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separados, como o do choro, o da MPB ou o do jazz, convivem há muito
tempo em sua obra. Em três décadas de carreira profissional, Swami já tocou
choro com a banda Xoro Roxo (quando morou em Paris, no início da década

Quando recebeu o convite para participar de uma gravação da cantora

de 1980); forró, samba e outros ritmos dançantes brasileiros com a banda

cubana Omara Portuondo, em 2003, Swami Jr. nem poderia imaginar que

Mexe com Tudo. Acompanhou cantores e compositores de MPB, como Ná

estava prestes a iniciar uma longa e intensa viagem musical. Nos sete anos

Ozzetti, Virgínia Rosa, Chico César e Zé Miguel Wisnik. Tocou jazz e releituras de

seguintes, acompanhou a mundialmente conhecida diva da trupe Buena

clássicos da música brasileira com a cantora Luciana Souza e com os guitar-

Vista Social Club por diversos países, como diretor musical e violonista. Durante

ristas Chico Pinheiro e Anthony Wilson.

essas turnês, as horas solitárias nos quartos de hotéis o estimularam a criar
composições e arranjos que surgem agora no álbum “Mundos e Fundos” –

Swami abre o álbum “Mundos e Fundos” com uma composição que fez em

trabalho que o consolida como um dos instrumentistas mais versáteis e criati-

Paris, dedicada a um de seus mestres chorões: o violonista carioca Dino Sete

vos na cena musical brasileira, realizado ao receber da Funarte, em 2010, o

Cordas. Mas não se trata de uma homenagem convencional. “Paladino” é um

Prêmio de Apoio à Gravação de Música Popular.

choro vibrante e contemporâneo, cujas baixarias (as frases que o violão de
sete cordas costuma exibir nesse gênero) revelam influências jazzísticas. A

“Anos atrás, li uma frase do escritor francês Balzac que ficou em minha cabeça:

formação do quinteto que Swami articulou para essa faixa também está

‘Uma obra de arte deve conter vários mundos’. Por volta de 2008, quando notei

longe de soar tradicional, graças ao berimbau e aos efeitos do percussionista

que já tinha várias composições nascidas em diversos lugares, durante as turnês

Guilherme Kastrup.

que fiz com a Omara, pensei que elas poderiam resultar em um disco interessante”, comenta o músico, que decidiu intitulá-lo com uma expressão popular.

A sensível “El Puro”, composta por Swami em Cuba, em 2006, é quase uma

“’Mundos e fundos’ quer dizer ‘tudo’, ‘muito’. Acho esse título poético. E tem a

canção que dedicou a seu pai. “Ele foi o cara que me colocou na música. A

ver com a ideia de a arte conter vários mundos”, explica.

primeira lembrança que eu tenho de criança é meu pai tocando violão”, relembra. A delicada “Helena”, Swami dedicou à filha pouco após seu nascimento,

Quem acompanha a carreira desse brilhante violonista, baixista, arranjador e

em 2003. Há também a funkeada “Abraço”, que Swami fez em parceria com

produtor, nascido em São Paulo, sabe que mundos musicais aparentemente

o violonista Chico Pinheiro – de quem já produziu dois discos –, em 2001.
Dois compositores brasileiros que Swami também admira muito estão presentes no repertório. A inusitada versão do samba “Saudade da Bahia”, de Dorival
Caymmi, já começa num improviso – a melodia só surge bem depois,
contando com as luxuosas participações do pandeirista Amoy Ribas e do
violonista Marco Pereira, outro antigo parceiro, com o qual Swami começou a
tocar em 1989. E, de Jacob do Bandolim, a faixa “Vibrações” traz uma interpretação de notável elegância, em que Swami demonstra total controle do
violão de sete cordas. “Acho que o Jacob é um dos maiores compositores
brasileiros, mas pouco valorizado. Acho que esse tema está à altura dos maiores standards da música mundial”.

Há ainda mais uma releitura, no álbum, que certamente vai surpreender muitos
ouvintes. Mostrando ser um grande intérprete, Swami extrai uma beleza inesperada da marchinha carnavalesca “Cabeleira do Zezé” (de João Roberto
Kelly e Roberto Faissal), transformando-a em uma peça cheia de lirismo.
Faixa que se destaca pela influência da música flamenca, “Tenda” foi composta pelo violonista Tuco Marcondes. “Trabalhei muito com o Tuco e com o Mário
Manga, e queria que eles também estivessem no disco. Quando ouvi essa
música, achei que ela tinha familiaridade com as minhas composições, com os
contrapontos do violão”.
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A faixa “Valsa de Areia” foi composta por Swami em Istambul, por volta de 2003,
enquanto o choro “Virou Fumaça” foi composto apenas em 2009, em Barcelo-
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na, especialmente para fechar o repertório deste extraordinário álbum que é
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temporânea e um fraseado jazzístico, mas que mantivesse a raiz desse gênero”.

outros artistas.

“Jurupari”, que encerra o álbum, nasceu em Maceió, em janeiro deste ano.

Em sua já longa carreira artística, gravou e se apresentou com artistas dos mais

Swami a compôs logo depois de ler o romance homônimo, escrito por seu

importantes na cena musical brasileira e internacional, tais como Omara Por-

amigo e conceituado violeiro Paulo Freire, que também participa da gravação.

tuondo (Cuba), Chico César, Elba Ramalho, Lokua Kanza (Congo), Zélia Dun-

A melodia singela confirma uma característica de quase todas as composições

can, Vanessa da Mata, Elza Soares, Zeca Baleiro, MPB4,Tom Zé, Rita Ribeiro, Luci-

de Swami: são cantáveis e fluentes, como se só estivessem à espera de uma letra

ana Souza, José Miguel Wisnik, Ná Ozzetti, Danilo Caymmi, Virgínia Rosa, Chico

para assumirem de vez a forma completa de uma canção.

Pinheiro,Vânia Bastos, Luiz Tatit, Marco Pereira, Marcos Suzano, Moska, Dominguinhos, dentre outros.

“Acho que tenho esse perfil que o Luiz Tatit define como cancionista. Sempre
gostei de canção. Mesmo quando componho uma peça para violão solo,

Lançou, com o saxofonista Mané Silveira, o CD “Ímã” pelo selo Núcleo Contem-

gosto que ela seja quase cantável”, comenta Swami, consciente do papel es-

porâneo (2000).

sencial que a melodia exerce em suas composições. Aliada ao toque elegante e virtuoso de seu violão, essa é uma qualidade que contribui ativamente

Como compositor, teve sua canção (em parceria com Paulo Freire) “Bom Dia”

para que sua música seja tão encantadora.

gravada por Zizi Possi no CD “Valsa Brasileira” (Velas - 1994), Prêmio Sharp de
melhor disco do ano, a canção “Fim do Ano” (em parceria com José Miguel
Wisnik) gravada por Vânia Bastos no CD “Diversões não Eletrônicas” (Velas 1997) e a canção “Vou na Vida” (parceria com Virgínia Rosa) gravada por Virgínia Rosa no CD “Batuque” (Movie Play - 1997).

Em 2009, lançou, pelo selo francês World Village/Harmonia Mundi, seu álbum

No ano de 2008, produziu, com Alê Siqueira, o álbum “Gracias”, de Omara Por-

solo, de canções, “Outra Praia”. Neste trabalho participam Zélia Duncan, Vanes-

tuondo (World Village/Harmonia Mundi – 2008), trabalho vencedor do Grammy

sa da Mata, Chico César, Zeca Baleiro, Marcelo Pretto, Luciana Alves e Chico

Latino 2009 na categoria “Best Contemporary Tropical Álbum”. O CD foi grava-

Pinheiro. O CD traz composições próprias e em parceria com José Miguel

do em Cuba com as participações de Trilok Gurtu, Avishai Cohen, Roberto Fon-

Wisnik, Chico César, Zeca Baleiro, Chico Pinheiro e Virgínia Rosa. No Brasil, o CD

seca, Andrés Coayo, Orlando Cachaito Lopes, Chico Buarque, Jorge Drexler,

“Outra Praia” já havia sido lançado em 2007, com patrocínio da Petrobras no

Pablo Milanés e Chucho Valdés, tendo seu lançamento, realizado em setembro

âmbito da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura (MinC).

de 2008 , seguido de turnê mundial até o final de 2010.

Participou, em 2003, das gravações do álbum da grande cantora cubana

Nesse ano de 2011, Swami Jr. acaba de lançar seu novo trabalho instrumental:

Omara Portuondo (Buena Vista Social Club) em Havana (Cuba), ao lado de

o CD “Mundos e Fundos” (Borandá, 2011), viabilizado através do Prêmio Funarte

músicos como Cachaito, Roberto Fonseca, Demétrio Muniz, Barbarito Torres e

2010 de Apoio à Gravação de Música. Este álbum, totalmente instrumental,

Amadito Valdés, gravado em Havana (Cuba). Na sequência do primoroso tra-

consolida o violonista e compositor como “um dos instrumentistas mais versá-

balho, Swami Jr. tornou-se diretor musical de Omara, em turrnê mundial de lan-

teis e criativos na cena musical brasileira” (Calos Calado)

çamento do disco até o final de 2007.
Em 2003, apresentou-se no Projeto Sete Cordas – Um Violão Brasileiro, realizado
no Centro Cultural Banco do Brasil (São Paulo – SP), ao lado de alguns dos
maiores violonistas brasileiros como Dino 7 Cordas, Yamandu Costa, Rogério
Caetano, dentre outros.
Em 2006, foi vencedor do prêmio de melhor arranjo no Festival Cultura (TV Cultura) com a canção “Contabilidade”, de Danilo Moraes e Ricardo Teté, vencedora do festival. Nesse mesmo ano, foi indicado para o Prêmio Tim, como
produtor (ao lado de Zeca Baleiro e Walter Souza) do disco “Ode Descontínua
e Remota para Oboé e Flauta” – De Ariana para Dionísio, que teve a participação de Maria Bethânia, Zélia Duncan, Ângela Maria, Mônica Salmaso, Ná Ozzetti, Rita Ribeiro, Jussara Silveira, Verônica Sabino, Olívia Byington e Ângela Rô Rô.
Foi indicado para o Grammy Latino 2006 na categoria “Sound Engineering” (ao
lado de Cotô Guarino) pelo trabalho no álbum “De uns Tempos pra Cá”, do
compositor Chico César.
Produziu, juntamente com Jaime Alem, o álbum de Maria Bethânia e Omara
Portuondo gravado no Rio de Janeiro no início de 2007, para a gravadora Biscoito Fino – trabalho ganhador do Prêmio de Música Brasileira 2009 (antigo
Prêmio Tim) na categoria Projetos Especias.
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Com a certeza de que há público e mercado ainda não descobertos pela
música brasileira, tanto no Brasil como no exterior, o selo Borandá (nome de
uma canção de Edu Lobo e também uma expressão nordestina que significa ‘vamos embora andar’) tem uma nova concepção para a produção e
promoção da arte brasileira. A empresa trabalha os projetos de seus artistas
a partir do chamado “conceito 360 graus”, que contempla as atividades de
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magia e a diversidade da música brasileira a novos públicos. Dessa forma,
cumpre a missão de viabilizar a produção musical artística brasileira com
estratégia e inovação.

CONTATO
+55 11 2362 9906
+55 11 2359 7158
+55 11 7257 5557
fernando@boranda.com.br

