
30 Julho domingo,  18:30 — Edifício Sede / Auditório 2

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

Julien Desprez
Acapulco Redux
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Se a guitarra é um instrumento harmónico 
por excelência, e se a própria guitarra elétrica 
ampliou essa caracterização por vezes até 
dimensões orquestrais, há um uso alternativo 
da mesma que explora o fator ruído (distorção, 
feedback, etc.). O francês Julien Desprez é um 
dos valores em emergência da atualidade nesta 
linha, com ideias e soluções que têm suscitado 
a curiosidade de quem espera algo mais, e 
algo de novo, da música resultante da relação 
de uma solid body com um amplificador e uma 
pedaleira de efeitos.
À semelhança do anterior Acapulco, a 
variante solística Acapulco Redux coloca 
a dita guitarra, e não menos importante, o 
guitarrista, no centro de uma performance 
que ultrapassa o âmbito exclusivamente 
musical. Um engenhoso desenho de luz da 
autoria do próprio Desprez define o espaço (ou 
melhor dizendo, os espaços, porque são vários 
e diferentes os dados a ver, cada um com a 
sua profundidade, o seu ângulo perspetivo, 
a possibilidade que sugere em termos de 
ocupação ou de travessia) por meio da sua 
própria iluminação. Ou seja, instala toda uma 
cenografia e dá ao som uma envolvência, uma 
forma, uma incorpórea substancialidade, 
que apela a uma coreografia do movimento 
implicado pela criação musical. E porque os 
fatores “cenografia” e “coreografia” se tornam 
essenciais para o todo, o músico convidou 
Gregory Edelein a reforçar esses âmbitos 
segundo os seus próprios termos, de modo 

a criar um verdadeiro conjunto semiótico. 
Resulta, assim, que nesta intervenção 
intermedia tudo é Gesto. Vemos o que ouvimos, 
ouvimos o que vemos, e inclusive quando a 
sala fica completamente às escuras.
Aos pedais da guitarra estão associados pedais 
de luz, e uns e outros são acionados de um 
modo pouco comum: Desprez desenvolveu 
uma tap dance eletrónica que não serve apenas 
a mera funcionalidade de ligar e desligar 
efeitos ou de processar o que faz com as mãos 
– tem a sua própria linguagem, é autónoma e 
um elemento mais da interdisciplinaridade 
artística em processo. O todo ganha uma 
dimensão metafísica que questiona até a 
noção de indivíduo: Julien Desprez não é uma 
versão pós-pós-moderna do “homem dos sete 
instrumentos”, é isso sim um homem entre 
instrumentos, por eles se deixando mediar, o 
corpo transmutando-se, sem violência – antes 
com a «pureza telúrica do som bruto», para 
utilizar palavras que Edward Pérraud lhe 
dedicou –, nas vibrações que se soltam pelo ar.
Neste singular projeto, como também assinala 
Pérraud, a «música parece tocar-se a si 
mesma», o músico é a música. Não será jazz 
nem rock, propriamente, mas parte do jazz 
e do rock, à semelhança de tudo o mais que 
Desprez tem feito dentro do coletivo Coax e em 
bandas como Q, DDJ, Nux e Radiation 10, entre 
imponentes choques de frequências e subtis 
crepitares. A guitarra como eletricidade 
conduzida.

rui eduardo paes

Julien Desprez guitarra elétrica / desenho de luz



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

Human Feel 

domingo 6 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

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

domingo 30 julho 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Coax Orchestra

segunda 31 julho 21:30  — Anfiteatro ao Ar Livre

Peter Brötzmann & Heather Leigh

terça 1 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Susana Santos Silva
Life and Other Transient Storms

apoio à divulgaçãoparceiros


