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Nogle er bare født til at være musikere. De lever i, med
og for musikken. Den brasilianske guitarist Diego
Figueiredo er en af dem. Sublim teknik parret med en
udsøgt evne til at variere sit spil, så det konstant pirrer
og begejstrer. Hans udtryk på den akustiske guitar henter overvejende inspiration fra hjemlandets rige musikalske arv, men det er tydeligt, at han også kender til
jazzens finurligheder. Diego Figueiredo blev født 1980 i
Franca, São Paulo staten, og begyndte at spille 4 år gammel. Ved 12-års alderen havde han allerede vakt lokal
opmærksomhed, og da han var 15 havde han erobret
et stort publikum i Brasilien. Han har indspillet flere
albums, solo og i samarbejde med andre, og turnerer
flittigt i USA og Europa. Han er en rising star, blandt
verdens største (jazz) guitarister, der som få har både
den instrumentale kunnen og samtidig evnen til også
frit at bevæge sig i forskellige stilarter. Det bliver tydeligt demonstreret på denne nye indspilning, BROKEN
BOSSA, hvor han i forskellige formater, solo, duo og trio
øser af sit enorme overskud og sin afslappede, næsten
ryggesløse nydelse ved musikudøvelse. Skødesløst og
tilbagelænet, men vanvittig virtuost.

Hør her Diego med landsmanden, den raffinerede
trommeslager og perkussionist, Afonso Correa, og med
den brasilianske bassist Romulo Duarte. Også den danske brasil-pianist nummer et, Steen Rasmussen, kikkede forbi samt Paulo Russo på bandoneon, der sammen
med cellisten Ruslan Vilensky er med til at forgylde et
nummer. Desuden medvirker den amerikanske tenorsaxofonist George Garzone på en betagende ballade.
Og så har Diego Figueiredo gennem de sidste par år
turneret og spillet med den franske sangerinde Cyrille
Aimée. De optrådte også sammen ved en stor udendørs
koncert i København i sommer, og Cyrille var selvskreven på et par indspilninger.

Denne indspilning blev foretaget i juli 2015, Diego kom
til studiet i København direkte fra koncerter med bl.a.
George Benson og landsmanden Gilberto Gil.

”Den slags laves ikke i Brasilien mere - du bliver... nej
du er en verdensstjerne”, Robertinho De Silva

Uhøjtideligt og legende fortolker Diego og venner snart
sagt hvad som helst, på ekstremt højt niveau og i evigt
afvekslende tempi og temaer. BROKEN BOSSA er blevet en udgivelse med Diegos guitar i centrum omgivet,
ikke bare af venner, men af musikalske personligheder,
der har skabt en smuk og imødekommende helhed med
en helt speciel aura besjælet af en sofistikeret instrumentbehandling, varm lyd, dedikation og originalitet.

Diego Figueiredo (g) + Steen Rasmussen (p), Paolo Russo (bandoneon), Ruslan Vilensky (cello), Romulo Duarte (b),
Afonso Corrêa (d, pandeiro), George Garzone (ts) & Cyrille Aimée (voc).
Broken Bossa/Rumo ao Bosque/Estudo No. 1/Fadinho/Lelê/Si tois a mere/Valsa Curitibana/ Regra três/Caravan/
Samba dos três dragões/Flor Azul/ Doralice/ Samba do Avião.
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