
4 Agosto sexta,  21:30 — Anfiteatro ao Ar Livre

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

Larry Ochs
The Fictive Five
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Larry Ochs 
The Fictive Five
eua / frança / alemanha

Larry Ochs saxofone tenor e soprano

Nate Wooley trompete

Ken Filiano contrabaixo

Pascal Niggenkemper contrabaixo

Harris Eisenstadt bateria

Depois do concerto

Life is a Simple Mess
Lançamento do livro

Lançamento do livro “Life is a Simple Mess” de Travassos, que inclui textos
de Nate Wooley, seguido de sessão de autógrafos na banca de venda de discos



O saxofonista Larry Ochs queixou-se, certa 
vez, numa entrevista, que a imprensa norte-
americana nunca sabia onde “arrumar” aquele 
que tem sido o seu principal grupo, o Rova 
Saxophone Quartet. Ora o categorizavam como 
jazz, ora o remetiam para a new music, a área 
que nos Estados Unidos corresponde à música 
contemporânea europeia de linha erudita, 
mas que tem esse outro nome devido às suas 
características muito próprias. Com este outro 
projeto, The Fictive Five, parece não haver 
dúvidas: a combustão mantida pelo também 
compositor com o trompete de Nate Wooley, 
os contrabaixos de Ken Filiano e Pascal 
Niggenkemper (dois porque manter o fogo bem 
vivo assim lhe pareceu exigir) e a bateria de 
Harris Eisenstadt (um dos maiores estudiosos 
das raízes percussivas africanas no atual jazz) 
é considerada como herdeira do género musical 
abraçado por John Coltrane e Steve Lacy, o mesmo 
Coltrane e o mesmo Lacy que os Rova 
homenagearam com Electric Ascension e com 
o recentemente editado Steve Lacy’s Saxophone 
Special. E isso apesar de as coordenadas dos 
The Fictive Five não diferirem especialmente 
das do quarteto de saxofones – Ochs não muda 
de escrita quando muda de grupo – e de neste 
projeto a dimensão imagética da música ser 
ainda maior.
Aliás, dos quatro temas reunidos no álbum de 
estreia do quinteto, publicado em 2015, três 
são dedicados a cineastas, Wim Wenders, Kelly 
Reichardt e William Kentridge. Como o próprio 
Ochs costuma dizer, «se o que pretendes é 
entender a música, estás a abordá-la da maneira 
errada». O que importa não é compreendê-la 
racionalmente, a atitude que leva a dar-lhe 
rótulos funcionais como “jazz” ou “new music”, 
mas senti-la e deixar que nos desperte a 
imaginação. O jazz mais “certificável” do grupo 
The Fictive Five tem outras coisas dentro, 
como aconteceu ou acontece com os demais 
projetos que tiveram ou têm o dedo de Larry 
Ochs, como Sax & Drumming Core, Kihnoua, 
East-West Collective, Jones Jones e outros. Daí 
vem, inclusive, a inclusão dos músicos que com 

ele agora encontramos, todos eles reconhecidas 
luminárias do jazz e todos eles com um pé fora: 
Wooley interessa-se tanto pela recuperação 
das formas do hard bop como por revolucionar 
técnica e lexicalmente o próprio trompete, 
levando-o para os domínios do chamado 
experimentalismo. Filiano tanto percorre os 
definidos caminhos do jazz “de câmara” como 
entra pelos da música livremente improvisada.  
Niggenkemper importa elementos eruditos no 
seu vocabulário jazzístico, tornando-se 
impossível distinguir uns dos outros. 
Eisenstadt é a presente expressão do 
entendimento ellingtoniano de que o jazz é a 
música clássica da América do Norte e desse outro, 
coltraniano, de que no âmbito em causa cabem 
as tradições desenvolvidas a Sul do Equador.
O que mais distingue a música dos The Fictive 
Five não são os trabalhos ao nível do idioma 
musical, mas questões de perceção, e acima de 
tudo aquelas que respeitam ao impacto do som 
e ao modo como o corpo reage a esse impacto, 
despertando emoções e, sim, imagens. Os jogos 
entre composição e improvisação são estruturados 
por cenas, como num filme. Cada cena traz 
consigo uma paisagem, regra geral abstrata, 
e vamos descobrindo acidentes topográficos, 
cores, pormenores. Não estamos do lado de 
fora a “olhar” para dentro, fazemos parte: 
a energia que flui é tão imersiva que somos 
transportados. Essas cenas sucedem-se, por 
vezes, a grande velocidade, com o horizonte 
sempre a mudar, sempre nos conduzindo 
mais longe. É como se sobrevoássemos uma 
realidade paralela, com a sonoridade grave 
fornecida pelos contrabaixos agindo como 
a força gravitacional que nos mantém no solo. 
Os temas melódicos ou rítmicos que surgem 
no decurso desta viagem são outros pontos de 
conexão, mas para marcarem o início de um 
rumo distinto. Até não há muito tempo, este 
tipo de “cinema para os ouvidos” era exclusivo 
da música eletrónica de cariz exploratório. 
Ochs definiu-lhe uma via acústica, e com 
o brilhantismo a que nos foi habituando.

rui eduardo paes
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Próximos concertos

sábado 5 agosto 18:30  —  Edifício Coleção Moderna

Pedro Sousa & Pedro Lopes 
EITR

sábado 5 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Human Feel 

domingo 6 agosto 21:30  —  Anfiteatro ao Ar Livre

Dave Douglas
High Risk

apoio à divulgaçãoparceiros


