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O lendário baixista Stanley Clarke considera Up (editado em 2014 
pela Mack Avenue Records) o álbum mais energético, divertido 
e rítmico de toda a sua carreira – e para alguém com mais de 40 
álbuns a solo gravados, isto diz muita coisa. A marca de virtuo‑
sidade e técnica do baixo de Clarke atravessa todo o disco, mas 
nele transparece também o gozo que teve durante a gravação. Ao 
contrário dos trabalhos anteriores, onde havia uma clara predomi‑
nância do contrabaixo, em UP os dois instrumentos (contrabaixo e 
baixo eléctrico) são igualmente importantes e utilizados. Enquanto 
se aguarda um novo disco da Stanley Clarke Band, o quarteto de 
base afirma ‑se cada vez mais sólido juntando um veterano a três 
músicos talentosos da nova geração.

Apesar do contraste entre gerações, esta é uma banda em que 
todos os membros contribuem com composições. Segundo Clarke, 
“estes são músicos consumados com espíritos musicais muito anti‑
gos. É uma das melhores bandas que já tive. (…) Todos eles são 
extremamente versáteis e estão à vontade em muitos géneros dife‑
rentes, movendo ‑se entre estilos muito naturalmente.”

O pianista Beka Gochiashvili tem 20 anos e é originário de 
Tbilisi, na República da Geórgia. Foi um pianista prodígio na infân‑
cia, altura em que ganhou vários prémios, e já tocou com muitos 
dos músicos de jazz mais importantes do nosso tempo. Toca em 
digressão com Stanley Clarke há quatro anos. Chegou aos Estados 
Unidos da América em 2008, com a ajuda da então Secretária de 
Estado Condoleezza Rice, também ela pianista. Rice assistiu a uma 
actuação de Beka quando visitou a Geórgia e trouxe ‑o para Nova 
Iorque para participar em audições na Juilliard School e na Manha‑
ttan School of Music. Sem surpresas, Beka Gochiashvili foi aceite 
em ambas as escolas. O seu primeiro álbum em nome próprio foi 
editado em 2012 pela etiqueta de Clarke – Roxboro Entertainment 
Group. Mais recentemente, a Mack Avenue Records editou Beck 
Logic Project: Chillin’ in Batums.

O baterista Michael Mitchell tem 21 anos e toca também com 
Clarke desde há quatro anos. Natural de Dallas, no Texas, foi convi‑
dado para concorrer a um lugar na banda após Clarke o ver num 
vídeo do YouTube. Já então Mike Mitchell coleccionava vários 
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prémios e colaborações. Ganhou muitos Prémios DownBeat e 
recebeu o Prémio para Melhor Actuação a Solo no Monterey Next 
Generation Jazz Festival 2012.

Nascido e criado em Los Angeles, Cameron Graves é um 
pianista e teclista muito requisitado. Tem tomado parte na cena 
do jazz progressivo da sua cidade desde há vários anos. Colega de 
liceu de Ronald Bruner, Stephen Bruner (aka Thundercat) e Kamasi 
Washington, é membro ‑fundador da West Coast Get Down, mais 
conhecida como a banda do celebrado disco que lançou Kamasi 
Washington: The Epic. Graves compôs, produziu e arranjou o seu 
recente disco de estreia, Planetary Prince, que tem obtido exce‑
lentes críticas. É descrito como uma combinação entre jazz modal, 
música erudita europeia e hard rock progressivo.

Stanley Clarke tem um gosto enorme em aconselhar e apoiar 
os novos valores. Quando terminou os estudos na Academia de 
Música de Filadélfia, aventurou ‑se até Nova Iorque e trabalhou com 
muitos líderes de banda famosos naquela época. Prodígio do baixo 
na sua juventude, rapidamente se tornou reconhecido pelo seu 
incrível sentido lírico e melódico. Herdeiro de uma longa e rica tradi‑
ção no domínio do jazz, sente ‑se fortemente impelido a passar a 
esta nova geração de artistas aquilo que aprendeu através daque‑
les mestres e das suas próprias experiências ao longo da carreira. 
Stanley Clarke caracteriza deste modo a sua banda: “São profissio‑
nais. Juntos, somos uma unidade carregada de energia. Espanto‑
‑me constantemente com a temeridade que eles mostram e é um 
grande prazer trabalhar com eles.”

Com mais de 40 álbuns editados e premiado com quatro Grammy 
Awards, Stanley Clarke atingiu o estatuto de lenda viva do jazz. 
Nascido em Filadélfia, o baixista tem tido uma papel determinante 
na música americana, desde o momento em que foi co ‑fundador, 
nos anos 70, do grupo de fusão Return to Forever. Ao longo de 
uma carreira com mais de 45 anos, colaborou com figuras como 
Quincy Jones, Stan Getz, Art Blakey, Paul McCartney, Jeff Beck, 
Keith Richards, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Chaka Khan, The 
Police, Herbie Hancock e muitos outros. 

Foi o primeiro baixista da história a dominar o contrabaixo e o 
baixo eléctrico com igual virtuosismo e o primeiro baixista de fusão 
a atingir o estrelato internacional, esgotando salas de concerto em 
todos os cantos do mundo.  Conhecido pela sua destreza e consu‑
mada musicalidade, Clarke é um verdadeiro pioneiro do jazz de 
fusão. A sua criatividade tem sido reconhecida e premiada de várias 
formas: foi nomeado Jazzman of the Year pela Rolling Stone; vence‑
dor do Prémio de Música Playboy na categoria de baixo durante 
10 anos seguidos e do Prémio Lifetime Achievement da Revista 
Bass Player; e integra a “Gallery of Greats” da Revista Guitar Player. 
Em 2011, recebeu o prestigiante Miles Davis Award no Festival de 
Jazz de Montréal pela sua carreira. Tem sido nomeado conse‑
cutivamente como o Melhor Baixista Eléctrico pelos leitores da 
Revista DownBeat e pela crítica. Mais recentemente, uma expo‑
sição permanente que homenageia os seus feitos foi incluída no 
Museu da História e Cultura Afro ‑Americana em Washington D.C. 
Compositor de música para mais de 65 projectos de cinema e tele‑
visão, escreveu para Boyz n the Hood, What’s Love Got to Do with It 
(sobre Tina Turner), Romeo Must Die, The Transporter e, em 2016, 
Barbershop: The Next Cut.

Stanley Clarke acredita firmemente no poder da retribuição, 
ajudando jovens músicos a construir uma carreira. Juntamente 
com a sua mulher, Sofia, fundou em 2000 The Stanley Clarke Foun-
dation, uma organização solidária que todos os anos oferece bolsas 
de estudos a jovens artistas talentosos.


