GABRIEL GROSSI “RE DISC COVER” pode facilmente se desdobrar em
diversos erres: REleitura, REinventar, REdescobrir, RElembrar, REssignificar, REarmonizar, REarranjar. O risco
de gravar um repertório tão conhecido na memória afetiva de todos nós se transforma num trunfo ao propor
o desafio de entregar aos ouvintes uma unidade musical ímpar e contemporânea de diferentes temas.
Gabriel Grossi Quarteto não só entrega um novo olhar, como também mostra toda a maestria digna dos
melhores arranjadores da atualidade. Afinal, estamos falando de músicas muito conhecidas de Stevie
Wonder, Nirvana, Michael Jackson, Oasis, Queen, Beatles, The Police, Bob Marley e mexer com elas não é
para qualquer um. Em cada faixa o quarteto consegue imprimir a sua marca apresentando novas sensações
que respeitam os temas originais e ainda criam novos espaços onde se revelam impensáveis improvisos e
rotas alternativas.
A sintonia entre os músicos é um ponto de destaque na obra. Gabriel Grossi possibilita diálogos que fluem
com naturalidade entre todos. Da mesma maneira que dispõe espaços para o seu já reconhecido virtuosismo
e sentimento na harmônica, garante ao quarteto holofotes individuais para cada instrumentista. Aproxima
o Pop Rock com o Jazz e o Popular com o Erudito de forma coerente e equilibrada. A sensibilidade nas
releituras traz uma nova identidade para nomes tão conhecidos. Com músicos de alta performance como
temos aqui, a viagem proposta através das décadas se transforma numa jornada de descobertas.
A REinvenção que Gabriel Grossi Quarteto oferece em “RE DISC COVER” faz REssurgir na música um dos seus
pilares mais dignos: surpreender quem escuta. E isso eles garantem com muita propriedade e entrega. Não
é adorável o quanto a música ainda pode nos encantar? RElembre junto com a banda grandes sucessos
apresentados de modo inovador e singular. REnove seus ouvidos!
Repertório:
Stevie Wonder - Isn’t She Lovely
Nirvana - Smells Like Teen Spirit
Michael Jackson - Ben

Oasis - Wonderwall
Queen - Another One Bites the Dust
The Beatles - here there and Everywhere
The Police - Message in The Bottle
Bob Marley - Redemption Song
Gabriel Grossi Quarteto:
Gabriel Grossi - harmônica
Eduardo Farias - piano e teclados
Michael Pipoquinha – baixo
Sérgio Machado - bateria

+gabrielgrossi
Gabriel Grossi é considerado um dos melhores Harmonicistas do mundo e um dos instrumentistas mais
importantes da música brasileira. Tem carreira solo bem estabelecida dentro e fora do país, é um prolífico
produtor, compositor e está sempre envolvido em importantes projetos.
Foi integrante do Hamilton de Holanda Quinteto, conjunto vencedor do prêmio da Música Brasileira em 2007 e
finalista do Grammy Latino por três vezes consecutivas. Também foi parceiro frequente do saudoso e
consagrado clarinetista Paulo Moura, com quem atuou de 2003 até seu falecimento. No ano de 2004, também
gravou CD e DVD com as cantoras Zélia Duncan e Beth Carvalho, com as quais trabalhou durante muito tempo.
Seu disco de estreia, “Diz Que Fui Por Aí”, recebeu elogios pela concepção musical, composições e arranjos. O
segundo, “Afinidade” gravado em 2005 foi em duo com o grande violonista Marco Pereira, e o terceiro,
“Arapuca” (inspirado no universo do forró) também
conquistou crítica e o público, mostrando que é possível aliar a tradição da música instrumental com o gosto
popular, levando o nome de Gabriel para um amplo reconhecimento.
Em 2008, formou seu trio com os instrumentistas Guilherme Ribeiro (piano) e Sérgio Machado (bateria). Com
essa formação gravou “Horizonte”, álbum preparado durante
a turnê que realizou com o lendário trombonista Raul de Souza. Em 2011, lançou o CD “Zibididi” com o
premiado guitarrista Diego Figueiredo, álbum composto exclusivamente por temas autorais.
Já em 2012, Gabriel lançou mais dois trabalhos, “Villa Lobos Popular”, em duo com o pianista Amilton Godoy,
patrimônio da música brasileira e líder do icônico Zimbo Trio e o CD “Realejo” com o acordeonista Bebe
Kramer. Em 2013 gravou “Urbano”, com temas autorais e uma proposta moderna dentro do universo do Jazz
Rock.
No início de 2015 foi chamado pelo consagrado jornalista e produtor francês Remy Kopakopul para fazer a
direção musical, produção e arranjos do musical “K Rio K ” em Paris. Essa peça fala da relação Rio-Paris dos
anos 20. O espetáculo foi um sucesso.
Em 2016 lança em parceria com o violonista Félix Júnior o disco “Nascente”, em homenagem à Guinga e
Hermeto Pascoal. Em 2016 também produziu dois discos em homenagem aos seus mestres da harmônica:
Toots Thielemans e Maurício Einhorn. No projeto “We do it out of love ”. Gabriel e seu parceiro Alex Rossi
juntaram diversos harmonicistas de vários lugares do mundo para prestar essa homenagem e entregaram o
disco pessoalmente ao homenageado Toots Thielemans em seu aniversário de 94 anos. Já na homenagem “Viva
Maurício Einhorn” Grossi se juntou com seu parceiro Pablo Fagundes e convidaram mais de vinte e seis gaitistas
brasileiros para gravar um disco
duplo brindando a obra do grande Maurício Einhorn.
Em 2017, gravou seu quinto disco com Hamilton de Holanda Quinteto, homenageando Milton Nascimento e
comemorando os dez anos de existência do grupo. Também gravou na Espanha em Barcelona pelo selo Temps
Records um disco em duo com o violonista e antigo
parceiro Jurandir Santana chamado “Conexões “.
Em 2018 lançou o CD e DVD “ #Em Movimento ao vivo ” uma homenagem de Gabriel Grossi a vários de seus
ídolos que o transformaram no músico que é hoje. Para esse projeto ele compôs várias músicas dedicadas a
cada um deles e é também uma reverência aos artistas e colegas de sua geração e aos novos instrumentistas e

compositores que têm dado ainda mais força para a música instrumental feita no Brasil. Nesse show/gravação
ao vivo, Grossi convida duas de suas principais referências: Hermeto Pascoal e Maurício Einhorn.
Em 2021 lança dois álbuns pelo selo audio porto. Seu décimo segundo disco chamado: “ RE DISC COVER “ que é
uma releitura super inovadora de clássicos do pop e rock com seu novo quarteto composto por Michael
Pipoquinha ( baixo ), Sérgio Machado ( bateria ) e seu grande parceiro Eduardo Farias ( piano ). Gabriel divide a
produção e arranjos com Eduardo Farias nesse projeto que está tendo uma enorme repercussão.
Na sequência vem o álbum ” Plural “, seu décimo terceiro disco. Nesse novo projeto, Grossi destaca mais seu
lado de compositor, letrista e produtor reunindo um elenco de parceiros e grandes nomes do cenário nacional
e internacional para interpretar suas canções: Lenine, Jacob Collier, Ed Motta, Seamus Blake, Anat Cohen,
Hermeto Pascoal, Omar Sosa, Leila Pinheiro, Zelia Duncan, Yamandu Costa, entre outros
Com treze discos em seu nome, inúmeras gravações e shows em todos continentes, participações e parcerias
com grandes nomes da música nacional e internacional, tais como: Hermeto Pascoal, Chico Buarque, Milton
Nascimento, Jacob Collier, Snarky Puppy, Winton Marsalis, Djavan, Ivan Lins, Ed Motta, João Donato, Guinga,
Lenine , Dominguinhos, Dave Mathews entre vários outros, Gabriel se consolida como um dos maiores nomes
da harmônica no mundo e um dos instrumentistas e compositores mais talentosos e importantes da música
instrumental Brasileira, tendo amplo reconhecimento e reverência do grande público e dos que mais conhecem
do assunto:

"Fiquei muito impressionado com Gabriel Grossi, é um gaitista que toca com enorme facilidade, um músico
de grande explosão. Também fiquei admirado com suas composições e seu domínio da linguagem
brasileira."
- Toots Thielemans

"Gabrielzinho é o melhor do mundo tocando seu instrumento. Ele toca a verdadeira musica universal."
- Hermeto Pascoal

#GABRIELGROSSI (breve release)
Considerado um dos maiores representantes da harmônica no mundo. Desenvolve caminhos inusitados para a
inserção de seu instrumento no rico universo da música brasileira. Assim,é bastante solicitado para realizar
gravações e shows no Brasil e no exterior ao lado de grandes nomes da música como: Chico Buarque, João Donato,
Dave Matthews,Lenine, Djavan, Milton Nascimento, Dominguinhos, Maria Bethânia, Ney Matogrosso entre outros,
além de Hamilton de Holanda.
Em sua discografia, trezes discos.
-Diz que Fui por Aí – Gabriel Grossi (2003)
-Afinidade – Marco Pereira e Gabriel Grossi (2005)
-Arapuca – Gabriel Grossi (2007)
-Horizonte – Gabriel Grossi Trio (2009)
-Zibididi – Diego Figueiredo e Gabriel Grossi (2010)
-Villa-Lobos Popular – Amilton Godoy e Gabriel Grossi (2012)
-Realejo – Bebê Kramer e Gabriel Grossi (2012)
-Urbano – Gabriel Grossi (2013)
-Nacente – Gabriel Grossi e Feliz Junior (2016)
-Conexões – Gabriel Grossi e Jurandir Santana (2017)
-Em Movimento – Gabriel Grossi Quinteto (2019)
-Plural – Gabriel Grossi (em gravação) previsão de lançamento 2019

https://www.gabrielgrossi.com/
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