
31 Julho segunda,  21:30 — Anfiteatro ao Ar Livre

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

Peter Brötzmann 
& Heather Leigh
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Peter Brötzmann
& Heather Leigh
alemanha, eua

Peter Brötzmann  saxofone alto e tenor / clarinete  /  tarogato

Heather Leigh  pedal steel guitar



À partida, nada parece haver em comum entre 
Peter Brötzmann e Heather Leigh, a não ser 
o facto de serem ambos músicos autodidatas e 
de utilizarem a improvisação como processo 
de criação musical. O saxofonista e clarinetista 
alemão ganhou nome numa adoção europeia 
do free jazz que se distinguiu pelo seu caráter 
particularmente musculoso, levando mais 
longe (bem mais longe) a “estética do grito” 
de Albert Ayler e em ocasiões conduzindo-o 
ao encontro do rock, como aconteceu nas suas 
associações com o filho, Caspar Brötzmann, 
com músicos que andaram pelo metal ou 
pelo hardcore como Bill Laswell (Last Exit, 
Low Life) e Marino Pliakas (Full Blast) e, mais 
recentemente, com a banda stoner portuguesa 
Black Bombaim. Pelo seu lado, a executante 
norte-americana de guitarra pedal steel (e, 
em outros contextos, também cantora) tem 
feito o seu percurso na área a que se chamou 
de “weird folk”, herdeira do psicadelismo dos 
anos 1960 e 1970 – por exemplo, integrando 
os Charalambides – e talvez por isso também 
frequentemente em relação com o rock nas 
expressões mais aventureiras e experimentais 
deste, aquelas que partilhou com Thurston 
Moore, o ex-Sonic Youth que deu um sentido 
extra ao rótulo free rock, e com John Olson, da 
banda noise Wolf Eyes.
O primeiro disco que juntou estes dois 
improváveis (ou nem tanto assim) 
companheiros, “Ears Are Filled with Wonder”, 
diluiu os espasmos de energia, ora sugerindo 
raiva, ora alegria, de Peter Brötzmann num 
mundo sonoro, o de Heather Leigh, todo ele 
feito de detalhes e nuances tímbricas e texturais, 
de repetições de motivos e de paisagismos 
inebriantes. Parecia que o gigante de Wuppertal 
se tinha, finalmente, deixado amansar, 
mas eis que, por alturas da Primavera deste 

ano, saiu o segundo opus do duo, Sex Tape, 
álbum eroticamente carregado. Na linha 
provocatoriamente sensualista de “Balls” 
e “Nipples” (Brötzmann) ou de “I Abused 
Animal” (Leigh), este é um disco incendiário, 
fulgurante, se não mesmo violento. 
Continuam os harmónicos multicoloridos e os 
microtonalismos que parecem mover-se a ácido 
lisérgico, mas cada acorde de Heather Leigh 
é uma vergastada e cada ronco do saxofone 
tenor de Peter Brötzmann sugere um apertar 
de dedos em torno de uma garganta.
A música tem um dramatismo que não dá tréguas, 
feito de tensão acumulada, camada por camada, 
sem momentos de alívio mas também sempre 
adiando o clímax. Os dois intervenientes não 
se contentam com pegar no que o outro sugere 
para forjar um encadeamento, um fluxo: 
muitas das vezes, devolvem-lhe precisamente 
o contrário, em desafio e confronto. Apesar 
deste corre-e-foge e desta cocriação por via do 
conflito, apesar de se representar a relação a 
dois, o ato sexual, como um campo de batalha, 
o que mais surpreende nas densas e intensas 
improvisações desenvolvidas é o caráter 
introspetivo, na busca de uma catarse que 
transporta em si a própria impossibilidade de 
acontecer.
Já não se trata de jazz ou de folk, não obstante 
os trabalhos do sax e da pedal steel terem 
gravadas a fundo as marcas do jazz e da folk, 
assim como nada disto é conotável com o 
rock, mesmo quando os resultados lembram 
estranhamente o krautrock mais cósmico-
induzido dos Seventies. Brötzmann e Leigh têm 
a noção, e já o disseram em entrevista, de que 
estão a inventar algo de novo, algo que nunca 
antes se proporcionou, por ser a primeira vez 
que se associam instrumentos-tipo de famílias 
musicais tão distintas. 
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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

quarta 2 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Sudo Quartet

terça 1 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Susana Santos Silva
Life and Other Transient Storms

apoio à divulgaçãoparceiros


