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Foi membro fundador do I Musici, do Quartetto di Roma e do Italian 
String Trio. Iniciou a sua carreira de solista com a estreia da obra 
dedicada a si, Musica da Concerto para Viola e Orquestra de Cordas de 
Giorgio Federico Ghedini, tendo tocado sob a direção de Herbert von 
Karajan. Apresentou-se com as conceituadas orquestras Berliner Phi-
lharmoniker, Concertgebouw em Amesterdão e Teatro alla Scala em 
Milão, e trabalhou com maestros de renome como Claudio Abbado, Sir 
John Barbirolli, Sergiu Celibidache, Carlo Maria Giulini e Riccardo Muti.
Foi professor titular de viola na Hochschule der Künste em Berlim até 
1998. Posteriormente, lecionou na Musik-Akademie de Detmold, no 
Conservatório de S. Cecilia de Roma, no Royal College of Music e na 
Royal Academy of Music, em Londres. Foi professor convidado em 
masterclasses um pouco por todo o mundo. Atualmente, leciona nos 
cursos o Stauffer Center for Strings em Cremona e na Accademia 
Musicale Chigiana em Siena.

Foi diretor artístico da Orchestra di Padova e del Veneto e presidiu o 
júri do I Concurso Internacional de Viola Bruno Giuranna realizado no 
Brasil, em 1988. É convidado frequentemente para o Festival de Marl-
boro nos Estados Unidos.

Giuranna possui uma vasta discografia que inclui gravações para a 
Philips, Deutsche Grammophon e EMI. Estas gravações incluem inter-
pretações da Sinfonia Concertante de Mozart com Franco Gulli, Hen-
ryk Szeryng e Anne-Sophie Mutter, os Quartetos para Piano de Mozart 
com o Trio Beaux Arts e os Concertos para Viola d’amore de Vivaldi. 
Em 1990, a gravação dos Trios de Cordas de Beethoven com Anne-So-
phie Mutter, Bruno Giuranna e Mstislav Rostropovich foi nomeada para 
um Grammy.

Como maestro, Giuranna ganhou o Grand Prix du Disque de l’Acade-
mie Charles Cros, em Paris, pela gravação dos Concertos para Violon-
celo de Boccherini, com David Geringas como solista.

ENTREVISTA 
A BRUNO 
GIURANNA
por Rita Barreto 

Violetista e maestro, Bruno Giuranna 
nasceu em Milão e cresceu numa 
família de músicos. Depois de presidir 
a associação italiana entre 2004 e 2011, 
foi eleito presidente europeu da ESTA 
(Associação Europeia de Professores de 
Cordas) em 2011, associação que reúne 
professores de instrumentos de cordas na 
Europa. Desempenhou este cargo até 2020, 
ano em que foi eleito Presidente Honorário.
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Profundamente convencido da importância de “tocar 
em conjunto” como ferramenta insubstituível no 
desenvolvimento da personalidade musical, Bruno 
Giuranna dedica-se há vários anos à realização de 
projetos de música de câmara.
Cavaleiro da Grã-Cruz de Mérito da República Ita-
liana, em 2003 recebeu um diploma honorário em 
Letras pela Universidade de Limerick.

Rita Barreto: Qual é sua memória musical mais 
antiga? 
Bruno Giuranna: Eu devia ter 2 anos. O meu pai esta-
va a cantar uma canção e eu estava a chorar.

RB: Quando começou a tocar viola d’arco?
BG: Aos 17 anos, logo após ter acabado o meu curso 
de violino.

RB: Quando decidiu ser músico profissional? E 
porquê?
BG: Não sei. Quando me apercebi, já era músico 
profissional.

RB: Em criança, quais eram os seus sonhos? 
BG: Quando era criança, eu queria fazer bem qual-
quer coisa que fizesse.

RB: Como era ser violetista naquela época? 
BG: Estávamos em 1950, depois da guerra e pratica-
mente não havia informação ou fontes de inspiração. 
O modelo estético que encontrei ao meu redor foi 
que “a viola tem que ser tocada forte”. Eu senti que 
tinha que inventar uma paleta de sons na viola.

RB: Sente que realizou os seus sonhos?
BG: A vida ofereceu-me muito mais do que eu jamais 
sonhei em sonhar.

RB: Porque é que começou a ensinar? 
BG: Um dia, durante uma aula, o meu professor de 
composição convenceu-me a participar num concur-
so estatal para professores. Ganhei o cargo e come-
cei a lecionar aos 24 anos. Adorei desde o início.

RB: Porquê a Alemanha? 
BG: Eu comecei a dar aulas em Itália e muitos anos 
depois fui convidado para lecionar na Alemanha.

RB: Quais as diferenças mais significativas entre a 
educação musical italiana e a alemã?
BG: Na Alemanha, a educação musical primária está 
muito mais difundida do que em Itália.

RB: Se pudesse, o que importaria de Itália para a 
Alemanha? 
BG: A comida.

RB: E o que importaria da Alemanha para Itália? 
BG: A organização.

Ao mesmo tempo que considera importante ter em mente 
um ideal de instrumentista, Giuranna percebe que cada 
aluno é diferente e não procura que todos se pareçam 
com o ideal que criou. Defende, por isso, que o ensino 
depende do aluno e das suas características, que não há 
uma “melhor forma” para fazer as coisas e deve haver 
uma constante adaptação ao aluno em questão. 

RB: O que considera mais importante para um estudante 
de viola d’arco?
BG: Não pensar que a viola é diferente de qualquer outro 
instrumento.

RB: Como avalia os candidatos à sua classe? Que compe-
tências mais valoriza?
BG: Avalio, principalmente, a margem de evolução que 
prevejo para cada candidato. A seriedade e o verdadeiro 
desejo de evoluir devem ser notórios.

RB: Geralmente, que competências faltam?
BG: Ritmo e afinação perfeita.

RB: Quais os maus hábitos que encontra mais frequente-
mente nos seus alunos? 
BG: Não só nos meus alunos: fazer ‘interpretação’ dema-
siado cedo.

RB: O que recomenda aos professores do ensino secun-
dário trabalharem com seus alunos, antes de eles irem 
para a universidade?
BG: Que sejam muito severos com os aspetos fundamen-
tais do tocar: postura correta, relaxamento, como segurar 
o arco para produzir o melhor som... e o polegar da mão 
esquerda! Faz-me lembrar da face oculta da lua. É muitas 
vezes ignorado porque os professores sentam-se do outro 
lado, negligenciando a sua posição, relaxamento e inde-
pendência do resto da mão.

RB: Sabemos que há alunos muito talentosos mas que 
falham no seu trabalho individual, e há muitos alunos que 
trabalham mas não têm talento. Considera que existe uma 
proporção certa para estes parâmetros? Há alguma outra 
competência que considere ser muito importante para se 
ser bem sucedido? 
BG: O trabalho do professor é ser mais exigente com os 
alunos talentosos. Depende muito do que quer dizer ‘ser 
bem sucedido’. Eu deixaria a questão da proporção para a 
receita de tiramisù.

RB: Que conselho dá aos jovens professores de viola 
d’arco? 
BG: Aproveitem o que estão a fazer e, principalmente com 
os pequenos, sejam criativos e estejam de bom humor.

RB: O que é mais difícil: tocar ou ensinar? 
BG: Ambas são partes fantásticas da nossa profissão. 
Enquanto se executa uma delas, sente-se que se está de 
férias da outra e por isso nunca há cansaço.

RB: Qual considera ser a sua maior contribuição para o 
ensino da viola? 
BG: Não faço ideia.
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RB: Muitas pessoas falam sobre a Escola de Giuran-
na. O que pensa dessa ideia? Como descreveria a 
sua própria escola de performance e ensino? 
BG: Nunca ouvi falar disso. Eu só sei que me recusei 
a escrever os meus exercícios porque prefiro explicá-
-los pessoalmente.

Para Giuranna, interpretar uma peça é fazer algo 
que não está escrito na partitura. As partituras 
escritas não mostram a música mas, pelo contrário, 
escondem-na.
 
RB: Considera importante que um estudante de 
viola d’arco ouça o repertório antes de começar a 
aprendê-lo?
BG: Pelo contrário: é importante que o aluno não 
ouça o repertório antes de desenvolver, pelo menos, 
uma vaga ideia sobre a obra, para evitar a formula-
ção de uma ideia que o irá condicionar para o resto 
da sua vida.

“Nunca toquem nada sem antes decidirem o que 
querem e vão fazer.” Giuranna

RB: Qual é o segredo para manter os alunos motiva-
dos a aprender e a praticar?
BG: Com o maior respeito pelo direito constitucional 
de qualquer pessoa a não estudar, se um aluno não 
está preparado, eu não o ensino. Não há estudo, não 
há aula.  Felizmente, há muito tempo que não tenho 
alunos em idades difíceis.

RB: Considera as masterclasses importantes? 
Porquê?
BG: Eu ensino no formato de masterclasse. O aluno 
habitua-se à presença do público e as pessoas do 
público treinam-se para ouvir.

RB: Acredita que existe um método ideal para ensi-
nar viola? 
BG: Considera que ensinar viola é diferente de ensi-
nar qualquer outro instrumento?

“O que faz mais sentido é pensar na melhor forma 
de conseguir fazer e executar algo, independente-
mente da escola.” Giuranna

Giuranna é também um grande defensor da ideia 
de que tocar em conjunto é uma ferramenta in-
substituível no desenvolvimento da personalidade 
musical. Na música de câmara esta ferramenta deve 
estar presente em todos os elementos para que 
exista coesão.

RB: Penso que, para si, tocar em conjunto é essen-
cial. Considera que essa prática deve ser imple-
mentada assim que um aluno começa a aprender o 
instrumento?
Considera a música de câmara fundamental no per-
curso formativo? Quando é que um jovem músico 
deve começar a praticar essa linguagem? Quais as 
coisas mais importantes para ensinar sobre música 
de câmara?

BG: Tocar em música de câmara deve começar assim que 
o aluno conseguir dominar o instrumento de forma razoá-
vel. Tocar em formação de câmara ensina a ouvir os ou-
tros. Mais tarde, o aluno ainda se tornará capaz de imitar, o 
que também é importante.
Deverá aprender a sua parte como se fosse um concerto 
a solo e não aprender a partitura “de ouvido”: o aluno deve 
aprender a estudá-la.

RB: Falando um pouco sobre saúde, para si, qual é a 
melhor forma de ter uma execução relaxada para evitar 
problemas posturais?
BG: Devemos sempre ter uma postura correta e os múscu-
los relaxados. Quando a musicalidade e o temperamento 
atingem os músculos, estes trazem tensão: nessa altura, 
não temos apenas um problema de postura, temos uma 
má performance.

RB: Fez exercício físico regular para melhorar a sua forma 
de tocar e evitar lesões?
BG: Eu só nadei regularmente dos 14 até os 16 anos, mas 
não o fiz para melhorar a minha forma de tocar.

RB: Tem alguma dieta especial? 
BG: Não.

RB: E para os concertos? Escolhe alguma comida 
especial? 
BG: Não escolho nada de especial para os concertos: deve-
mos perceber desde o início que um dia de concerto é um 
dia normal, caso contrário será uma vida miserável.

RB: Qual é o segredo para ser tão bem-sucedido, com 
uma postura tão positiva e saudável?
BG: Acho que não há nenhum segredo. (E um segredo não 
continuaria a ser um segredo se eu falasse sobre isso) 
Tentar abrir a nossa mente e olhar para o que fazemos 
com olhos diferentes, pode ser um truque possível.

RB: Se pudesse mudar decisões do seu passado, o que 
faria diferente?
BG: Aprenderia também a tocar piano.

RB: Que futuro prevê para a música clássica? E para o 
ensino?
BG: Não é uma resposta fácil. Sou um sortudo por não ter 
que começar a minha vida musical nos dias de hoje.

Revisão de Francisca Seixas


