
29 Julho sábado,  21:30 — Anfiteatro ao Ar Livre

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

David Torn
Sun of Goldfinger
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David Torn   
Sun of Goldfinger 
eua

David Torn  guitarra  elétrica  

Tim Berne  saxofone alto  

Ches Smith  bateria



O que poderão ter em comum David Bowie, 
Bill Bruford, Jan Garbarek, Madonna, Laurie 
Anderson, Don Cherry e David Sylvian? 
Por estranho que possa parecer, um músico 
que tocou com todos eles, indiferente a 
questões de rótulo e a distinções entre o 
que é comercial e mainstream ou alternativo 
e indie: o guitarrista David Torn, figura de 
topo na lista de artistas da ECM. Mais do que 
qualquer outro, foi este antigo aluno de John 
Abercrombie e Leonard Bernstein quem 
inventou a guitarra elétrica, na sua relação 
com os pedais de efeitos e com o amplificador, 
como instrumento-orquestra. Quem lhe 
esticou o alcance harmónico, quem com ela 
redefiniu a música para cinema (participou 
nas bandas-sonoras de Velvet Goldmine, 
O Grande Lebowski, A Pele, Os Infiltrados, Sete 
Anos no Tibete), quem indiscriminou o seu 
papel no jazz e no rock, quem de uma maneira 
ou de outra, mesmo não havendo consciência 
da origem nele dessa apropriação, é mil vezes 
copiado por quantos viram na seis-cordas 
a porta para um universo estratosférico, 
cosmológico, psicadélico.
Será por isso que o projeto Sun of Goldfinger 
traz primeiro o seu nome, apesar de a música 
integralmente improvisada pelo trio que 
constitui com Tim Berne e Ches Smith ser 
estruturalmente democrática e ter nascido 
como uma ideia partilhada entre Torn e 
Berne, na sequência da parceria encetada 
por ambos com o álbum Prezens, a que Smith 
aderiu por sugestão do saxofonista. Tim Berne 
podia ser co-líder do grupo, mas não é e não se 
preocupa com isso – o mais não seja porque, 
neste contexto, não surge como compositor 
e tem, disse-o em entrevista, a possibilidade 
de fazer um intervalo na sua normal condição 
de “ditador”. Berne reconhece o lugar que 

David Torn ocupa na música dos nossos dias, 
e em concerto deixa que o mesmo sample o 
seu saxofone alto e manipule os registos como 
bem lhe apetece, devolvendo-lhe réplicas 
virtuais de si mesmo. 
Num concerto da fórmula Sun of Goldfinger 
a guitarra está em todo o lado, envolvendo e 
definindo, e muitas das vezes não soa sequer 
como uma guitarra. O que ouvimos é uma 
construção eletrónica em vários estados de 
densidade, ora estabelecendo uma suave 
atmosfera, ora metendo-nos dentro de uma 
massa compacta de som. O sax corta uma 
ou outra em nervosos golpes de faca, com a 
bateria a agir por detrás como um coração 
em taquicardia. Uma dada improvisação pode, 
em algumas circunstâncias, remeter-nos 
para o ambientalismo de Brian Eno, mas é 
imersiva, puxando-nos com pouca cortesia 
para o seu precipício.
Trata-se de jazz (Tim Berne coloca em jogo 
os seus trunfos como luminária do género), 
e de rock (Ches Smith traz consigo a distorcida 
metronomia das bandas Xiu Xiu, Secret Chiefs 
3, Mr. Bungle e Ceramic Dog, que integra), com 
atitude. O que nos dá a ouvir não é simpático, 
é necessário. E é necessário porque é autêntico, 
intuitivo, espontâneo, vindo diretamente 
dessa fonte criativa a que chamamos transe. 
O riff nunca esconde o detalhe, a forma não 
ilude a substância, e se momentos chegam 
de uma enorme beleza, no sentido clássico 
do termo (por exemplo quando nos parece 
ouvir um coro), esta é logo colorida a negro 
e interferida com ruído elétrico. Ao Belo 
resta apenas subsistir como um elemento 
contrastante na geral inquietude de uma 
música que não se destina a entreter, e sim 
a alterar consciências.

rui eduardo paes



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

terça 1 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Susana Santos Silva
Life and Other Transient Storms

apoio à divulgaçãoparceiros

sexta 4 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Larry Ochs 
The Fictive Five


