DIÁLOGO ENTRE TERRAS
(Instrumental)
Duo piano-viola Brasileira/caipira
A viola de Zeca Collares comenta as noites e os dias de sua terra assim
como o piano de Luca Bernar. O encontro dos músicos vem resgatando este
diálogo lírico e musical, falando de campos e descampados, de povos que se
vão para encontrar-se em outros lugares, numa conversa de mundos que se
aproximam. O resultado musical é a felicidade de uma mistura tímbrica que
resulta mágica e inusitada, esposando-se muito bem nas suas diferenças: de
um lado o timbre metálico e encantador da viola caipira e de outro o timbre
macio e acolhedor do piano. Neste diálogo, o piano respeita a tradição da viola,
mas oferece a ela um material harmônico mais moderno e, por sua vez, acaba
encontrando através dela o seu eco mais ancestral. Para a viola é um modo de
entrar no discurso improvisador do território jazzístico, sem perder seu caráter
original, carregando o piano para um passeio entre duas tradições distintas que
terminam por realizar uma interessante modernidade sonora.
O show
No show de piano e viola, Zeca Collares e Luca Bernar apresentam
composições próprias além de algumas releituras de clássicos de domínio
público, inclusive os do norte da Itália e do norte de Minas, abrangendo o
universo da música popular desses dois paises.

Ficha Técnica
Diálogo entre Terras
Formação: Piano Acústico ou Digital – Luca Bernar
Violas Caipira/Brasileira – Zeca Collares
Percussão – Denni Pontes
Direção, Figurino e Cenário: Célia Tolentino e Silvana Carneiro.
Duração: Aproximadamente 1h
Gênero: Música Popular
Indicação: Livre para todos os públicos
Caso não tenha Piano Acústico no local da apresentação, será utilizado
um Piano Digital Yamaha de propriedade dos músicos.

REPERTÓRIO/COMPOSITORES/MINUTAGEM
01-MANACÁ - Zeca Collares (3.12)
02-FLOR DE JAMBO - Zeca Collares (2.58)
03-CRIANÇA - Luca Bernar (3.24)
04-BRINCANDO COM CRIANÇA – Zeca Collares (2.58)
05-À SOMBRA DO CAJUEIRO – Zeca Collares (4.57)
06-ORIZONTTI – Luca Bernar (5.20)
07-FORRÓ PRO FIM DO MUNDO – Zeca Collares (2.58)
08-BAZÉ – Zeca Collares (3.15)
09-MI FAI RIDERE – Luca Bernar (4.26)
10-CHORINHO PARA ALAOR – Luca Bernar (3.30)
11-ITICORORO - Zeca Collares/Luca Bernar (3.40)

