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CONVERSA DE CORDAS DUO
A Conversa de Cordas Duo é formada por Tô
Mendes e Alexandre Wuensche. Estreamos
em julho de 2015, com um concerto
convidado

no

Festival

de Inverno

da

FAVCOLESP, em São José dos Campos.
Nossa formação explora timbres e sons de
instrumentos cujas origens remontam à
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época medieval e às tradições mouras,
realçados por arranjos originais para essa

formação. Somos violonistas eruditos por formação mas também transitamos pela música
urbana brasileira, sendo “chorões” por escolha. Buscamos uma abordagem camerística
para essa formação reduzida com cordas dedilhadas.
A Conversa de Cordas explora um repertório que abrange a música instrumental
brasileira e erudita, utilizando violões de 6, 7 e 8 cordas, cavaquinho, banjo, viola
brasileira e violão tenor. Fomos bolsistas no Festival Assad 2017 e realizamos diversas
apresentações no país e no exterior, desde 2016. Entre elas destacamos a Série “Chorinho
no Museu” - Museu Felícia Leirner (Campos do Jordão, SP), os Concertos de Encerramento
na 4th Conference on Computational Interdisciplinary Science (S. José dos Campos, SP) e
no encontro SIPAT-INPE (São José dos Campos, SP), os encontros Pint of Science Alfenas
e Poços de Caldas (MG), o Concerto de Abertura do BRICS Astronomy Working Group
(Durban, África do Sul) e o Concerto no 12th International Meeting in Astronomy and
Astronautics (Campos dos Goytacazes, RJ).
Em 2020 fomos contemplados com recursos da Lei Aldir Blanc e gravamos o show “Um
passeio pelas cordas brasileiras”. Em 2021 fomos convidados para nos apresentar com a
cantora Ana Morena no aniversário de S. José dos Campos, e fomos jurados do Festival “A
Canção”. No Mês da Música 2021 Alexandre Wuensche foi solista e camerista no concerto
“Um abraço entre o Erudito e o Popular”, e Tô Mendes fez uma participação especial no
mesmo evento.
Nossas apresentações duram de 1h00 a 2h00. Outros formatos de apresentação,
mesclando nosso trabalho instrumental com arranjos vocais ou outros instrumentos,
também podem ser combinados. Dependendo do público e local, gostamos de fazer alguns
comentários didáticos sobre os arranjos (todos originais) e os instrumentos do duo.

Email: contato@conversadecordas.mus.br
WWW: www.conversadecordas.mus.br
Facebook: Conversa de Cordas
Instagram: Conversa de Cordas

Telefones:
Alexandre Wuensche: (12) 99135-0808
Tô Mendes: (19) 98142-8113
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