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17ª edição do Jazz no Parque 
GRANDES NOMES DO JAZZ EM CONCERTO NO 
PARQUE DE SERRALVES 
 
 
PROGRAMA 
 
 
12 Julho, 18h00 
Trio Steve Kuhn 
Steve Khun (piano), David Finck (contrabaixo), Joey Baron (bateria) 
 
O concerto de abertura, com o trio de Steve Kuhn é uma estreia em Serralves. 
Reconhecido como um dos mais importantes sobreviventes dessa época única 
que assinalou a passagem do bebop para um futuro cujos horizontes foram 
rasgados pelo free jazz, Steve Kuhn é dono de um currículo profissional que vale 
como um verdadeiro “who’s who” da história do jazz moderno. 
 
Natural de Brooklyn (n. 1938), o pianista exibe uma carreira de mais de 40 
anos. No seu início teve oportunidade de tocar, nos clubes de Boston, com 
grandes nomes de passagem pela cidade (Coleman Hawkins, Chet Baker, Vic 
Dickenson). Na Lenox School of Music teve como colegas e companheiros 
musicais Ornette Coleman e Don Cherry. Em Nova Iorque integrou o grupo de 
Kenny Dorham, aceitando depois o convite para o recém-formado quarteto de 
John Coltrane, antecedendo no piano McCoy Tyner. As “conquistas” seguintes 
foram as participações nos combos de Stan Getz e de Art Farmer e a criação do 
primeiro grande trio de Steve Kuhn, com Steve Swallow e Pete LaRoca. 
 
No ocaso dos anos 60 juntou-se à lista dos americanos residentes na Europa. 
Data do final desse período de emigração a sua ligação a uma jovem editora 
independente chamada ECM, onde gravou o primeiro álbum com a cantora 
Sheila Jordan, com quem criou uma extraordinária empatia musical. 
 
De então para cá, a carreira de Steve Kuhn divide-se entre a amizade com 
Sheila Jordan e o seu próprio trio, cujas sucessivas encarnações têm como 
denominador comum a excelência dos seus companheiros, desde os iniciais 
Ron Carter e Al Foster à actual formação com o fiel contrabaixo de David Finck e 
Billy Drummond, último elo de uma cadeia de bateristas de primeira água (Lewis 
Nash, Joey Baron e Bill Stewart). 
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Steve Kuhn não tem sido, infelizmente, visita assídua dos palcos portugueses. 
Com aquela fascinante, porque inigualável, (in)certeza inerente aos concertos de 
jazz, a sua presença em Serralves, onde reencontrará Joey Baron, será uma rara 
oportunidade para aplaudir um trio que se pode (e deve) ouvir, em simultâneo, 
como uma identidade colectiva e uma soma de individualidades originais.  
 
Veja o vídeo do trio de Steve Kuhn em: 
http://www.youtube.com/watch?v=u-cRq2j6D2U 
 
 
 
19 Julho, 18h00 
Quarteto André Fernandes 
André Fernandes (guitarra), Mário Laginha (piano), Nelson Cascais (contrabaixo), 
Alexandre Frazão (bateria) 
 
Nas mais recentes edições, o guitarrista André Fernandes (n. Lisboa, 1976) tem 
sido uma presença regular no Jazz no Parque. Em 2002 liderou, com Nuno 
Ferreira, um inovador projecto dedicado a Lennie Tristano. Em 2006 integrou o 
quinteto de Nelson Cascais e reincidiu em 2007 como convidado da Orquestra 
de Jazz de Matosinhos, num concerto com música e direcção do baterista John 
Hollenbeck. 
 
Quem teve a sageza de acompanhar todas essas presenças sabe que nenhum 
concerto soou a “déjà vu”. Porque é de natureza dos grandes jazzmen servir a 
música dos seus líderes com a mesma eficácia com que cuidam das suas 
próprias composições. 
 
Do regresso de André Fernandes em 2008 se poderá dizer, mais uma vez, que 
nada será como antes. No seu actual quarteto abundam argumentos de força, a 
começar pela presença de um piano entregue a (que o mesmo é dizer inventado 
por) Mário Laginha. Os ouvintes do primeiro disco do quarteto, “Cubo”, sabem 
que os merítos de compositor de André Fernandes crescem a par do seu talento 
de aglutinador musical e de intérprete.  
 
Veja o vídeo do quarteto de André Fernandes em: 
http://www.youtube.com/watch?v=ZKF_BOKfoI8 

http://www.youtube.com/watch?v=u-cRq2j6D2U
http://www.youtube.com/watch?v=ZKF_BOKfoI8
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26 Julho, 18h00 
Quarteto Michel Portal 
Michel Portal (sax alto, bandoneon, clarinete), Louis Sclavis (clarinete, saxofone), 
Bruno Chevillon (contrabaixo), Daniel Humair (bateria) 
 
Michel Portal poderia simbolizar um dos veios mais ricos e representativos do 
jazz contemporâneo, onde os grandes líderes não se esgotam num único 
projecto, antes partilham a pluralidade de caminhos, a diversidade estética e a 
independência conceptual. O jazz e a música erudita (clássica e 
contemporânea) conviveram sempre na sua vida musical. Aos 73 anos, a 
definição possível do multi-instrumentista Portal seria a de (re)inventor de si 
próprio como homem repartido que se sente uno e indivisível.  
 
No jazz não assistiu ao free jazz, fê-lo. Primeiro com os americanos exilados, 
depois com os europeus independentes. E juntou-o, ou pelo menos não o 
apartou, de tradições populares que o conduziriam, entre destinos vários, ao 
tango e suas vozes instrumentais (quem consegue divorciar o bandoneon das 
noites mais musicais de Buenos Aires?). 
 
Não é possível falar dos anos 70 ignorando esse laboratório experimental que foi 
o Michel Portal Unit. A nata do jazz francês (ou feito em França) que 
protagonizou o free jazz (mas não só) teve em Portal um mestre e um cúmplice: 
de Bernard Lubat e François Jeanneau a Henri Texier e Jean François-Jenny 
Clark, de Daniel Humair, Aldo Romano e Joachim Kuhn a Martial Solal e Jean-
Luc Ponty. E fora das fronteiras gaulesas, nomes como Dave Liebman, John 
Surman e Sunny Murray teriam uma palavra a dizer sobre Portal. 
 
No quarteto de Portal, o público do Jazz no Parque irá rever dois amigos do 
peito, Daniel Humair e Bruno Chevillon, e descobrir uma futura amizade – o 
saxofonista Tony Malaby, que é já um nome firme do jazz contemporâneo. Da 
Liberation Music Orchestra à Electric Bebop Band, dos grupos de Mario Pavone 
ao quinteto de Fred Hersh, de William Parker e Marty Ehrlich a Tim Berne e 
Drew Gress, a presença de Malaby é um certificado de qualidade e honestidade 
criativas. 
 
Veja o vídeo do quarteto de Michel Portal 
http://www.youtube.com/watch?v=ObwWMIUcjXw 
 
 
Textos de António Curvelo 

http://www.youtube.com/watch?v=ObwWMIUcjXw

