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Um encontro entre melodias e ritmos brasileiros com a harmonia e improvisação jazzísticas é o 

que traz o Dani & Debora Gurgel Quarteto, com músicas autorais de Dani e Debora, algumas parcerias 

com seus contemporâneos, arranjos inusitados de temas de Hermeto Pascoal, João Bosco, Toninho Horta 

e Brad Mehldau, e arranjos brasileiros para canções imortalizadas por Sting, Elis Regina e Michael Jackson.  

O grupo surgiu da união do trabalho de Debora e Dani, dupla sempre presente no trabalho 

individual de cada uma. Tanto como parceiras de composição quanto na sonoridade conjunta do piano 

e da voz neste contexto, que se completam com a bateria e produção musical de Thiago Rabello e o 

baixo de Sidiel Vieira, Dani e Debora vêm trabalhando juntas há mais de duas décadas. 

Uma união forte e inseparável entre o canto e a música instrumental, usando a voz como um 

instrumento em vocalises e abrindo um grande espaço para solos e improvisação de todos os 

integrantes; e a canção popular brasileira como principal elemento de ligação entre todo o repertório. 

 

O disco de estreia, “UM”, foi lançado no Japão pela Rambling Records em 2013, acompanhado 

de uma turnê pelo Japão que incluiu a participação do quarteto no 12º Tokyo Jazz Festival, ao lado de 

artistas como Chick Corea e Bobby McFerrin, shows esgotados em casas de jazz e 4 semanas nas mais 

pedidas da rádio J-WAVE. Com apoio do ProAC (Sec. de Cultura do Estado de SP) na edição brasileira, 

lançada pela Da Pá Virada, o grupo realizou uma turnê focada em escolas de música e centros 

educativos em 2013. Apelidado de DDG4 pelos fãs japoneses, o grupo ainda passou pelo Sesc 

Pompeia, em São Paulo, Yoshi’s Oakland, na California, o 8º Festival Jazz a la Calle em Mercedes, 

Uruguay, e o 9º Festival Amazonas Jazz, em Manaus.   
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O novo disco do quarteto, “Luz”, traz um repertório em sua maioria autoral, todo composto por 

Dani e Debora após o retorno do Japão em 2013, acompanhado de releituras pinceladas de Sting, 

Toninho Horta e Elis Regina. Gravado ao vivo no Estúdio Parede-Meia e produzido por Thiago Rabello, 

“Luz” tem todas as suas faixas disponíveis em vídeo no site do quarteto. “Luz” tem lançamento oficial no 

Brasil e no mundo em 29 de Setembro de 2014 pela Da Pá Virada, abrindo para pré-venda em 7 de 

Setembro. Antes disso, ele será lançado exclusivamente no Japão em Agosto de 2014, acompanhado de 

uma turnê por 7 cidades japonesas. Em 2014, o quarteto ainda se apresentará no 17º Festival de Jazz 

del CCPA y Asunción (Paraguay) e no Festival Brasilicata (Itália), seguido por shows na Espanha. 

 

Mais informações, vídeos da gravação, partituras e agenda de shows: www.ddg4.com.br  

 

 

“Ouça este álbum (UM) o mais alto 

que puder. Certamente o prazer da 

gravação ao vivo vai se espalhar 

pela sala.” 
Ryosuke Itoh, Taiyo Records (Japan, 2013) 

 

“Ritmos brasileiros e MPB 

incorporados com harmonias de 

jazz e improvisação em um 

resultado dinâmico.” 
Takashi Horiuchi, DaCapo (Japan, 2013) 

 “Dani Gurgel representa uma nova geração 

musical, ao mesmo tempo tradicional e 

inesperada.” 
Édouard Launet, Libération (Paris, 2009) 

 

“O scatting de Dani soa Brasileiro, seus intervalos, 

ataques e articulações soam jazz.” 
Mauro Apicella, La Nación (Buenos Aires, 2011) 

 

“O piano de Debora é refinado, pensa como um 

músico de jazz sem disfarçar o sotaque brasileiro.” 
Julio Maria, O Estado de São Paulo (SP, 2014) 

 


