


ENCONTROS
zé nogueira & arthur dutra



5. dance with waves  anouar brahem
part. esp.: marcos suzano  ed. sindee levin music (ubc)  brmud1500075

zé nogueira  sax soprano e duduk
arthur dutra  vibrafone e arranjo
bruno aguilar  contrabaixo
marcos suzano  percussão 

6. adorno na praça paris  encontro IV arthur dutra
ed. ubc  brmud1500076

zé nogueira  sax soprano e voz
arthur dutra  vibrafone e marimba
bruno aguilar  contrabaixo

não procura nos meus lábios tua boca,
não diante da porta o forasteiro,
não no olho a lágrima
sete noites acima caminha o vermelho ao vermelho,
sete corações abaixo bate a mão à porta,
sete rosas mais tarde rumoreja a fonte.  
(cristal, de paul celan. tradução: claudia cavalcanti. 1999 editora iluminuras)

7. carne de sol e flor de lótus arthur dutra
ed. ubc  brmud1500077

zé nogueira  sax soprano
arthur dutra  vibrafone
bruno aguilar  contrabaixo e voz

1. jogo de espelhos  encontro IX  arthur dutra
part. esp.: marcos suzano  ed. ubc  brmud1500071

zé nogueira  sax soprano 
arthur dutra  vibrafone 
bruno aguilar  contrabaixo  
marcos suzano  percussão

duplas (coisas) direi: pois ora um foi crescido a ser só de muitos, 
ora de novo partiu-se a ser muitos de um só. (fragmentos de empédocles)

2. nambarai  didier malherbe
part. esp.: lorrah cortesi  ed. sacem (ubc)  brmud1500072

zé nogueira  sax soprano e duduk
arthur dutra  vibrafone e arranjo
bruno aguilar  contrabaixo
lorrah cortesi  voz

3. samba dos outros  encontro VII arthur dutra
ed. ubc  brmud1500073

zé nogueira  sax soprano
arthur dutra  vibrafone 
bruno aguilar  contrabaixo

4. modinha / veleiros tom jobim e vinicius de moraes / heitor villa-lobos
ed. tonga (universal music publ. mgb brasil) / arapuã (fermata) // ed. ubc  brmud1500074

zé nogueira  sax soprano e flauta em sol
arthur dutra  vibrafone e marimba
bruno aguilar  contrabaixo



8. nuvens douradas  tom jobim
ed. jobim music  brmud1500078

zé nogueira  sax soprano
arthur dutra  vibrafone
bruno aguilar  contrabaixo

9. nó na garganta  guinga
ed. tapajós (emi)  brmud1500079

zé nogueira  sax soprano
arthur dutra  vibrafone 
bruno aguilar  contrabaixo

10. lendas brasileiras  guinga e aldir blanc
part. esp.: guinga  ed. universal music publ. mgb brasil  brmud1500080

zé nogueira  sax soprano
arthur dutra  vibrafone 
bruno aguilar  contrabaixo
guinga  voz

11. infância das cores  encontro V arthur dutra
ed. ubc  brmud1500081

zé nogueira  sax soprano
arthur dutra  vibrafone 
bruno aguilar  contrabaixo

fonogramas cedidos por mp,b produções // (p) 2016

produzido por zé nogueira e arthur dutra
produção executiva: joão mario linhares
gravado por duda mello e thiago kropf e editado por marcio gama,  
no estúdio da villa conceição, glória, rio de janeiro, em maio de 2015
mixado por duda mello no rockit! estúdios
masterizado por carlos freitas na classic master, sp
fotografia  felipe lima
pintura  “sem título” (detalhe) de luiz zerbini
design  cássia d’elia e gérome ibri . studio mova

agradecimentos

ao bruno aguilar, pela amizade, pela doação em cada show e pela parceria musical  
que muito nos alegra. ao guinga, por toda essa música que esteve nos shows,  
nas lembranças da rua benjamin constant e nas boas risadas que 
ocuparam a villa conceição. ao suzano, pela energia, amizade e pelo som 
maravilhoso sempre! à lorrah, pela emoção com que participou deste 
trabalho, da audição no festival mimo ao canto em nambarai.
ao joão mario, por esses anos todos garantindo um espaço para a música 
de qualidade no país. ao duda, pela dedicação de muitos trabalhos juntos e 
pela estética sonora que se encontra com a nossa. ao thiago, agradecemos 
pela paciência e generosidade. ao marcio gama, pela ajuda fundamental.
não temos palavras para agradecer ao Felipe Lima pelos vídeos e fotos 
maravilhosas. muito obrigado! ao zerbini, pela visita sonora ao atelier e pela 
arte sem igual. à cassia e ao gérome, pelo talento e sensibilidade.
andré tandeta, vera dutra reis, andréa brito, otto dutra reis, beatriz carneiro da cunha,  
marcela flores, felipe nepomuceno, carla niemeyer, aline paes, roberto menescal,  
sydney costa, mario adnet, ricardo simões, carmem mangabeira, vivi nabuco,  
daisaku ikeda, paulo albuquerque, moacir santos e, sobretudo, ao leandro braga,  
que foi uma fonte de inspiração para este disco.







encontros

li a genial frase que guinga escreveu para este disco e de cara lembrei-me do 
filósofo arthur schopenhauer. schopenhauer criticou o ponto de vista de leibniz 
- outro dos grandes filósofos -, para quem a música seria um “exercício oculto 
de aritmética no qual a alma não sabe que conta”, argumentando que leibniz 
considerava apenas o sentido exterior da música, ou seja, a sua casca. para mim, 
a frase do guinga (leia, está no verso!) soa como o convite a um encontro de 
schopenhauer com a canção:

sentem sem medo
como num rito
à mesa em que os bars*
sopram o segredo
infinito
da música popular

explico: para além do ponto de vista de leibniz, schopenhauer considerou o efeito 
estético da música, a forma como se pode senti-la, percebê-la... schopenhauer 
acrescentou à consideração sobre o que a música “é”, a dimensão de um 
acontecimento, um encontro que se dá no “aqui e agora” e no infinito da audição. 
somos só proponentes, proponentes sós: também buscamos estes instantes em 
que a música corrige a matemática. por isso os textos deste encarte: convites da 
palavra à música; apolo e dionísio dançando, mas não aqui. como indica o poema 
de celan, não procure nada nesta caixa; neste encarte que é, para a música, 
outra “casca”. faça como guinga, procure na música, vá ao infinito.            

(benedix)

*como são chamadas as teclas do vibrafone em inglês.
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