
 “Marco Antonio da Costa Órgão Trio” 
é um novo conjunto liderado pelo músico, 
cantor e compositor brasileiro Marco Antônio 
da Costa. O órgão Hammond teve um ressur-
gimento e apreciação surpreendentes nos 
últimos 15 anos. Músicos e platéias ao redor 
do mundo foram “re-inspirados” por seus tons 
terrosos, quentes e blues. Inspirado pelo tra-
balho de inúmeros músicos de jazz de renome 
- especialmente guitarristas - que gravaram e 
tocaram com órgão e bateria, Marco escolheu 
esse formato, adicionando um desafio extra: in-
corporar o idioma rítmico brasileiro neste som.
 Mesmo depois de viver na Europa nos 
últimos 11 anos, as composições de Marco 
Antônio da Costa ainda possuem uma forte 
influência latino-americana, que agora se mis-
turam com a rica linguagem harmônica do Jazz. 
Este pode ser um sério desafio para o pianista 
que tem que segurar linhas de baixo muito 
específicas com a mão esquerda (ou pedais) 
enquanto toca padrões de acompanhamento 
rítmicos e solos com a mão direita - criando as 
complexas, mas contagiantes ranhuras bra-
sileiras frequentemente desconhecidas pelos 
músicos e ouvintes médios norte-americano ou 
europeu.
 Ter consciência desse desafio levou 
Marco Antônio da Costa a ilustrar os grooves 
básicos, anotando-os com muita precisão. A 
difícil tarefa de representar a responsabilidade 
de 2-3 instrumentos de banda de uma só vez 
coube a Fabian Supancic, um pianista e orga-
nista da Áustria. Fabian contribui muito com 
sua sensação de groovy e seu conhecimento 

da harmonia do Jazz e Blues. Para completar a 
banda não poderia ter uma escolha mais perfei-
ta: Matheus Jardim, de João Pessoa - Brasil, na 
bateria. Este excepcional baterista de 19 anos 
cativa a atenção de todos na prestigiada Jazz 
Academy em Graz, Áustria, pela sua virtuosida-
de e inventividade.
 O “Marco Antônio da Costa Órgão Trio” 
mistura ritmos exóticos da América Latina com 
harmonias de bom gosto do Jazz para criar músi-
cas excitantes e originais arranjadas especialmen-
te para o amado e clássico formato “Organ Trio”

Marco Antônio da Costa “Organ Trio”
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