
MOUNTAIN SONGS
Possivelmente 0 violanista
erudito brasjleiro com maior
destaque internacional na atu·
alidade, Fabio Zanon mantem
urn duo de longa data com 0

fIautista Marcelo Barboza, com
o qual visita e investiga um re·
pertorio bastante incomum.

Em seu mais recente al·
bum, a dupla visita quatro
compositores do sEkulo 20.,
dos quais 0 mais celebre e a
italiano Mario Castelnuavo·
Tedesco (1895·1968), que
aparece ao lado do suf~o
Hans Haug (190.0.·1967). do
france.s Louis Moyse (1912·
200.7) e do norte·americano
Robert Beaser, 58.

o geral, trata·se de mu·
sica tonal e agradavel, data·
da de lirismo e beleza. a des·
taque vai para a obra que da
nome ao album, "Mountain
Songs" (de Beaser), uma suf·
te de o;to miniaturas cuja faci·
lidade de ouvir e inversamen·
te propordonal 11 extrema difi·
culdade de sua execu~ao.
(IRINEU FRANCO PERPETUO)

ARTISTAS Marcelo Barboza
(f\auto) e Fabio lanon (violao)
GRAVADORA MeridianRecords
(importado)
QUANTO
AVAUA~Obom

AQUI E 0 MEU LA
Nem so do "kitsch" intragavel de Andre
Rieu vive 0 dialogo entre a vialino e a mu·
sica popular. Desde seu primeiro disco,
em 20.0.4,0 paulista Ricardo Herz vem bus·
cando uma maneira de fazer seu instru·

mento falar com sotaque natural os diversos idiomas da pro·
du~ao popular brasileira.

"Aqui Eo Meu La" traz 11 musicas proprias, ao lade de
uma ousada releitura para violino solo de "Odeon", de Er·
nesto Nazareth. Em trio com Pedro Ito (bate ria e percussao)
e Michi Ruzitschka (violao de sete cord as), ele conta ain·
da com participa~6es especiais de nomes como Benjamin
Taubkin (piano) e Danilo Moraes (voz e violao tenor).

De produ~ao bem cui dada, encarte caprichado e alta qua·
lidade sonora de grava~ao, 0 disco disputa seriamente to·
mo um dos melhares lan~amentos instrumentais brasileiros
do ano. (IFP)

ARTISTA Ricardo Herz Trio
GRAVADORA Scubidu
QUANTO R$ 19.90
AVALIA~AObom
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