
Flavio Barba Quarteto apresenta: 
“Tributo a Wes Montgomery” 

 
 
Wes Montgomery, um dos maiores nomes da música de todos os 
tempos,redefiniu a guitarra jazz e influenciou ícones do instrumento como 
George Benson, Pat Martino, Larry Coryell, John Scofield, Pat Metheny, Lee 
Ritenour, Russell Malone e tantos outros. 
 
Autodidata, Wes criou um estilo próprio de tocar ao utilizar o polegar ao invés 
da palheta, o que conferia uma sonoridade única, quente e com uma pegada 
que resultava em solos habilidosos e swing inigualável. Além disso, foi 
responsável pela criação de um formato que ficaria famoso entre expoentes 
do jazz, o Hammond Trio, que consiste em guitarra, bateria e órgão 
Hammond. 
 
Em 2018, completam-se 50 anos da morte de Wes e, para celebrar  sua obra 
que continua mais viva do que nunca, o guitarrista Flavio Barba preparou um 
tributo que cobre todos os anos da curta, porém produtiva carreira do músico 
americano.  
 
Famoso por suas releituras, Wes também era um compositor criativo e 
virtuoso. Por isso, o repertório do tributo tem como foco os temas de sua 
autoria como “Four On Six”, “West Coast Blues“ e “Road Song”, mas traz 
também a interpretação da curiosa “Know It All”, versão de “Quem diz que 
sabe” de João Donato e Paulo Valle. Para completar, Flavio apresenta duas 
composições suas influenciadas por Wes Montgomery. 
 
Flavio Barba é paulista e músico profissional desde 1995. 
Tem dois discos de música instrumental gravados, “Passagens” de 2004 e 
“Novos Ares” de 2009 com a participação de Roberto Menescal. Ambos com 
ótima projeção no Brasil, Europa e Estados Unidos. 
 
Como sideman, acompanhou diversos nomes da música brasileira e, em 
2016, formou o grupo “Coletivo Um” em parceria com os músicos João Cristal 
(piano), Marinho Andreotti (baixo) e Ale Damasceno (bateria). No Youtube 
possui o canal “Jazz4music”, onde grandes músicos como Michel 
Freidenson, Giba Favery, Ary Holand, Silvynho Mazzuca, Nilton Leonard, 
Maguinho Alcântara e outros já passaram para tocar releituras de temas de 
jazz e música brasileira.  
 
Flavio Barba é professor de guitarra, harmonia e improvisação no 
Conservatório Musical Vila Mariana e, em 2017, lançou seu primeiro livro, 
“Chord Melody 10 Arranjos para Guitarra”. 
 
 

 


