








Compositor e poeta Renato Negrão lança livro com poemas antigos e inéditos e se
prepara para assinar letras de música nos discos de Rita Silva e Patrícia Ahmaral
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O cantor e compositor Márcio
Montserrat lança seu terceiro CD
…amando mais do que o amor é
capaz…, hoje, no Blackmail Piano
Bar. Com 16 anos de carreira, o
advogado mineiro, nascido em
Bom Despacho, e radicado no Rio
de Janeiro, reflete, nas 14 compo-
sições escolhidas, seu gosto pelas
melodias românticas e leves. “É
um disco muito agradável, feito
com carinho”, comenta.

Músicas de Jorge Benjor, como
País tropical e Zazueira, dividem
espaço com Chico Buarque e
Tom Jobim, em Eu te amo, e Or-

lando Morais, com Na paz. “É um
trabalho eclético, que revela meu
gosto por composições de consa-
grados”, explica o cantor. Mesmo
tendo mais de 100 composições
próprias, Márcio acredita ser ce-
do para gravá-las. “Não adianta
fazer um show em que o público
não conhece muito as músicas.
As pessoas gostam de cantar, de
ouvir o que toca no rádio. Primei-
ro, quero divulgar mais meu tra-
balho”, explica.

O show foi dividido em três
partes. Na primeira, o também
pianista e violonista lembrará de

passagens curiosas e engraçadas
de sua vida. “E tocarei trechos de
referências como Beatles, Jovem
Guarda, Elvis Presley e Nelson

Gonçalves”. Em um segundo mo-
mento, Márcio apresentará as
músicas do novo trabalho. “Casa
no campo, Lembra de mim, Bea-
triz e Sá Marina estão no repertó-
rio”, garante. A apresentação terá,
ainda, uma homenagem aos pia-
nos-bar do Rio de Janeiro, com
composições como Copacabana,
Rio antigo e Balanço zona Sul.

Um toque de romantismo

MÁRCIO MONTSERRAT
Lançamento do CD …amando mais do

que o amor é capaz…, no Blackmail
Piano Bar (rua Gonçalves Dias, 981,

Savassi). Hoje, às 23h. Couvert Artístico:
R$ 25. Informações: (31) 3262-0509.

DISCO

Recitais em dose dupla
CLÁSSICOS

Poesia em vários tons
AILTON MAGIOLI

Poesia? “É o mistério mais níti-
do/sombra mais palpável maté-
ria”; o poeta? “É um boi ruminan-
te/um cachorro pela ótica do hi-
drante/casulo onde passa a lagar-
ta/ao virar borboleta. E o poema,
nada? Nada”. As perguntas e res-
postas estão em Os dois primeiros
e um vago lote, que Renato Ne-
grão, de 36 anos, lança hoje, a par-
tir das 10h, na livraria Páginas An-
tigas, na Savassi. Nome dos mais
promissores na extensa seara da
poesia-música, Negrão, que pro-
duziu o Reciclo geral, mostra de
composições inéditas que agitou
Belo Horizonte há cerca de dois
anos, reúne na publicação No ca-
lo, de 1996, e Dragões do paraíso,
de 1997, além de poemas inédi-
tos, letras de canções gravadas
por Alda Rezende, Patrícia Ahma-
ral, Polímnia Garro, Maísa Moura,
Sérgio Pererê, Kristoff Silva e
Makely Ka, entre outros.

Parceiro do poeta carioca Cha-
cal em Os dois primeiros e um va-
go lote, Renato Negrão é abençoa-
do pelo cantor e compositor Jor-
ge Mautner, cujo texto de contra-
capa diz que o trabalho do poeta
mineiro “é de uma impressio-
nante atualidade, ressaltando-se
a presença do humor, do profun-
do lirismo e de uma visão do ins-
tante, em que se reflete uma eter-
na e moderna Minas Gerais do
Brasil universal”. O formato de
bolso da publicação, segundo Ne-
grão, é uma alusão e homena-
gem à coleção Cantadas literá-
rias, da Editora Brasiliense, que,

na década de 1970, trouxe à tona
o trabalho de independentes co-
mo Chacal, Paulo Leminski, Caio
Fernando Abreu, Alice Ruiz e Fer-
nando Alvim, entre outros.

Com o inédito ou melhor (o tí-
tulo começa em minúscula e está
grafado entre vírgulas) à procura
de patrocinador, devido ao alto
custo do papel, Renato Negrão
diz que, para ele, a discussão so-
bre o que é poesia e o que é letra
de música passa basicamente pe-
la questão de suporte. “Conside-
ro-me um poeta que trabalha
com o eixo da palavra, utilizando
vários veículos”, esclarece, lem-
brando que, no caso do poema
visual, o suporte pode ser a inter-
net, enquanto, na música, a poe-
sia chega para atender à melodia
e harmonia. Exercitando-se cada
dia mais na área, em breve Ne-
grão estará assinando letras dos
novos discos das cantoras Rita
Silva e Patrícia Ahmaral, em do-
bradinha com Antônio Santana e
Christiam Maia, da banda Oshor-
ríveis, respectivamente.

JANAINA CUNHA MELO

O Estúdio Instrumentalis vai
ser reaberto ao público, neste fim
de semana, para apresentação de
dois recitais de música erudita.
Localizado no bairro Padre Eustá-
quio, o espaço alternativo com
capacidade para 40 pessoas rece-
be hoje a pianista brasiliense De-
borah Nilson e, amanhã, o trio
composto por Max Teppich (vio-
lino), Marcos Albricker (trompa)
e Maurício Veloso (piano). A pro-
gramação tem entrada franca,
mediante confirmação de pre-
sença por telefone. 

Responsável pela organização
dos dois concertos, o pianista
Maurício Veloso adianta que o
programa de Deborah Nilson vai
ser aberto com as sete Paulista-
nas de Cláudio Santoro. O con-
junto de obras do compositor
brasileiro, raramente apresenta-

do no mesmo concerto, mostra
músicas inspiradas nos temas da
cultura popular do interior do es-
tado de São Paulo, como o catere-
tê. “São músicas muito conheci-
das do repertório para piano,
mas geralmente interpretadas de
maneira isolada. Juntas, elas
apresentam grande variedade de
atmosferas, das mais líricas às
mais brilhantes e virtuosísticas”,
comenta Veloso. 

Deborah Nilson interpreta,
ainda, arranjo de Busoni para co-
ral de Bach, de caráter mais in-
trospectivo, e encerra o recital
com Carnaval, op. 9, de Schu-
mann, peça também muito co-
nhecida da literatura para piano
do século XIX. Nela, explica Mau-
rício Veloso, nota-se a referência
ao amor. “O Carnaval é um ciclo
de várias peças curtas e encadea-
das, de grande fôlego porque
juntas duram cerca de 30 minu-

tos. A peça tem características
bastante românticas, com vir-
tuose e fantasia”, diz. 

Domingo, o próprio Maurício
Veloso se apresenta com o violi-
nista Max Teppich e o trompetis-
ta Marcos Albricker. Este será o
recital de estréia do grupo, que se
formou motivado pela apresen-
tação do Trio op. 40, em Mi bemol
maior, de Brahms, que encerra o
programa de amanhã. A obra, ex-
plica o pianista, apresenta gran-
de complexidade técnica e é mu-
sicalmente densa. “Exige muito
trabalho. Apesar de a formação
ser pequena, Brahms propõe e
consegue um resultado de sono-
ridade muito ampla, pela manei-
ra como se utiliza dos timbres de
cada instrumento”, ele adianta. O
trio abre o recital com Noturno,
de Franz Strauss, e a Sonata op.
12, em Lá maior, de Beethoven. 

Maurício conta que os três

músicos são professores da Esco-
la de Música da UFMG e têm in-
tenção de continuar se apresen-
tando em formação de câmara.
“Queremos dar continuidade a
esse trabalho. Tanto empenho
para tocar uma vez é frustrante.
Vamos continuar ano que vem,
incluindo novas peças no reper-
tório”, fala o pianista. O trio já es-
tá confirmado, também, na pro-
gramação do projeto Quinta às
18h45, do Conservatório UFMG,
para recital de 11 deste mês. 

OS DOIS PRIMEIROS 
E UM VAGO LOTE

Lançamento do livro de poesia de
Renato Negrão. Livraria Páginas
Antigas, rua Fernandes Tourinho,

151, Savassi. Hoje, 10h. O livro será
vendido no local a R$ 10.

Renato Negrão diz que
não vê diferença entre

escrever poemas e
compor músicas, “muda

apenas o suporte”

DIVULGAÇÃO/NAIADE BOANCHI

DEBORAH NILSON
Estúdio Instrumentalis, rua José do

Patrocínio, 132, Padre Eustáquio, (31)
3412-4920. Hoje, 17h. Max Teppich,
Marcos Albricker e Maurício Veloso.

Amanhã, 17h. Entrada fraca.

DIVULGAÇÃO

Maurício Veloso é responsável
pela organização dos concertos
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ARTES PLÁSTICAS

TEATRO

CIRCENSE

Pintura brasileira na Grécia
PÁGINA 2

Categoria entrega prêmios
PÁGINA 6

Malabares nas esquinas
PÁGINA 10

C U L T U R A
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PEDROMOTTA

Instrumentistas e compositores - Graciela Paraskevaidis (foto) participa do encontro Latino-americano de música. PÁGINA 5

Lirismo regional - “Sevé”, da Zero Cia. de Bonecos, é a atração de hoje do festival internacional. PÁGINA 6

ESTADO DE MINAS

DEPOIS DE DÉCADAS DE INFLUÊNCIA
DECISIVA DO CLUBE DA ESQUINA, A MÚSICA
MINEIRA TEM NOVA GERAÇÃO DE
COMPOSITORES, COM MARCAS ESTÉTICAS
MAIS AMPLIADAS, CONTEMPLANDO A 
MÚSICA NEGRA E ELETRÔNICA

CONHEÇA AS NOVAS CARAS DA COMPOSIÇÃO MINEIRA NA PÁGINA 4

AILTON MAGIOLI

Toda geração musical que se
preza traz consigo um time de
compositores que vai se responsa-
bilizar pela linguagem e estética
de um novo movimento. Que o di-
gam Cláudio Faria, Érika, Kristoff
Silva, Magno Mello, Makely Ka,
Renato Negrão e Renato Villaça,
entre outros, cuja produção auto-
ral emergente vem ganhando voz
através de Alda Rezende, Antho-
nio, Kadu Vianna, Marina Macha-
do, Patrícia Ahmaral, Regina Spó-
sito e outros jovens intérpretes
mineiros. Representantes de um
segmento maltratado pelo show-
biz brasileiro hoje, felizmente, eles
já não se limitam a entregarem a
sua obra aos cantores. Estão em
busca de espaço, seja interpretan-
do a sua própria obra ou se reu-
nindo em grupos para reivindicar
os seus direitos.

A partir do mês que vem, por
exemplo, um grupo de cerca de
20 novos compositores radicados
em Belo Horizonte estará partici-
pando do projeto Reciclo Geral

que, de 19 de junho a 7 de agosto,
vai transformar o bar Reciclo, no
Centro da cidade, em palco de
uma mostra de suas composições
inéditas, com a participação de in-
térpretes convidados em apresen-
tações nas noites de quarta-feira.
Paralelamente, este mesmo grupo
agiliza o lançamento do CD A Ou-
tra Cidade, que vai proporcionar
parcerias aos jovens que movi-
mentam a cena musical pós-Clu-
be da Esquina, com destaque a
produção pop-rock. “Trata-se
realmente de uma nova geração
de compositores, com um traba-
lho de alta qualidade, tanto em
termos de harmonia quanto de le-
tra, porém com um foco diferen-
ciado”, detecta o produtor Maurí-
lio “Kuru” Lima, chamando a
atenção para o fato de a nova ge-
ração promover em seu trabalho
uma reflexão que talvez tenha si-
do negada pelo próprio Clube da
Esquina.

“A influência da cultura regio-
nal, sobretudo a da música negra,
faz o diferencial do trabalho desta
turma. Além disso”, observa o

produtor, “a maioria tem forma-
ção acadêmica, o que dá uma pos-
sibilidade maior no horizonte da
criação, sem que ela esteja presa
a uma única estética. É uma gera-
ção aberta, que flerta desde a
MPB tradicional à eletrônica, pas-
sando pelo rap, soul, reggae e ou-
tros gêneros”, elogia Maurílio Li-
ma. Até então fechada à produção
musical contemporânea, devido a
influência assumida dos conser-
vatórios europeus, as próprias es-
colas superiores de música estão
dando a sua contribuição neste
novo cenário, ao se abrirem para
a música popular. “Com a abertu-
ra veio uma demanda reprimida
que se mantém até hoje”, informa
o professor de composição Eduar-
do Campolina, da Escola de Músi-
ca da UFMG, atribuindo à recente
reformulação curricular da insti-
tuição o interesse crescente pela
formação acadêmica no meio.

Segundo revelou, no último
vestibular da UFMG 35 candida-
tos disputaram as três vagas dis-
poníveis na habilitação em com-
posição, o que dá uma média de

mais de 11 candidatos/vaga. “Já
tivemos aluno graduado na esco-
la que escreveu uma ópera rock”,
orgulha-se o professor, acrescen-
tando que até as igrejas, especial-
mente as evangélicas, descobri-
ram nas escolas de música o am-
biente apropriado para a forma-
ção de seus pastores, motivo de
preocupação do meio. “Recebe-
mos todo mundo, ainda que às ve-
zes o que eles estejam procuran-
do não esteja na escola”, acres-
centa Eduardo Campolina. Com-
panheiro de Campolina na UFMG,
Mauro Rodrigues, que é professor
de arranjo, harmonia e improvi-
sação na escola, admite perceber
um movimento mais atomizado
no meio musical mineiro, hoje.

“A composição mineira tem
um diferencial característico, mas
não encontro nos novos composi-
tores uma afinidade estética como
a que houve no Clube da Esquina”,
diz Mauro Rodrigues, cuja tentati-
va de criação da habilitação em
música popular na instituição aca-
bou frustrada devido a impossibi-
lidade de contratação de novos

professores. “A efervescência cria-
tiva, no entanto, permanece no
meio”, conclui Mauro Rodrigues.
A constatação da diversidade do
trabalho destes jovens autores faz
Maurílio “Kuru” Lima prever uma
mudança na própria cena musical
mineira, em que não apenas os
compositores, mas intérpretes,
produtores e empresários passa-
riam por uma reorientação, visan-
do um trabalho conjunto.

“A troca de informações co-
meça a tomar forma em Belo Ho-
rizonte, como já ocorre no Rio de
Janeiro e em São Paulo”, come-
mora o produtor, admitindo a ne-
cessidade de articulação para a
construção de uma carreira artís-
tica. “A visão do músico imacula-
do, deitado em berço esplêndido,
acabou. Hoje, o escritório de pro-
dução que não tiver uma tática
de guerrilha dificilmente vai con-
seguir algo. Tem de haver articu-
lação entre os pares na luta con-
junta e diária”, prega Maurílio Li-
ma, de olho no mercado musical
interno, nacional e, por que não,
internacional.

ALÉM DAS MONTANHAS
JAIR AMARAL

NOVO CLUBE
Renato Negrão, Makely Ka,
Kristoff Silva, Renato
Villaça, Magno Mello e
Érika são os novos
compositores no horizonte
da canção brasileira
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