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Det er vist ikke nogen hemmelighed længere, at vi i Danmark har en lyslevende brasiliansk sangerinde boende. Silvana Malta er 
ingen novice og har allerede udgivet flere dejlige plader, men det er ingen overdrivelse, at hun først på CÉU DE BRASILIA (Himlen 
over Brasilia) for alvor viser sit format.  
 
Ude i Europa kender man godt Silvana Malta; især syd for Pyrenæerne, hvor kærligheden og forståelsen af den Brasilianske musik 
er størst. Således var hun tidligere på året på turné med to legendariske brasilianske musikere: Guitaristen Toninho Horta og 
perkussionisten Airto. I bandet er desuden de danske brasil-eksperter: Pianisten Steen Rasmussen, bassisten Torben Westergaard 
og trommeslageren Jonas Johansen. Før turen besøgte holdet Sun Studiet i København og indspillede materialet til CÉU DE 
BRASILIA. 
 
Musikken på CÉU DE BRASILIA trækker på mange facetter af den rige brasilianske musik. Her er både de optimistiske toner med 
associationer til strand og sol, de poetiske og længselsfulde, de sensuelle og det mere melankolske, fortolket af to af Brasiliens 
bedste musikere, de tre danskere og ikke mindst stjernen, dansk/brasilianske Silvana Malta. 
 
Når brasiliansk musik er god, lader man sig indfange af stemningen uden nødvendigvis at forstå ordene. Sangene taler direkte til én 
gennem følelserne. Fortolkeren Silvana Malta mestrer denne kunst. Hun overdriver ikke sine virkemidler, men sender med 
indlevelse, sikker smag og sensuel autoritet et budskab til hjertet. Hun bosatte sig her i 1993 og har siden været bannerfører for 
brasiliansk musik i Danmark. Hun har med personlighed, men tro mod sit fædrelands stærke musiktradition, sunget sig ind i 
hjerterne på et stort publikum med stemmen, der er beskrevet som ”et solstrejf på kinden”  
 
Et magisk øjeblik i Silvana Maltas liv var mødet med multiinstrumentalisten og komponisten Hermeto Pascoal, en slags Brasiliens 
Duke Ellington, med hvem hun indspillede en plade. Det blev et møde, der også gjorde indtryk på mesteren, skrev en sang til 
Silvana; en smuk melodi, som hun først nu har givet sig i kast med. Hun skrev tekst og indspillede den blandt cd’ens 9 numre, der 
bl.a. også rummer et stykke dedikeret til Airto Moreira, kompositioner af gruppens medlemmer og Jobim. 
 
Toninho Horta er regnet som en af Brasiliens væsentlige og skole dannede guitarister og komponister, med en personlig stil, der 
bl.a. har sat tydelige præg på Pat Methenys udvikling. Det er Toninho Horta, der har skrevet titelmelodien O Céu De Brasilia, der er 
et af Toninhos mange brasilianske hits. Han har udover at være guitarist også sat sin finger som medproducer på denne nye 
udgivelse. Han har tidligere samarbejdet med Silvana Malta, og har allerede fra begyndelsen af 70’erne været en højt skattet 
samarbejdspartner med navne som Milton Nascimento, Elis Regina, A.C. Jobim, Gal Costa, Joyce, Caetano Veloso og i de senere 
år bl.a. Herbie Hancock, Eliane Elias, Pat Metheny og Keith Jarrett, og lige inden opgaven her, har han produceret en George 
Benson udgivelse. 
 
Airto Moreira er den højest profilerede perkussionist fra 70’erne og er stadig den mest berømte. Airto har været med til at gøre 
perkussion til en vigtig del af den moderne jazz. Han er nu bosat i USA, hvor han har spillet med alle, vi nævner i flæng: Miles Davis, 
Chick Corea og Return To Forever, Stan Getz og Weather Report. Airto er stadig en af verdens bedste og mest efterspurgte 
perkussionister – simpelthen. Skønt her at høre ham i ren brasiliansk sammenhæng.  
 
Vi lover at det ikke kun er tilstedeværelsen af de to musikalske legender musikere, der gør CÉU DE BRASILIA så speciel. Silvana 
Maltas stemme er et solstrejf på kinden. NYD! 
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Silvana Malta: vocals; Toninho Horta: acoustic & electric guitar, vocals; Steen Rasmussen: piano, keyboards; Torben Westergaard: 
bass; Airto Moreira: percussion; Jonas Johansen: drums 
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