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MÚSICA

5 perguntas para Fábio Torres, do Trio Corrente
Músico fala sobre a mistura de jazz com música brasileira e o crescimento da música
instrumental

Ao lado do baixista Paulo Paulelli e do baterista Edu Ribeiro, o pianista Fabio Torres
acrescenta elementos de jazz a clássicos de Baden Powell, Dorival Caymmi, Vinícius de
Moraes e outros artistas no Trio Corrente. Com o grupo lançando o segundo CD, Volume 2,
Fábio conversou com a gente sobre suas misturas e os novos caminhos do jazz mundial.

1- O público brasileiro tem prestado mais atenção em música instrumental?
Acho que está crescendo muito o interesse, basta notar a quantidade de festivais de jazz
no Brasil inteiro. Como a situação econômica está melhorando, as pessoas estão se
permitindo a luxos que não tinham e isso inclui a cultura.

Há uma evolução do trabalho que vocês fazem para o que era feito por grupos de
samba jazz dos anos 1960?
Eu acho que o som dos anos 1960 e 1970 é uma referência para todo trio brasileiro de
hoje. Talvez o que seja diferente é que eles eram bem próximos do jazz, tinham um
sotaque meio jazzístico. Já a gente busca um sotaque bem brasileiro, em termos de ritmo e
arranjo. Temos outras referências também.

3- Em 2009, você lançou o “Pra Esquecer das Coisas Úteis”, um trabalho individual
seu. Existe muita diferença entre esse trabalho e o que você faz com o trio?
Quando a gente faz um trabalho autoral, não só eu como o Paulelli e o Edu Ribeiro, é
diferente. Quando você lidera um trabalho, você põe sua característica ali e aquilo é pura e
simplesmente coisa sua. Você guia aquilo de uma maneira que fique com a sua cara. Meu
trabalho tem canção, tem letra, tem uma coisa mais lírica que eu gosto, é uma coisa que
fica bem diferente do Trio Corrente. O trio é o resultado de três personalidades musicais, é
um bem democrático, cada um tem um peso igual na estética do grupo.

4- Em maio, a cantora americana Stacey Kent se apresentou com vocês em um evento
beneficente no Brasil. Com uma cantora, o som ganha outro rumo?
Toda vez que a gente chama um convidado, dividimos a energia do show com aquela
pessoa. A gente acaba indo ao encontro do que ela está vivendo musicalmente. Quando
somos só os três, a gente é solista o tempo inteiro. Agora, por exemplo, no show com a
Stacey, e ela é extremamente sutil, a gente ia aonde ela ia. Mas é um prazer fazer isso
também.

5- Você acha que está havendo um renascimento da Era de Ouro do jazz ou os grandes
ídolos continuam sendo caras como Miles Davis, Thelonious Monk e John Coltrane?
Estamos em uma cena muito bacana de gente com ideias novas. Uma coisa que tem me
chamado atenção ultimamente é o jazz com características meio étnicas, regionais, saindo
daquele jazz bem americano. Tem muito pianista israelense que está misturando jazz com

redes sociais

Curtir Sergio Martins, Wilson Lopes Júnior e
7.815 outros curtiram isso.
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5 perguntas para os Filhos de Judith

Convidados por Erasmo Carlos para fazer parte de sua banda
de apoio na turnê do disco “Rock ‘n’ Roll”, os ...
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5 perguntas para Steve Smith, do Dirty
Vegas

Depois de vencer um Grammy, em 2003, como melhor
álbum dance, o trio londrino Dirty Vegas resolveu se
aposentar em ...
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5 perguntas para Delfeayo Marsalis

A família Marsalis é uma instituição jazzística
especialmente pela sabedoria do pai, o pianista Ellis, e a
notoriedade de irmãos ...
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música árabe. No leste europeu também. Acho que está havendo um revival pela borda,
além do som de Nova York que sempre está aí.

Ouça mais de Trio Corrente no

Myspace
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