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Benjamim Taubkin | Piano Solo 

 

 
 

 

Os concertos solos do pianista Benjamim Taubkin acontecem a partir de três diferentes 

elementos: 

1. A criação espontânea – música improvisada – buscando construir canções e sonoridades 

vivas, resultado da interação com seu instrumento, a sala e o público presente, e a partir de 

sua relação com a música de diversas partes do mundo, mediada por um olhar brasileiro. 

2. Composições próprias, inéditas ou já gravadas nas diferentes formações e em discos como 

“A Terra e o Espaço Aberto”, “Trio + 1″, “A Pequena Loja da Rua 57″, dentre outros. 

3. Clássicos da música brasileira – de autores como Pixinguinha, Dorival Caymmi, Tom Jobim, 

entre outros – buscando um olhar original, livre e contemporâneo sobre estas composições. 

Benjamim já se apresentou em salas de concerto e diferentes festivais em todo o mundo. 

Tem uma ampla discografia, gravada com músicos do Brasil, América Latina, África e outros 

países. 
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Ouça aqui: Meu Outono em Nova York | Blue in Green in Yellow 

Veja vídeos: Benjamim Taubkin - Samwaad 

Saiba Mais: http://www.benjamimtaubkin.com.br/ 

Crítica – Folha de São Paulo  

           - Clube de Jazz 

           - O Estado de São Paulo 

           - Bravo! 

 

 

 

Benjamim Taubkin  

A música brasileira e seu diálogo com as outras culturas vêm sendo o campo de atividade 

deste pianista, arranjador, compositor e produtor. Iniciou o estudo do piano aos 18 anos e 

logo passou a se dedicar integralmente a esta atividade. Participa como músico e/ou produtor 

em mais de 150 projetos. É responsável pelo projeto Núcleo Contemporâneo - gravadora, 

produtora e um centro cultural na cidade de São Paulo. 

 

Desde 1997 iniciou diferentes projetos musicais como a Orquestra Popular de Câmara; o 

conjunto de choro, Moderna Tradição; o trabalho com o grupo de música tradicional Abaçaí; o 

quarteto de jazz Trio + 1; e o coletivo América Contemporânea, que reúne músicos e 

repertório de países da América do Sul. Vem colaborando com músicos de diversos países 

como Marrocos, Africa do Sul, Índia, Israel, Espanha e Colômbia. 

 

Tem se apresentado regularmente do piano solo à orquestra sinfônica em festivais e centros 

culturais no Brasil, América Latina, Canadá, Estados Unidos, e Europa, Oriente Médio. 

Realizou. Também, concertos e residências artísticas no Marrocos e na Coréia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo Contemporâneo 

nucleocontemporaneo.com.br 

nucleocontemporaneo@gmail.com 

 +55 (11) 3032.8401 | +55 (11) 7740.1385 (Gustavo) | +55 (11) 97772-4546 (Mathilde) 

https://soundcloud.com/benjamimtaubkin/meu-outono-em-nova-york
https://soundcloud.com/benjamimtaubkin/blue-in-green-in-yellow
https://youtu.be/a5qvWaWhtHA
http://www.benjamimtaubkin.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac300601.htm
http://www.clubedejazz.com.br/noticias/noticia.php?noticia_id=483
http://nucleocontemporaneo.com.br/wp-content/uploads/2015/05/benjamim-solo-estado_600-597x1024.jpg
http://nucleocontemporaneo.com.br/wp-content/uploads/2015/05/bt-solo_cartacapital_jan2011600.jpg
http://www.nucleocontemporaneo.com.br/
mailto:nucleocontemporaneo@gmail.com

