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MMYesterday.
Filme mostra história
de músico que
acordou em mundo
sem Beatles PÁG. 32
PARCERIA TACIANA, DA BANDA GANG 90, CHAMOU A ATRIZ E CANTORA MARISA ORTH PARA O PROJETO PELA SUA EXPERIÊNCIA EM MUSICAIS NO TEATRO

Show. Apresentação acontece
durante feira literária no
Vicentina Aranha, no dia 14

belchior por elas

MARISA ORTH, TACIANA BARROS E
KARINA BUHR FAZEM HOMENAGEM
A BELCHIOR DURANTE A FLIM 2019
são josé dos campos
Thais Perez
@_thaisperez

“Como Nossos Pais”, composição do artista Belchior, ficou eternizada na voz de Elis
Regina. Uma voz feminina,
que ressaltou com força cada
estrofe do compositor que se
tornaria o hino de uma geração. Mesmo com um bigode
imponente e estrutura óssea
quadrada e masculina, Belchior sempre teve uma alma
de artista. E como todo artista
é, Belchior fluía.
Como parte da FLIM 2019
(Festa Litero Musical), o Sesc
São Jose dos Campos, traz
para o palco do Parque Vicentina Aranha uma homenagem
à Belchior por três vozes femininas conhecidas: a atriz e can-

tora Marisa Orth, Karina
Buhr e Taciana Barros.
A homenagem surgiu
durante o lançamento
da biografia de Belchior, intitulada “Apenas Um Rapaz Latino
-Americano”, escrita por
Jotabê Medeiros. Taciana
Barros, da banda Gang 90 e As
Absurdettes, foi chamada para
fazer um único show com as
músicas do cantor. Foi paixão
instantânea. O projeto cresceu,
até chegar à formação atual
com Karina e Marisa.
“A Marisa é minha amiga e quis
chamar ela para esse projeto
porque ela já está no circuito de musicais e o trabalho
ganhou outro caminho.
Com a entrada ela, o projeto ficou ainda mais
Rock’n’Roll”, disse Taciana Barros, em entrevista ao OVALE.
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Nada melhor do que
Rock’n’Roll para definir Belchior. Seu álbum “Alucinação”,
de 1976, é considerado um dos
mais importantes e revolucionários da música brasileira.
Figura enigmática, ao invés de
correr para baixo dos holofotes, sumiu durante períodos
de sua vida. Transformando a
norma, não quis ser idolatrado. Deixou suas composições
para o mundo e partiu em 2017,
sem esclarecer todos os mistérios que rodeavam (e ainda rodeiam) sua figura.
Para Taciana, Belchior é uma
incógnita que ainda intriga. “Ele
está mais atual do que nunca,
em um momento em que o Brasil tem um desapego com a produção cultural”, explica.
Sem que Elis nos deixe mentir, as músicas de Belchior se
encaixam, e muito bem, em
vozes femininas. “Acredito que
ele é bem feminino no jeito de
pensar em amor”, completa a
cantora.
O show acontece no
dia 14, no Parque
Vicentina Aranha,
na FLIM.
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