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CICLO JAZZ

Kenny Barron 
& Dave Holland Trio 
com Johnathan Blake

Without Deception foi editado há apenas seis dias pela Dare2 
Records. Trata-se do disco de estreia do novo trio de Kenny 
Barron e Dave Holland com Johnathan Blake. O álbum é um 
prolongamento da frutuosa relação construída pelos dois ícones 
do jazz ao longo de mais de três décadas, rejuvenescida agora 
com a entrada de um jovem e fabuloso baterista. Com apenas três 
anos a separar as suas idades, os dois líderes – ambos homena-
geados como NEA Jazz Masters – trazem consigo um espectro 
impressionante da história do jazz. O pianista, natural de Filadél-
fia, aprendeu com gigantes como Dizzy Gillespie e Yusef Lateef 
antes de trabalhar com figuras como Stan Getz, Ron Cater, Buster 
Williams e Regina Carter, conquistando nove nomeações para o 
Grammy Award. O contrabaixista britânico ganhou visibilidade 
em grupos revolucionários liderados por nomes como Miles Davis, 
Stan Getz, Sam Rivers, Betty Carter e Anthony Braxton, traba-
lhando ainda com Chick Corea, Gary Burton, Jack DeJohnette e 
John McLaughlin, entre muitos outros.

Apesar de os dois músicos se cruzarem frequentemente 
numa primeira fase das suas carreiras, apenas em 1985 chegou 
a primeira oportunidade para gravarem juntos, no álbum em trio 
Scratch, de Kenny Barron. Reencontraram -se em 2012 para uma 
série de actuações em duo na Europa e nos Estados Unidos da 
América, o que acabou por dar forma ao aclamado álbum em 
duo The Art of Conversation. No novo disco Without Deception, 
a comunicação empática entre os músicos aprofunda-se com a 
presença de Blake, baterista também de Filadélfia que tem tocado 
com Barron nos últimos anos. Com a calma profundidade de 
amigos chegados retomando uma conversa com longos antece-
dentes, os três exploram as nuances e as inúmeras possibilidades 
num conjunto de dez composições que combina originais dos dois 
líderes com clássicos de figuras lendárias como Thelonious Monk 
e Duke Ellington, e ainda temas de Mulgrew Miller e Sumi Tonooka.

Kenny Barron piano

Homenageado pelo National Endowment for the Arts como Jazz 
Master em 2010, Kenny Barron tem uma capacidade inigualável 
para fascinar os públicos com a sua elegante forma de tocar, as 
melodias sensíveis e os ritmos contagiantes. É considerado “um 
dos melhores pianistas de jazz do mundo” (Los Angeles Times) e 
“o pianista mais lírico no nosso tempo” (Jazz Weekly).

Kenny Barron nasceu em 1943, em Filadélfia, e ainda adoles-
cente começou a tocar profissionalmente na orquestra local de 
Mel Melvin. Tocou com o baterista Philly Joe Jones ainda antes 
de, aos 19 anos, se mudar para Nova Iorque onde trabalhou com 
Roy Haynes, Lee Morgan e James Moody. Recomendado por 
Moody, em 1962 foi chamado para tocar com Dizzy Gillespie, em 
cuja banda desenvolveu o gosto pelos ritmos latinos e caribe-
nhos. Tocou depois com Freddie Hubbard, Stanley Turrentine, 
Milt Jackson e Buddy Rich. No início dos anos 70 colaborava com 
Yusef Lateef, que exerceu uma forte influência na sua arte de 
improvisação. Concluiu um Bacharelato em Música no Empire 
State College e em 1973 tornou -se professor na Rutgers Univer-
sity, um cargo que manteve até 2000 e o levou a formar talentos 
como David Sanchez, Terence Blanchard e Regina Bell. 

Em 1974, Kenny Barron gravou o seu primeiro álbum em nome 
próprio para a Muse: Sunset To Dawn. Esta foi a primeira de mais 
de 40 gravações como líder. Nesse período formou um trio com 
Buster Williams e Ben Riley. Nos anos 80 tocou com o grande 
saxofonista tenor Stan Getz, em digressão e em álbuns lendários 
como Anniversary, Serenity e People Time (nomeado para um 
Grammy). Nesta altura co -fundou o quarteto Sphere com Buster 
Williams, Ben Riley e Charlie Rouse, que gravou para a Polygram.

As gravações de Kenny Barron para a Verve deram origem 
a nove nomeações para o Grammy a partir de 1992, incluindo 
nomeações duplas para os álbuns Spirit Song, Night and the 
City (dueto com Charlie Haden) e Wanton Spirit (trio com Roy 
Haynes e Haden). Gravou ainda Canta Brasil (Universal France) 
com o Trio da Paz, nomeado para a lista dos 10 melhores discos 
de 2003 pelos críticos da JAZZIZ Magazine. Outras gravações a 
destacar foram: Images (2004, Universal France) com o vibrafo-
nista Stefon Harris; The Traveler (2008, Universal France), com 
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

as vozes de Grady Tate (que deixou as baquetas de lado para 
este projecto), Ann Hampton Calloway (vencedora de um Tony 
Award) e Gretchen Parlato (vencedora do Thelonious Monk Inter-
national Competition for Jazz), o guitarrista Lionel Loueké, o bate-
rista Francisco Mela, o baixista Kiyoshi Kitagawa e o saxofonista 
Steve Wilson.

Kenny Barron é habitualmente destacado pelos críticos de 
jazz e pelos leitores de publicações como a Downbeat, a Jazz 
Times e a JAZZIZ. Recebeu doutoramentos honoris causa do 
SUNY Empire State College (2013) e do Berklee College of Music 
(2011), e prémios de carreira da famosa companhia de cerâmicas 
espanhola Lladró (2012), da Mids-Atlantic Arts Foundation (2009) 
e no âmbito dos MAC Awards (2005), além de ter sido incluído no 
American Jazz Hall of Fame. Foi seis vezes eleito Melhor Pianista 
pela Jazz Journalists Association.

Dave Holland contrabaixo

A paixão de Dave Holland pela expressão musical em todos os 
estilos e a sua dedicação na criação de grupos inovadores deu 
origem a uma carreira de mais de 50 anos recheada de prémios e 
homenagens, incluindo vários Grammy Awards e o título de NEA 
Jazz Master em 2017. É uma referência do baixo acústico e eléc-
trico e cresceu numa altura em que os géneros musicais – jazz, 
rock, funk, avant-garde, folk, música electrónica e outros – se 
fundiam livremente criando novos caminhos expressivos. Foi um 
dos líderes de uma geração que deu modernidade à linguagem 
do baixo de jazz legada pelo swing e pelo post-bop, estendendo 
as suas capacidades melódicas e expressivas. A técnica virtuosa 
e o sentido rítmico de Holland, juntamente com o respeito e os 
ouvidos abertos para uma enorme quantidade de estilos e sono-
ridades, é uma referência mundial. Pode ser ouvido em centenas 
de discos, sendo líder em mais de trinta.

Além de percorrer o mundo nos seus projectos em nome 
próprio e como colaborador, Dave Holland tem sido muito activo 
também como pedagogo: nos anos 80 foi director artístico do 
programa de jazz de Verão do Banff Centre (Canadá); foi membro 
do corpo docente do New England Conservatory of Music nos 
anos 90, durante dois anos, sendo ainda artista em residência 
nessa escola (tal como na Royal Academy of Music). Foi eleito 
Fellow da Guildhall School e recebeu doutoramentos honoris 
causa do Birmingham Conservatoire, do Berklee College of Music 
e do New England Conservatory. Mais recentemente tornou -se 
Membro Honorário da Royal Academy of Music (Reino Unido) – 
uma distinção rara reservada a apenas 300 músicos vivos.

Ao longo dos anos e através de inúmeras experiências musi-
cais, Dave Holland definiu o seu propósito artístico: “Procuro criar 
música que exista em planos múltiplos – elementos mais simples 
a par de outros mais complexos. Para mim, muita da melhor arte, 
seja ela visual, musical ou escrita, tem a capacidade para oferecer 
algumas verdades fundamentais que ecoem nas pessoas, mas ao 
mesmo tempo mostrar -lhes uma nova forma de olhar para esses 
fundamentos, colocando -os sob uma perspectiva ligeiramente 
diferente. É a condição humana: alegria, solidão, amor, compa-
nheirismo, comunhão e esperança – as coisas que dão sentido 

à vida, os fundamentos que nos tornam aquilo que somos como 
seres humanos. Eles atravessam géneros, raças e tudo o resto. 
Quanto mais viajo, mas compreendo que, no essencial, todos 
somos iguais… as referências culturais podem ser diferentes, 
mas as verdades fundamentais sob as quais as pessoas funcio-
nam são ainda as mesmas. Dizem respeito à família, ao amor, ao 
sustento, ao desejo de pertença e ao desejo de ter esperança.”

Johnathan Blake bateria

Johnathan Blake, um dos bateristas mais notáveis da sua geração, 
já provou ser um músico completo e versátil. O seu talento para 
a composição e a liderança tornou -se claro no disco de estreia 
The Eleventh Hour (2012) e é o reflexo de anos de experiências ao 
vivo e em estúdio em várias estéticas musicais. O facto de inte-
grar há muito o Tom Harrell Quintet, o Kenny Barron Trio e outros 
grupos de alto nível trouxe -lhe os benefícios da exposição prolon-
gada aos melhores do nosso tempo. A sua qualidade artística 
deixou também marcas na música de figuras ascendentes do jazz 
como Hans Glawischnig, Alex Sipiagin, Donny McCaslin, Avishai 
Cohen, Omer Avital, Patrick Cornelius, Michael Janisch, Shauli 
Einav, Jaleel Shaw e outros. Já participou em mais de 50 álbuns.

Johnathan Blake nasceu em Filadélfia, em 1976, filho do reno-
mado violinista de jazz John Blake, Jr. – também ele um cama-
leão artístico e uma importante influência contínua. Começou a 
tocar bateria aos 10 anos de idade, e a primeira experiência em 
palco surgiu com o Lovett Hines Youth Ensemble, liderado pelo 
conhecido professor de jazz de Filadélfia. Foi neste período que 
começou a compor a sua própria música. Mais tarde trabalhou 
com o saxofonista Robert Landham num ensemble juvenil de 
jazz na Settlement Music School. Estudou jazz na William Pater-
son University com Rufus Reid, John Riley, Steve Wilson e Horace 
Arnold, numa altura em que começou a trabalhar com a Oliver 
Lake Big Band, Roy Hargrove e David Sanchez. Em 2006 recebeu 
um ASCAP Young Jazz Composers Award, e em 2007 concluiu 
o Mestrado em Composição na Rutgers University, estudando 
com figuras como Ralph Bowen, Conrad Herwig e Stanley Cowell.

Johnathan Blake procurou imergir seriamente no legado da 
cidade de Filadélfia, um centro nevrálgico histórico da música 
americana – não apenas jazz mas também soul, R&B e hip-hop. 
Sob múltiplas perspectivas é um herdeiro de mestres como 
Philly Joe Jones, Bobby Durham, Mickey Roker e Edgar Bate-
man, para não mencionar bateristas influentes mais jovens. O 
próprio Blake é um expoente do som de Filadélfia, descrito por 
Aidan Levy (JazzTimes) como “a sensação vertiginosa de estar 
um pouco atrás do tempo e ao mesmo tempo precipitando -se 
para o compasso seguinte.” Poderia acrescentar -se que se trata 
de qualidades apenas possíveis de aprender ficando sentado ao 
lado direito de Mickey Roker de modo a absorver a forma exacta 
como o prato ride é tocado.

Johnathan Blake ajudou a Mingus Big Band a conquistar 
nomeações para o Grammy Award pelos álbuns Tonight at Noon 
(2002) e I Am Three (2005), o que lhe deu também a oportuni-
dade de tocar em grupos liderados por Russell Malone, Randy 
Brecker, Joe Locke, Ronnie Cuber e outros veteranos do jazz.


