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Não é fácil pegar num formato tão explorado no contexto do jazz, 
com tão bons exemplos de excelência, como é o trio de piano, e 
levá ‑lo para destinos estimulantes e ainda desconhecidos. Mas 
se o trio de piano tem uma característica bem vincada é a capa‑
cidade de reflectir com clareza e sem artifícios a personalidade 
artística dos músicos, favorecer a comunicação e permitir um 
nível muito intenso de interacção. É isso que o Kari Ikonen Trio 
consegue de um modo soberbo. Constrói a sua identidade à volta 
de composições onde se cruzam elementos da música nórdica, 
influências orientais e, naturalmente, o fortíssimo legado do jazz 
norte ‑americano. Mas vai mais longe e promove a fusão dos ins‑
trumentos como se de um grupo de música de câmara se tra‑
tasse, procurando novos timbres menos associados ao trio clás‑
sico e sentindo ‑se uma profunda integração dos três músicos na 
transmissão de uma mensagem comum. 

O primeiro álbum do trio, Bright, foi editado em 2013 pela eti‑
queta alemã Ozella, conquistando a crítica em todo o mundo. 
Seguiu ‑se Beauteous Tales and Offbeat Stories, também para 
a Ozella, em Abril deste ano. Este último disco foi escolhido 
como álbum de jazz da semana pela NDR; a marlbank.net, da 
Grã ‑Bretanha, elegeu o trio de Kari Ikonen como um dos cinco 
melhores trios de 2015.

Natural da Finlândia, Kari Ikonen estudou piano e compo‑
sição no Departamento de Jazz da Academia Sibelius, onde 
concluiu o mestrado em 2001 e onde ensina desde 1998. Tem 
composto para uma miríade de formatos, desde os pequenos 
combos aos ensembles alargados, entre os quais agrupamen‑
tos como UMO Jazz Orchestra, European Saxophone Ensem‑
ble, Uusinta Chamber Ensemble, Tanguedia Quintet e Orquestra 
da Rádio Norueguesa. No âmbito da música cénica, tem escrito 
tanto para dança como para teatro. Em 2000 ganhou o primeiro 
prémio nos International Julius Hemphill Composition Awards 
(Jazz Composers Alliance, EUA). O seu primeiro CD, intitulado  
Karikko, era precisamente o reflexo da diversidade de meios a 
que Ikonen recorre para as suas composições. Foi eleito melhor 
disco finlandês de jazz em 2001 com o prémio Jazz ‑Emma. Em 
2002, Ikonen conquistou o primeiro prémio no concurso italiano 
de composição para big band “Scrivere in Jazz”. Com o álbum 

The Helsinski Suite foi nomeado para o Prémio Teosto, e em 2013 
ganhou o Prémio Yrjö como músico finlandês de jazz do ano.

Para além do seu trio e do sexteto internacional Karikko, toca 
também no Quartet Ajaton, no grupo afro ‑pop ‑jazz Trio Toffa, no 
ensemble jazz ‑folk Ahava, no trio de improvisação electroacús‑
tica Gnomus, no trio art ‑pop/world/jazz Slo Motive e nos grupos 
de jazz Kolhoz e Markus Holkko Quartet. Trabalhou com músicos 
de relevo internacional como Bob Moses, Lee Konitz, Ingrid Jen‑
sen, Jeff Denson, Ronen Itzik, Ernesto Simpson, Henry Lowther, 
Stan Sultzman, Ron McClure, Marc Bernstein, Vincent Courtois, 
Nelson Faria, Rafael Barata, Alfredo Paixão, Per Oddvar Johan‑
sen, Magnus Broo, André Fernandes, Gunnar Halle, Dayna Ste‑
phens, Poogie Bell… Raoul Björkenheim, Eero Koivistoinen, Jukka 
Gustavsson, Otto Donner, Manuel Dunkel, Verneri Pohjola, Teppo 
Mäkynen, Timo Lassy, Jukkis Uotila e Sonny Heinilä.

Ara Yaralyan é contrabaixista, compositor e professor. Natu‑
ral da Arménia, estudou na Universidade Metropolia em Helsín‑
quia e na Academia de Música da Estónia. O seu principal pro‑
fessor, porém, foi o maestro e contrabaixista virtuoso georgiano 
Alexander Khaindrava. Tem trabalhado com artistas como Kari 
Ikonen, Vardan Ovsepian, Markku Ounaskari, Verneri Pohjola, 
Datevik Hovanesian, Karen Kocharyan e muitos outros.

Markku Ounaskari estudou bateria no Conservatório Pop 
& Jazz de Oulunkylä e mais tarde no Departamento de Jazz da 
Academia Sibelius, a partir de 1987. Em 1990 foi Jovem Solista 
com a UMO Jazz Orchestra, e desde então tornou ‑se um músico 
amplamente requisitado, tocando com inúmeros músicos nór‑
dicos. A sua versatilidade e sensibilidade leva ‑o aos universos 
do groovejazz, mainstream e free jazz. Artista ECM galardoado 
com o Prémio Yrjö em 2014, alguns dos seus projectos mais 
recentes são a banda Kuára com o pianista Samuli Mikkonen e o 
trompetista ‑cantor norueguês Per Jørgensen.
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Rodrigo Amado Motion Trio

Rodrigo Amado saxofone
Miguel Mira violoncelo
Gabriel Ferrandini bateria

Quando Rodrigo Amado veio à Casa da Música apresentar o seu 
projecto multidisciplinar “Searching for Adam”, na abertura do 
festival Novas Músicas em 2008, o seu Rodrigo Amado Motion 
Trio estava prestes a editar a sua estreia discográfica. Cultor da 
criação/improvisação em contexto aberto, diga ‑se mesmo um 
dos seus principais representantes portugueses, Amado iniciou 
então o seu mais duradouro projecto nestas lides após inúme‑
ras e bem significativas colaborações com figuras como Adam 
Lane, Kent Kessler, Paal Nilssen ‑Love, Steve Swell, Ken Filiano, 
Steve Adams, Paul Dunmall, Dennis Gonzalez, Joe Giardullo, 
Lisle Ellis, Alex Cline, Bobby Bradford, Vinny Golia, Mike Bisio, 
Harris Eisenstadt, Dominic Duval, Lou Grassi, Herb Robertson, 
Mark Whitecage, Peter Epstein, Carlos Zíngaro, João Paulo, Greg 
Moore, Phill Niblock, Sei Miguel, Rafael Toral e Manuel Mota, entre 
outros. Mas recuando ainda ao projecto que cá o trouxe há sete 
anos, vale a pena lembrar aquilo que então se anunciava como 
conceito inerente aos actos de criação do saxofonista: Amado 
trabalha o conceito da composição em tempo real, construindo 
estruturas com uma forma bem definida, por vezes com temas 
que surgem no momento, insinuando ‑se e tornando ‑se parte 
integrante da composição, sempre a partir do nada. Sendo fre‑
quente tocar em concerto com músicos com os quais nunca 
antes tocou, nem mesmo em ensaios – tal como então aconte‑
ceu –, o Motion Trio é contudo um passo numa outra direcção, 
uma working band que tem mantido actividade constante e onde 
a cumplicidade entre os músicos se vai construindo ao longo dos 
sucessivos encontros, sejam ensaios, concertos ou gravações. 
Talvez por isso a imprensa tenha destacado este projecto como 
aquele que, no percurso criativo de Amado, revela maior entrosa‑
mento e maior equilíbrio entre os músicos.

O Motion Trio acabou por revelar ‑se, nos últimos anos, um pro‑
jecto central no universo da música vanguardista portuguesa. 
Depois do disco de estreia em 2009 para a European Echoes, 
seguiram ‑se quatro gravações com convidados especiais de grande 
relevo – o trombonista Jeb Bishop e o trompetista Peter Evans –, a 
somar ‑se a colaborações com Steve Swell e Paul Dunmall.

Nascido em 1964, Rodrigo Amado estuda saxofone desde 
os 17 anos. Desde então desenvolve uma intensa actividade 
musical com uma maior incidência nas áreas do jazz e da música 
improvisada. Dedica ‑se paralelamente à fotografia. Estudou 
durante alguns anos na Escola de Jazz do Hot Clube e teve aulas 
particulares com diversos professores, nomeadamente os saxo‑
fonistas Carlos Martins e Jorge Reis. Em 2001 funda a editora 
Clean Feed, juntamente com Pedro Costa e Carlos Costa, total‑
mente dedicada à edição de projectos na área do jazz contem‑
porâneo, projecto que viria a abandonar no início de 2005. Fun‑
dou a sua própria editora European Echoes e liderou a formação 
Lisbon Improvisation Players, com a qual actuou em alguns dos 
principais festivais nacionais. A partir de 2005 realiza pequenas 

“digressões” nos EUA que o levam a alguns dos principais clu‑
bes de Nova Iorque, bem como a Dallas, Washington, Filadélfia e 
Maine, e em 2008 efectua a sua primeira grande digressão euro‑
peia, na Polónia, onde tocou com o grupo de Dennis Gonzalez.

Os títulos mais recentes da sua discografia, para além das 
gravações com o Rodrigo Amado Motion Trio, incluem os títu‑
los This Is Our Language (com Joe McPhee, Kent Kessler e Chris 
Corsano – Not Two Records, 2015) e Wire Quartet (com Manuel 
Mota, Hernani Faustino e Gabriel Ferrandini – Clean Feed, 2014).

Miguel Mira é violoncelista, pintor e arquitecto. Nasceu em 
1958 e iniciou os estudos de guitarra na Academia de Amado‑
res de Música. No final dos anos 70 frequentou a escola do Hot 
Club, onde estudou contrabaixo com Zé Eduardo. Nos últimos 
anos voltou ‑se para o violoncelo como instrumento principal. 
Esteve envolvido em projectos diversos com João Lucas – com 
quem gravou o seu primeiro disco, Abstract Mechanics (Crea‑
tive Sources, 2009) –, Abdul Moimême, Rodrigo Amado, José 
Bruno Parrinha, Rodrigo Pinheiro, Gabriel Ferrandini, Carlos Zín‑
garo, Ulrich Mitzlaff, Paulo Chagas, José Ernesto Rodrigues, Ciryl 
Bondie, Patrick Brennan, Jeff Bishop, Joe McPhee, Paul Dunmall, 
Steve Swell, Evan Parker e Peter Evans, entre muitos outros. Em 
2011 formou o Quarteto Expressive Visual Music com Ferrandini, 
Rodrigo Pinheiro e Luís Vicente.

Gabriel Ferrandini nasceu em Monterey, na Califórnia, filho 
de pai português natural de Moçambique e de mãe brasileira. Aos 
13 anos começou a tocar bateria, estudando no Hot Club e depois 
na Academia dos Amadores de Música, com Alexandre Frazão. 
Interessou ‑se por géneros como punk, ska, drum’n’bass, jungle e 
hip ‑hop, e ao mesmo tempo ia descobrindo o jazz. É membro do 
Red Trio, do Rodrigo Amado Motion Trio e dos Nobuyasu Furuya 
Trio e Quintet, além de manter duos com Pedro Sousa, Pedro 
Gomes e David Maranha. Tocou com músicos como John But‑
cher, Nate Wooley, Jason Stein, Alberto Pinton, Rob Mazurek e 
Carlos “Zíngaro”, entre outros.
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