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PROGRAME-SE

Show
Com convidados, cantor se apresenta na Casa Outono, enquanto se prepara para um ano repleto de novidades

Multiplicidades de Makely Ka
MARCO ANTONIO JR/DIVULGAÇÃO

¬ JOÃO RENATO FARIA
¬ Conseguir um espaço na

agenda de Makely Ka neste
ano está sendo das missões
mais complicadas. Ele está
preparando o lançamento
de dois discos, um de canções e um instrumental, só
com violas, o que já seria
um trabalho e tanto. Mas o
artista também está escrevendo dois livros, compondo as trilhas sonoras de um
filme sobre o cineasta baiano Geraldo Sarno e de um
espetáculo, produzindo o
disco da cantora Maísa
Moura – que será lançado
em abril – e organizando
uma turnê por quatro países da Europa.
Uma das brechas na
agenda será hoje, quando
ele sobe ao palco da Casa
Outono para apresentar as
canções de “Triste Entrópico”, um de seus novos dis-

Inéditas. Repertório da apresentação de Makely Ka será baseado nas canções de seu novo disco

cos. “Estou burilando esse repertório há algum tempo.
Além do violonista Gustavo
Souza, que tem me acompanhado, vão ter outras participações”, antecipa. Entre elas
está a cantora Maísa Moura,
o contrabaixista Rodrigo
Quintela e a bailaria Rosa Antuña, mulher de Makely Ka.
Junto das músicas inéditas,
ele também deverá apresentar algumas faixas de “Cavalo Motor”, seu disco mais recente, de 2015.
Apesar de não ter essa intenção, também será inevitável o clima de comemoração
no show, já que Lô Borges deverá disponibilizar, ainda hoje, o disco “Dínamo”, que
conta com composições de
Makely. “São letras minhas e
melodias dele. Passamos o último ano todo nesse processo. Eu enviava as composições, e ele me mandava de

volta a música, tudo pelo telefone. Só nos encontramos no final, para ouvir o
resultado”, conta.
Já no dia 27, ele se apresenta no Teatro da Assembleia Legislativa, com o
show instrumental “Rio
Aberto”, em que ele toca
viola caipira, viola dinâmica e craviola. “É um show
que surgiu depois da minha viagem pelo sertão mineiro, em 2012. Aprendi
uma afinação usada pelos
violeiros de lá e exploro isso nessas músicas”, detalha o compositor.
Agenda
O QUÊ. Show “Triste
Entrópico”, com Makely Ka
ONDE. Casa Outono (r. Outono,
571, Carmo).
QUANDO. Hoje, às 20h.
QUANTO. R$ 25. Reservas pelo
número (31) 99906-0624

