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Marc Ribot guitarra elétrica

O solo de Marc Ribot, a acompanhar a projeção 
dos filmes Shadows Choose Their Horrors, 
Landfill e He Walked Away, de Jennifer Reeves, 
uma das mais importantes cineastas queer 
da atualidade, tem o peso de um “statement”. 
Com o formato 16 mm, o uso de técnicas 
de impressão ótica e “direct-on-film” e 
temas como o feminismo, a sexualidade 
não conformista e a saúde mental, uma das 
particularidades do cinema experimental 
(e mudo) de Reeves é o fato de recorrer com 
frequência a música ao vivo, com os préstimos 
de nomes do jazz criativo e da improvisação 
como Elliott Sharp, Zeena Parkins, Anthony 
Burr e Hilmar Jensson, entre outros.
Um deles, e recorrentemente, é o próprio 
Ribot, a sós ou em duo com Ikue Mori.

Inspirado no ballet Grohg de Aaron Copland, 
e através deste na longa-metragem Nosferatu 
de Murnau, a temática de horror e desejo 
deste filme que nos introduz num universo 
ritualístico e de magia é especialmente 
propiciadora para a revelação de uma vertente 
menos conhecida do trabalho do guitarrista 
nova-iorquino. E menos conhecida porque 
não a ouvimos na homenagem em CD que 
prestou ao seu mestre, Frantz Casseus, nem 
na interpretação solística do The Book of 
Heads de John Zorn. Este não é, também, 
o mesmo Ribot que gravou Saints, disco de 
interpretações de temas de Albert Ayler, 
espirituais negros e “standards”. No presente 
contexto, e ainda que os seus préstimos 
reflitam toda a experiência acumulada em 
muitos anos de trabalho nos mais variados 
campos, juntamente com figuras com o relevo 

de Tom Waits, Elvis Costello, David Sylvian, 
Robert Plant, Wilson Pickett, Arto Lindsay, 
Caetano Veloso, Marianne Faithfull, McCoy 
Tyner e Hector Zazou, ou com grupos como 
The Lounge Lizards, Medeski, Martin & 
Wood, The Black Keys e Anarchist Republic
of Bzzz,  há algo mais que se evidencia.
Algo que depende, sobretudo, da sua 
personalidade musical única.

A arte de Marc Ribot é-lhe exclusiva, sendo 
por isso considerado um dos mais importantes 
guitarristas do nosso tempo. E apesar de não 
se ter imposto como um virtuoso – numa 
entrevista à Guitar Player, Ribot admitiu 
mesmo que sofria de algumas limitações 
técnicas, derivadas do fato de ter aprendido 
a tocar guitarra como um destro, sendo ele 
esquerdino. Esse “handicap” levou-o a pensar 
que nunca poderia vir a ser um novo George 
Benson e que lhe seria impossível afirmar-se 
como um convencional guitarrista de jazz. 
«Mas claro que essa certeza entroncava com 
a questão de eu querer ser um instrumentista 
de “jazz”, e não quero», comentou. O certo
é que esse mesmo jazz o considera como um
dos seus, por pouco ortodoxo que pareça.

Aliás, são as peculiaridades deste músico, 
a sua excentricidade até, que explicam o 
culto que o vem rodeando em três décadas 
de carreira. Uma película desalinhada e 
inventiva como a de Reeves pedia alguém que 
a “tocasse” fora das normas. Quem melhor
do que Ribot para desempenhar esse papel?

rui eduardo paes
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Próximos concertos

domingo  7  21:30h  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Eve Risser
White Desert Orchestra

segunda  8  21:30h  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Tetterapadequ

sábado  13  18:30h  —  Sala Polivalente

Paal Nilssen-Love

sexta  12  21:30h  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Z-Country Paradise

terça  9  21:30h  — Anfiteatro ao Ar Livre

Petite Moutarde

sábado  13  21:30h  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Thomas de Pourquery
supersonic

domingo  14  18:30h  —  Sala Polivalente

Frank Gratkowski
quinta  11  21:30h  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Ava Mendoza
Unnatural Ways 

domingo  14  21:30h  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Paal Nilssen-Love
Large Unit

sábado  6  21:30h  — Anfiteatro ao Ar Livre

Pulverize The Sound

sexta  5  21:30h  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Tim Berne
snakeoil

quarta  10  21:30h  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Tuba & Drums Double Duo


