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RELEASE SHOW IMPROVISADO

O pianista-compositor André Mehmari tem feito recitais inteiros im-
provisados, contando com as sugestões e palpites do público pre-
sente. Criando verdadeiras suites em tempo real com estes temas, 
Mehmari envolve a platéia de um modo intimista. Assim, todos par-
ticipam da criação e compartilham dos desafios do pianista ao 
abarcar repertórios por vezes muito distantes e contrastantes.

As composições instantâneas criadas com técnica, bom humor e 
brilhantismo refletem portanto o estado de espírito do músico e 
também do público presente. Recitais improvisados eram uma 
prática comum na era dos grandes pianistas-compositores do final 
do século 19. Aos poucos o improviso acabou se tornando uma 
arte mais ligada ao jazz e às músicas populares e se distanciou 
das salas de concerto, na medida em que o papel criativo se 
deslocava unicamente para a figura do compositor. Mehmari, com 
sua ampla experiência como compositor e arranjador para grandes 
orquestras, traduz para o teclado do piano toda essa carga cultural, 
através de uma linguagem contemporânea sem fronteiras, uma 
marca de sua poética musical desde sempre.



BIO
resumida

Pianista, arranjador e compositor, nasceu na cidade de Niterói-RJ 
em 22 de abril de 1977. Considerado pela crítica “um artista singu-
lar de imaginação vibrante e generosa”, Mehmari teve seus 
primeiros contatos com a música através de sua mãe já em 
Ribeirão Preto-SP.  Mudou-se para São Paulo em 1995, com seu 
ingresso no curso de piano da ECA-USP. Compositor prolífico e 
requisitado, apontado como um dos mais originais e completos 
músicos brasileiros de sua geração e premiado tanto na área erudi-
ta quanto popular, teve suas composições e arranjos tocados por 
muitos grupos orquestrais e de câmara, entre eles OSESP, OSB, 
Banda Sinfônica do Estado), Quarteto da Cidade de São Paulo 
e Quinteto Villa-Lobos. Recentes trabalhos incluem orquestrações 
para a cerimônia de encerramento das olimpíadas 2016 no Rio de 
Janeiro e a trilha sonora da primeira série brasileira produzida para 
Netflix.  Além de uma vasta e premiada discografia,  Mehmari pos-
sui uma ativa carreira internacional como solista e criou duos ex-
pressivos com músicos como Antonio Meneses, Mário Laginha, 
Gabriele Mirabassi, Antonio Loureiro, Danilo Brito, Hamilton 
de Holanda, Ná Ozzetti , Maria Bethânia e Mônica Salmaso.


