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Starlite Motel
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Starlite Motel
noruega, eua

Jamie Saft orgão hammond

Ingebrigt Håker Flaten baixo elétrico

Kristoffer Alberts saxofone alto e tenor

Gard Nilssen bateria



Correntes musicais nascidas nas décadas 
de 1960 e 1970 como o free jazz, a fusão jazz-
rock, o rock e o funk psicadélicos e o rock 
progressivo trouxeram consigo, por via dos 
muitos aspetos que lhes eram coincidentes, 
uma promessa de síntese, ou de desvelamento 
dessas mesmas partilhas de elementos, que 
só agora estão a ser exploradas. E de uma 
forma que cria novas e inéditas possibilidades 
a partir de léxicos do passado que ou foram 
descontinuados ou não tiveram a evolução que 
deles se esperava. 
É neste processo de recuperação e reciclagem 
que surge o grupo Starlite Motel, dirigido pelo 
baterista norueguês Gard Nilssen (o mesmo 
das bandas Bushman’s Revenge, Puma, Cortex 
e Acoustic Unity) com dois conterrâneos seus, 
Kristoffer Alberts (Saka, duos com Lasse 
Marhaug e Steve Noble) e Ingebrigt Håker 
Flaten (The Thing, The Young Mothers), mais 
o norte-americano Jamie Saft, um parceiro 
habitual de John Zorn que encontramos 
igualmente em formações como Slobber Pup, 
Spanish Donkey, New Zion Trio, Plymouth 
e The New Standard. 
O que a música deste quarteto nos oferece 
está na reformulada interseção das heranças 
dos Lifetime de Tony Williams, através do 
organista Larry Young (esticada esta para 
caberem tanto as influências de Jimmy Smith 
como de Alice Coltrane) e dos Soft Machine nos 
primeiros anos. Pelo meio reconhecemos ainda 
muita soul e até algum country & western, bem 
como motivos das bandas sonoras dos filmes 
clássicos de terror ou dos policiais de série B, 
invocados pelo órgão Hammond B-3 que tão 
marcadamente caracteriza o estilo Starlite 

Motel – e por isso mesmo distinguindo estes 
tanto da free improv dos Decoy de Alexander 
Hawkins como do metal-prog dos Steamboat 
Switzerland de Dominik Blum. E se o saxofone 
nos remete para Dewey Redman, o baixo 
dirige-nos até aos Cream, embora nunca como 
um e os outros na altura soavam.
De uma tangente delineada entre várias 
músicas nasce, pois, a que ora se propõe, 
unindo sem misturar ou colar. Nesse aspeto, 
Nilssen situa-se longe da estética professada 
por Zorn, pelo que não foi por isso que incluiu 
Saft neste novo empreendimento e sim pelo 
facto de este trabalhar nas linhas de fronteira 
entre linguagens musicais que têm um comum 
parentesco. Os resultados são suficientemente 
ambíguos para se conseguir o que muitos 
julgaram impensável ou a evitar: que algo 
tão groovy e acessível seja em simultâneo 
experimental e inovador. Já surpreendia 
que a reintrodução do Hammond na música 
criativa fosse beber mais a Keith Emerson, 
Hugh Banton e Jon Lord do que a Larry Young. 
Como é possível que este tenha estado tantos 
anos (morreu em 1978) sem discípulos que o 
honrassem? 
Aí está uma omissão histórica finalmente 
corrigida, o novo construído com aquele 
tipo de som que, apesar da idade, apesar 
de se ter perdido no tempo, continua a ser 
reconhecidamente “perigoso”. E perigoso 
porque atuante, pertinente, oportuno, 
transformador, tudo qualidades personificadas 
pela formação Starlite Motel, uma das mais 
gratificantes surpresas surgidas no jazz destes 
últimos anos…

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
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