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Nos ritmos
de Naná

Percussionista NanáVasconcelos
faz show hoje na Reitoria da UFRGS

Músico vai
apresentar
temas
inspirados em
diferentes
regiões do
Brasil

LUÍS BISSIGO

Basta um quilo de alimento para assistir a um dos
maiores mestres brasileiros da percussão.
O pernambucano Naná Vasconcelos faz hoje, às 20h,
o show de encerramento do projeto Unimúsica 2010, no
Salão de Atos da UFRGS. Ontem pela manhã, ainda havia fazer shows desse disco,mas é difícil trazer uma piscina para o palco – riu o músico,ontem,já em Porto Alegre.
ingressos disponíveis.

A

Intitulado O Bater do Coração,o espetáculo desta noite não passa
necessariamente pelo novo álbum. O roteiro é de composições do
próprio Naná Vasconcelos, inspiradas em diferentes vertentes da
música brasileira.
– Procuro mostrar cenários, tem que ter o visual. No show, quero mostrar cenários brasileiros por meio dos sons,usar a percussão
como se fosse uma orquestra.O músico,quando toca,tem que procurar dizer alguma coisa, não tentar explicar o que sabe fazer – diz
o percussionista.
Naná volta a tocar em Porto Alegre depois de uma década – sua
última performance por aqui havia sido no terraço da Usina do Gasômetro, em janeiro de 2000. Da ocasião, ele guarda uma memória
intensa: receber uma homenagem do tradicionalista Nico Fagundes:
– Ele veio a mim e disse:“Você é um Brasil que o Brasil não conhece”.Quando falo,dá vontade de chorar.

O BATER DO CORAÇÃO
Hoje, às 20h. Duração aproximada: 75 minutos.
Salão de Atos
da UFRGS (Paulo
Gama, 110), fone:
(51) 3308-3066.
Capacidade: 1.309
pessoas.

Onde estacionar: um
estacionamento próximo é
o Tunnel Park (na Avenida
Osvaldo Aranha, 318, próximo à
entrada do Túnel da Conceição),
a R$ 10 em média.

O show: sozinho no palco, Naná Vasconcelos
apresenta temas percussivos inspirados na música de
diferentes regiões do Brasil.
Ingressos: um quilo de alimento não perecível, a
ser trocado no mezanino do Salão de Atos. Ontem
pela manhã, ainda havia 80 ingressos disponíveis.
Informações pelo telefone (51) 3308-3034.

Leo Burnett Brasil

P&G nov/2010.

os 66 anos, Naná é músico de plena projeção fora do
país. Instrumentistas como o francês Jean-Luc Ponty e o americano B.B. King, além da banda Talking
Heads, são apenas alguns dos nomes internacionais
com quem o recifense já gravou ou tocou ao vivo.
Uma trajetória cujo grau de inquietação não parece diminuir: justamente esta semana, Naná recebeu os primeiros
exemplares de seu novo disco, Sinfonia & Batuques, que se soma
a uma discografia de mais de 20 títulos e é repleto de experiências
curiosas.Como,por exemplo,unir orquestra de câmara e percussão
(na faixa-título),gravar um tema apenas com risadas (Chorrindo) e
marcar o ritmo na água (Batuque nas Águas).
– Imaginei uma orquestra sinfônica ensaiando em um parque,
com os batuques passando e nenhum deles parando de tocar.Quero
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4 e 5 de dezembro,
das 10 às 18 horas,
Parque da Redenção.
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Naturella.
Proteção natural que
cuida da sua pele.
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