Trio Opus 12
O Trio Opus 12 foi criado em 1977 por Paulo Porto Alegre e contou com algumas formações no decorrer
destes anos. em 1982 gravou o disco "Trio Opus 12", reeditado no formato digital em 2013.
Realizou concertos pelo Brasil conquistando uma platéia numerosa e consagrando-se como importante agrupamento violonístico da atualidade.
Hoje o Trio Opus 12 conta com o seu fundador Paulo Porto Alegre, e os violonistas Daniel Murray e Chrystian
Dozza importantes artistas do cenário musical erudito contemporâneo.
O repertório dos artistas compreende obras de compositores de uma excepcional geração na história do violão
brasileiro. Obras estas inspiradas pela cultura brasileira, e trabalhadas por cânones das atuais técnicas de composição. O grupo apresenta assim marcatus, choros e sambas pela ótica do contraponto estrito (cânon, fuga, imitação),
bem como obras de uma harmonia mais arrojada (modal-atonal). Um trabalho erudito de inspiração popular
brasileira.

Paulo Porto Alegre
Reconhecido como um dos mais importantes violonistas brasileiros da atualidade, Paulo Porto Alegre
foi o vencedor do V Concurso Internacional de Violão
Palestrina e III Concurso Internacional de Violão do
Festival Villa-Lobos. Paulo tem se destacado pelo ecletismo de seu repertório, que vai dos clássicos à música
contemporânea, da música popular brasileira ao Jazz.

Daniel Murray
Considerado um dos mais talentosos violonistas
de sua geração. Mestre em técnicas estendidas ele
desenvolve não só uma ativa carreira como intérprete
elegante, de incomparável sonoridade; mas também
como arranjador minucioso de atmosferas insólitas,
e compositor irrequieto de cenários sonoros os mais
diversos, que ele transporta para o violão.
Daniel Murray atua no limiar e em trânsito entre
dois universos : o erudito e o popular. Suas composições e interpretações refletem esta experiência múltipla e contemporânea característica de nossos tempos.
Saber mais (link)

Chrystian Dozza
Gravou em 2005 o seu primeiro cd, intitulado "Songs
from the Land", lançado em 2006 na série Projeto Violão no Masp idealizada pelo Prof. Henrique Pinto.
Dozza foi ganhador do 1º Concurso Novos Talentos
da Música Erudita promovido pelo Centro de Cultura
Judaica e 1º colocado do Concurso Nacional de violões
Musicalis 2007.
Em 2009 foi convidado a fazer parte do Quaternaglia Guitar Quartet, um dos maiores quartetos de violão
da atualidade. Ao lado do Quaternaglia, realizou uma
turnê pelos EUA ao lado do Quaternaglia, se apresentando em diversas cidades como Columbus (OHIO),
Evansville (Indiana) e Nova York.
Seu segundo CD, intitulado "Fantasia Mineira", foi
lançado em 2010. O disco conta com Fantasias sobre
temas de Milton Nascimento e composições de sua
autoria, sendo este um trabalho puramente acústico e
composto em sua maioria por peças solo. Integra a nova formação do Trio Opus 12 a partir de 2014.
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