
28 Julho sexta,  21:30 — Anfiteatro ao Ar Livre

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

Steve Lehman
Sélébéyone
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Steve Lehman
Sélébéyone
eua, frança, senegal

Steve Lehman saxofone alto

HPrizm rapper

Gaston Bandimic rapper

Maciek Lassere saxofone soprano

Carlos Homs teclado

Chris Tordini baixo elétrico

Damion Reid bateria



Há um tempo antes e outro tempo depois de 
Sélébéyone. Tal é a importância deste novo 
projeto do saxofonista e compositor Steve 
Lehman no que respeita ao ainda escasso 
historial dos encontros do jazz com o hip-hop. 
Encontros de facto, envolvendo músicos de 
um e do outro lado, que não simplesmente a 
utilização de samples tirados de discos da Blue 
Note por parte de um sem-número de rappers. 
A associação de Lehman com HPrizm, 
dos Antipop Consortium, e com o senegalês 
Gaston Bandimic é o corolário das anteriores 
incursões, neste domínio, de Kendrick Lamar 
com Ambrose Akinmusire, de Robert Glasper 
e de Kamasi Washington – aliás, o engenheiro 
de som Andrew Wright, produtor do álbum 
Sélébéyone, votado como um dos melhores 
discos saídos em 2016, é o mesmo que esteve 
por detrás do sucesso de Lamar. Vem na 
continuidade do que fez o próprio High Priest 
(Kyle Austin, o já referido HPrizm) com 
Matthew Shipp, tendo sido esta cumplicidade 
muito em especial que abriu caminho ao 
cruzamento que faltava consolidar para se 
poder falar numa “grande música negra”. 
As colaborações do mesmo Lehman com 
Meshell Ndegeocello e os seus anteriores 
arranjos de temas de Wu-Tang Clan e Camp Lo 
anunciavam, de resto, este desfecho.
Tudo o que foi sendo feito desemboca aqui. 
Guru gravou a série Jazzmatazz com Donald 
Byrd, Lonnie Liston-Smith, Roy Ayers e 
Branford Marsalis. Miles Davis incluiu 
batidas hip-hop no seu último título, Doo-
Bop. Herbie Hancock chamou Grandmixer.
DST para uma parceria. Gil Scott-Heron 
coloriu com jazz a sua poesia e os Buckshot 
LeFonque do acima mencionado Marsalis 
deram outro importante contributo, com 
as participações de DJ Premier e de Frank 
McComb. 

Estamos, assim, a assistir ao cumprimento 
de uma essencial premissa da filosofia 
M-Base, segundo Steve Coleman, de que Steve 
Lehman é um confesso herdeiro: “Expressar 
criativamente as nossas experiências tal 
como elas hoje se apresentam e tentar 
construir linguagens musicais comuns num 
nível coletivo alargado.” Steve Lehman não 
está propriamente a dirigir o ouvido para 
outro lado, depois de, com o seu octeto, ter 
explorado as harmonias do espectralismo 
em obras como Travail, Transformation and 
Flow e Mise en Abîme. Elementos do hip-hop 
já estavam presentes nessas edições, e os 
conceitos sono-matemáticos de um dos seus 
mestres, o espectralista Tristan Murail, são 
de novo aplicados no projeto Sélébéyone. Cada 
aspeto do seu variegado universo musical 
tem agora tratamento igual, unindo os polos 
que estavam representados por títulos como 
Interface e Demian as Posthuman, o primeiro 
com a perspetiva que Steve Lehman tem do 
legado do free jazz e o outro entrando pelos 
domínios de uma eletroacústica marcada 
pelas bases do rap.
Num período tão marcado pelo anti-
islamismo e pela xenofobia, o envolvimento 
de três muçulmanos num grupo liderado por 
um judeu (HPrizm, Bandimic e o saxofonista 
Maciek Lasserre são devotos do Sufismo), 
sendo um deles africano e outro francês, tem 
um alcance maior do que a própria música. 
Para mais quando parte das rimas é entregue 
em Wolof, língua que, para além de ser 
falada no Senegal, é-o também na Gâmbia 
e na Mauritânia. Sélébéyone (termo Wolof 
que significa «interseção») é não só um 
fortíssimo statement musical como toda uma 
declaração política.
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Próximos concertos

domingo 30 julho 18:30  —  Edifício Sede / Auditório 2

Julien Desprez
Acapulco Redux

domingo 30 julho 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Coax Orchestra

quinta 3 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Starlite Motel

segunda 31 julho 21:30  — Anfiteatro ao Ar Livre

Peter Brötzmann & Heather Leigh

sexta 4 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Larry Ochs 
The Fictive Five

sexta 4 agosto 18:30  —  Edifício Sede / Auditório 2

Pascal Niggenkemper

sábado 5 agosto 18:30  —  Edifício Coleção Moderna

Pedro Sousa & Pedro Lopes 
EITR

quarta 2 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Sudo Quartet

sábado 5 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Human Feel 

domingo 6 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Dave Douglas
High Risk

sábado 29 julho 21:30  — Anfiteatro ao Ar Livre

David Torn
Sun of Goldfinger

sábado 29 julho 18:30  —  Edifício Coleção Moderna

Steve Lehman

terça 1 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Susana Santos Silva
Life and Other Transient Storms

apoio à divulgaçãoparceiros


