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Benjamim Taubkin e Adriano Adewale 
 

 
 

 

Logo na primeira audição do CD The Vortex Sessions - fruto da parceria entre o pianista 

Benjamim Taubkin e o percussionista Adriano Adewale - ficamos com a impressão de que a 

sonoridade é resultado de uma convivência musical de muitos anos. 

A parceria na verdade é recente e teve início quando o pianista de passagem por   Londres, 

cidade em que Adriano mora, fez uma apresentação solo na conceituada casa de jazz Vortex, 

e convidou o percussionista para uma participação especial. Foi quando tocaram juntos pela 

primeira vez. No ano seguinte, Adriano convidou Benjamim para colaborar em sua residência 

artística em Essex, na Inglaterra. Destes dois breves encontros nasceu o desejo de ampliar a 

experiência e gravar algumas idéias.  

 

Foi então, em novembro de 2010, quando Benjamim novamente se apresentou na Inglaterra, 

em concerto solo, que decidiram produzir uma sessão. Elegeram como local, o Vortex, que tem 

em seu palco, um excelente piano e contaram com a importante participação do engenheiro de 

som, Les Mommsen. Em quatro horas gravaram um disco totalmente experimental e 

improvisado, focado na elaboração de canções, melodias e harmonias de forma espontânea.  

 

Desde então já se apresentaram por diversas vezes, tanto no Brasil, como na Inglaterra. A 

cada apresentação a busca desta criação livre e espontânea. 
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Ouça aqui: Berimbau 

Veja vídeos: The Vortex Sessions 

Saiba Mais: http://www.nucleocontemporaneo.com.br/benjamim-taubkin-e-adriano-

adewale/  

Crítica - Canal Londres TV  

           - Latin Jazz Net  

           - Musica Brasileira de A/Z 

           - Música de Alma Negra 

           - Álbum Itaú Cultural 

 

 

Benjamim Taubkin 

A música brasileira e seu diálogo com outras culturas é o campo de atividade deste pianista, 

arranjador, compositor e produtor que atua em diversas formações - de solo a Orquestra 

Sinfônica -, em concertos no Brasil e exterior. 

Seu primeiro disco autoral, A Terra e o Espaço Aberto, lançado em 1997, foi indicado aos 

prêmios Sharp e Movimento. Ainda em 1997, iniciou uma série de formações com as quais 

lançou diversos CDs: Orquestra Popular de Câmara, Moderna Tradição; Cantos do Nosso Chão, 

Trio + 1, e América Contemporânea - que reúne músicos e repertório de países da América do 

Sul -, além da parceria com o Soukast, com o percussionista radicado em Londres, Adriano 

Adewale; com o grupo Bongar (Pernambuco); com músicos marroquinos; e com a bailarina de 

dança contemporânea, Morena Nascimento.   

Participou, como produtor e músico, de 150 discos. Como concertista solo, Benjamim Taubkin 

lançou, no Brasil e nos EUA, o CD A Pequena Loja da Rua 57, gravado na Sala Fazioli, em Nova 

York e vem se apresentando no Brasil e em várias partes do mundo. Em 2009, realizou 

residência artística na Áustria e, em 2011, na Coreia. Em novembro de 2011, foi o solista 

convidado da temporada da Jazz Sinfônica. Em 2012, lançou o disco The Vortex Sessions, de 

seu duo com Adriano Adewale, gravado em Londres.  Apresentou-se em festivais e concertos 

na Argentina, Espanha, Áustria, Marrocos, França, Inglaterra, Costa Rica, Nicaragua, EUA.  

Em 2013, Benjamim lançou o disco Al Qantara, fruto de sua colaboração com músicos 

marroquinos. No mesmo ano, participou de concerto na Áustria à convite da Tonkünstler-

Orchester e se apresentou em Israel, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Colômbia e Bolívia. 

Compôs a trilha sonora do filme Eu Maior, documentário que traz uma reflexão contemporânea 

sobre autoconhecimento e busca da felicidade.  

Benjamim é autor do livro Viver de Música a convite da Editora BEI (2001) e programador do 

Mercado Cultural da Bahia desde 2001.  

Está à frente, desde 1997, da gravadora e produtora, Núcleo Contemporâneo e, desde 2011, 

da Casa do Núcleo, centro cultural dedicado à música, em São Paulo. 

 

 

https://soundcloud.com/nucleocontemporaneo/berimbau-benjamim-tabkin-e-adriano-adewale-cd-the-vortex-sessions
https://youtu.be/ohn6rXoYoQE
http://www.nucleocontemporaneo.com.br/benjamim-taubkin-e-adriano-adewale/
http://www.nucleocontemporaneo.com.br/benjamim-taubkin-e-adriano-adewale/
http://www.canallondres.tv/musica-brasileira-em-londres-the-vortex-sessions/
http://latinjazznet.com/2013/07/30/features/album-of-the-week/benjamim-taubkin-adriano-adewale-the-vortex-sessions/
http://musicabrasileira.org/benjamim-taubkin-adriano-adewale-the-vortex-sessions/
http://www.carloscalado.com.br/2012/10/benjamim-taubkin-e-adriano-aderwale.html
http://albumitaucultural.org.br/series/o-que-nos-faz-vibrar-e-a-musica-brasileira/
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Adriano Adewale 

O percussionista Adriano Adewale nasceu em São Paulo, mas vive em Londres, na Inglaterra, 

desde 2000. Com sua primeira banda, a britânica Samburá, lançou o álbum Cru e se 

apresentou em diversos festivais e teatros. Num destes eventos, conheceu Antonio Forcione 

e logo se tornou integrante do Antonio Forcione Quarteto. 

Adriano já trabalhou com Jonny Phillips, Seu Jorge, Jonathan Preiss, Seb Rochford, Monica 

Vasconcelos, Andy Sheppard, Tuti Moreno, Rodolfo Stroeter, Modeste Hughes, Gustavo 

Marques, Netsayi Chigwendere, Julia Biel, Zoe Rahman, Steve Lodder e Ronu Majumdar. 

Trabalhando em parcerias com artistas, criou algumas trilhas e, no palco, já esteve ao lado 

de Oliver Mtukudzi (Zimbabwe), Tcheka (Cabo Verde), Airton Moreira e Flora Purim, Jools 

Holland entre outros. 

Em 2007, formou seu próprio quarteto e, no ano seguinte, lançou o álbum Sementes. 

Atualmente, Adriano é artista residente no Lakeside Theatre da Universidade de Essex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Núcleo Contemporâneo 

nucleocontemporaneo.com.br 

nucleocontemporaneo@gmail.com 

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

http://www.nucleocontemporaneo.com.br/
mailto:nucleocontemporaneo@gmail.com

