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O carioca Marcos Ariel abre amanhã a nova temporada do
projeto “Dois tempos”, do Museu Histórico Abílio Barreto

Todas as teclas

CONDORTECH DO BRASIL

AILTON MAGIOLI
Canções e histórias embalam
os shows que o instrumentista carioca Marcos Ariel, de 49 anos, fará amanhã em Belo Horizonte,
dentro da programação da série
Dois tempos, do Museu Histórico
Abílio Barreto. Segundo o músico,
além de dividir com o público algumas pérolas de Tom Jobim, ele
vai relembrar passagens pitorescas da carreira do mestre. Como a
que narra a composição do tema
instrumental Zíngaro, que ao ganhar letra de Chico Buarque, em
1968, seria rebatizado Retrato em
branco e preto, hoje um dos clássicos da bossa nova. “O Tom fez a
canção depois de ouvir um violonista espanhol, cigano, tocar nos
Estados Unidos”, acrescenta Ariel.
“Apesar de já saber muito da vida dele, ao conhecê-lo pude constatar que, além de uma pessoa legal, Tom era muito simples, como
sempre ocorre com os gênios”, recorda Marcos Ariel, cuja convivência com Jobim e sua obra estreitou-se somente a partir de 1992,
quando ele conheceu pessoalmente o maestro, quando ele fazia
show para 20 mil pessoas no Hollywood Bowl, de Los Angeles. Posteriormente, ele também encontraria com o maestro no show que
ele fez no Mosteiro dos Jerônimos,
de Lisboa, passando a conviver
com Tom Jobim no Rio de Janeiro.

INFLUÊNCIA DO JAZZ Músico
com grande mercado nos EUA a
partir do fim da década de 1980, foi
naquele país que Ariel descobriu
que a popularidade de Jobim era
muito maior no exterior que aqui
no Brasil. “Wave, Garota de Ipane-

ma e Samba do avião eram algumas das canções que os americanos pediam para eu tocar”, conta,
admitindo que foi graças ao público foi tomando intimidade com a
obra do maestro, cujos standards
registrou em 2000, no disco Piano
com Tom Jobim, lançado pelo seu
selo Humaitá Music.
Além de ser o primeiro pianista a registrar Olha Maria em piano solo, Marcos Ariel gravou Luiza, Insensatez, Só em teus braços,
Inútil paisagem, Lígia, Samba do
avião, Garota de Ipanema, Retrato em branco e preto, Desafinado,
Choro, Wave e Samba de uma nota só. O disco que foi distribuído
como brinde dos 50 anos de uma
estatal, com show na Bolsa de Nova York no ano passado. Ariel ainda prestaria tributo a Jobim no
Festival de Jazz de Montreal.
“Além de uma combinação perfeita de harmonia, melodia e ritmo e das letras, a música de Jobim é a cara do Rio”, argumenta.
Com 21 discos gravados, Marcos Ariel iniciou-se profissionalmente em 1976 no grupo Cantares, liderando posteriormente o
grupo Usina, com o qual gravou o
disco, Bambu, em 1980. Depois
vieram Terra do índio, My only
passion, Magic eyes e Diplomatie,
este último da parceria com o saxofonista Jean-Pierre Zanella, entre outros discos lançados no Brasil, Europa, EUA e Canadá. Mais recentemente, fez Outono, disco de
piano solo com músicas especialmente compostas para o livro de
poesia de Helena Rego Monteiro.
No momento, ele prepara o lançamento do CD Marcos Ariel e Tigres
da Lapa, no qual exercita-se em
repertório de choro, na flauta.

Entre uma e outra música, Ariel relembra sua relação com Tom Jobim
PIANO COM TOM JOBIM
Show do pianista Marcos Ariel, amanhã, às 19h e às 21h, no Auditório Itaú do Museu Histórico
Abílio Barreto (av. Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim). Entrada franca, mediante a
retirada do ingresso na bilheteria, a partir das 18h. Informações: (31) 3277-8573.

Pop Rock Café lança coletânea
DIVULGAÇÃO

Começa hoje, no Pop Rock Café, a campanha de lançamento
do CD que leva o nome da casa,
reunindo 13 grupos de diferentes
regiões de Minas, com diferentes
níveis de experiência entre eles.
A intenção é impulsionar o desenvolvimento de cada um. Nesta que é a primeira das festas de
divulgação do projeto, os convidados são os veteranos roqueiros
do Elétrika, de Belo Horizonte, e
do Mr. Pop, de Perdões.
Apesar de estarem há 18 anos
atuando principalmente em bailes no interior, para os integrantes do Mr. Pop, o convite para
participarem da coletânea representa uma oportunidade importante de projeção do grupo. “Esse
é um grande passo, porque mais
gente vai ter a possibilidade de
conhecer o nosso trabalho”, comenta o tecladista Tom de Bastos. A banda assina a faixa 13, Festa em BH, que tem como tema o
futebol mineiro. “Fomos integrados no final do processo, em junho, sem grande pretensão. Enviamos nossa música para avaliação e os coordenadores do projeto gostaram”, lembra.
Membro da equipe de elaboração, análise e planejamento do
projeto, o produtor Cláudio Coelho, da Seven Music, lembra que
Minas Gerais viu despontar grupos e artistas de projeção, como
Skank, Jota Quest, Sideral e Emerson Nogueira, entre outros. Com
a coletânea Pop Rock Café, ele
quer criar condições para que isso continue acontecendo. “Recebemos um número grande de
material de bandas mineiras
com trabalho realmente muito
bom. Com o CD, estamos valorizando o currículo deles e promovendo os grupos com a distribuição nacional e a inclusão no nosso católogo internacional”, diz.
Também participam da coletânea os grupos Hakunna, Kalahari, Hera, Speed Porco, Sonary,

Arqueus, Conexão Xangô, Ellipse,
Ranier, Boa Pergunta e Os Mílpes,
além de Uns & Outros, com o bonus track Tarde demais.
ELÉTRIKA E MR. POP
Lançamento da coletânea Pop Rock
Café, hoje, às 21h, no Pop Rock Café
(rua Sergipe, 1.211, Savassi). R$ 10.
Informações: (31) 3284-8006.

A banda Mr. Pop vem
da cidade de Perdões,
no Sul de Minas

CHICO AMARAL
Email para esta coluna: cultura.em@uai.com.br

O maior hit
do mundo
Uma coisa dessas só se for por cinco minutos. Enquanto você lê esse texto, o maior hit, podemos afirmar sem maiores responsabilidades
e sem medo de errar, é Can’t take my eyes of
you, na versão da soberba Gloria Gaynor. Sucesso dos bailes de formatura, das recepções de casamento, das festas de debutantes, bota qualquer cabo de vassoura na pista. Até Adorno sairia saltitando ao som da maravilha.
Toda a construção da canção é uma armadilha para os desanimados convictos. Acorde
maior, sétima maior, menor, 4º grau, menor, tudo muito claro e óbvio, conclusão simples. Só
que um arranjador genial arrumou uma modulação antes do B ou refrão (sempre discuto com
o Samuel Rosa se uma parte é B ou refrão) e colocou aqueles trompetes irresistíveis chamando para o transe coletivo. A Gloria Gaynor vem
então com tudo, cantando vários babies – um
deles pelo menos deve ser a gente – sobre a base disco insofismável.
Pronto, você já leu o parágrafo. A partir daqui
escolha-se qualquer outro hit. Quem sabe
Moonlight serenade ou ainda aquela valsa de
Strauss – é legal quando o arranjo gruda na canção; os Beatles foram mestres nisso.
O arranjo de Aquarela do Brasil, outro “maior
hit do mundo”, também conseguiu a proeza de
eternizar um riff. O autor do arranjo foi Radamés Gnatalli, mas quem criou o riff, se não me
engano, foi Pixinguinha, no 1x0, com Benedito
Lacerda – num supremo esforço jornalístico,
em meio a libações etílicas de fim de ano, acabo
de constatar: Aquarela foi gravada em 1939;
1x0, em 1946.
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O disco Tom ao vivo em Minas nos lembra
que o piano é disparado a melhor coisa que a
humanidade inventou, junto com um ou outro
analgésico. Curiosamente, a discografia de Tom
termina onde tudo começa: no piano.
É difícil tocar
samba neste instruHoje em dia, mento, ao contrário
do violão. Taí uma
compositores coisa que sempre
nos desafia. O disco
prescindem do de Tom é mais uma
aula a nos ajudar:
instrumento baixo em pulsação
binária constante (o
e tornam-se surdo), notas do centro harmonizando e
cada vez mais, sincopando (o tamborim), notas na
eles próprios, ponta direita cantando a melodia. A
prescindíveis descrição pode parecer óbvia, mas pôr a
idéia em execução requer longa prática.
Existem bons compositores que utilizam o
violão, como Baden Powell. Mas geralmente a
coisa passa mesmo é pelo piano. Desde os
tempos de Haydn, Mozart e Beethoven. Hoje
em dia, compositores prescindem do instrumento e tornam-se cada vez mais, eles próprios, prescindíveis.

Harmonia
Eu gosto da lenda e me sirvo dela, principalmente para combater o bairrismo carioca e
paulista. Diz a lenda que temos em Minas Gerais uma harmonia própria, tão avançada quanto misteriosa. Esta semana, o excelente Bob Tostes, homem de mil virtudes, me presenteou
com um Johnny Mandel de primeira: a trilha do
filme Adeus às ilusões, com a música The shadow of your smile. Pois é, harmonia mineira é
aquilo lá, é Johnny Mandel, por exemplo.
Há mais diferenças e coisas específicas na
composição mineira do que na harmonia.

Lista
Para Johnny Mandel os quatro maiores
cantores seriam João Gilberto, Elis Regina, Billie Holiday, Ella Fitzgerald. Fiquei surpreso
com sua lista, apesar (ou pelo fato) de pensar
da mesma maneira.

It’s de-lovely
Engraçado, eu gosto de filme piegas, histórias de amor, soap opera, tudo isso. E não consigo gostar de filmes como esse “Cole Porter”
aí. A gente sempre pensa, ingenuamente, que
o filme vai fazer jus ao talento do artista. Raramente isso ocorre. Para que ocorra é necessário maior independência artística, como a
que Julio Cortazar estabeleceu no conto Os
perseguidores, em homenagem a Charlie Parker. Ali está uma peça que pôde fazer jus à
genialidade de Parker. Narrar sua existência
dramática, como fez Clint Eastwood em outro filme, pode parecer atraente, mas não funciona. Nestes exemplos, a vida não é mais importante que a arte.

