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Queremos

bis!

Ana Paula durante show no
Auditório Luzamor em Maringá
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O

show de Ana Paula da Silva tem
vida. Quem foi ao Auditório
Luzamor, em Maringá, viu um
espetáculo inesquecível. Uma
cantora dinâmica, interagindo com o
público. No repertório, apenas músicas
inéditas. O espetáculo “Pé de Crioula” é um
exemplo de que nem tudo está perdido e
que há vida inteligente além do mercado
midiático.
A apresentação, que se baseou no quinto
disco de sua carreira, já percorreu cidades
argentinas e europeias. A essência de “Pé
de Crioula”é o samba regional, com direção
musical do carioca Cláudio Jorge.
Com 34 anos, natural de Joinville (SC),
a música a acompanha desde criança. O
pai era cantor de samba, seresta e bolero.
Por perto, sempre estava a pequena Ana a
ouvir os arranjos. Não demorou a começar
a cantar profissionalmente. Foi aos 16 anos.
E não parou mais. “A emoção me move”, diz.
“Busco inspiração nos amigos, nas lindas
composições, na vida e na natureza”.
Assim, ela pretende continuar, mas sem
pressa. Cada degrau deve ser saboreado.
Compartilhado. Felizardo é o público, com
quem a catarinense divide as conquistas.
“É uma permanente interação”, acrescenta.
“Unir pessoas, divulgar arte, fazer shows,

discos, viajar, sempre”.
Sobre a música atual, Ana diz que o
momento é de muita informação. Ela ouve
músicas viajando de carro, avião, mas diz
adorar o silêncio e os sons da natureza. O
vento. A chuva. Os pássaros. Os insetos. “O
som da terra é espetacular, diz.
Cantora. Compositora. Interprete.
Instrumentista. A música não tem fronteira.
Basta o artista saber fazer. Com talento e boa
vontade. Samba que vem de Santa Catarina,
sim, senhor. Na voz única de Ana. Tão rara e
tão próxima. Quem não foi, perdeu.
Mas fiquem atentos. Maringá sempre está
na rota da catarinense e da excelente banda
que a acompanha. Sorte nossa. Obrigado
ao Sesi (Serviço Social da Indústria) e à
Secretaria Municipal de Cultura por nos
proporcionar tão sublime espetáculo.
Queremos bis.

