carreira internacional e é 
apontado pela crítica como um dos mais importantes ensembles brasileiros. Seu 
mais recente trabalho, Impressions, foi lançado em 2019 pela GuitarCoop, 
importante selo brasileiro dedicado ao violão.  

Neste programa, escutaremos obras de compositores de diferentes épocas e 
nacionalidades.  

Em 1922 Heitor Villa-Lobos (1887-1959), um dos maiores compositores 
brasileiros de todos os tempos, iniciou um importante ciclo inspirado pela obra 



de J. S Bach (1685-1750), as Bachianas Brasileiras. Nele, Villa-Lobos fundiu 
materiais da cultura brasileira com formas europeias do período barroco. As 
Bachianas Brasileiras n. 4, originais para piano, iniciam-se com o “canto” de um 
capadócio ou “malandro”, que rouba do mestre alemão parte do tema de sua 
Oferenda Musical, transformando-o em seu território, algo miscigenado e muito 
poético.  

Claude Debussy (1862-1918), um verdadeiro divisor de águas para Música, 20 
anos após seu nascimento em Saint-Germain-en-Laye escreveu Deux Arabesques 
para piano solo. Em Arabesque n. 1, podemos perceber a inspiração nos fractais 
da Art Nouveau, que remetem às formas matemáticas da natureza.  

De Domenico Scarlatti (1685-1757) ouviremos a Sonata em fá menor, K. 466, e a 
Sonata em ré maior, K. 33, ambas escritas para instrumentos de teclado. A 
apresentação das sonatas de Scarlatti aos pares é uma característica do esquema 
italiano do período pré-clássico. A organização dessas sonatas para a 
performance também ocorria a partir de suas tonalidades e seus andamentos, 
estes últimos sempre contrastantes.  

Do compositor madrilenho Ernesto Halffter (1905-1989), o duo apresentará 
Danza de la Gitana, original para piano, escrita em 1927. Halffter iniciou seus 
estudos bastante jovem e teve como mentor Manuel de Falla (1876-1946), uma 
grande influência em sua vida musical. Em Danza de la Gitana, podemos 
imaginar as sonoridades de cantaores e bailaores em um tablao flamenco.  

Na sequência, ouvimos Dominguinhos encontra Gonzaga, criada por André 
Mehmari, importante músico brasileiro da atualidade, embalado por uma triste 
notícia: Dominguinhos não estava mais entre nós. Nesse lamento, ao mesmo 
tempo jazzístico e nordestino, André nos leva a uma cena no “céu dos músicos”, 
onde esses grandes mestres se encontrariam para conversar. Para encerrar este 
belíssimo programa, ouviremos duas composições do próprio Dominguinhos: 
Lamento Sertanejo, consagrada na voz do também letrista Gilberto Gil, e 
Nilopolitano, uma mistura de choro com baião, em homenagem ao município de 
Nilópolis, no Rio de Janeiro. Lá Dominguinhos viveu e fez grandes amigos ao 
chegar de Pernambuco. Um bom concerto a todos. 

 

Acesse a palestra de Daniel Murray sobre o programa gratuitamente 
em nosso canal: youtube.com/culturaartistica 

 

 

https://www.youtube.com/culturaartistica


 


