
1 Agosto terça,  21:30 — Anfiteatro ao Ar Livre

28 JUL — 06 AGO / JAZZ EM AGOSTO 2017 / LISBOA

Susana Santos Silva
Life and Other Transient Storms
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Susana Santos Silva
Life and Other Transient Storms
portugal, suécia, dinamarca

Susana Santos Silva  trompete e f    scorne

Lotte Anker  saxofone tenor e soprano

Sten Sandell  piano

Torbjörn Zetterberg  contrabaixo

Jon Fält  bateria 



A ideia de impermanência na vida de todos os 
dias levou Susana Santos Silva a encetar dois 
projetos – um, Impermanence, centra-se na 
escrita da trompetista, o outro, Life and Other 
Transient Storms, dispensa a composição para 
uma entrega absoluta à espontaneidade da 
criação musical no momento. 
O primeiro é tocado maioritariamente por 
músicos portugueses e o outro por músicos 
suecos, mas além da líder os dois grupos têm 
um elemento comum, Torbjörn Zetterberg e 
o seu contrabaixo ora propulsivo, ora cola de 
todas as partes. Santos Silva e Zetterberg têm 
trabalhado em duo nos últimos anos, por vezes 
chamando alguns convidados às pesquisas da 
forma aberta a que deram início com Almost 
Tomorrow, como aconteceu já com Hampus 
Lindwall e Carlos Zíngaro, para só referir 
um par deles. Impermanence e Life and Other 
Transient Storms são ampliações maiores 
dessa célula, cada um à sua maneira, como dois 
lados da mesma moeda.
Antigo membro da prestigiada Orquestra 
Jazz de Matosinhos, mentora do seu próprio 
quinteto, solista dos Lama de Gonçalo Almeida 
e envolvida sempre na cena nacional do jazz, 
Susana Santos Silva tem tido a oportunidade 
de tocar com algumas das luminárias da música 
criativa do dois lados do Atlântico, como foram 
já os casos de Joe Morris, Mats Gustafsson, 
Fred Frith, Christine Wodrascka, Mat Maneri, 
Craig Taborn, Thomas Morgan e Tom Chant, a 
que se somam agora Lotte Anker, Sten Sandell e 
Jon Falt, mas não entende isso necessariamente 
como um upgrading – se o facto atesta a 
qualidade dos seus préstimos, revela ainda 
mais a universalidade dessa linguagem musical 
a que chamamos jazz.

O curioso é verificar que, se em Impermanence 
a composição se deixa revitalizar pela 
improvisação, na fórmula Life and Other 
Transient Storms a improvisação tem um foco 
e uma disciplina que fazem com que a música 
pareça ter sido previamente estruturada. 
Há um pulsar condutor que garante 
direcionalidade e coerência. Há um especial 
entrosamento entre os dois sopros, assim se 
definindo uma frontline tão interativa quanto 
pró-ativa na sua relação com os restantes 
instrumentistas. Há um geral cuidado com 
fatores como o timbre e o tom, e se essa é uma 
habitual característica de Sandell, o pianista, 
encontramo-la muito especialmente no 
som cristalino do trompete. Há, ainda, uma 
capacidade de gestão da energia que dá tanto 
efeito ao exercício de subtilezas quanto 
à manifestação de tempestades emocionais. 
Num quadro destes, tudo é favorável a um 
jogo de dinâmicas, com o consequente 
enriquecimento das performances do quinteto.
Este projeto de Susana Santos Silva 
posiciona-a no domínio da música livremente 
improvisada, área em que Sten Sandell, 
muito especialmente, tem desenvolvido a sua 
atividade, mas a perfilhação é assumidamente 
jazzística. A trompetista mantém a sua 
fidelidade à típica fraseologia do jazz e o mesmo 
podemos dizer de Lotte Anker e de Zetterberg, 
o que significa que este grupo está tanto a levar 
o jazz, idioma com identidade e história bem 
definidas, a uma abordagem da improvisação 
que nasceu há quase 50 anos numa espécie de 
corte epistemológico com esse mesmo jazz, 
como a operar uma movimentação no sentido 
inverso. Ou seja, o ponto de partida é também 
de regresso e o regresso implica uma nova partida. 

rui eduardo paes



Próximos concertos

sexta 4 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Larry Ochs 
The Fictive Five

sábado 5 agosto 18:30  —  Edifício Coleção Moderna

Pedro Sousa & Pedro Lopes 
EITR

sábado 5 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

domingo 6 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Human Feel 

Dave Douglas
High Risk

sexta 4 agosto 18:30  —  Edifício Sede / Auditório 2

Pascal Niggenkemper

quinta 3 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Starlite Motel

quarta 2 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Sudo Quartet

apoio à divulgaçãoparceiros


