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Reconhecido por sua versatilidade e criatividade, o contrabaixista, arranjador, 

compositor e produtor musical Guto Wirtti é um dos instrumentistas mais 

requisitados da música brasileira. 

Nascido no interior do Rio Grande do Sul numa família de músicos, aos seis 

anos começou a tocar violão acompanhando seu pai, Antonio Gringo - 

reverenciado cantor e compositor da música regional gaúcha.  

Aos doze anos fez do contrabaixo o seu principal instrumento, passando a atuar 

ao lado de artistas locais para participar de gravações, festivais e concertos por 

todo o sul do país. 

Aos dezesseis anos resolveu ampliar seus conhecimentos e alçou vôo até 

Salvador (BA), onde permaneceu durante um ano tocando e pesquisando as 

raízes da música afro brasileira. 

Em 2003 mudou-se para o Rio de Janeiro e passou a integrar diversos trabalhos 

musicais ao lado de grandes nomes da música atual, como João Bosco, Leo 



Gandelman, Maurício Einhorn, Toninho Ferragutti, Celso Fonseca, Ed Motta , 

Luis Melodia, Wilson das Neves, Milton Nascimento, Jorge BenJor, Kassim, 

Duduka da Fonseca, Mart'nália, Gabriel Grossi, Nicolas Krassik, Alessandro 

Kramer, entre outros. 

Em 2010 gravou o disco "Campo Belo" do guitarrista americano Anthony Wilson. 

 

Da longa parceria com Yamandu Costa, além das diversas turnês internacionais 

e shows por todo o Brasil, nasceram os discos em trio:  

 “Lida” (2006) e “Ida e Volta” (2007) - Yamandu Costa, Guto Wirtti e Nicolas Krassik,  

“O Continente” (2013) – Yamandu Costa, Guto Wirtti e Arthur Bonilla, e o DUO 

“Bailongo” (2015), indicado ao Prêmio da Música Brasileira em duas categorias. 

 

Com Hamilton de Holanda, Guto Wirtti vem se apresentando pelo Brasil e pelo 

mundo como integrante do “Baile do Almeidinha”, projeto que busca reviver os 

tradicionais bailes de gafieira e que esse ano fará parte da 50° edição do 

Montreaux Jazz Festival, além de integrar o Trio Mundo (Hamilton de Holanda, 

Guto Wirtti e Marcelo Caldi) e o Hamilton de Holanda Trio, que acaba de lançar o 

CD “Samba de Chico”, álbum dedicado ao compositor Chico Buarque de 

Holanda. 

 

 

Yamandu Costa e Guto Wirtti: 

https://youtu.be/-wDToBXihx8 

 

O Baile do Almeidinha 

https://www.youtube.com/watch?v=7xMr5pr1mQU 

 

Hamilton de Holanda Trio – “Samba de Chico” 

https://www.youtube.com/watch?v=uoTCyU2pGxQ 

 

Marco Pereira Trio 

https://youtu.be/RtoXt1CjXq8 

 

Nicolas Krassik e Cordestinos 

https://youtu.be/2ZziMs9BNuU 
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