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Um festival de jazz nunca é apenas um festival de jazz. É, entre muitas coisas, uma
celebração coletiva do fazer-se, ouvir-se e ver-se música acontecer de improviso num
mesmo espaço e num mesmo momento que, por ser improvisado, todos sabemos, é
irrepetível. Ao mesmo tempo, é a concretização em programação e evento do ideal daquilo
que os seus programadores pensam que o próprio jazz deve ser. O Funchal Jazz distingue-se
em diversos aspetos da muita e crescente oferta de festivais de jazz em Portugal. Enquanto
que na maior parte dos casos os festivais nacionais se vão aproximando cada vez mais de
estéticas alternativas e duma conceção europeia de festival, o Funchal Jazz tem centrado a
sua programação em grandes estrelas do jazz norte-americano. Num momento em que se
lamenta o quão escasso parece ser o star system do jazz, o Funchal Jazz não só reclama e
recupera esse papel fundamental, como está ainda aberto a uma programação alternativa
que expanda a oferta de jazz na Madeira, tanto para públicos, como para futuros músicos.
Paulo Barbosa tem uma visão muito concreta do tipo de festival de jazz que dirige e quer
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dirigir. Nesta conversa, reflete sobre os seis anos da experiência de dirigir o festival
artisticamente e aponta caminhos que quer traçar no futuro do jazz na Madeira.

José Dias – Julgo que seria interessante começar esta conversa sobre o Funchal Jazz por
tentar perceber o que aconteceu a montante. Da minha investigação sobre festivais de
jazz pela Europa, tenho concluído que eles nascem como uma resposta a uma necessidade
ou uma vontade. No caso do Funchal Jazz terá sido uma resposta a quê?
Paulo Barbosa – Quando a minha equipa pega no festival em 2014, ele já existia há
catorze edições desde 2000 e é uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal.1

Certamente a Câmara sentiu que havia a necessidade de criar o Funchal Jazz. Em 2014, a
Câmara decidiu lançar o festival para concurso público. Nessa altura concorremos e temos
ganho até agora. E, desde então, a equipa do Funchal Jazz tem tido a preocupação de
fazer cumprir o objetivo principal do festival, que é o de sensibilizar a população para uma
determinada forma de arte. O festival é uma via de exposição da população a um
determinado género artístico e é uma oportunidade para a sensibilizar e fazer ganhar o
gosto por essa forma de arte.
JD – Fico ainda mais curioso sobre o porquê de partir do poder político, neste caso
municipal, a iniciativa para a realização de um festival internacional de jazz. Porque foi
escolhido o jazz e não a clássica ou o folclore, como forma de promoção da região?
PB – Já houve o festival de música clássica, que se chamava Madeira Piano Fest, mas que
era da tutela do Governo Regional, e que, entretanto, já não existe. Existem sim vários
festivais mais pequenos de música clássica. Existe um festival de piano no Teatro
Municipal, existe o festival de órgão, mas não existe um festival mais abrangente e com
uma programação mais vasta. Os festivais de jazz, enquanto iniciativas governamentais ou
municipais, não são uma novidade. Talvez tenha a ver com o facto de o jazz se ter vindo a
afirmar como a música clássica da América, uma descrição de que o contrabaixista Charles
Mingus tanto gostava. E a verdade é que, agrade-nos ou não essa ideia, os géneros
musicais como a música clássica são os que mais precisam e justificam apoios
governamentais. Os governos e as instituições culturais não podem virar costas a um
património tão rico como é o da música clássica. E cada vez mais se sente que é isso o que
1

Ver website do Funchal Jazz Festival aqu: https://www.funchaljazzfestival.org/ .
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está a acontecer com o jazz. O jazz está a adquirir aos poucos o estatuto de música mais
erudita. Sem que isso queira dizer que o jazz é apenas para intelectuais ou para ouvidos
mais exigentes. Precisamente pela exposição que os festivais provocam, o jazz tem vindo a
seduzir mais pessoas e vemos que o público vai crescendo ao longo dos anos. Tudo isto
mostra como o jazz, que nasceu de um conjunto de músicas folk, se tornou rapidamente
numa música extremamente popular. Na época do swing, o jazz era a música mais popular

e de massas. Entre a data da primeira gravação de jazz em 1917 e a década do swing vão
apenas vinte anos e nesse curto espaço de tempo o jazz conquistou toda essa
popularidade. E passados poucos anos já era apelidado de música clássica da América.
Algumas personalidades incontornáveis da história da música americana, como Charles
Mingus ou o compositor Gunther Schuller, com um pé no jazz e outro na clássica, viam o
jazz dessa forma, com esse estatuto. Talvez seja esse o motivo pelo qual os festivais de
jazz têm pelo menos um apoio financeiro por parte de câmaras ou governos, porque se
justifica a apresentação de música com esta qualidade. Talvez mais dificilmente se
justifique que os dinheiros públicos apoiem um festival de música eletrónica comercial de
massas do que um festival de jazz.

Charles Lloyd. Funchal Jazz
Fotografia © Renato Nunes. Cortesia Funchal Jazz Festival

Gregory Porter, Funchal Jazz
Fotografia © Renato Nunes. Cortesia Funchal Jazz Festival

Kurt Elling, Funchal Jaz
Fotografia © Renato Nunes. Cortesia Funchal Jazz Festival

Maria João, Funchal Jazz
Fotografia © Renato Nunes. Cortesia Funchal Jazz Festival

ISSN 2184-1519

translocal.cm-funchal.pt

3

Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas

número 6 (jan. | jun. 2020)

FUNCHAL JAZZ FESTIVAL. Entrevista a PAULO BARBOSA conduzida por JOSÉ DIAS

JD – A tua resposta é muito interessante porque aborda algumas questões que seria muito
interessante explorar com maior pormenor. Uma delas prende-se com a noção do jazz
enquanto música clássica, não elitista como salvaguardaste, mas enquanto espelho musical
de uma determinada sociedade. A propósito dessa noção, lembro-me sempre do exemplo
norueguês, onde o jazz é apoiado massivamente com grandes injeções de capital todos os
anos e exportado como produto cultural de vanguarda, o que ajuda a projetar uma
imagem de vanguarda e sofisticação do país além-fronteiras.
PB – O que faz todo o sentido no caso norueguês porque a Noruega está na base de uma
nova proposta estética dentro do jazz. Desde os anos 1960 e 1970 que assim é. Por isso se
compreende que eles invistam nessa mostra.
JD – Precisamente na sequência disso, queria perguntar-te se tu como diretor contemplas
o festival como uma forma de promoção dos próprios músicos de jazz da Madeira, que
existem em cada vez maior número.
PB – Sim. E este ano em particular tínhamos já confirmada a presença de uma formação
madeirense no palco principal. Caso se realizasse, o festival iria ter esse momento pela
primeira vez, desde que a nossa equipa o produz. Por vezes é preciso muito tato para
cumprir as exigências impostas pelo caderno de encargos do festival. Uma delas é a
questão das internacionalizações. Mas estamos a encontrar formas de aliar os dois
elementos: a vontade de termos cada vez mais músicos madeirenses na festa, com a
exigência de oferecermos no festival artistas com projeção internacional.
JD – O festival de jazz é uma invenção europeia. O primeiro festival de jazz é o Nice Jazz
Festival que se realiza em 1948. Só em 1954 é que nascia o Newport Jazz Festival,
assumidamente inspirado no Nice Jazz Festival e outros festivais que foram entretanto
surgindo na Europa. Sendo o festival de jazz uma invenção europeia, porque se centra a
programação do Funchal Jazz tanto no jazz americano, e particularmente nas estrelas de
jazz norte-americanas? Será que a Madeira não se revê tanto no projeto Europeu e se
sente mais atraída para o outro lado do Atlântico?
PB – Existem duas respostas possíveis que acabam por se complementar. Por um lado,
mais uma vez, existem exigências no caderno de encargos que temos que cumprir. Existe
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uma grande exigência no currículo e na internacionalização dos músicos que venham a ser
contratados. Esses tipos de exigências são cumpridos mais facilmente por músicos
norte-americanos do que por artistas europeus. Embora, por outro lado, eu acredite que
há exceções evidentemente, e que há músicos europeus que funcionariam no palco
principal do Funchal Jazz. Mas a verdade é que para o número de pessoas que ali temos

todos os anos, para o tipo de venue, e atendendo ao que a população está habituada e aos
estrangeiros que se repetem de ano para ano e fazem coincidir as férias com a altura do
festival, a maior parte destas estrelas do jazz americano, como mencionaste, chegam e
impactam. O impacto que os músicos americanos têm é superior, na maior parte dos casos,
ao dos músicos europeus. O jazz europeu é um jazz mais contemplativo, que eu gostava
que existisse na Madeira e que tivéssemos oportunidade de acompanhar com maior
frequência. Mas isso teria de acontecer numa sala d’uma Casa da Música que houvesse na
Madeira, ou num anfiteatro. Quer o jazz mais contemplativo, quer o jazz mais difícil e
vanguardista. Algo que gostaria que acontecesse ao Funchal Jazz era que incluísse alguns
concertos no Teatro Municipal, por exemplo, onde pudéssemos ter um Evan Parker a solo,
para que a população pudesse conhecer e perguntar ‘O que é isto?’. Ou um Peter
Brötzmann, a quem talvez uma parte da população teria dificuldade em aderir na primeira
exposição. Mas acredito que só sendo expostas a músicos como estes é que começariam a
surgir pessoas a aderir a este tipo de jazz. Mesmo que algumas pessoas não passassem a
ouvir este tipo de música em casa, certamente regressariam a um concerto do mesmo
artista ou do mesmo tipo de música no futuro, porque estas são experiências muito
interessantes. Agora, a escolha que fazemos todos os anos dos músicos para o Funchal
Jazz centra-se naqueles que são impactantes. Como programadores sabemos que não
podemos ter um público de entre 1500 e 2000 pessoas desmotivadas ou a abandonar os
concertos a meio. Parte do público, por exemplo, são pessoas com alguma idade, para
quem a música tem de ser forte e impactante. Se a música não os comover e mexer,
começam a ver o adiantado da hora e vão saindo. Esta escolha de músicos tenta evitar isso
ao máximo. Já nos aconteceu aquilo a que eu chamo um erro de casting na ordem dos
grupos na mesma noite. Tivemos o trio do Christian McBride, que julgávamos que iria ser
muito convencional, seguido do Terence Blanchard com uma proposta mais eletrónica. No
papel isto era o que fazia sentido. Primeiro um trio e depois algo mais intenso. Mas
acontece que o trio do McBride partiu a loiça toda e entusiasmou muito o público. Quando
o Terence Blanchard entrou com uma música mais experimental, algumas pessoas do
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público começaram a sair aos poucos. A escolha dos músicos e a sequência dos grupos é
essencial para que todos tenham uma boa experiência. E a programação paralela de uma
oferta diferente, em salas mais pequenas, para um público de 300 pessoas em vez de 2000
faria o festival diversificar-se e enriquecer-se. Mas para isso é necessário que haja algum
dinheiro. Já nos ocorreu que isso poderia acontecer no Teatro Municipal e que essa
programação específica fosse da responsabilidade de um sponsor. Mas a realidade é que os
main sponsors querem visibilidade às 2000 pessoas e não às 300. Por isso o dinheiro extra
que fosse investido aqui teria de ser do município, que poderia ter sensibilidade para esta
necessidade. O objetivo último seria o enriquecimento do festival com uma oferta mais
vasta e diversificada. Não iria fazer o festival crescer em termos de visibilidade. Na minha
perspetiva, iria torná-lo mais rico.
JD – Reparei que desde o início desta nossa conversa tens referido diversas vezes, por
outras palavras, a ideia de formação de públicos. Ou seja, defendes que as pessoas
deveriam estar mais expostas ao jazz, a diferentes tipos de jazz. E no fundo a formação de
públicos é também a formação de novos músicos que abracem novas estéticas. Quando
falas nesta ideia de amplificares o festival, referes-te também a esse objetivo de formar
uma nova geração de músicos que não está só exposta a um tipo de jazz mainstream, mas
também a outras propostas e a fazer um tipo de música que faz mais perguntas do que nos
oferece respostas?

Ambrose Akinmusire, Funchal Jazz
Fotografia © Renato Nunes. Cortesia Funchal Jazz Festival
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PB – Sem dúvida. Aliás, estar exposto a músicos da qualidade dos que passam pelo Funchal
Jazz já vai enriquecer a formação de qualquer estudante de jazz. Acrescido, além do mais,
do facto de poder ter master classes ou workshops c om esses músicos. O festival não
poderia ter neste momento o objetivo de formar músicos, mas temos consciência de que
contribui para enriquecer a sua formação. Os próprios alunos partilham isso connosco. É
muito enriquecedor poder, ao fim de um ano de estudos, não só assistir aos concertos
destes músicos, mas ter a oportunidade mesmo de tocar com eles numa jam session. E há
alunos que têm esse perfil, essa coragem e essa garra. Esse know-how que se adquire com
essa experiência é único. Para esses alunos é único poder tocar no palco do Scat com
grandes nomes do jazz uma vez por ano. É uma experiência tão especial que sei que ficam
deprimidos nos dias a seguir. E eu também, nos dias a seguir ao festival (risos).

Charles Lloyd,
Funchal Jazz
Fotografia ©
Renato Nunes.
Cortesia Funchal
Jazz Festival
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Jason Moran and
the Bandwagon,
Funchal Jazz
Fotografia ©
Renato Nunes.
Cortesia Funchal
Jazz Festival

JD – Gostava de saber um pouco sobre o teu trabalho em rede. E perdoa-me a minha
continentalidade (risos), mas a ilha é geralmente associada a um certo isolamento, a
insularidade. E o Funchal Jazz é único no panorama nacional. Porque, enquanto que os
outros, na sua grande maioria, estão a alinhar cada vez mais com o jazz europeu, não só na
estética musical, mas até na conceção de festival, o Funchal Jazz tem uma opção mais
centrada na estética e nos artistas norte-americanos. Mas de certeza que montar um
festival desta magnitude te obriga a trabalhar em rede. Quais são as tuas redes e o que
privilegias nessas redes?
PB – Na área da formação de que acabámos de falar, que pode ser vista como uma parte
minoritária na globalidade das redes, mas de que gostamos muito e na qual queremos
muito continuar a apostar, temos o próprio conservatório, que é local. No âmbito
internacional, a nossa ligação é maior com organizadores de tournées tanto americanos
como europeus. Existem organizadores de tournées americanos a trabalhar apenas o
mercado europeu. O que se prende com a questão que levantaste há pouco: o primeiro
festival de jazz ser europeu. Mas o próprio festival de Nice tinha mais músicos americanos
que europeus. Aliás o cartaz que tens atrás de ti (cartaz do Festival de Jazz de Cascais
1972) só tem praticamente nomes americanos e vem na sequência desses festivais
europeus que são já inspirados nos americanos.
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JD – Sim, aliás o subtítulo do Cascais Jazz era ‘Newport em Cascais’.
PB – Exato. A rede mais bem consolidada que esta equipa de produção do Funchal Jazz
tem neste momento - e sólida e com alguma proximidade de onde nasceram relações de
amizade - é com esses booking agents americanos e europeus. Aliás, já tivemos uma das
maiores booking agents americanas a vir viver o festival durante os três dias. Já tínhamos
uma boa relação com ela, embora à distância e virtual, mas esta proximidade física aqui no
festival facilita a relação profissional. Outra peça importante nesta rede é a Saudades
Tourneen, austríaca, com quem mantemos uma relação sempre próxima, mesmo em anos
em que não temos programação com artistas representados por eles. Mas sem dúvida que
as peças fundamentais nesta rede são as pessoas que fazem a equipa de produção. É uma
equipa com uma dedicação absolutamente fabulosa. Temos uma equipa muito consolidada
e não queremos fazer mudanças na equipa, até porque ao longo dos anos cada pessoa foi
adquirindo uma experiência tal que faz com que a máquina no seu todo esteja
completamente articulada e oleada. Mas, acima de tudo, eu e o Marco Chaves (Diretor
Geral) queremos que a equipa se mantenha, pela entrega generosa e incondicional que
cada elemento tem. Quer antes, quer durante o festival. E é essa entrega e
profissionalismo que me permite a mim, mesmo com toda a responsabilidade que tenho
como Diretor Artístico, assistir a um concerto do princípio ao fim. Só com uma equipa
assim é que eu posso ter este privilégio.
JD – Como vês o festival no futuro próximo? Para onde caminha o Funchal Jazz, ou por
outras palavras, quais são as tuas maiores prioridades e objetivos?
PB – Na realidade, o que estava programado acontecer com a tua participação e do Adam
Fairhall num workshop para os alunos de jazz e a vossa improvisação para cinema ao vivo
com dois músicos da Madeira, o Francisco Andrade e o Jorge Maggiore, e que queremos
que seja feito para o ano, pode ser já um primeiro importante passo em conseguir a tal
programação paralela com uma oferta diferente de jazz. Já conseguimos uma boa
articulação com o Teatro Municipal, e por vezes estas primeiras experiências podem ser
determinantes para, no futuro, em vez de ser só no âmbito da formação e de um concerto,
termos, no fim de semana anterior ao festival, um conjunto de quatro concertos, por
exemplo. E aí já poderemos trazer três ou quatro nomes que nos interessem do panorama
europeu.
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Paulo Barbosa
Gosta de jazz porque sim. Escreveu para a revista Jazz.pt (2006-2012) e para o jornal Público
(2007-2011), manteve o site Jazz XXI entre 2009 e 2011 e partilhou com outros camaradas do jazz o
site Jazz 6/4 (2010-2012). Entre 2006 e 2012, foi diretor artístico e produtor de vários festivais (Jazz
Fest Quinta Splendida, Xopana Jazz, Festival de Jazz do Garajau) e do ciclo Mudas Jazz Sessions. É
diretor artístico e produtor do Funchal Jazz Festival d
 esde 2014. É diretor do Curso Profissional de
Instrumentista de Jazz e coordenador do Curso de Jazz do Conservatório - Escola Profissional das
Artes da Madeira, onde leciona as disciplinas de História do Jazz, História do Jazz Contemporâneo e
Audição Comentada.
José Dias
É músico, compositor e Senior Lecturer in Music na Manchester Metropolitan University. Tem
desenvolvido investigação sobre jazz na Europa, as relações entre práticas musicais, participação,
identidade cultural e políticas culturais europeias. Colabora, como observador e consultor, com
diversos festivais de jazz europeus e com a Europe Jazz Network. Paralelamente, lidera um grupo de
investigação em música para cinema e televisão, de que faz parte um projeto de performance de
música improvisada para cinema mudo. Tem sido autor e co-autor de diversos outputs,
nomeadamente, livros, capítulos, artigos e documentários. O seu livro Jazz in Europe - Networking
and Negotiating Identities (Bloomsbury 2019) foi eleito um dos três livros essenciais sobre jazz para
a nova década, pela revista Giornalle della Musica. José Dias tem também atuado e gravado com
numerosos artistas da área do jazz e da música improvisada, e composto para televisão, cinema de
animação, teatro e dança contemporânea. O seu álbum a solo After Silence Vol. 1 (Cleanfeed 2019)
foi destacado como um dos melhores de 2019 em diversas revistas internacionais da especialidade
e incluído na lista dos discos mais importantes do jazz português do séc. XXI pelo crítico Nuno
Catarino na sua obra Improvisando - a nova geração do jazz português (Tigre de Papel 2019).
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