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Den kun 29 årige brasilianske guitarist Diego Figueiredo bliver alle-
rede regnet for at være et af de største guitartalenter i verden. Hans 
historie er eventyret om vidunderbarnet, der kun 4 år gammel er 
blevet fotograferet med en guitar i hånden. Som 6-årig fik han en 
mandolin, men han skulle spille mange forskellige instrumenter, 
inden han for alvor valgte guitaren som 12 årig. Han begyndte hur-
tigt at optræde lokalt, og tidligt demonstrerede han sit talent for at 
improvisere og harmonisere. Som 15-årig begyndte han at spille i 
små koncertsale og på natklubber, solo eller sammen med andre. 
Samtidig med at han spillede i forskellige brasilianske orkestre, stu-
derede han klassisk guitar, populær brasiliansk musik og jazz ved 
konservatoriet i sin hjemby Franka og i Ribeirão Preto og Tatuí.
I 1999 vandt han sin første pris ved en konkurrence i Sydamerika 
og blev tildelt et legat, så han kunne studere på Berklee College of 
Music i New York. I 2001 modtog Diego Figueiredo Visa-prisen for 
sin fremførsel af ”instrumental brasiliansk populær musik” – og 
sådan har hædersbevisningerne regnet nedover det ydmyge storta-
lent, bl.a. førsteprisen ved ”Montreux Jazz Competition”.  
I dag akkompagnerer Diego sangeren og komponisten Belchior 
på turnéer i Brasilien og i udlandet. Han har spillet, og delt scene 
med Hermeto Pascoal, Sebastião Tapajos, Osvaldo Montenegro, 
Jair Rodrigues, Toquinho Horta, Tunai, Paulinho da Viola, Moraes 
Moreira, Fafa de Belém, Amelinha,  Zeca Baleiro og andre pro-
minente brasilianske musikere, men han er også kendt uden-
for Sydamerika og turnerer i store dele af verden som solist. Han 
berømmes for sin teknik og sine evner som følsom fortolker af såvel 
den sydamerikanske musik som klassisk og jazz. Ofte sammenlignes 
han med Baden Powell, Helio Delmiro og Joe Pass. George Benzon 
udtalte, efter at have hørt ham spille ved Montreux Jazz Festival: 

”Diego er den bedste guitarist, jeg har hørt i hele mit liv!” Også Pat 
Metheny er blevet imponeret og mente, at der var tale om magiske 
øjeblikke, og at han vil insistere på at spille med Diego næste gang, 
han kommer til Brasilien. 
Diego har allerede flere udgivelser bag sig, blandt andre DADAIÔ 
optaget i København og udgivet af Stunt Records med bassisten 
Rodolfo Stroeter og den legendariske trommeslager og perkus-
sionist Robertinho Silva. I Politiken fik cd’en 6 hjerter og avisens 
anmelder Henrik Palle kaldte den ”en ualmindelig indtagende drøm 
af en plade … frydefuld og bedårende blæret”, og han slutter med 
at kalde den ”smittende livsglæde i et omfang, der gør det helvedes 
vanskeligt at holde liv i vinterdepressionen”. Politiken udvalgte også 
DADAIÔ blandt årets ti bedste albums.
Stunt Records forsætter samarbejdet på TEMPOS BONS, der inde-
holder en stribe guitar-soloer indspillet i Brasilien kombineret med 
en triooptagelse og tre numre, der dokumenterer Diegos samar-
bejde med den unge indtagende franske sangerinde Cyrille Aimée. 
Sammen har de høstet store triumfer på lange turnerer i bl.a. USA. 
Materialet er varieret, hovedsageligt brasiliansk, men behageligt 
krydret med et par jazz-standards og en vidunderlig fransk sang, 
som Charles Trenet har gjort berømt.
Selvom brasiliansk instrumental musik bugner med talent, er der 
meget få nye navne på den aktuelle scene. Derfor er det med stor 
glæde, at Stunt Records kan præsentere denne kompilation med den 
lysende guitarkomet. 
Lyt til de ”gode stunder” (TEMPOS BONS) med Diego. Sensuelle 
og poetiske musikalske postkort fra landskaber, virkelige og uanede, 
hvor melodi og rytme og ungdommelig skaberkraft fejrer triumfer 
med livsglædens og sanselighedens musik.   

Na Baixa Do Sapateiro / El Colibri / Spain / Dindi / Retratos Do Nordeste / Carinhoso / Old Devil Moon / Granada / 
Wave / Lamentos Do Morro / Que Reste-t’il / Round Midnight / Las Abejas / Stella By Starlight.

Diego Figueiredo (guitar), Cyrille Aimée (voc), Junior Meireles (bass), Milton Batera (drums).
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