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Nos dias 24 e 25 de novembro de 2006, a cidade do Rio de Janeiro foi
testemunha de um reencontro histórico: o piano de João Donato e o saxofone
de Bud Shank. Nestas datas, duas das maiores lendas vivas do Jazz e da
música brasileira se reuniram para aquele que seria um dos últimos grandes
concertos do extinto palco do Mistura Fina da Lagoa, RJ.

Nele estavam ainda, compondo a banda, Luiz Alves, um dos maiores
contra-baixistas do Brasil, além do baterista Rubinho, companheiro de longa
data de João Donato, desde os tempos do saudoso People (RJ).

Produzido pela Urca Filmes, em parceria com a Acre Musical, João Donato e
Bud Shank ao vivo no Rio de Janeiro se diferencia em muitos aspectos da
grande maioria dos DVDs lançados recentemente no Brasil, se destacando,
principalmente, graças a uma impecável mixagem de som e um inegável apuro de
fotografia e montagem.

No DVD João Donato e Bud Shank ao vivo no Rio de Janeiro temos imagens em um
Preto e Branco que remete ao clássicos registros de Jazz nos Eua, e até uma
atmosfera de “clube de Jazz”, construida a partir do caloroso e mitológico
espaço do Mistura Fina da Lagoa. Os cortes de um plano para o seguinte,
permitem que o espectador vivencie e sinta a magistral música de Donato e
Shank com uma generosidade poucas vezes permitida nos dias de hoje, onde a
maioria dos DVDs segue uma linha frenética e auto-viciada de cortes, tendo
como base um material visual cada vez mais distante da linguagem
cinematográfica alcançada neste produto.

Com direção a cargo da dupla de diretores Felipe Nepomuceno e Renato
Martins, os mesmos da cultuada série Estúdio 66, atualmente em sua segunda
temporada, composta por 26 programas dedicados a música instrumental,
veiculados no Canal Brasil, o DVD João Donato e Bud Shank ao vivo no Rio de
Janeiro traz ainda depoimentos dos músicos, além de galeria de fotos ,
making of e um cuidadoso encarte, no qual se destacam textos que trazem
detalhes curiosos sobre cada faixa musical.

O resultado desta combustão: um produto áudio-visual primoroso, conduzido
por 40 anos de amizade na forma de música.


