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Maria Dapaz canta neste domingo no Memorial. Grátis.
jun 03, 2015 Sem comentários

A cantora e compositora pernambucana Maria Dapaz é a convidada deste domingo do projeto Memorial Plural. O show será às 16h no parlatório do Salão de Atos Tiradentes. Além da MPB
dominical, o projeto também programa samba às sextas-feiras e chorinho aos sábados. Todas as atrações são gratuitas.
Maria Dapaz apresentará principalmente as músicas do CD Outro Baião, lançado em 2013. É o mais autoral dos seus discos e significou uma volta às origens. Depois de uma temporada na
Europa, nos anos 90 ela passou a compor para cantores sertanejos, como Chitãozinho e Xororó, João Paulo & Daniel e Roberta Miranda. Com os primeiros, aliás, emplacou o sucesso Brincar de
ser feliz, que virou tema da novela das 9h da Rede Globo Pedra sobre Pedra.
Mas, claro, nunca deixou de cultivar a MPB e excursionar pela obra de Luiz Gonzaga (Vida de Viajante , gravado por ela em 2004, foi indicado ao Grammy Latino), sua grande paixão. A cantora
contou sua trajetória no programa Ensaio, da Rede Cultura, levado ao ar em 17 de maio passado.
Em Outro Baião voltou a olhar para a música da sua infância, imersa que foi no universo rítmico

do sertão, feito de xote, xaxado, forró, baião e muito mais. Princezinha da Ingazeira, por exemplo, é uma composição em parceria com o poeta Luis Avelima que trata de um tema muito presente,
o afastamento de sua terra natal e raízes culturais. É um forró com levada de baião que faz muito sucesso no nordeste.
Maria Dapaz foi criada na pequena Afogados da Ingazeira, na região do rio Pajeú. De lá abriu caminhos nacionais e internacionais, participou de festivais importantes como o de Montreaux, na
Suíça, Printemps de Bourges, na França, Nuremberg, na Alemanha, CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa), em Portugal, lançou três cds na Europa (hoje tem 15) e acabou se
fixando em São Paulo. É uma artista de muitas qualidades. Seja como autora, instrumentista ou como intérprete, ela tem sua marca própria e um bom-gosto inquestionável. Carismática, Maria
Dapaz se destaca pela bela voz potente e afinada. Com banda ou em show solo com seu inseparável violão, ela envolve plateias com seu canto sincero, sua voz marcante e muita sensibilidade,
mostrando toda a beleza de um repertório bem brasileiro.
Maria Dapaz no programa “Ensaio” de 17 de maio de 2015.
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