Nota de imprensa

Renato Deák é a próxima atração musical do
Santander no Museu do Estado de Pernambuco
Recife, 3 de abril de 2017 – No próximo sábado, dia 8 de abril, às 17h, o Santander traz
Renato Deák para apresentação inédita no MEPE. O guitarrista de blues paulistano, nascido
em 1975, divide o placo com o baixista Flávio Pontes, do baterista Hugo Gusmão e do pianista
Sérgio Lima. Depois do bluseiro, a brasileira Iara Rennó realiza performance que mostra
porque ela é uma das compositoras mais saudadas da nova fase da MPB, dia 22. Na última
apresentação deste ciclo, dia 29, Rafael Marques e Johann Brehmer encerram o mês com
versatilidade e improvisos. No mesmo dia, com Rafael Marques ministra uma oficina chamada
O bandolim de 10 cordas no frevo de rua, totalmente gratuita e aberta ao público.
Deák começou a tocar guitarra aos 8 anos e conheceu e se apaixonou pelo Blues aos 12,
quando descobriu o som vibrante de B.B. King. A partir daí passou a beber da fonte do Blues
rural do Delta do Mississippi e do Blues eletrificado de Chicago incorporando, mais tarde, o
toque marcante do Texas Blues e, também, a linguagem jazzística e dançante do West Coast
Blues, também conhecido por Jump Blues.
Na década de 90, tocou regularmente no Delta Blues Bar (Campinas – SP) com a sua banda
(Blues Makers Four Quartet – uma brincadeira com o nome da banda de Willie Dixon, The Big
Three Trio). Em 1995 mudou-se para o Recife onde, após um longo período sem tocar,
retomou a paixão pelo blues, inserindo-se na cena blueseira local. Tocou com nomes como
Michael Dotson, Bex Marshall e artista do blues recifense como Rodrigo Morcego (ex guitarrista
da banda Má Companhia e da El Mocambo), Rico Bluestamontes (atual Motorciclano) e Big
John Siqueira, além de fazer algumas participações com a UpTown Blues Band.
Em agosto de 2014 acompanhou o guitarrista paranaense Décio Caetano no seu tour pela
Argentina e comandou uma noite de jam session no tradicional bar da capital portenha, o Mr
Jones Pub, palco em que passaram grandes bluesmen norte-americanos. Já em 2016,
manteve parceria com o guitarrista mineiro Mauricio Winckler, durante sua temporada em
Recife, tocando juntos no Bar Burburinho, Downtown Pier, Restaurante Mingus, dentre outros,
ora com banda completa, ora como duo acústico. Participa de diversos projetos da cena
blueseira do Recife, tais como RioMar Jazz Festival, Roteiro Blues, Recife Blues Pub, Fender
Road Show, Festival Encruzilhadas.
O Santander acredita que investir e promover a cultura faz parte do seu compromisso de
contribuir para o desenvolvimento do Brasil, e por isso realiza projetos em praticamente todas
as regiões do País. No Nordeste, especialmente no Recife (PE), a programação do projeto
Ouvindo e Fazendo Música, realizado em parceria com MEPE, ganha cada vez mais adeptos.
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Nos meses de março e abril, um elenco com expressivos artistas nacionais e internacionais
marcam a agenda de shows de MPB, choro, samba, blues americano, música popular
argentina e instrumental.
Santander apresenta o Projeto Ouvindo e Fazendo Música
Museu do Estado de Pernambuco - MEPE
Av. Rui Barbosa, 960 - Graças, Recife - PE, 52050-000 | (81) 3184-3174
Descontos | Programação regular: R$ 6,00
Pessoas acima de 60 anos e estudantes | R$ 3,00
Sócios da Sociedade dos Amigos do Museu do Estado de Pernambuco, clientes e funcionários
do Santander têm entrada gratuita em todas as atividades. Vagas limitadas, até 20 minutos
antes das atividades.
08/04

SABADO

17H

RENATO DEÁK

R$ 6,00 / R$ 3,00

22/04

SABADO

17H

IARA RENNÓ

R$ 6,00 / R$ 3,00

29/04

SABADO

14H

OFICINA
COM
RAFAEL Entrada Franca
MARQUES – O BANDOLIM DE 10
CORDAS NO FREVO DE RUA

29/04

SABADO

17H

DUO RAFAEL MARQUES
JOHHAN BREMER
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