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OUTONO EM JAZZ

CICLO DE JAZZ

Alessandro Penezzi guitarra

Nascido em Piracicaba (próximo de São Paulo), Alessandro Penezzi 
é guitarrista, compositor e arranjador. Estuda música desde os 
sete anos, tocando diversos instrumentos como a guitarra de 
sete cordas, violão tenor, cavaquinho, bandolim e flauta. teve aulas 
com Carlos Coimbra (Piracicaba), Jair t. de Paula (tatuí), Sérgio 
Belluco (Piracicaba), João Dias Carrasqueira (São Paulo), Marcos 
Cavalcanti e ulisses Rocha (universidade Estadual de Campinas). 
Estudou guitarra clássica e é graduado pela Escola de Música de 
Piracicaba (1997) e bacharel em Música Popular Brasileira (2005,  
universidade Estadual de Campinas). Leccionou guitarra brasi-
leira e cavaquinho na mesma universidade. Integrou o trio quin-
tessência com o bandolinista Aleh ferreira e o violoncelista Júlio 
ortiz, projecto que se apresentou na Rússia, Estados unidos da 
América e Angola. tocou com os melhores instrumentistas brasi-
leiros e internacionais, incluindo Yamandú Costa, Carlos Poyares, 
toninho ferragutti, oswaldinho do Acordeão, Laércio de freitas, 
Caíto Marcondes, Arismar do Espírito Santo, Maurício Carrilho, 
Pedro Amorim, Joel Nascimento, Conjunto Época de ouro, Rogé-
rio Caetano, Caio Marcio e ted falcon. Apresentou-se a solo com 
a Sinfónica de Jazz de São Paulo e a filarmónica de São Bernardo 
do Campo, tocando ainda com os principais vocalistas da música 
popular brasileira como Beth Carvalho, Sílvio Caldas, Noite Ilus-
trada, Billy Blanco, Ivone Lara, Monarco, Nelson Sargento, Délcio 
Carvalho, Xangô da Mangueira, Riachão, Wilson das Neves, fran-
cisco Petrônio, Wilson Moreira, Marília Medalha, Cristina Buarque 
e Mariana de Moraes. 

Em 2010, formou um duo com o clarinetista Alexandre Ribeiro, 
um projecto original que mistura temas e ritmos brasileiros como 
baião, choro, maxixe, samba, valsa e polca, resultando numa combi-
nação única e autêntica. o projecto já se apresentou nas princi-
pais cidades brasileiras (Curitiba, São Paulo, Brasília, Recife, Rio 
do Janeiro), em países como Holanda, Bélgica, Macedónia e Dina-
marca, e em festivais como Camp California, festival de Jazz San 
Jose, entre outros.  Em 2011, fez a primeira parte do concerto de 
Wayne Shorter, na 30ª edição do Spokje Jazz festival (Macedónia). 

Alessandro Penezzi é considerado, tanto pela crítica como 
pelos músicos, um dos guitarristas mais impressionantes da actua-
lidade, não só pela técnica apurada e virtuosismo, mas também 
pelas suas composições que já foram gravadas por Yamandú 
Costa (“Abraçando”), Beth Carvalho (“Acabou a Brincadeira”) e 
Danilo Brito (“Abraçando”). A cada novo álbum lançado, arranca 
elogios da crítica especializada, consolidando uma carreira de 
criatividade, maturidade e trabalho. Para além dos concertos, 
orienta workshops de guitarra (choro) para comunidades distan-
tes ou que não têm acesso a este tipo de linguagem, num traba-
lho que vai para além da música. 

Sumrrá
Manuel Gutiérrez piano
Xacobe Martínez Antelo contrabaixo
L.A.R Legido bateria

“Intenso”, “vibrante, incrível”, “misterioso e tenso”, “atómico” – estas 
são apenas alguns termos que o público tem encontrado para 
descrever os concertos de Sumrrá. Com um percurso de 15 anos, 
5 álbuns editados e centenas de concertos, o trio galego é uma 
referência do jazz contemporâneo e é considerado um dos projec-
tos de jazz mais excitantes da cena espanhola, levando aos limi-
tes a exploração do trio de piano. Lançou este ano o disco Sumrrá 
V Journeys, inspirado em cidades por onde têm passado as suas 
digressões internacionais – Paris, Braga, Joanesburgo, La Paz e 
Sófia. os seus concertos são sempre convincentes, com um som 
preenchido de força e drama doseado com originalidade, técnica, 
lirismo, swing e humor. 

o projecto começou como tantos outros, de modo informal e 
num Verão (neste caso do ano 2000). os três músicos juntaram-
se e começaram a construir uma base sólida onde cada um pode-
ria ser capaz de expressar a sua voz e o seu instinto, com liberdade 
de improvisação e criatividade. A maturidade e evolução da banda 
ganhou forma, começando a ser convidada para se apresentar na 
Galiza, Península Ibérica, Bolívia, Portugal, Bulgária, frança, Marro-
cos e África do Sul. 

o trio partilha a paixão pela improvisação e formas musicais 
livres, continuando a evoluir e a absorver novas influências nas suas 
composições. Como assinala Xacobe Martinez Antelo, “A verdade 
é que não temos nenhum modelo pré-estabelecido… A nossa 
forma de trabalhar acontece na própria composição… e isso leva 
ao desenvolvimento do grupo, dos nossos papéis e som colectivo.”

Manuel Gutiérrez estudou piano em Madrid e realizou cursos e 
seminários com Bill Dobbins, Dave Schnietter e Barry Harris. Com 
o projecto tandem foi finalista do concurso do XI festival Interna-
cional de Getxo, e entre 1988 e 93 integrou projectos como Jazztá, 
Sausalito Jazz Band e Salvador font “Mantequilha” quinteto. Cola-
bora regularmente com Maite Dono, Rosa Cedrón e Emilio Cao. 

Xacobe Martínez Antelo teve aulas de contrabaixo nos Conser-
vatórios de Santiago e Vigo, integrando bandas de rock, blues e jazz. 
Participou em gravações de mais de 30 discos e é actualmente uma 
das figuras mais prolíficas e versáteis do jazz galego. 

o baterista L.A.R Legido estudou com Pedro López, Belma 
Muñor, Markus Breuss e Wade Matthews, tendo como principal 
foco de actuação e investigação a improvisação. Colaborou com 
diversos artistas e projectos, abordando estilos que vão desde o 
folk e flamenco ao jazz. tem participado em números festivais na 
Europa, América e África.  
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