ESTADO DE MINAS
Sexta-feira, 23 de maio de 2008

MAKELY KA abre
o projeto Cantores daqui,
no domingo à tarde
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POP

SUTIL

O cantor e compositor
Makely Ka, que vem atraindo
a atenção do país para a música feita em Belo Horizonte, é a
atração de domingo do projeto Viva a praça – Cantores daqui, no teatro de arena do Museu de Mineralogia. Com os
talentosos Kristoff Silva e Pablo Castro, Makely lançou o
CD A outra cidade, que anda
fazendo sucesso no Japão. O
recente Autófago traz a poesia
crítica que marca o trabalho
desse piauiense “adotado” por
BH. Criativo e exigente, o artista explora as sutilezas do
pop sem se render às facilidades do gênero. Afinal de contas, entre as influências do rapaz estão o conterrâneo Torquato Neto, Waly Salomão e
Paulo Leminski.
Makely tem canções gravadas por Regina Spósito, Maísa
Moura, Júlia Ribas, Anthonio,

Chico Saraiva, Leopoldina, Mariana Nunes, Elisa Paraíso e Estrela Leminski. Titane, Ná
Ozzetti, Suzana Salles, Zé Miguel Wisnik, Patrícia Ahmaral,
Virgínia Rosa, Marina Machado e Sílvia Klein interpretam
composições dele nos shows
que fazem pelo Brasil afora.

CONVIDADA A apresentação

de domingo terá como convidada especial a cantora Patrícia Rocha e banda formada
por Fred Heliodoro (baixo),
Marcela Nunes (flauta), Matheus Barbosa (guitarra/violão), Pedro Santana (contrabaixo) e Edvaldo Ilzo (bateria).
Arranjos e direção de Túlio
Mourão e Cléber Alves.
Makely vai apresentar as
canções de seus discos e deve
mostrar ao público a música
que compôs com Pablo Castro
para o filme Cinco frações de
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uma quase história, dirigido
pela nova geração de cineastas mineiros. Atualmente, ele
e Kristoff Silva trabalham na
trilha sonora do próximo espetáculo do grupo de dança
Cia. SeráQuê?.
O Viva a praça, coordenado
pelo BDMG Cultural, há cinco
anos abre espaço para artistas
que vêm se destacando no cenário cultural da cidade. Este
ano, participarão do projeto
Rodolfo Mendes (29 de junho), Mestre Jonas (31 de
agosto), Aggeu Marques (28
de setembro), Telo Borges (26
de outubro) e Kristoff Silva
(30 de novembro).
MAKELY KA

Teatro de arena do Museu de
Mineralogia, Praça da Liberdade.
Domingo, às 16h. R$ 2. A renda
será destinada ao projeto social
Raio de Luz.

