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5 Agosto domingo,  18:30 — Auditório 2

A dupla acústica formada por Julian Lage e Gyan Riley (o primeiro tocando uma 
guitarra com cordas de aço, o segundo com cordas de nylon) vai apresentar-nos 
uma outra faceta de John Zorn, aquela que lhe descobríramos em Gnostic Preludes, 
de 2012: a de um pastoralismo situável algures entre a folk e a new music, de 
estilo conversacional, com o mais do que evidente virtuosismo dos dois músicos 
colocado ao serviço de uma beleza classicizante e atemporal. Tanto assim que o 
disco gravado pelo duo em 2017, Midsummer Moons, tem William Shakespeare como 
fonte de inspiração. Nele, Zorn e os dois guitarristas reproduzem as visões lunares 
que o dramaturgo inglês distribuiu pelas suas peças de teatro, resultando numa 
música que é noturna e misteriosa, mas nunca deprimente. Porque o contexto é, 
de qualquer modo, o do jazz, uma outra presença se faz sentir nos temas, a de um 
compositor e pianista que também se referenciou em Shakespeare, Duke Ellington 
(designadamente, na suite Such Sweet Thunder), e que para Zorn constitui um 
exemplo das virtudes de escrever para instrumentistas específicos. 

Riley chega ao jazz partindo de outros idiomas, um deles o minimalismo das suas 
colaborações com o pai, Terry Riley, mas Lage é da tradição jazzística que arranca 
para cobrir outros territórios. Entre idas e vindas, se é pelo lado de Julian Lage que 
descobrimos também reminiscências do estilo guitarrístico de um Jim Hall, o todo 
remete-nos para a League of Crafty Guitarists de Robert Fripp e para uma formação 
sob a égide deste, o California Guitar Trio. Uma vez mais, Zorn coloca a sua própria 
impressão digital nos malabarismos a que submete as numerosas referências 
oferecidas pelo património musical do nosso tempo, e uma vez mais aproveita as dos 
músicos que a si associa (volta a fazê-lo com estes no CD4 do Masada Book III: Beri’ah, 
Loving Kindness). Com especial ênfase no caso de Lage, um prodígio das seis-cordas 
que aos 8 anos de idade já fora objeto de um documentário e que teve o seu primeiro 
álbum editado aos 11 anos, ao lado de David Grisman.
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Julian Lage & Gyan Riley
play John Zorn
Julian Lage Guitarra acústica
Gyan Riley Guitarra acústica


