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Show

Makely Ka canta
“Cavalo Motor”
hoje na Casa Una
¬ CARLOS ANDREI SIQUARA
¬ Após um intervalo de qua-

se três anos, desde o lançamento do seu último álbum,
“Autófago”, o artista Makely
Ka produziu o seu novo trabalho, “Cavalo Motor”. Na
apresentação de hoje à noite,
da qual participa a cantora Titane, o artista apresenta as
canções que estarão disponíveis apenas na internet, antes de serem reunidas em disco.
Em meio a uma agenda
apertada de compromissos,
o cantor, compositor e escritor lembra ter criado grande
parte das novas canções, durante diversas viagens. Atual
presidente da Cooperativa
da Música de Minas, integrante do Fórum Nacional
da Música, além de ser o representante do setor cultural
de Minas Gerais em um programa vinculado ao Ministério da Cultura, ele observa como o projeto “Cavalo Motor”
abarca músicas concebidas
em trânsito.
“Desde o meu último disco, eu estive trabalhando basicamente fora de Belo Horizonte. Viajei muito para participar de cursos, palestras,
encontros, com discussões
muito intensas. Então, muitas vezes, durante as viagens, no tempo que fiquei
nos aeroportos, eu rabisquei
e anotei algumas ideias, foram surgindo as primeiras
canções. São músicas de viagem, no sentido literal da palavra”, diz Makely Ka, lembrando que, nesse período,
ele escreveu “Sem Direção
de Casa”, uma letra com citação explícita a “Like a Rolling
Stone”, de Bob Dylan.
Apesar das poucas horas
livres, o artista observa como
criou quase todas as inéditas
12 músicas, com exceção de

“Sertão Cerrado”, realizada
em parceria com o compositor paulista Chico Saraiva.
“O Chico é um dos meus
principais parceiros, ele tem
uma pegada de violão que eu
gosto muito e mandei a letra
de ‘Sertão Cerrado’ para ele,
que estará nesse próximo disco. O próprio título da música tem muito a ver com a simbiose de referências culturais
do Nordeste e de Minas Gerais que enfatizo neste meu
próximo álbum”, diz.
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LANÇAMENTO. O projeto“Cava-

lo Motor”, que será disponibilizado na plataforma iTunes, reflete, na visão de
Makely Ka, um diálogo entre as culturas nordestina e
mineira, além de propor
uma reflexão sobre a relação do humano com a parafernália tecnológica atual.
Essa interação com as máquinas aparece representada no nome “Cavalo Motor”.
Todas as músicas poderão ser baixadas, primeiramente, por meio de um aplicativo desenvolvido para a
internet. Segundo Makely,
foi a forma mais interessante encontrada por ele para
lançar o novo trabalho. “O
aplicativo tem algumas vantagens. Ele me possibilita
manter um contato melhor
com o meu público. As pessoas também poderão ouvir
uma música tendo acesso à
letra, à ficha técnica, entre
outras informações”, diz o
artista.
Agenda
O QUÊ: Show de Makely Ka com a
participação de Titane
QUANDO: Hoje, às 21h
ONDE: Casa Una (rua Aimorés,
1.451, Lourdes)
QUANTO: Entrada franca (lugares
limitados a 70 pessoas)
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Makely Ka divide o palco com a cantora mineira Titane

