
Ministério do Turismo e  Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa apresentam 

 

 

 

Um duo que reúne dois grandes amigos e virtuoses: o italiano Aniello Desiderio, 

conhecido como o “Paganini do violão”, e o croata Zoran Dukic, o único violonista que 

venceu as duas edições do célebre concurso Andrés Segovia. Nesta parceria, Aniello e 

Zoran trazem aos palcos entrosamento e cumplicidade musical, além de um repertório 

cheio de energia e virtuosismo. 

 

Programa 

 

23 de novembro, terça-feira, Teatro B32, 21h  

Manuel de Falla (1876-1946) 

El sombrero de tres picos 

Danza del Molinero                                                                                                                  c. 3’                                                                                               

Danza del Corregidor                                                                                                               c. 2’  

A vida breve 

Dança                                                                                                                                          c. 4’ 

 

Isaac Albéniz (1860-1909) 

Mallorca, op. 122                                                                                                                     c. 7’                                                                                                                   

Recuerdos de viaje, op. 71 

Rumores de la caleta                                                                                                               c. 4’                                                                                                       

 

Sérgio Assad (1952) 

Tahhiia li Ossoulina, para dois violões                                                                                 c. 7’ 

                                                                                                              

Domenico Scarlatti (1685-1757) 

Sonata K. 9, em ré menor                                                                                                        c. 4’ 

Sonata K. 377, em si menor                                                                                                    c. 4’ 

 

Astor Piazzolla (1921-1992) 

Lo que vendrà                                                                                                                            c. 4’                                                                                                    

Zita                                                                                                                                              c. 5’                                                                                                  

 

Joaquín Rodrigo (1901-1999) 

Tonadilla, para dois violões                                                                                                  c. 12’                                                                                                    

Allegro ma non troppo / Minueto pomposo (Andante) / Allegro vivace 

 



 

Notas do programa 

por Gilson Antunes 

 
 O italiano Aniello Desiderio e o croata Zoran Dukic, dois dos principais violonistas da 

atualidade, apresentam um programa com obras e autores bastante festejados por 

violonistas e público em geral.  

 O recital iniciará com três danças de Manuel de Falla, o principal representante 

do nacionalismo espanhol no século XX, sendo duas do bailado El Sombrero de Tres 

Picos (1919) e outra da ópera em dois atos A Vida Breve (1904-1905). Esta última, em 

sua transcrição para dois violões de Emilio Pujol – discípulo de Tárrega, um dos 

fundadores da moderna técnica do violão –, tornou-se obra fundamental da formação 

duo de violões. 

 Isaac Albéniz é também considerado um dos grandes pianistas e compositores do 

nacionalismo espanhol. Suas obras foram e continuam sendo divulgadas especialmente 

por violonistas ao redor do mundo. A barcarola Mallorca, op. 202, foi composta por volta 

de 1890, retratando com doçura e leveza uma das belas ilhas Baleares. Rumores de la 

Caleta pertence à série Recuerdos de Viaje, op. 71, e também possui transcrição para 

violão solo, imortalizada por intérpretes como Narciso Yepes e outros. 

 O brasileiro Sérgio Assad faz parte do mais influente duo de violões moderno, o 

Duo Assad, e também é reconhecido como um dos principais compositores para violão 

na atualidade. Sua Tahhiyya li ossoulina (2006), original para dois violões, foi vencedora 

do Grammy Latino de melhor composição contemporânea em 2008. 

              Domenico Scarlatti é outro compositor de teclado a ter várias obras transcritas 

para violão solo ou duo de violões. Sua Sonata K. 9 recebe por vezes o subtítulo Pastorale, 

enquanto a Sonata K. 377 – de difícil execução – possui em algumas edições a indicação 

Allegrissimo para o andamento.                                                                                            

 Astor Piazzolla chegou a compor especialmente para violão, mas várias de suas 

obras para outras formações costumam receber arranjos para violão ou violões, como é 

o caso de Lo que Vendrà. Zita, outra transcrição, é o segundo movimento da Suíte 

Troileana, de 1975, composta em homenagem ao bandoneonista Aníbal Troilo. O título 

da obra deste programa faz alusão à esposa do homenageado. 

 Joaquín Rodrigo é mais conhecido por seu famoso Concerto de Aranjuez, mas sua 

bela e eufórica Tonadilla em 3 movimentos, dedicada ao duo Presti/Lagoya, é um item 

básico do repertório para duo de violões. 

                                                                                                  

 

Gilson Antunes é violonista, doutor em Artes e professor da UNICAMP desde 2015. 

Artista D’Addario, apresenta-se regularmente nas Américas, Ásia, África e Europa, e já 

teve mais de 50 obras para violão a ele dedicadas.  

 
 

Acesse a conversa entre Gilson Antunes e Helen Gallo sobre o programa 

gratuitamente em nosso canal: youtube.com/culturaartistica 

 

  

https://www.youtube.com/culturaartistica


 


