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ARTHUR G. COUTO DUARTE

Nascida 24 anos atrás, demãe
epai ingleses, Emeli Sandééuma
negra escocesa que só não aca-
bouse tornandomédicapor cau-
sa da paixão pela música. Antes
mesmo de abraçar a carreira de
cantora, desde a adolescência ela
se mostrava uma prodigiosa
compositora, tendo suas primei-
ras cançõesdisputadasa tapapor
astros danovíssima cenaurbana
inglesa como Chipmunk, Leona
Lewis, Alesha Dixon, Tinie Tem-
paheProfessorGreen.Umtalen-
to que finalmente chegou ao
pontodeebuliçãonoCDOur ver-
sion of events.

Umtaquicárdico loopdebate-
riadrum’n’bassvemproveruma
espécie de limpa-trilhos para a
entrada triunfal de Emeli Sandé
em Heaven. Luxuriante canção
pop cujo arranjo de cordas e so-
pros vem lhe outorgar propor-
ções tão épicas quanto a antoló-
gica Unfinished sympathy, do
Massive Attack, a arrebatadora
Heaven jánasceuprontaparade-
vastar pistas de dança. Mais que
ummero cartão de visitas, essa
canção irrompeu pelas paradas
até seempoleirarno topodaspa-
radas dance da Inglaterra, Escó-
cia, Dinamarca e Itália, corrobo-
randoemtodosos sentidosode-
cantadopoderio vocal de Sandé.

Por falar emvoz, o timbregra-
veeaveludadodeEmeli Sandése
mostra capaz de nos enredar
comsustains emodulações den-
sas a ponto de rivalizar com o
mais cobiçado ébano. Por isso
mesmo, comparações comNina
Simone, Lauryn Hill, Aretha

Franklyn eAnnie Lennoxdemo-
do algum se mostram exagera-
das ou gratuitas. Aliás, literal-
mente tocadospelasperforman-
ces vocais de Sandé, Stevie Won-
der, Alicia Keys e até a excessiva-
mente paparicada Beyoncé se
apressaramemsair apúblicopa-
ra anunciar seu interesse em tra-
balhar no futuro coma cantora.

Em tempos demúsica consu-

mida como fast food, faixas co-
moo classudomixde gospel, ja-
zz e rhythm’n’bluesNext tome,
a perturbadora ode ao vício in-
jetada na neo-soulDaddy, a oní-
rica electro-baladaMaybe, a in-
trigante fusão country-folk ex-
posta em Breaking the law e a
justaposição de batidas tribais e
efeitos eletrônicos que reverbe-
ramna pungenteMy kind of lo-

ve insistem emposicionar a va-
lorosa Emeli Sandé contra a cor-
rente da mesmice. No lugar de
sensações fugazes e efêmeras,
seu Our version of events vem
ofertar paixão e entrega capazes
de resistir até mesmo à corrosi-
va voragem do tempo.

ALIVE & ROCKIN’
Assim como o Yes recentemente dispensou seu vocalista original,
Jon Anderson, em favor do novato Jon Davison, outra formação
veterana do rock está de volta sem a voz que lhe deu distinção no
auge de sua carreira. No caso, o Foreigner, que de 2005 para cá
passou a contar com Kelly Hansen no lugar do renomado Lou
Gramm – desde o início dos anos 1990 convertido ao
cristianismo. De forma previsível,
Hansen bem que se esforça, mas
suas reinterpretações para
clássicos que os fãs do grupo
aprenderam a admirar na voz de
Gram (Double vision, Dirty white
boy, Urgent, Feels like the first
time) simplesmente empalidecem
diante da lembrança
dos originais. (AGCD)
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E M M O V I M E N T O
GROOVE DELIGHT EM ALTA
Ké Fernandes, de 19 aninhos, é a produtora
do projeto Groove Delight. Depois do single
de estreia, Possibility, o selo Lo kik Records
anuncia uma compilação da moça para 2013.

NA PRAT E L E I R A

TASTE IT
Uma das mais aguerridas
formações do underground
paulistano – em 2012, o
grupo comemora 15 anos de
estrada –, os Forgotten Boys
gravaram seu quinto CD
mantendo sua fidelidade ao
rock cru e básico alardeado
pelos fundamentais MC-5,
The Stooges e Ramones. Com
letras em inglês e
aclimatações que remetem ao som de garagem dos anos 1960,
faixas comoWatch us do it, Night heals, Another place, Dying day
e You draw the line demonstram aos céticos
que ainda há vida pulsante e inteligente no
rock made in Brasil. (AGCD)

IN A MINUTE
O guitarrista, cantor e compositor brasileiro Marcel Ziul lança seu
terceiro e mais bem produzido trabalho, com nove faixas inéditas,
cantadas em inglês. Com parte da infância e juventude vivida
entre Nova York e New Jersey, ele lançou o primeiro EP em 2008,
um DVD/CD gravado ao vivo em 2010 e mereceu matéria s longas
e elogiosas em revistas especializadas de guitarra. Gravado no Rio
de Janeiro e masterizado no
prestigiado Sterling Studios, em
Nova York, o CD mostra um power
trio, completado com o baixo de
Rodrigo Mantovani e a bateria de
Eduardo Longuim, com boa
técnica e melodias pop bem
feitas, num estilo que muitos fãs
comparam ao de
John Mayer. (KF)

NA PISTA COM A CANGAIA AO VIVO
O hit Ai se eu te pego ganhou o mundo com Michel Teló, mas já
era uma das mais pedidas nos shows do quinteto Cangaia de
Jegue, que acaba de lançar este disco com os sete maiores
sucessos da banda, como Chama essa cerveja e Dança do ice, e 11
inéditas. A faixa que abre o CD, Bolo doido, já chega perto de 500
mil visitas no YouTube. Com 10 anos de carreira, o grupo canta
neste quarto disco aMulher
bandida, a Safadinha e aMulher
danada, entre outras pérolas.
Funciona bem na pista, já que,
como diz a letra de Na pista,
“quem tá na pista é pra curtir/
quem tá feliz sacode aê/ e grita tô
solteiro...”. Já para ouvir em casa,
e ainda mais se for
lendo as letras no
encarte ... (KF)

COLLECTION
Damesma linha pop pentecostal estão saindo dois DVDs com clipes
de grupos e artistas da MK Music. O primeiro é exclusivo da cantora
Eyshila, uma das campeãs de vendas do segmento. São 17 vídeos,
em que a bela morena canta emmeio a cenários paradisíacos,
paisagens que privilegiam a natureza e imagens de cultos e de
devoção, incluindo um clipe em
espanhol e, de bônus, sete gravações
ao vivo. O segundo traz a própria
Eyshila e outros 20 nomes, como as
estrelas do gospel Aline Barros e
Fernanda Brum, Regis Danese e os
grupos Voices, Ministério Sarando a
Terra Ferida e Comunidade
Internacional da Zona Sul. Ou seja,
como ummantra, tudomuito
veemente, irregular e
repetitivo. (MS)

ST2/DIVULGAÇÃO

DO JEITO DE DEUS
A música gospel abrange praticamente todos os ritmos, então
não deveria ser surpresa o surgimento de uma dupla sertaneja
louvando Jesus, não é mesmo? Pois é isso que fazem as irmãs
Gislaine e Mylena. Naturais de Piúma, no litoral capixaba, elas
começaram 12 anos atrás, mas só agora conseguemmaior
visibilidade, com este primeiro álbum por uma grande gravadora
(a MK Music, gigante no
segmento evangélico). E já
chegam com clipe, Vou voar, que
abre o repertório de 12 faixas – o
bônus pode ser acessado pela
câmera de um smartphone com o
sistema Android, por meio do QR
code impresso na contracapa do
disco. A produção é
caprichada, mas o
conteúdo é previsível.
(Mário Sérgio)

LO KIK RECORDS/DIVULGAÇÃO

Regular Muito Bom ÓtimoBomRuim

C O T A Ç Ò E S

MK MUSIC/DIVULGAÇÃO

MK MUSIC/DIVULGAÇÃO

SOM LIVRE/DIVULGAÇÃO

EAGLE RECORDS/ST2/DIVULGAÇÃO

FONOMETIC/DIVULGAÇÃO
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CULTURA

revelação
Paixão à flor da pele

vídeo
Aventuras
para curtir
horas a fio na internet

Mairena em
carreira solo

cúmplice
Buchecha
canta agora
comBelo

KIKO FERREIRA

Nem saudosista a ponto de
precisar posar de autêntico, nem
modernoso para tentar reinven-
tar roda e motor, o carioca Au-
gustoMartinsdefendecomhabi-
lidade a linhamestradaMPBem
seu quarto CD, Felizes trópicos.
Com carreira avalizada por cole-
gasdepalcoeestúdio comoBeth
Carvalho, Otto, Leila Pinheiro e
Seu Jorge, ele acerta ao dividir a
sonoridade suingada do disco
com a Orquestra Criôla e seus
metais em brasa, além de contar
com as presenças de Moska e de
João Donato, responsável pela
autoria de duas das 12 faixas.

Filhodeumcantornãoprofis-
sional,quechegouaodiscoaos73
anosde idade, Augusto começou
aestudarviolãoaos12anosecan-
to aos 15. Teve aulas de piano

com Carlos Delmiro, irmão do
violonista Hélio Delmiro, e de
pandeiro comMarcos Suzano. O
primeirodisco, comseunomeno
título,veioem1997, commúsicas
deMelodia, Gonzaguinha, Carto-
la e outros compositores consa-
grados.Osegundo,AugustoMar-
tins canta Djavan, aproveitava

ângulosmenosóbviosdaobrado
alagoano. O terceiro,Nomeio da
banda, de 2006, trazia participa-
ções de Otto, Moacyr Luz, Fred
MartinsedoonipresenteDonato.

Em Felizes trópicos Augusto
se dividenas funções de cantor e
autor, assinandometadedasmú-
sicas.Asmaisbemresolvidas, co-

moOamor é um som e Sambor-
del, trazemamúsica comotema.
Comuma voz de timbre agradá-
vel e maleável, ele navega com
naturalidade pelas “armadilhas”
deDonato (Enquantoagentena-
mora, No fundo do mar), garim-
paumFrancisHimedeboaestir-
pe (Bantu-tupi, comCelso Viáfo-
ra) edefendeaMistura crioulade
Moacyr Luz como se fosse dono
da receita.

Com sonoridade encorpada e
repertório bem escolhido e con-
catenado,odiscomostraaevolu-
ção clara na carreira de Augusto
Martins, ostentando umamatu-
ridadequenãorimacomacomo-
dação. A produção e os arranjos
de Humberto Araújo dão unida-
deepesoao trabalho, confirman-
do o acerto da parceria.

E TEM MAIS...

O filmeOs vingadores: The
avengers está sendo lançado em
DVD, blu-ray e versão digital para
download. Nos extras do blu-ray
foram incluídos comentários do
diretor JossWhedon, a versão
completa do curta de animação
Item 47 e, na edição de colecionador,
o documentário inéditoCriando
um sonho. Os preços variamde
R$ 59,90 a R$ 89,90.

Vocalista do sexteto paulistanoApolonio,
JulioMairena (foto) está disponibilizando
gratuitamente na internet seu disco
Sombra e concreto. “Cantar e escrever em
português émuito bom, algo que eu
sempre quis”, avisa. Quer conferir? Basta
acessar o sitewww.mairena.art.br.

AWarner anuncia para amanhã a
estreia nas rádios da novamúsica de
Buchecha,Cristal, emparceria com
Belo. Enquanto isso, já estão rolando
na internet os novos clipes de
Casuarina (Dissimulata), Cody
Simpson (Wish U were here), Green
Day (Oh love), Lianne LaHavas (Is
your love big enough?) e 3OH3!
(You’re gonna love this). Tudo isso lá
nowww.youtube.com.

ARIADINE MENEZES/DIVULGAÇÃO

mpb
Sem se acomodar

Augusto
Martins é

parceiro de
Moska e de
João Donato
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Emeli foi direto
para o topo da

parada britânica com
o hit Heaven
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Moraes.
Sobre sonoridades, o Ney mo-

delo 2013 será mais rock e mais pop,
muitas vezes dançante. "Nunca co-
loquei elementos pop tão explici-
tamente como farei agora. Será um
álbum de pegada roqueira, ao con-
trário do que fiz em Beijo Bandido”.

A condição de patrocinado não o
deixa desconfortável. "Esta empresa
lança discos sempre bem trabalha-
dos. Posso fazer shows e ganhar
mais por eles."

Ao contrário da agenda que se-
guiu entre 2011 e 2012, decreta: "Não
quero mais participar de nada (dis-

cos de outros artis-
tas). Encerrei isso
de vez." Ney quer

fazer a estreia de
sua nova temporada

em Juiz de Fora (MG).
Na sequência, deve inaugurar um

teatro no Rio de Janeiro, do grupo
gaúcho Bourbon.

Novo CD e turnê de Ney
Matogrosso em Brasília

SHOW

A situação é inédita para Ney
Matogrosso. Pois nunca, em seus 40
anos de carreira, ele teve um trabalho
patrocinado por uma empresa. "Sem-
pre banquei meus shows e meus
discos." O artista é um dos con-
templados pela marca de cosméticos
Natura para ter bancados seu novo
disco e sua nova turnê de shows, no
início de 2013. Ney fará seis shows em
grandes capitais e Brasília é uma das
cidades escolhidas.

Depois das apresen-
tações, ele pretende lan-
çar o disco. No repertório,
já fechado, o intér-
prete vai trazer
músicas de
Chico Buar-
que, Crio-
lo, Itamar
Assump -
ção, Ben
Gil, entre outros.

Sua banda virá
com o percussionis-
ta Marcos Suzano,
o baixista Arthur Maia
e o guitarrista Davi

SAIBA +
Augusto Martins ainda
não tem agenda marcada
para Brasília, mas promete
que não vai esquecer da
cidade na turnê de
lançamento do álbum.

Felizes Trópicos. Augusto
Martins. 12 faixas. Gravadora
Fina Flor. Preço médio: R$
22 ,9 0.

MÚSICA

Sobre a felicidade
dos brasileiros

FELIPE VARANDA/DIVULGAÇÃO

Augusto Martins e João Donato: amizade que rende bons frutos

Compositor
Augusto Martins
lança álbum que
ressalta a alegria
do nosso povo

� Mariana Vieira
Especial para o Jornal de Brasília

A pós três anos de trabalho, entre
composição e gravação, saiu o
quinto álbum do músico e

compositor carioca Augusto Martins,
Felizes Trópicos. Com 12 faixas (11 delas
inéditas), o trabalho conta com duas
composições de João Donato, a quem
o disco é dedicado. “Percebi que o
Donato faz parte de três dos meus
cinco discos. Temos uma relação de
admiração mútua, o que me deixa até
vaidoso”, admite. Martins lembra que

conheceu o grande músico por um
amigo em comum. “Quem apresen-
tou a gente já faleceu, mas continuo
próximo do Donato. Acho que foi um
ótimo encontro musical”, diz.

Quando o antropólogo francês
Lévi-Strauss (1908-2009) completou
100 anos, em 2009, a imprensa bra-
sileira divulgou várias matérias com
foco no livro Tristes Trópicos, resul-
tado do tempo que ele passou no
Brasil estudando os índios. “Ao ler
sobre o livro, eu percebi que o título
era injusto ao conteúdo. Não tinha a
ver com o País retratado e nem com a
realidade atual. Então, escolhi para o
meu CD o nome inverso, mais ale-
g re ”, conta Augusto.

O músico, que cresceu absor-
vendo as influências de canções can-
tadas por Sílvio Caldas, Louis Arms-
trong, Ella Fritzgerald, Taiguara, Elis
Regina, Tom Jobim, entre outros, faz
uma ressalva: “Na minha música eu
procuro não criar uma alegria tola,
muito pelo contrário: quero retratar

um Brasil de hoje. Fazer um som que
tenha a cara do nosso povo, que é tão
carinhoso”.

CHANCE RARA
Felizes Trópicos foi gravado em

parceria com a Orquestra Criôla, a
big band dedicada à música bra-
sileira, latina e afro comandada por
Humberto Araujo, produtor do ál-
bum. “Fiquei muito impressionado
com a imensidão da cultura musical
do Humberto. Há um olhar uni-
versal, mas, ao mesmo tempo, ex-
tremamente brasileiro. Fiquei bo-
quiaberto com seu conhecimento
harmônico, muito incomum para um
solista. O repertório foi escolhido com
muito cuidado”, conta. Outro con-
vidado de peso foi o músico Moska.

Com a crise da indústria fo-
nográfica, Augusto considera um
privilégio gravar com uma big band.
“É o inverso do que os músicos estão
fazendo agora, e foi uma experiência
muito enriquecedora”, garante.

DIVULG AÇÃO

O artista de 71 anos fez
40 de carreira em 2012
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