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Andar Nadar Voar 

O projeto reúne os músicos Ari Colares, Benjamim Taubkin, João Taubkin, Pedro Ito, 

Ricardo Herz e Rodrigo Bragança 

 

 

 

 

 

 

Música feita na hora. Esse é o conceito que norteará as criações do coletivo de músicos ‘Andar, 

Nadar, Voar’ – formado por Ari Colares, Benjamim Taubkin, João Taubkin, Pedro Ito, Ricardo 

Herz e Rodrigo Bragança. 

O propósito do grupo é criar – em tempo real e coletivamente – sonoridades que dialoguem 

com composições, canções e arranjos de modo a experimentar a criação livre e espontânea. 

A busca é pela conexão de todos com a música do instante – músicos e público compartilhando 

de uma experiência específica de tempo e espaços únicos. 

 

‘Andar, Nadar, Voar’ por Benjamim Taubkin: 

Oito músicos com paixão pela canção, pelos timbres , pelas construções elaboradas e inusuais, 

se juntam para uma nova experiência. 

A criação livre – espontânea. A música e o momento apontando os caminhos. 

A escuta atenta. A criação de um espaço livre compartilhado. Entre os músicos e em harmonia 

com o público. 

Afinal se trata de estar presente. Atento e leve. 

 

Saiba Mais: http://www.nucleocontemporaneo.com.br/andar-nadar-voar/ 

http://www.nucleocontemporaneo.com.br/andar-nadar-voar/
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Benjamim Taubkin (Pianista, compositor, arranjador, curador e produtor) 

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, 

África 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. 

 

Ari Colares (Percussionista) 

Com mais de 20 anos de carreira é músico e professor e direciona sua pesquisa para 
fundamentos musicais da cultura popular brasileira.  Colares tem uma parceria de 12 anos com 

o pianista Benjamim Taubkin, desenvolvendo com ele vários projetos musicais. Já tocou com 

nomes importantes da música brasileira como Naná Vasconcelos, Chico Saraiva, Juçara Marçal, 

Yamandu Costa, Mônica Salmaso, Toninho Ferragutti e Marcelo Preto.   

 

 
João Taubkin (Compositor e contrabaixista) 

 

João Taubkin já trabalhou com diversos músicos como Paulo Moura, Carlos Aguirre (Argentina), 

Laurence Revey (Suiça), Theo de Barros, Criolo, Luiz Brasil, Charles da Flauta, Gigante Brasil, 

Itamar Doari (Israel), Mehdi Nassouli (Marrocos) e Madhup Mudgal (Índia). 
Atualmente tem se dedicado a composição. Imerso nesse universo, cria o seu trio, que conta 

com a participação dos músicos Zeca Loureiro (guitarra e violão de aço) e Bruno Tessele 

(bateria). 

 

 

Pedro Ito (Baterista e Percussionista) 

Pedro Ito transita em diferentes linguagens musicais através de variadas combinações entre a 

bateria e outros instrumentos de percussão. Viveu nos EUA por 7 anos, onde teve a 

oportunidade de estudar e tocar com artistas de diversas partes do mundo. Entre estúdio e 

palco, já apareceu ao lado de artistas como Esperanza Spalding, George Garzone, Didier 

Lockwood, Arnaldo Antunes, Céu, Ney Matogrosso, Jamelão, Dave Fiuczynski, Dave Pietro 

(Maria Schneider Orchestra), Tetê Espíndola e muitos outros. Atualmente se apresenta dentro 

e fora do Brasil com o Ricardo Herz Trio, com Antônio Loureiro, desenvolve um trabalho autoral 
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de música instrumental com o Trio Improvisado, além de participar de shows e gravações de 

vários artistas. Já se apresentou em festivais de jazz como o de Montreux (Suíça), Tim Festival 

(Brasil), Rochester (USA), Dunya Rotterdam (Holanda), Miri Jazz Festival (Malásia), Festival de 

Morelia (México), Skopje Jazz Festival (Macedônia) e lecionou oficinas em escolas e 

universidades por onde passou. 

 

Ricardo Herz (Violinista) 

 

Ricardo Herz inovou a maneira de tocar violino. Sua técnica leva ao instrumento o resfolego da 

sanfona, o ronco da rabeca e melodias do choro tradicional e moderno. Com a influência de 
Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Egberto Gismonti, Jacob do Bandolim entre outros, o violinista 

mistura ritmos brasileiros, africanos e o sentido de improvisação do jazz mostrando a influência 

dos 9 anos em que viveu na França. Dali levou sua música para os 4 cantos do mundo: tocou 

em Festivais na Malásia, no México, na Holanda, em clubes de Jazz na Rússia, em Israel, na 

Dinamarca e gravou com músicos de diversos países. 
 

Rodrigo Bragança (Guitarrista) 

 

Rodrigo Bragança foi um dos compositores e criadores do grupo de jazz brasileiro Mandu Sarará 

cujos cds tiveram as participações especiais de Hermeto Pascoal, Danilo Caymmi e Proveta. 

Também concebeu a banda de rock O Grito que, ao lançar o CD “Urbe Incandescida”, foi 

apontada pela revista Guitar Player como “um dos mais inovadores grupos de rock da 

atualidade” no ano de 2006. Como compositor produziu trilhas dos documentários “Tartaruga 

Marinha, Um Sobrevivente em Extinção” para o Canal National Geographic e “Pele Verde” para 

o Banco do Planeta. Em 2008, lançou seu CD solo “Lágrimas de Chorar Estrelas” que explora 

texturas originais da guitarra, ampliando e aprofundando suas possibilidades timbrísticas e 

expressivas por meio da experimentação de novas técnicas e com o auxílio de pedais de efeito 

analógicos. Em 2012 e 2013 excursionou pela Europa com o Projeto Axial (electro-roots). É 

compositor e produtor musical em sua produtora de áudio, a Argila Produções Musicais, tendo 

desenvolvido projetos para as áreas de educação, games, cinema e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo Contemporâneo 

nucleocontemporaneo.com.br 

nucleocontemporaneo@gmail.com 

 +55 (11) 3032.8401 | +55 (11) 7740.1385 (Gustavo) 

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