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e Mário Laginha & Tcheka 

Tristano/Khalifé/Schumacher

Bachar Khalifé percussão 
Pascal Schumacher vibrafone 
Francesco Tristano piano
 
Duas estrelas do jazz luxemburguês juntam ‑se neste fantástico 
projecto. Pascal Schumacher e Francesco Tristano foram ambos 
“Rising Stars” da European Concert Hall Organization, e ao lado 
do percussionista libanês Bachar Khalifé formam um trio fun‑
dado na experimentação e na improvisação, um caldo a que já 
chamaram a fusão do século XXI. Francesco Tristano tem uma 
carreira dupla ligada à música electrónica e à clássica, como pia‑
nista Deutsche Grammophon. É conhecido especialmente pelas 
suas interpretações de Bach e pela forma como quebra todas as 
convenções do mundo clássico. Pascal Schumacher destaca‑
‑se como um dos grandes vibrafonistas do jazz europeu actual, 
um mestre no tratamento livre de ambientes musicais aber‑
tos. Bachar Khalifé recupera as influências da música árabe. Em 
palco o trio passa por momentos mais meditativos que se interli‑
gam com fraseado jazzístico e grooves dinâmicos.

A experiência única em que se transforma cada encontro 
entre estes três músicos de características tão diferentes deu 
origem à necessidade de gravar. Surgiu assim, no início de 2015, o 
disco de estreia do trio – Afrodiziak( Edel).

Mário Laginha & Tcheka 

Mário Laginha piano
Tcheka voz e guitarra
 
Que Mário Laginha gosta de percorrer os sons do mundo e fazê‑
‑los seus ao piano, já o sabemos. Uma das suas incursões mais 
interessantes é no batuco modernizado de Cabo Verde, espe‑
cialmente quando interpretado pela guitarra e voz de Tcheka. 
Foi em 2011 que tocaram juntos pela primeira vez, e desde então 
cada novo encontro é uma oportunidade imperdível para ouvir 
canções inspiradas e momentos de intensa comunicação em 
palco, entre dois músicos com percursos muito diferentes.

Tcheka nasceu na ilha de Santiago, Cabo Verde, em 1973. 
Começou a desenvolver o seu estilo aos 15 anos, transpondo os 
ritmos do tradicional batuco para a guitarra. O seu primeiro disco 
Argui saiu em 2003 e levou ‑o a actuar em vários países europeus. 
Foi Artista do Ano de Música do Mundo pela Radio France, com o 
disco Nu Monda (2005). Gravou ainda Lonji (2007) e Dor de Mar 
(2011). O próximo disco de Tcheka está a ser produzido por Mário 
Laginha e conta com a participação especial do pianista.
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