Nota de Imprensa

Amaro Freitas é a próxima atração musical do Santander no
Museu do Estado de Pernambuco
Recife, 08 de maio de 2017 – A A programação musical do Santander para o projeto Ouvindo e
Fazendo Música no MEPE traz o pianista Amaro Freitas, dia 13 de maio, às 17h, para apresentar
obras de seu primeiro disco Sangue Negro, lançado recentemente. Minimalismo, Bebop, Afrojazz,
Samba, Frevo e Balada estão no repertório do artista e marcam as sonoridades que permeiam o
novo trabalho. Atualmente, o músico pernambucano finaliza o curso de tecnólogo em Produção
Fonográfica e trilha carreira como pianista, tecladista, compositor, arranjador e diretor musical. Já
acompanhou alguns dos principais cantores da nova cena pernambucana e já atuou nos maiores
espaços de música do Recife.
Sangue Negro foi gravado no Recife, no Estúdio Carranca, e traz a assinatura do gaúcho Rafael
Vernet na produção e direção musical. Com a bagagem de quem tem shows e gravações com
artistas do quilate de Hermeto Pascoal, Paulinho da Viola, Wilson das Neves e Roberto Menescal,
coube a Vernet nortear o material que ora envereda pelo frevo, ora pelo minimalismo, ora pelo
samba ou ainda pelo Afrojazz.
A execução foi realizada com o acompanhamento do baixista Jean Elton ao lado do baterista Hugo
Medeiros e possui participações especiais do saxofonista Eliudo Souza e do trompetista Fabinho
Costa. Sangue Negro, faixa que dá título ao disco, associa o Minimalismo ao Afrojazz em uma
espiral crescente que desemboca em um apoteótico Bebop. Samba pra Marco Cesar homenageia o
famoso bandolinista pernambucano em uma composição rica e arquitetada tais como os sambas
envergados na década de 70 por grandes nomes da MPB.
O trabalho reinaugura uma linhagem de jazz autoral ao criar o estilo Frevo-balada em ‘Subindo o
Morro’. Ao contrário do RagTime, sonoridade mais próxima ao mais pernambucano dos ritmos,
Amaro decompõe um Frevo original ao envolvê-lo em um arranjo suave numa conjunção que nos
remete à sonoridade de João Donato.
A obra ainda possui três composições: Encruzilhada (um frevo-jazz), Norte (que mescla acordes
ora soturnos e ora ensolarados) e Estudo 0, composição de autoria do baterista Hugo Medeiros
originada em um estudo, e que possui ambiência minimalista e ares cosmopolitas e elegantes. Os
shows de lançamento do disco Sangue Negro já passaram por Rio de Janeiro e Belo Horizonte,
além do Festival MIMO, em Olinda e no Festival Vivo Open Air, edição de Recife.
O mês de maio ainda oferece a música instrumental acústica do grupo Noise Viola, com sua
mistura bem equilibrada de tradição e modernismo, dia 20. A presença do Sertão Jazz, grupo que
transita entre o jazz e a música nordestina, e que foi formado no Conservatório de Música de
Pernambuco, ocorre dia 27. Já em junho, a programação inicia no dia 3, com o cantor e ator
Almério, que está em fase de finalização de seu novo cd. Segue dia 10, com o trabalho arrojado e

espontânea do trio Wassab. Dia 17, a presença de Helio Flanders, integrante do Vanguart, que
mostra músicas de seu primeiro trabalho solo. O mês encerra dia 24, com o Coco De Toré Pandeiro
Do Mestre, que traz sua obra influenciada pela musicalidade dos mestiços do sertão, do agreste e
da zona da mata.
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.
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