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DISCO de estreia do músico com
destaques para Cristiano Pinho,
Manassés e Nonato Luiz
Mangabeira deixou sozinho o
brilho de suas cordas afiadas e
afinadas.

Nonato Luiz

B
I LEONARDO ROCHA, filho do compositor e produtor Olímpio Rocha, cresceu tendo contato com música: “tive contatos com Fagner e David Duarte , entre outros”
Filho do compositor cearense Olímpio Rocha e
formado pelo curso de Música da Universidade
Estadual do Ceará (Uece), o autor e
instrumentista Leonardo Rocha lança, hoje, o
seu primeiro CD solo, “Do lado da sombra”, a
partir das 19h30,no Piano Bar do Ideal Clube
NELSON AUGUSTO

Repórter

A

sabedoria popular
doantigoditado“Filho de peixe, peixinho é” se aplica nas
inclinações musicais do cearense Leonardo Rocha. Seu genitor é o conhecido
OlímpioRocha, compositoreprodutor musical, heranças culturais
também assimiladas pelo seu pri-

mogênito musicista, que lança
disco individual de estreia, o álbum “Do lado da sombra”, hoje,
às 19h30, no Piano Bar do Ideal
Clube. No evento acontecerá um
coquetel, seguido de um pocket
showcomumasessãodeautógrafos. O artista estará conversando
com a plateia, respondendo perguntas sobre o seu trabalho e contando um pouco da sua trajetória
de vida cultural também como
bacharel em Música na Uece.

Leonardo Rocha conta que,
mesmo antes de pensar em tocar um instrumento, a música
estava presente na sua casa.
“Desde a minha infância eu convivi com as artes. Meu pai participava de festivais e sempre foi
ligado na música além de conhecer também muitos amigos artistas. Tive contatos com Fagner,
Stélio Valle, David Duarte e Teti, entre outros, mesmo antes de
trabalhar na Modo Maior”, conta o agora sócio diretor da produtora artística de Fortaleza.

Parcerias
As primeiras composições de
Leonardo Rocha incluídas em
discos foram “Parado no tempo”
e “Do lado da sombra”, esta últi-

ma faixa-título do seu atual CD
solo, incluídas originalmente
no álbum “Visão instrumental”
de Olímpio Rocha, lançado em
2003. Por conta dessa convivência, pai e filho se afinaram também no ofício de criar temas
melódicos em parcerias: “desse
nosso contato direto com a música, foi inevitável a parceria acontecer. A primeira, ‘Correndo dos
três’, foi composta em blocos.
Ele fez uma parte e eu a outra.
Foi muito legal compor com
meu pai. Só que, como ele é
também letrista, está me devendo uma letra, apesar de considerar a melodia tão bonita, que
não dever ser letrada”, confessou Leonardo Rocha.
Ele recorda de alguns mo-

mentos no estúdio, dizendo que
“o clima que rolou foi muito
bom. Como já produzi muitos
discos na Modo Maior, por conta do aspecto profissional, procurei separar para não comprometer o lado sentimental da música. O Cristiano Pinho tocou
guitarras e violões em quatro
músicas, nas quais também fez
os arranjos. Gostou do trabalho
e se envolveu bastante”.
Outro conceituado instrumentista cearense que também
avalizou o trabalho do jovem
conterrâneo foi o violonista,
compositor e arranjador Nonato Luiz. Os dois assinam juntos
“Subindo a serra”, faixa do CD
de Leonardo Rocha na qual o
experiente artista de Lavras da

Leonardo Rocha, que coordenou a produções de cerca de 30
discos na Modo Maior, entre os
quais o álbum “canções” de Nonato Luiz, conta como surgiu a
parceria entre os dois: “eu já
conhecia o Nonato mesmo antes de trabalharmos juntos no
disco cantado dele. Compus um
tema e mostrei, dizendo que era
a cara dele. Daí, ele mexeu na
música, e logo nos tornamos
grandes parceiros”.
Sobre a noitada musical de
hoje, Leonardo Rocha diz que
vai ser bastante agradável. Apesar de estar um pouco nervoso
com o lançamento, ele acredita
que, no palco, na hora, vai da r
tudo certo: “espero que as pessoas gostem e, se tiver um bom
retorno, vou continuar na música”, afirma o também sócio diretor da Modo Maior, que, em
parceria com a Prefeitura, produz os eventos Forró no Mercado, Sol Maior e Quinta Cultural.
O álbum “Do lado da sombra”
foi viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da
Cultura (MinC) com patrocínio
do Grupo M. Dias Branco e
apoio cultural da Fornecedora
Máquinas e Equipamentos. Realização da família Rocha: a mãe
Marta fez as fotos, o pai Olímpio
a produção executiva. o
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POCKET SHOW de Leonardo
Rocha, hoje, às 19h30, no Ideal Clube
(Avenida Monsenhor Tabosa, 1381,
Meireles), lançando o disco “Do Lado da
Sombra”. Contato: (85) 8787.8742

HUMOR

“+ Vezes Comédia”
de volta em cartaz
Terceira parte de
uma trilogia idealizada
pelo Arte de Viver, o
espetáculo estreia hoje
e segue todas as
sextas, sábados e
domingos de julho, no
Dragão do Mar
Depois de participar do Janeiro Brasileiro da Comédia (JBC
2011), festival nacional de espetáculos de humor, representando o Nordeste, em São Paulo, o
Grupo Arte de Viver, volta aos
palcos do Ceará, com o espetáculo “+ Vezes Comédia”.
São, ao todo, 6 duetos de comédia, interpretados por 7 atores, com 27 finais completamente diferentes, trazendo ao palco
direção, elenco e textos premiados. O espetáculo é fruto de
uma experimentação iniciada
em 2005 com o projeto Duetos,
onde os atores do Arte de Viver
se organizavam em duplas e concebiam duetos de comédia.
Com o tempo, o Grupo amadureceu as propostas e criou,
em 2007, o primeiro espetáculo
da trilogia de peças de humor.
“Repertório – Duetos” apresentava os principais duetos do Grupo com datas pré-estabelecidas
e sem interação direta, realizando um debate ao final.
Depois, em 2008, o Grupo
lançou o segundo espetáculo
dessa série, o espetáculo “4 Vezes Comédia – Interação”, no
361788873

qual trazia a interação como foco, colocando o público para
montar o seu espetáculo, escolhendo as peças e o destino dos
personagens.
Para completar a trilogia, o
Grupo lançou, em 2009, o espetáculo “+ Vezes Comédia”, que
extrapolou os anteriores quando, a plateia passou a poder juntar todas as peças da noite. O
resultado é imprevisível. Um desafio e tanto para os atores. o
MAIS INFORMAÇÕES
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+ VEZES COMÉDIA – Estreia
hoje e segue em cartaz no Dragão do
Mar, todas as sextas, sábados e
domingos de julho, às 20 horas.

B
I Ao todo, são sete atores em

cena, interpretando seis duetos
com 27 finais diferentes

