
29 Julho sábado,  18:30 — Edifício Coleção Moderna

28 JUL — 06 AGO / JAZZ EM AGOSTO 2017 / LISBOA
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Para além da sua conhecida atividade na 
área do jazz, Steve Lehman tem desenvolvido 
um ímpar percurso como compositor para 
orquestras sinfónicas e agrupamentos de 
câmara. Curiosamente, o seu interesse 
paralelo pela eletroacústica e pela tecnologia 
digital apelou à sua condição primeira 
como improvisador, e desde uma residência 
artística no IRCAM, em 2011, tem dado 
especial atenção à interatividade em tempo 
real entre o fator humano e a informática, com 
a formulação de modelos improvisacionais 
com uso do computador, sempre a partir do 
ambiente de programação Max / MSP. 
Este trabalho tem sido centrado no formato 
solo, que hoje aqui nos apresenta. O laptop 
processa ao vivo o que faz com o saxofone alto 
e ele responde ao que acontece com outros 
inputs sonoros, por vezes introduzindo duplos 
virtuais de si mesmo neste jogo de ações e 
reações, parecendo que estamos diante de 
um trio de sopros. Tratando-se de um tipo de 
intervenção iminentemente performativo, 
tendo a sua valência em cima de um palco, 
este trabalho nunca foi documentado em 
disco, mas aspetos dele surgem no projeto 
Sélébéyone, assim como no álbum Demian as 
Posthuman do músico.
O desconhecimento prévio, mesmo que 
apenas parcial, do que o laptop vai fazer com 
os sinais acústicos que lhe envia colocam esta 
relação homem-máquina ao mesmo nível das 
que tem ou teve nos grupos conotados com 
o jazz que foi liderando ao longo dos anos 
(os seus octeto, quinteto, quarteto e trio) ou 
naqueles em que surgia / surge como sideman, 
dirigidos por figuras como Anthony Braxton, 
Vijay Iyer e Jason Moran. A contribuição do 
Outro, máquina ou homem, é decisiva para o 

que um indivíduo improvisador fará a seguir, 
definindo-o apenas como um interlocutor 
entre vários, uma voz numa conversa maior. 
O princípio mantém-se.
Lehman soma-se, assim, aos saxofonistas que 
têm utilizado sistemas interativos. O software 
que preparou não sabe apenas escolher 
e decidir por si mesmo – sabe também 
(importa sublinhar) aquilo que lhe está 
implícito fazer, operações matemáticas, uma 
condição possibilitando, de resto, 
a outra. A combinação que este músico tão 
influenciado por Jackie McLean quanto pelos 
Antipop Consortium e por Tristan Murail vem 
estabelecendo do vocabulário do jazz com 
a organização tímbrica do espetralismo 
(corrente da música erudita surgida no final 
do século XX que confia ao computador a 
análise do espectro sonoro e a aplicação 
composicional dos resultados) tem nos seus 
solos a expressão mais elementar, mais a nu e 
mais crua. E porque o que Steve Lehman toca 
é jazz espetral, inclusive quando alimentado 
pelas batidas do hip-hop, as improvisações 
ocorrem em processo de composição, são 
composição imediata, ou quase, dependendo 
somente dos tempos de processamento 
cibernético.
O solista Steve Lehman, improvisador 
eletroacústico, é diante de nós já o compositor 
de câmara, o compositor sinfónico, as vozes 
todas da música que imagina e potencia. Tudo 
começa a fazer sentido: o disco Sélébéyone é 
uma consequência de Travail, Transformation 
and Flow e este a expansão do seu setup a solo. 
O que muda? Num caso a inclusão de mais 
sopros, no outro o acrescento de dois rappers. 
Lehman, a sinédoque de si próprio.

rui eduardo paes

Steve Lehman saxofone alto, eletrónica



Próximos concertos

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

Pascal Niggenkemper

sábado 5 agosto 18:30  —  Edifício Coleção Moderna

Pedro Sousa & Pedro Lopes 
EITR

sábado 5 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Human Feel 

domingo 6 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Dave Douglas
High Risk

domingo 30 julho 18:30  —  Edifício Sede / Auditório 2

Julien Desprez
Acapulco Redux

domingo 30 julho 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Coax Orchestra

quinta 3 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Starlite Motel

segunda 31 julho 21:30  — Anfiteatro ao Ar Livre

Peter Brötzmann & Heather Leigh

quarta 2 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Sudo Quartet

sábado 29 julho 21:30  — Anfiteatro ao Ar Livre

David Torn
Sun of Goldfinger

terça 1 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre sexta 4 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Susana Santos Silva
Life and Other Transient Storms

Larry Ochs 
The Fictive Five

apoio à divulgaçãoparceiros


