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Os guitarristas Rodrigo Chenta e Ivan Barasnevicius iniciaram as atividades do seu duo em outubro de 2013, desenvolvendo t cnicas de arranjo,
composi  o, improvisa  o e intera  o musical. Utilizam apenas duas guitarras eletroac sticas com encordoamento liso.
Seu repert rio  feito de composi  es pr prias. Alguns temas caminham por ambientes como a balada, a bossa nova, o jazz moderno, o samba e o
groove, entretanto a maioria das obras musicais compostas pelo duo n o se enquadraram em g neros e estilos musicais j formatados e difundidos.
Algumas pe as trazem elementos experimentais e s o criadas no momento da sua execu  o atrav s de jogos de improvisa  o ou partes
literalmente livres.
A diversidade timbrstica  uma das caractersticas mais marcantes do duo. Cada guitarra possui uma sonoridade muito peculiar. Enquanto Rodrigo
Chenta prioriza a utiliza  o do som ac stico de seu instrumento, Ivan Barasnevicius d mais  nfase ao som do amplificador. Outra caracterstica
marcante  o formato n o-standard adotado tanto nas composi  es como na maneira de interpretar e improvisar de ambos os m sicos.
Rodrigo Chenta e Ivan Barasnevicius fazem os arranjos de forma coletiva e mostram como conseguem um not rio entrosamento tanto musical
como no  mbito das propostas artsticas.
Gravaram em 2015 o seu primeiro CD autoral intitulado Novos Caminhos” que teve grande apre o da crtica especializada. Este trabalho traz pe as
escritas especificamente para a referida forma  o instrumental e adapta  es com belos arranjos para temas compostos anteriormente.
Em 2016, lan aram o  lbum Anttese”, que al m de aprofundar algumas propostas do primeiro trabalho, como a diversidade de timbres e o
formato n o-standard, tamb m percorre novos caminhos ao trazer tanto can  es com influ ncias da m sica mineira dos anos 1970 e do rock,
como tamb m novas intera  es atrav s de jogos de improvisa  o e t cnicas contrapontsticas.
Em 2017, gravaram o EP Standards?” com duas releituras de famosos temas de standards de jazz onde exploraram formas de acompanhamentos
inusitados aliados a um car ter l dico em diversos momentos das improvisa  es.
No mesmo ano lan am o  lbum Volume 3” onde exploraram a forma de sute com diversos movimentos, assim como o uso de contraponto,
afina  es n o convencionais e a influ ncia violonstica para os acompanhamentos.
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