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O músico mineiro Makely Ka lança amanhã seu primeiro CD solo no projeto Stereoteca,
na Biblioteca Pública da Praça da Liberdade. O trabalho levou dois anos para ficar pronto
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Um dos mais produtivos compositores de Minas na
atualidade, Makely Ka se desdobra em várias funções.
Também poeta e agitador cultural, traz uma forte veia
crítica, cuja acidez está presente em seu primeiro disco
solo, o CD Autófago, que será lançado amanhã, no Teatro da Biblioteca Luiz de Bessa, no show de abertura da
edição 2007 do projeto Stereoteca (confira a programação abaixo). O trabalho, produzido por Renato Villaça e
o próprio Makely, consumiu os últimos dois anos.
Makely traz em sua discografia os álbuns A outra cidade
(2003, em parceria com Kristoff
Silva e Pablo Castro) e Danaide
(2006, com Maísa Moura). “Neste
disco, todas as canções são minhas (são 14 faixas). Mas o CD
traz o universo de pessoas que
atuam comigo, sem as quais não
seria possível realizá-lo. Na verdade, é um trabalho solo pelo fato
de eu estar cantando as músicas.

UP GRADE

Ao contrário dos outros discos, as
canções não têm uma melodia
com uma amplitude grande, são
mais diretas e objetivas.”
E irônicas também. A faixa de
abertura, por sinal, leva o nome
de Desliguem os aparelhos celulares – o disco foi patrocinado pela Telemig Celular via Lei Estadual
de Incentivo à Cultura. Punk de
boutique centra fogo nos jovens
adeptos da cultura fast food. A

Depois de dois discos em produção coletiva, o compositor Makely Ka assina um álbum só seu, mas gravado com a ajuda dos amigos
outra cidade, canção que acabou
não entrando no disco homônimo, é uma ode à Belo Horizonte
que está aí para todos verem, mas
que muita gente fecha os olhos
para não enxergá-la – versos como “A cidade come/a cidade vomita/a cidade tem fome/A cidade faminta” não precisam de
mais explicações. Entre as faixas,
vinhetas com frases pinçadas de
Glauber Rocha, do Subcoman-

dante Marcos, do grupo rebelde
mexicano EZLN (Exército Zapatista de Libertação Nacional), e do
poeta russo Maiakóvski.
No show, Makely será acompanhado por Renato Villaça (guitarra e programação), Rafael Azevedo (guitarra), Fernanda Starling (baixo), D’Artagnan Oliveira
(bateria) e Alcione Oliveira (percussão) e pelas cantoras Maísa
Moura e Patrícia Rocha, que par-

ticiparam do disco. Também
amanhã vai entrar no ar, reformulado, o novo site do músico
(www.makelyka.com.br). Todas
as canções de Autófago, assim como o encarte do disco (e o conteúdo dos anteriores) serão disponibilizados para download
gratuito. “É uma forma de divulgar um trabalho cuja maior parte foi realizada pelas leis de incentivo. As pessoas têm o direito

a ter acesso a esses produtos culturais. Acabo vendendo mais discos depois de fazer isso, pois as
pessoas que ouvem e gostam resolvem ter o CD”, conclui.

STEREOTECA
Os shows serão às 20h30, no Teatro da Biblioteca Pública Luiz de Bessa (Praça da Liberdade, 21, Funcionários), (31) 33379693. Ingressos a R$ 6 (inteira) e R$ 3
(meia-entrada).

PROGRAMAÇÃO
PARCERIA

O público que for aos
shows do Stereoteca vai
receber gratuitamente,
em cada apresentação,
figurinhas que
integram um álbum
criado pelo projeto.
Quem completar o
álbum vai concorrer, no
fim da temporada, a 10
coleções de CDs, cada
uma com 10 discos de
artistas participantes do
projeto. Ainda este mês
(de 26 a 28) será
promovido no Espaço
Cultural Ambiente
um ciclo de debates
com artistas do
Espaço Cubo, do Mato
Grosso. Informações:
(31) 3222-3242 e
www.stereoteca.com.br

Amanhã – Makely Ka
Quinta – Alda Resende e Lênis Rino
Dia 13 – Carlinhos Ferreira e DJ Renatito
Dia 20 – Antônio Sant’anna e Sérgio Pererê
Dia 27 – Meninas de Sinhá e Dudu Nicácio
4 de julho – César Maurício e Renato Vilaça
11 de julho – Déa Trancoso e Terno de Catopé
18 de julho – Ideologia Feminina e Kontrast
25 de julho – Ricardo Koctus e Patrícia Lima
1º de agosto – Proa e Gabriel Guedes
8 de agosto – Celso Moretti e Mamour Ba
15 de agosto – Porcas Borboletas e Daniela Borela
22 de agosto – Aline Calixto e Patrícia Ahmaral
29 de agosto – Selmma Carvalho e Affonsinho
5 de setembro – Guarda de Moçambique e DJ Tudo
12 de setembro – No Sal e Maurinho Nastácia
19 de setembro – Falcatrua e Cristiano da Matta
26 de setembro – Preto Massa e Júlia Ribas
3 de outubro – Dona Jandira e Vítor Santana

A cantora Célia e o
violonista Dino
Barioni dão show
de interpretação

REGIS SCHWERT/DIVULGAÇÃO

