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Bluegrass made in Bahia: Muddy Town é uma excelente novidade para ouvir agora

A espantosa diversidade da
música baiana (a de verdade,
não aquela folclórica que te
vendem na TV) ganhou mais
uma ótima novidade: é a ban-
da Muddy Town, um grupo de
country blues (ou bluegrass)
em plena Salvador.

Nas fileiras, alguns rostos já
mais ou menos conhecidos de
frequentadores da cena blue-
seira-underground local: Gigi-
to (banjo) e Breno Pádua (gai-
ta), mais a cantora e band lea-
der Mardou Monzel, Daniel Ia-
nini (contrabaixo) e Tácio Lima
(percussão).

O quinteto já gravou um EP,
On The Grass, con cinco faixas,
ainda à espera de lançamento
oficial – mas que já pode ser
ouvido no Soundcloud da ban-
da. “Foi autoproduzido, mas
contamos com Tadeu Masca-

renhas (Casa das Máquinas)
na gravação e na mixagem”,
conta Mardou.

“Gravamos o EP ao vivo e
procuramos captar os instru-
mentos da maneira mais acús-
tica possível, para preservar a
sonoridade da banda e manter
tudo fiel ao que soamos numa
apresentação. Até porque esse
tipo de música que fazemos
parece funcionar melhor as-
sim”, acrescenta.

Família Buscapé
Ao ouvir o som da Muddy
Town, a sensação imediata é
de estar em um episódio de
A Família Buscapé (ou Os Ga-
tões): uísque caseiro, cigarro
de palha e um velho trabuco.

A voz poderosa de Mardou e
a gaita de Breno sobressaem
na cama arrumada pelo banjo
de Gigito – bem firme sobre as
bases de Daniel e Tácio. Um
conjunto e tanto.

“Nosso estilo tem sido clas-
sificado como country blues,
vem da mistura de influências
e gostos entre os membros.
Nossos estilos musicais têm re-
lações próximas, estamos
aprendendo muito com isso e

O quinteto gravou
um EP de cinco
faixas: On The
Grass está
disponível no
Soundcloud
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Breno Pádua, Gigito, Daniel Ianini, Tácio Lima e Mardou Monzel: Muddy Town em seu ambiente

Coletânea
Chico Castro Jr.
Jornalista e repórter do
Caderno 2+

N. Names, Via Sacra

Punk rock raiz hoje na session
Quanto Vale o Show?, com as
bandas Not Names (de Catu) e
Via Sacra. Dubliner’s, 19 ho-
ras, pague quanto quiser.

Neila, Larissa, Laila

Sexta-feira tem a cantora Nei-
la Kadhí convidando as cole-
gas Larissa Luz e Laila Rosa. É
o festival Sonora Salvador
2017, no Espaço Cultural da
Barroquinha. No sábado será
a vez de Coletivo A Intêra, Ma-
rília Sodré e Alexandra Pes-
soa. 19 horas, R$ 10 e R$ 5.

Malefactor e Dreary

A galera do metal vai descer
em peso sábado para o show
de duas das melhores bandas
baianas: Malefactor (lançan-
do disco novo!) e Drearylands.
Groove Bar, 22 horas, R$ 20
(antecipado), R$ 25 (lista),
R$ 30 (na porta).

BRANCA LESCHER

Dona de voz delicada, Branca
Lescher se cercou de ótimos
músicos e cometeu um
álbum de audição muito
agradável, entre a bossa jazz
e o folk. Ouça: Polaroid e
Cola em Mim, (com citação
de Father & Son, de Cat
Stevens). BRANCA / INDEPENDENTE -

TRATORE / PLATAFORMAS DIGITAIS CCJR.

DIOGO GAMEIRO

Cantor, guitarrista, baixista
e violonista, Diogo Gameiro
lança segundo disco, com
pop nacional de letras
românticas. As faixas
conversam entre si, sem
nenhum grande diferencial.
Mas é agradável e bem
produzido. OLHO DE BALEIA / JOÃO E

MARIA RECORDS ANA C.

AVIÕES DO FORRÓ

O disco é o primeiro da nova
fase da banda, com Xand
Avião totalmente no
comando. O álbum traz 14
faixas, 10 delas inéditas.
Além do forró, som original
da banda, o álbum traz
influência de ritmos latinos.
VOANDO ALTO / SOM LIVRE / R$ 19,90

ROBERTO AGUIAR

PAVILHÃO 9

Surgido nos anos 1990 e
então visto como resposta
paulista ao Planet Hemp, o
Pavilhão 9 volta depois de 10
anos. Boa hora: o peso funky
metal e as broncas rap do
grupo são um bom antídoto
à hipocrisia reinante. Ouça:
Ideia Quente. ANTES DURANTE

DEPOIS / DECK / R$ 27,90 CCJR.

JULIA VARGAS

A cantora propõe releituras
de músicas de medalhões
como João Bosco, Aldir
Blanc, Jorge Mautner e Tom
Zé, e registro de novos
compositores, como Victor
Lobo, Ivo e André Vargas,
Marcos Mesmo e Carlos
Posada. POP BANANA / BISCOITO

FINO / R$ 29,90 R.A.

LUIZ GABRIEL LOPES

Membro da banda mineira
Graveola & O Lixo Polifônico,
Luiz Gabriel prima pela
coesão em Maná, terceiro
solo dele. Entre Caetano e
Belchior, flexiona estilo
trovador em faixas como
1986, Apologia e Quileia.
MANÁ / INDEPENDENTE / BAIXE:

WWW.LGLOPES.COM/ CCJR.

10ª edição do Festival Vilerê
Entre sábado e 12 de outubro, o Teatro Vila Velha realizará a décima edição do Festival Vilerê,
com o tema Brincando com Artes e Tecnologias. Terá teatro, música, oficinas e exposições

Divulgação

AGENDA
Dança
Show Folclórico Topázio
Grupo internacional apresenta espetáculo
quetrazmanifestaçõesdaculturapopularbra-
sileira,comoomaculelê,puxadaderede,dan-
çadosorixás,capoeira,dançadofogoeosam-
ba de roda de Cachoeira. Restaurante O Coli-
seu-CruzeirodeSãoFrancisco,9/13,Pelouri-
nho(3321-5585).Desegasáb,das11h30às
16h (a la carte). Das 19h às 21h (buffet livre
comespetáculofolclórico).Preçosepacotesa
consultar.

Exposição
Conexões
Exposição promovida pelo grupo Médicos
SemFronteirastemfotosdivididasentreoste-
mas conflito armado, desastres, refugiados e
Brasil. Há registros feitos em mais de 20 paí-
ses, incluindo Afeganistão, Haiti, Iêmen, Re-
pública Centro-Africana e Síria. Shopping Bar-
ra – Av. Centenário, 2992, Chame-Chame
(2108-8288). Seg a sáb, das 9h às 0h. Dom,
das12hàs23h.Entradagratuita.Atéodia24
desetembro.

Depois Há Margem
O tema da exposição do artista plástico Supe-
rAfroéoolharsobreainclusãosocial.Amostra
conta com desenhos sobre tela feitos com giz
de cera, pastel oleoso e tinta acrílica. Galeria
Acbeu – Av. Sete de Setembro, 1883, Corre-
dor da Vitória (3441-5400). Seg a sex, das
14hàs20h,esáb,das9hàs13h.Entradafran-
ca.Atédia30desetembro.

Exposição Espaço da
Indústria da Fieb
Exposiçãoapresentaahistóriadosetor indus-
trial na Bahia e o seu desenvolvimento. Por
tempoindeterminado, ficarãoexpostosuten-
sílios relacionados à história da indústria no
território baiano. E, ainda, os visitantes pode-
rãoaproveitarparapesquisarumpoucodote-
manoespaçodamostra.EdifíciodaFIEB–Rua

EdístioPondé,342,Stiep(3343-1200).Sega
sex, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Entrada
franca.Exposiçãoportempoindeterminado.
Necessárioagendamento.

Exposição Playback
Uma nova leitura de capas dos discos de vinil
que ficaram no imaginário popular é o mote
da Exposição Playback. A mostra reúne 40 ar-
tistas. As ilustrações utilizaram técnicas como
Aquarela, Guache, Acrílica, óleo e grafite, no
formato de LPs de 12 polegadas. Shopping
PaseoItaigara–RuaRubensGuelli,135, Itai-
gara(3012-5454).Segasáb,das9hàs21h,e
dom, das 12h às 19. Entrada franca. Até 8 de
outubro.

FABVT: Future Afro Brazil
Visions in Time
Convida projetos artísticos da Bahia para par-
ticipardestediálogoeexplorardiversasáreas
de pesquisa e debates que, criticamente, se
empenhamemrefletir, interpretar, imaginar,
intervir, inquietar, traduzir ou antecipar as
concepções de “futuros”, “temporalidades” e
“África”. Goethe-Institut Salvador-Bahia –Av.
SetedeSetembro,1809,CorredordaVitória.
Segasáb,das14hàs19h.Entradafranca.Até
odia6deoutubro.

Fragmentos de um Discurso
Pictórico
Um recorte sobre a pintura brasileira, com a
participaçãodeartistasdediversasgeraçõese
estilos e que vivem dentro e fora do Brasil, é
umdosdiferenciaisdaexposiçãocoletiva.Ro-
bertoAlbanGaleria–RuaSentaPúa,53-On-
dina (3243-3982). Diariamente. Entrada
franca.Atéodia30desetembro.

Francisco Brennand – Mestre
dos Sonhos
Na mostra, mais de 30 obras originais, entre
cerâmicas, pinturas e desenhos que revelam
parte do universo místico e fantástico criado
pelo artista na Oficina Cerâmica Francisco
BrennandenoParquedasEsculturas,dois im-
portantes espaços culturais mantidos em Re-
cife(PE)equereúnemmaisdeduasmilobras
de arte. Caixa Cultural Salvador – Rua Carlos

Gomes, 57, Centro (3421-4200). De ter a
dom,das9hàs18h.Atéodia1ºdeoutubro.

Museu da Misericórdia
O museu guarda um legado de 467 anos de
históriaemseuacervodemaisde3.800peças
que datam do século XVII até os dias atuais.
Temdestaquescomoosazulejosde1712,que

reproduzemaProcissãodoFogaréu,realizada
pela Irmandade daSantaCasa.MuseudaMi-
sericórdia–RuadaMisericórdia,6–Praçada
Sé (2203-9835). R$ 6 e R$ 3. De seg a sex, de
8h30às17h30,sáb,de9hàs17h,e feriados,
de13hàs17h.

Pelos Ares: 15.042km de
Brasil
A mostra reúne material obtido pelo piloto Lu
Marini, um dos mais importantes expedicio-
nários de paramotor do mundo, em suas ex-
pedições por 22 estados brasileiros durante
nove anos, entre 2009 e 2016. Caixa Cultural
Salvador – Rua Carlos Gomes, 57, Centro
(3421-4200).Teràdom,das9hàs18h.Entra-
dafranca.
Pertencentes
OconvitedoMAM-BAaosartistasdanovage-
ração para dialogar, resultou na mostra. Ou-
trasconversas,comoutrosartistaseoutrasge-
rações darão continuidade a esse momento
de repensar o Museu de Arte Moderna da Ba-
hia. Aproximá-lo dos artistas e das comunida-
des,torná-lovivo.MuseudeArteModernada
Bahia – MAM – Av. Contorno, s/n, Comercio
(3117-6139).Entadafranca.Ter,às19h(ver-
nissage).Terasáb,das13hàs18h.Longadu-
ração
Sete Erros
Especializada em aplicar sua arte em ambien-
tes residenciais, a artista plástica Kel Kondurú
queéautodidata,sebaseianautilizaçãodeco-
res fortes ou no uso do colorido. Perini Graça -
Avenida Princesa Leopoldina, 398, Graça
(3203-0084/85). Entrada Franca. Diaria-
mente,das6hàs22h.Até30desetembro.

Lazer
Boliche Paralela
Adultos e crianças a partir de 5 anos podem
aproveitar uma programação de férias com
boliche, mini golf, patinação e sinuca. Shop-
pingParalela-Av.LuísViana,8544,Paralela.
Boliche:R$69aR$109;minigolf:R$10(uma
pessoa) a R$ 20 (três pessoas); sinuca: R$ 25
(meia hora); patinação: R$ 25 (meia hora).

Envie o texto ATCULT para o número 50010 e receba informações diárias sobre a
agenda cultural. Disponível para Claro, Oi, TIM e Vivo. R$ 0,10+imp. por msg (1/dia).

Seg a sex, das 16h à 0h; sáb, das 14h à 0h;
Dom,das14hàs22h.

Casa do Rio Vermelho
CasaondeviveramosescritoresJorgeAmado
eZéliaGattaiestáabertaaopúblicocomproje-
ções de vídeos e ambientes temáticos, com
trechosdaobradocasaleváriosdepoimentos
depessoasqueconviveramcomeles.RuaAla-
goinhas,33,RioVermelho.R$20eR$10.En-
tradagrátisnaquarta-feira.Teradom,10hàs
17h.

Espaço Arqueiros
Espaçoparaarcoeflechatrazalvosemtrêsdis-
tâncias diferentes e diversas alturas com sete
flechas por vez.Shopping da Bahia – Avenida
Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores
(3350-5216).Desegasex,R$12.Sáb,dome
feriados, R$ 15. De seg a sáb, das 14 às 22h,
dom,das13hàs21h.Até1dedezembro.

Kart Bela Vista
Pilotospodemaproveitaraadrenalinadeacele-
rarumkartempistaaberta.Estruturacompleta.
Carros com equipamentos de segurança e es-
truturadeboxe,alémdeinstrutores.Shopping
Bela Vista – Alameda Euvaldo Luz, 92, Horto
Bela Vista, Cabula (3460-5485). R$ 45 (indivi-
dual), R$ 40 (individual em grupo com 8 pes-
soas), 5min de classificação + 15 minutos de
corrida. Recomenda-se fazer reservas antes.
Seg,das17h às22h, ter asex, das15h às22h.
Sáb,das10hàs22hedom,das14às22h.

Parque da Cidade
Oferece 720 mil metros quadrados de área,
dosquais70%sãodeMataAtlântica.Alémdas
belezas naturais, o parque tem brinquedos e
atividades para as crianças. O espaço passou
por uma reforma e foi revitalizado recente-
mente. Av. Antonio Carlos Magalhães, s/n,
Itaigara (3358- 5612). Aberto diariamente,
das6hàs17h.

Parque Metropolitano do
Abaeté
Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do
Abaeté,nobairrodeItapuã.,ondeficaafamo-
sa Lagoa do Abaeté. O parque conta com
1.800 hectares de área verde, próximo à La-

goadoAbaeté.Tambémofereceatraçõespa-
ra as crianças. Fim de linha do Abaeté, Itapuã
(3375- 9665). Aberto enquanto houver
clientenascasascomerciais.

Parque Metropolitano de
Pituaçu
O local oferece exposição permanente do ar-
tista plástico baiano Mário Cravo e é um dos
principaispontosdacidadecomremanescen-
tes de Mata Atlântica. É fonte de lazer e turis-
moparaacidadecomsuafaunaefloradiversi-
ficadas, além da beleza da Lagoa de Pituaçu.
Como parte do Parque, há duas quadras po-
liesportivas,ciclovia,pistadepatinaçãoeska-
te, parque infantil, píer para pedalinhos. Rua
Manoel Antônio Galvão, Pituaçu
(3363-5859).Diariamente,8hàs17h.

Pista Hoverplay One
MaiorpistadepatinaçãoindoordoNorteNor-
destecontacominstrutorestreinadoseveícu-
los voltados para crianças pequenas. Shop-
ping Bela Vista – Alameda Euvaldo Luz, 92,
Horto Bela Vista (3038-8520). R$ 20 ou R$
10,deacordocomotempoescolhido(10a30
minutos).Segasáb,das9hàs22h,domefe-
riados,das13hàs21h.Até24desetembro.

Salvador Kart Clube
Espaço proporciona a qualquer pessoa uma
experiência incrível de pilotar e competir na
maior pista de kart indoor da Bahia.Estacio-
namentoG2doShoppingParalela–Avenida
Luís Viana, 8544, Paralela (3018-2002). R$
50 (sex a dom) e R$ 35 (grupos de 10, seg a
qui). Seg a sex, das 15h às 22h, sáb, das 14h
às22h,edom,das14h,às21h.

Super Kart da Bahia
Curta com seus amigos e acelere em pista de
Kart Indoor (de 380 m) com segurança, con-
fortoemuitaadrenalina.EstacionamentoD7
do Shopping da Bahia – Avenida Tancredo
Neves, 148, Caminho das Árvores (3350-
5216).(3016-1777).R$50(bateriade20mi-
nutos), R$ 40 (bateria infantil de 15 minu-
tos), R$ 10 (kart infantil elétrico, 5 minutos).
Seg a sex, das 15h às 22h, sáb, das 14h ás
22h,edom,das14h,às21h.

Lazer Infantil
Animal Tour
Osbrinquedossãodivertidosbichinhosdepe-
lúcia motorizados que podem ser conduzidos
pelaprópriacriançademaneirafácilesegura.
O brinquedo suporta até 90 kg, sendo que as
crianças devem estar acompanhadas por um
responsável.ShoppingItaigara–Av.Antônio
CarlosMagalhães,656,Pituba(3270-8900).
R$ 15 (8 min), R$ 25 (16 min) e R$ 35 (24
min).Segasex,das9hàs21h;sáb,das9hàs
20h.

Escape Room
Doisjogosdeescapatóriaparagruposdequa-
tro a oito pessoas. No Porão de Tomas Hill, a
pessoa precisa decifrar enigmas, testes de ló-
gica e provas de habilidade para conseguir
sair.JánasalaAcusadosporEngano,ainspira-
çãovemdassériesdeTVdeinvestigação.Piso
L2 do Shopping Paralela – Av. Luiz Viana Fi-
lho, 8544, Paralela. De seg a sex, de 12h às
22h; sáb, de 9h às 22h; dom, de 12h às 21h.
R$ 40 (por pessoa), de seg a qui e R$ 50 (por
pessoa)desexadom.14anos.

Outros
Inteligência Emocional
Aprender a conviver bem com as emoções e
fazer bom uso delas é o conceito de Inteligên-
cia Emocional (IE) e um passo importante pa-
raosucessoeafelicidade.Sobreotema,alife
coach e especialista em Neurociência, Cecília
Barretto,participadoEuzariaTalks,nalojaEu-
zaria do Salvador Shopping. Euzaria, L2, Sal-
vador Shopping- Av. Tancredo Neves, 3133,
Caminho das Árvores (3417-6000). Entrada
franca.Ter,às19h30.

criando canções novas e diver-
tidas numa pegada bluegrass,
eoutrasmaissériasemarranjo
de jazz e blues”, conta.

Neta de um trombonista,
Mardou ficava pilhada quando
ouvia o avô tocando. Volta e
meia, cantava para que ele a
avaliasse. “Mas o que me ins-
piroumesmoacantar foiquan-
do ouvi Just You And Me Dar-

ling, de James Brown. Achei
aquilo maravilhoso, a energia
da música, a voz de James...
Ouvia repetidas vezes e queria
cantar igual a ele”, conta.

Do James para o blues e o
country foi um pulo. O resul-
tado está na rede (e nos palcos
da cidade) para apreciarmos.

FACEBOOK.COM/MUDDYTOWNBAND


