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Sudo Quartet
portugal, frança, itália, alemanha

Carlos Zíngaro  violino

Joëlle Léandre  contrabaixo

Sebi Tramontana  trombone

Paul Lovens  bateria



Sudo Quartet: uma esquadria naturalmente 
derivada dessa nobre parceria formada entre 
dois dos maiores vultos da música improvisada 
da Europa, a contrabaixista francesa Joëlle 
Léandre e o violinista português Carlos 
Zíngaro, envolvendo dois outros músicos 
com quem ambos têm velhas cumplicidades: 
o italiano Sebi Tramontana e o alemão Paul 
Lovens. Ambos foram chamados a tornar 
um duo em algo de maior, e se havia já uma 
“irmandade espiritual”, segundo a própria 
Léandre, no primeiro formato, o que espanta 
é a coesão conseguida por este quarteto, e 
mantida apesar da intermitência das suas 
apresentações públicas. Ou não surpreende 
tanto assim, sabendo-se que a improvisação é a 
arte de estabelecer empatias e que os melhores 
improvisadores são aqueles que sabem como 
criar uma efetiva e atuante célula social. Sem 
hierarquias funcionais, igualitária nos termos 
e no modo, e com um vínculo de liberdade que 
à partida nada exclui da sua gramática e do 
seu vocabulário, antecipando por via artística 
uma sociedade sem os constrangimentos da 
presente.
O substrato desta combinação de 
personalidades musicais é impressionante. 
Joëlle Léandre revelou-se ao mundo como 
intérprete das músicas de John Cage e Giacinto 
Scelsi, um o responsável pela introdução do 
silêncio e do ruído, som não musical na música 
contemporânea, o outro um estudioso das 
propriedades internas do próprio som, pela 
decomposição microscópica das componentes 
de uma nota, com o consequente entendimento 
de que o dito som não é apenas a matéria-prima 
da música, o seu nível zero, mas também o seu 
zénite. Carlos Zíngaro conduziu Paganini 
e Chostakovitch até aos universos do folk-rock 
psicadélico (Plexus da década de 1960), 
do free jazz (Plexus dos anos 1970) e do 
experimentalismo eletroacústico (as bandas 
sonoras que criou para dança, os concertos a 
solo com eletrónica interativa em real time), 
neste percurso colocando-os em relação com 
Cage (primeiro fator de cumplicidade com 

Léandre), com Jimi Hendrix e com Ornette 
Coleman. Sebi Tramontana pegou na herança 
trombonística de Giancarlo Schiaffini, aluno 
de Stockhausen e Ligeti, e dela fez o ponto de 
partida para o que deu aos grupos de Eugenio 
Colombio e Mario Schiano, para a Italian Instabile
Orchestra, para o Georg Grawe Quintet e muito 
mais. Lovens foi um dos grandes pioneiros 
da chamada “música improvisada europeia”, 
juntamente com figuras como Alexander 
von Schlippenbach (Globe Unity Orchestra, 
Schippenbach Trio), Peter Brötzmann, Phil 
Wachsmann e Paul Lytton, tendo também 
tocado com Cecil Taylor e, poucos o sabem, 
pertencido à primeira encarnação dos robóticos
Kraftwerk. Hoje trabalha igualmente com o 
português Hugo Antunes, mas as suas relações 
com o nosso país vêm de muito atrás: lançou em 
1979 um disco intitulado Moinho da Asneira / 
A Cerca da Bela Vista a Graça.
É tudo isto que, de alguma maneira, ouvimos 
nas tramas do Sudo Quartet: um jazz 
totalmente improvisado em que interferem 
legados da música erudita e reminiscências 
indefinidas de várias, muitas, tradições 
populares. Um jazz (jazz sim, ainda que 
Léandre e Zíngaro insistam em não se 
considerarem músicos de jazz) virtuosístico, 
mas com o superlativo domínio técnico dos 
instrumentos colocado ao serviço dos conceitos 
estéticos em jogo, sem exibicionismos ou 
histrionias. Ainda assim, um jazz teatral, 
híper-performativo, expressionista, com 
súbitas, dramáticas, mudanças de direção 
que fragmentam a narrativa construída em 
cenas de rápida sucessão. Não é Beckett para 
melómanos: mesmo o non-sense do caos acaba 
por fazer sentido, com este a oferecer-se no 
nível liliputiano do pormenor, do pequenino 
elemento que surge no meio da nuvem de 
harmónicos e claques percussivos para a resolver, 
dando-lhe forma e permitindo o que vem a seguir. 
Em segundos se vai do concretismo instrumental
para uma linha de blues, ou vice-versa, de cada 
vez que tal acontece parecendo-nos incrível.
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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

apoio à divulgaçãoparceiros


