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Erik Friedlander’s “Throw a glass” 

Erik Friedlander violoncelo
Uri Caine piano
Mark Helias contrabaixo 
Ches Smith bateria 

Sob a inspiração das misteriosas esculturas de copos de absinto de 
Picasso expostas no Museu de Arte Moderna (MoMA), Erik Fried
lander e a sua banda The Throw criaram um álbum conceptual sobre 
a história sombria desta bebida e do seu uso como alucinogénio. 
Friedlander formou o quarteto para uma actuação no The Stone 
em Nova Iorque e ficou logo “impressionado com a química que tive‑
mos”. Durante dois dias o grupo gravou Artemisia, um disco sobre 
aquela inspiração e a sua origem. “Muitas vezes estamos à procura 
da grande revelação e a perder o milagre diário que está ali à vista de 
todos”, diz o músico. O disco foi lançado em 2018 e foi a 22ª grava‑
ção de Friedlander em nome próprio. A sua discografia recente inclui 
ainda os títulos Rings, com o trio Black Phebe (2016), e Oscalypso, 
um tributo cheio de groove ao baixista (e por vezes violoncelista) 
Oscar Pettiford (2015).

Erik Friedlander compôs também música para publicidade, 
dança e documentários – escreveu para Nothing on Earth, docu‑
mentário sobre o fotógrafo Murray Fredericks e a sua perigosa 
viagem até às calotas de gelo da Gronelândia. Em 2013 escreveu 
para a longa ‑metragem Future Weather. É um prolífico artista a solo, 
bandleader e compositor de bandas sonoras para filmes. Tem sido 
altamente requisitado na cena nova ‑iorquina para gravar em estú‑
dio e como improvisador, tornando ‑se especialmente reconhecido 
pelo seu trabalho para cinema e televisão. Recentemente escreveu 
a banda sonora de um episódio da nova série The Romanoffs, de 
Matthew Weiner – o célebre criador de Mad Men. Em 2017 compôs 
para Thoroughbreds, filme de Cory Finley aclamado pela crítica. No 
mesmo ano escreveu para Oh Lucy!, do realizador Atsuko Hiraya‑
nagi, que estreou no Festival de Cannes.

Friedlander tomou contacto com a música muito cedo – cres‑
ceu numa casa cheia de música, começa a estudar guitarra com 
apenas cinco anos e aos oito dedica ‑se ao violoncelo. Tocou e gravou 
com inúmeros artistas, incluindo The Mountain Goats, John Zorn, 
Dave Douglas e Courtney Love. O desejo de participar activamente 
no turbilhão de estilos musicais que o cercava levou ‑o a encontrar 
novas formas de tocar violoncelo. Estas descobertas são as direc‑
trizes do seu trabalho como intérprete e compositor, com um catá‑
logo muito variado e original.

Uri Caine nasceu em Filadélfia e começou a estudar piano com 
Bernard Peiffer e composição com George Rochberg. Desde que 
se mudou para Nova Iorque, em 1985, gravou 33 álbuns como líder. 
Recentemente gravou Space Kiss (2017) com o Lutoslawski Quartet, 
Calibrated Thickness (2016) com o seu trio e Callithump (2015) com 
as suas composições para piano solo. Gravou arranjos sobre obras de 
Mahler, Wagner, Verdi, Schumann e Bach (Variações Goldberg). Nos 
últimos anos trabalhou com grupos liderados por Don Byron, Dave 
Douglas, John Zorn, Arto Lindsay, Terry Gibbs e Buddy DeFranco, 
Sam Rivers, Barry Altschul, Woody Herman e Master Musicians of 
Jajouka. Apresentou ‑se em muitos festivais de jazz, destacando ‑se 
North Sea, Monterey, Montréal e Newport.

O renomado baixista e compositor Mark Helias tem ‑se apresentado 
nos palcos de todo o mundo desde há três décadas. Começou a sua 
carreira internacional no quarteto de Anthony Braxton e tocou com 
artistas como Edward Blackwell, Anthony Davis, Dewey Redman, Uri 
Caine, Marcel Khalife, Abbey Lincoln, Oliver Lake, Andrew Cyrille, 
Marilyn Crispell, Julius Hemphill, Don Byron, Bobby Bradford, Barry 
Altshul, Ray Anderson, Michael Moore, Don Cherry, Cecil Taylor e 
Gerry Hemingway. Prolífico compositor, Helias reúne no seu catá‑
logo música para cinema, formações de câmara, grandes ensembles 
e big bands. Produziu discos de Ray Anderson, Tony Malaby, Bobby 
Previte, Jerome Harris e Mark Dresser. O seu trio Open Loose, com 
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Tony Malaby e Tom Rainey, tornou ‑se um ensemble de improvisa‑
ção arquetípico do panorama nova ‑iorquino. 

Ches Smith é um dos percussionistas mais procurados e mais acti‑
vos na cena avant ‑garde. Segundo Marc Ribot, “é um dos melhores 
percussionistas com quem trabalhei. Não apenas como instrumen‑
tista, mas também como compositor e pensador musical.” Nascido 
em San Diego e criado em Sacramento, Ches Smith surgiu num 
contexto em que os músicos de punk e metal estavam a ouvir e expe‑
rimentar o jazz e a improvisação livre. Estudou percussão, improvi‑
sação e composição com Winant, Fred Frith, Pauline Oliveros e Alvin 
Curran, no Mills College (Oakland). Co ‑fundou duas bandas: Theory 
of Ruin e Good for Cows. Toca e grava com Xiu Xiu e Secret Chiefs 
3. Apresentou ‑se com Ben Goldberg, Annie Gosfield, Wadada Leo 
Smith, John Tchicai, Fred Frith e Trevor Dunn. 

  
Chris Potter Circuits Quartet 

Chris Potter saxofone
Craig Taborn piano 
Justin Brown bateria
Tim Lefebvre baixo eléctrico

Solista de topo mundial, compositor bem ‑sucedido e bandleader 
excepcional, o saxofonista Chris Potter emergiu como uma das prin‑
cipais figuras da sua geração. A revista DownBeat considerou ‑o “um 
dos saxofonistas mais estudados (e copiados) do planeta”. Improvi‑
sador ímpar e o mais jovem músico a ganhar o Jazzpar Prize (Dina‑
marca), a sua discografia inclui 15 álbuns como líder e mais de 100 
como sideman. Tocou e gravou com alguns dos nomes mais relevan‑
tes do jazz, incluindo Herbie Hancock, Dave Holland, John Scofield, 
Mingus Big Band, Jim Hall, Paul Motian, Dave Douglas, Ray Brown, 
entre muitos outros.

Potter surgiu no panorama do jazz nova ‑iorquino em 1989, como 
um prodígio de 18 anos, ao lado do ícone do bebop Red Rodney. 
Gravou discos aclamados como Unspoken (com o baixista e mentor 
Dave Holland, o percussionista Jack DeJohnette e o guitarrista 
John Scofield, em 1997), Vertigo (1998), Gratitude (2001) e Trave-
ling Mercies (2002), que demonstraram uma propensão para assu‑
mir riscos e desafiar os limites do jazz. Explorou um território mais 
eléctrico com Lift: Live at the Village Vanguard (com o baixista Scott 
Colley, o percussionista Bill Stewart e o teclista Kevins Hays, em 
2004) e Underground (com o guitarrista Wayne Krantz, o pianista 
Craig Taborn e o percussionista Nate Smith, em 2006), e o groove 
com Follow The Red Line – Live at Village Vanguard (2007).

“A minha estética enquanto saxofonista foi sempre inspirada em 
Bird [Charlie Parker], Lester Young, Sonny Rollins e outros grandes 
nomes. O que aprendi com eles foi o sentido de fraseado, de som e 
uma abordagem rítmica que nunca vou conseguir superar. Mas a 
música é uma coisa viva: ela tem de continuar para a frente. Eu sinto‑
‑me tocado por muitas formas musicais, como funk, hip hop, coun‑
try, diferentes tipos de música tradicional, música erudita, etc., e não 
me permitir incluir todas essas influências na minha música seria 
simplesmente castrador. A dificuldade é a de incorporar esse sons 

de uma forma orgânica, sem ser forçado. Lembra ‑me que eu quero é 
que as pessoas sintam a música, que sejam até capazes de a dançar 
e não pensar nela como complicada ou proibida. Se eu posso tocar 
alguma coisa que tem significado para mim, talvez eu seja capaz de 
comunicar esse significado às outras pessoas e as questões de estilo 
vão responder por elas próprias”. 

Chris Potter nasceu em Chicago (1971) e estudou guitarra, piano 
e saxofone. Aos 18 anos mudou ‑se para Nova Iorque para estudar 
música, enquanto mergulhava no panorama do jazz da cidade e dava 
início ao seu trajecto como músico profissional. Hoje, já na condição 
de veterano respeitado, continua a trabalhar como líder e sideman.

O americano Craig Taborn é um dos mais cativantes e requisita‑
dos pianistas de jazz da actualidade. A sua lista de colaborações 
é impressionante, contando com nomes como Roscoe Mitchell, 
Wadada Leo Smith, Steve Coleman, Lester Bowie, Evan Parker, 
James Carter, Marty Ehrlich, Chris Potter, Bill Frisell, David Binney, 
Dave Douglas e Rudresh Manhattappa, entre muitos outros. Durante 
dois anos seguidos foi nomeado “1st Rising Star Keyboardist” pela 
revista DownBeat. Além de tocar a solo lidera os seus próprios 
projectos, designadamente o trio homónimo, o quinteto Junk Magic 
e o ensemble Ancients and Moderns.

Justin Brown é um dos músicos mais requisitados da sua gera‑
ção, conhecido especialmente pela sua participação na banda do 
brilhante trompetista americano Ambrose Akinmusire. O próprio 
Akinmusire testemunha que tocar com Justin “é como fazer música 
com um elemento. É como se fosse natureza, como a água ou a terra”. 
Apesar de ser ainda muito jovem, Justin Brown já gravou e tocou 
com inúmeras figuras de prestígio mundial, incluindo Kenny Garrett, 
Christian McBride, Gerald Clayton, Stefon Harris, Esperanza Spal‑
ding, Terence Blanchard, Josh Roseman, Gretchen Parlato, Eldar, 
Yosvany Terry, Gonzalo Rubalcaba, Bilal, Ledisi, Ambrose Akinmu‑
sire e Vijay Iyer. Lançou no ano passado o seu primeiro álbum como 
líder, intitulado Nyeusi.

Tim Lefebvre tem uma reputação consolidada enquanto um dos 
baixistas mais criativos do mundo. A sua invenção estilística é 
pautada pela mistura da improvisação com alguns elementos do 
rock e grooves electrónicos, e pode ser ouvida em mais de 150 discos 
– entre edições vencedoras de Grammy Awards e bandas sonoras 
de filmes. Tocou com figuras como Wayne Krantz, Chris Botti e Leni 
Stern, e trabalha com artistas contemporâneos como Chris Potter, 
Empire of the Sun, Knower, Chris Thile e Matisyahu. Vive em Los 
Angeles, é baixista de inúmeras formações e produtor de diversos 
projectos. A experiência que adquiriu nas últimas duas décadas fê ‑lo 
expandir o âmbito da sua expressão musical, descobrindo novos 
sons para a guitarra baixo e influenciando uma geração de músicos.

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE


