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Black String 

Yoon ‑jeong Heo geomungo
Aram Lee daegum e yanggeum
Jean Oh guitarra
 
A improvisação é um dos pontos de contacto entre o jazz e 
as músicas tradicionais de muitos pontos do globo. O trio sul
coreano Black String evoca a sonoridade e linguagem da música 
tradicional coreana dando lhe novos contornos que a aproxi
mam do jazz. Fundada em 2011 com o patrocínio do programa 
de intercâmbio cultural UK Connection, a banda é liderada por 
Yoon jeong Heo, fundadora e líder também do projecto Tori 
Ensemble, uma presença habitual nos mais importantes festivais 
de world music. A executante de geomungo (uma cítara tradicio
nal de seis cordas) procura levar o instrumento através de géne
ros menos explorados, partindo da música tradicional coreana 
para a cruzar com a música contemporânea e a improvisação. 
Com o Tori Ensemble, tocou na abertura do Womex 2010 e em 
várias edições do Womad. Recebeu o Prémio BrandLaureate – 
International Brand Personality Award (2013) e recentemente foi 
eleita Artista do Ano do Festival Yeowoorak 2015, um importante 
festival de música tradicional coreana.

O trio conta também com os timbres tradicionais do daegum 
(flauta de bambu) e do yanggeum (instrumento de cordas per
cutidas semelhante ao dulcimer), tocados por Aram Lee, direc
tor do Grupo de Música Tradicional Coreana ‘NaMu’ e do Tea
tro Multi Nacional ‘Unikaji’. É um músico e compositor premiado, 
tendo sido apoiado pelo Conselho Artístico da Coreia em 2013. 
A guitarra eléctrica é tocada por Jean Oh, que estudou em Seul, 
Paris e Nova Iorque e tem tocado e gravado nos EUA, Canadá, 
Japão, América do Sul e Rússia, tendo partilhado o palco com 
George Garzone, John Lockwood, Jeff Hirshfield, Billy Drum
mond, Ralph Alessi, Ron McClure, Mike Richmond e Miroslav 
Vitous, entre outros.

 Os Black String fizeram os seus primeiros concertos nos Fes
tivais de Jazz de Jarasum (Coreia) e Londres, em 2012.
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Carla Bley “Trios”
Carla Bley/Andy Sheppard/Steve Swallow

Carla Bley piano
Andy Sheppard saxofone
Steve Swallow baixo eléctrico
 
Carla Bley dispensa apresentações – é apenas uma das compo
sitoras mais relevantes do jazz moderno, conhecida por um estilo 
muito individual, com apurado sentido de humor, na vanguarda 
sem deixar de ser apelativo. A sua produção para big band ou 
outros grupos alargados é um dos pólos mais relevantes da sua 
vida musical; mas é no outro pólo, os grupos mais intimistas, que 
melhor podemos contactar com a sua singularidade como pia
nista e com o estado mais puro das suas composições. Ao lado 
de dois músicos que a acompanham regularmente desde há 
décadas – Steve Swallow desde 1978, embora tocasse a sua 
música desde os anos 60; Andy Sheppard desde 1987 –, edi
tou em 2013 o disco Trios. Este é um disco mais sério do que o 
habitual, mais longe da corda bamba que tanto atrai Carla Bley, e 
também mais nostálgico, recuperando pérolas de um repertório 
polido ao longo de 20 anos de trabalho em trio.

Foi o primeiro que gravou para a ECM com produção do len
dário Manfred Eicher.

Na verdade, a ligação de Carla Bley com a ECM vem de longe, 
já que a WATT, para a qual grava desde os anos 70, é uma subsi
diária da editora alemã. Mas o que marca decisivamente as edi
ções da ECM é o papel de Eicher, um autêntico visionário. Bley 
referiu se a esse facto nestes termos: «Esta foi a primeira vez em 
toda a minha vida que trabalhei sob a direcção de um produtor, e 
queria saber como era, e o que podia ganhar dessa experiência. 
Ele teve algumas ideias arrojadas – tal como iniciar o disco com 
“Utviklingssang”, um tema que normalmente tocaríamos depois 
de vários outros mais rápidos, ou como encore.» A balada inspi
rada no folclore da Escandinávia é a mais gravada do repertó
rio da pianista, desde que surgiu no disco Social Studies de 1981. 
Outro tema bem conhecido, e o mais antigo da selecção incluída 
no disco, é “Vashkar”, gravado em versão fusão por Tony Williams, 
em 1969, mas nunca antes gravado por Carla Bley.

Carla Bley nasceu em Oakland, Califórnia, em 1936. Traba
lhou vendendo cigarros no clube de jazz Birdland, tendo a pos
sibilidade de ouvir os maiores nomes do jazz da época. Conhe
ceu o pianista Paul Bley e acabou por ir viver para Los Angeles, 
onde começou a compor. Quando o saxofonista Ornette Cole
man apareceu em meados dos anos 50, Paul Bley contratou o de 
imediato e Carla esteve intensamente exposta ao free jazz, uma 
forte influência que afectou a sua escrita por muitos anos.

As suas composições começaram a ser tocadas e gravadas 
por outros músicos no início dos anos 60. Charlie Haden convi
dou a para fazer os arranjos e compor para The Liberation Music 
Orchestra. Criou a Carla Bley Band em 1975, com a qual viajou 
durante seis anos pela Europa e Japão e gravou cinco álbuns. 
Começou a colaborar com o baixista (e em breve companheiro) 

Steve Swallow. Os duetos, que começaram como divertimento, 
tornaram se profissionais e deram lugar a tournées e discos 
regularmente durante cinco anos. Foi nessa altura que começou 
a escrever para big band. Ao duo com Swallow juntou se mais 
tarde o saxofonista Andy Sheppard.

Foi eleita Melhor Compositora pela revista DownBeat e rece
beu o Deutscher Schallplattenpreis. Foi também considerada 
Melhor Compositora pela revista Jazz Times e Músico de Jazz do 
Ano pela Hi Fi Vision e nomeada para os Grammy Awards com a 
Very Big Band.

Criou o novo grupo 4x4 em 1999. Mais tarde, o baterista Billy 
Drummond foi integrado no trio com Swallow e Sheppard, pas
sando o novo grupo a chamar se The Lost Chords. Em 2007 
apresentou o novo quinteto The Lost Chords Find Paolo Fresu, 
projecto que trouxe nesse ano à Casa da Música.

Em 2009 foi lhe atribuído o Jazz Journalist’s Award para 
Melhor Álbum (Appearing Nightly, 2008). A sua filha Karen com
pareceu à cerimónia e recebeu o prémio fingindo ser Carla Bley.
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