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Nalini faz show com Jorge Solovera para lançar primeiro álbum na Aliança Francesa

Cantoras tímidas de voz suave
e melodias delicadas não são
novidade desde os anos 1960.
Na década de 1990, o estilo foi
meio que incorporado pelo in-
die rock, gerando bandas ado-
ráveis como The Sundays, Ma-
zzy Star, Lush e Slowdive.

Em seu primeiro álbum, pro-
duzido por Jorge Solovera, a
soteropolitana Nalini transita
de peito aberto nesse fio de
navalha, conseguindo, feliz-
mente, resultados acima da
média. Nesta sexta-feira, a
moça e o popular Solove fazem
um show multimídia para lan-
çar o disco, Plongée.

“O ponto central do show é
a música, mas vai ter inter-
venções em vídeo e com um
ator”, adianta Nalini.

“O vídeo apresenta convida-
dos declamando poesias do
meu livro Amores Rumores

Traumas e Flores (2014), que
filmei em plongée (vistos de
cima para baixo), que é o título
do disco. E no meio do show
tem uma surpresa, que é um
ator que vai declamar uma
poesia ali na hora”, conta.

Ainda desacostumada com
a exposição pessoal, apres-
sa-se em acrescentar: “Mas na-
da muito espalhafatoso. Sou
mais reservada, uma artista
mais suave que faz um som
acústico. Não tem muita ba-
teria. Tem um pianinho, um
harmonium indiano e tal”.

Alma traduzida em canções
Aluna de piano clássico na in-
fância, Nalini ganhou ali a base
para criar as primeiras com-
posições. “Além de música
clássica,sempregosteiderock.
Ninguém entendia, mas é tudo
música pra mim”, afirma.

Formada em Tecnologia da
Informação, Nalini ainda levou
umbomtempo atécomeçarde
verdade na música. “Ah, eu fiz
vestibular, casei, tive filho. Vol-
tei para a música como video-
maker. Fiz clipes para bandas
locais e depois entrei como te-
cladistanabandaOsCulpados,

Compositora,
cantora, poeta,
videomaker, Nalini
faz boa estreia em
álbum de 8 faixas

Ricardo Castro / Divulgação

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

Jack e suRRmenage

As bandas Jack Doido & suRR-
menage se apresentam hoje
no Quanto Vale o Show?. Às 20
horas, no Dubliner’s, pague
quanto quiser. Ah, Rafael Ban-
deira, curador do Festival Pon-
to CE (Fortaleza), estará lá, a
fim de conhecer sua banda.

Setembro, Rhoncus

Remanescentedosanos1990,
a banda de soul Setembro pas-
sou anos parada. De volta em
2013, lançou um álbum. Sex-
ta-feira,seapresentanoRhon-
cus Pub, às 22 horas. R$ 30
(eles), R$ 20 (elas).

Aline Lessa no Lalá

Ex-cantora da banda carioca
Tipo Uísque, Aline Lessa traz a
Salvador o show de seu elo-
giado primeiro álbum solo,
cheio de canções doces e in-
timistas. Sábado, 21 horas, no
Lálá, R$ 15.

MARRERO

Aposta do selo Skol Music, o
power trio Marrero reza com
fidelidade pela cartilha Josh
Homme (QOTSA) de hard
rock seco e grave, baseado
em riffs anavalhados. Há
boas faixas (Desdém, AU,
Aquele Mesmo Lance), mas
às vezes soa banal. MARRERO /

SKOL MUSIC / R$ 24,90 CCJR.

NOMENALISTAS

Batidas de rock e blues
marcam o disco de estreia
dos paulistanos. Com um
estilo despretensioso, as 13
faixas agradam logo de
primeira. As melodias são
agradáveis e as letras bem
eficazes. NOMENALISTAS /

INDEPENDENTE / ITUNES, SPOTIFY, RDIO E

DEEZER. GISLENE RAMOS

TRIO MADEIRA BRASIL

O som das cordas virtuosas
do Trio Madeira Brasil ganha
registro ao vivo. Os choros da
melhor lavra de Jacob do
Bandolim, a presença de
Yamandu Costa e a versão de
O Trenzinho do Caipira
garantem boa experiência na
audição. AO VIVO EM COPACABANA /

SOM LIVRE / R$ 24,90 DANIEL OLIVEIRA

DON HENLEY

Uma das forças criativas dos
Eagles (Hotel California), o
baterista e cantor Don
Henley lança bom álbum
solo após 15 anos parado.
Country rock até a raiz dos
cabelos, tem a moral de
convidar Mick Jagger, Dolly
Parton e outros. CASS COUNTY /

UNIVERSAL MUSIC / R$ 27,90 / CCJR.

CHICO - ARTISTA BRASILEIRO /VÁRIOS

Tudo é, ao mesmo tempo,
delicado e forte na trilha
sonora original do filme de
Miguel Faria Jr. que conta a
história de Chico Buarque.
Monica Salmaso, Carminho e
Milton Nascimento, entre
outros, tornam as músicas
ainda mais intensas. BISCOITO

FINO / R$ 34,90 / MARCOS DIAS

KARIN FERNANDES

Pianista erudita especialista
em repertório de autores
brasileiros dos séculos 20 e
21, Karin Fernandes traz
neste CD peças de Arrigo
Barnabé, Tatiana Catanzaro e
outros. Música moderna para
ouvidos apurados. CRIA - NOVA

MÚSICA BRASILEIRA VOL. 1 /

INDEPENDENTE / R$ 27,90 CCJR.

Última edição do Primavera Beatles
O festival de covers Primavera Beatles tem sua última edição
hoje, a partir das 20 horas, na Companhia da Pizza, com Júlio
Caldas (foto), Durval Caldas e Janah, entre outros. Grátis

André Oliveira / Divulgação

AGENDA
Já à venda
Holiday Festival
A quinta edição da festa já confirmou nomes
como Jorge & Mateus, Os Travessos, Harmo-
nia do Samba, Saulo, Turma do Pagode e Is-
rael Novaes em sua grade. Estádio de Pituaçu
–RuadosRádioamadores,159,Pituaçu.Ven-
das no Line Bilheteria (3035-8059). R$ 70
(pista),R$50(arquibancada),R$180(cama-
rote)/Valorespassaporte:R$130(pista),R$
90(arquibancada),R$330(camarote).8e13
dedezembro,12h.

Mariene de Castro
ArtistaseapresentacomoshowLindeza,inter-
pretandomúsicasdesuamemóriaafetiva,co-
moPorCausadeVocê,deTomJobimeDolores
Duran, e A Hora do Adeus, de Luiz Gonzaga.
Teatro Sesc Casa do Comércio - Av. Tancredo
Neves, 1.109, Pituba. De R$ 130 a R$ 100.
Dias 11 e 12 (sex e sáb), 21h; e dia 13 de de-
zembro(dom),20h.

Maroon 5
A banda de pop rock vencedora de três Gram-
my se apresenta pela primeira vez em Salva-
dor.OshowfazpartedaturnêdoálbumV.Par-
que de Exposições – Av. Luis Viana Filho, s/n,
Paralela.3ºLote:R$500LoungeVip;R$460e
R$ 230 Front Stage; R$ 280 e R$ 140 Pista.
Venda: Balcão A TARDE no Salvador Shop-
ping, Shopping da Bahia, Balcão Pida no
Shopping Piedade e www.ticketsfor-
fun.com.br.Dom,13demarço.16anos.

Portátil
Dir.:BarbaraDuvivier.ComGregórioDuvivier,
João Vicente de Castro, Luis Lobianco e Gusta-
vo Miranda. Espetáculo de improvisação em
formatolongo.Cine-TeatroCasadoComércio
– Av. Tancredo Neves, 1.109, (3273-8543).
R$ 80 e R$ 40. Dias 5 (sáb), 21h, e 6 (dom),
20h,dedezembro.

Destaques
Infantaria com Rafael Infante
Espetáculo de humor, inspirado nas situações
cotidianas, observações culturais, e habilida-
dedefazerrir.TeatroSescCasadoComércio–
Av.TancredoNeves,1109,Pituba.R$80eR$
40.Sexesáb,21h;dom,20h.12anos.

Show da Virada
Gravação do show de fim de ano da Rede Glo-
bo será feita em Salvador este ano, com atra-
çõescomoLuanSantana, IveteSangalo,Capi-
tal Inicial, Sorriso Maroto e Aviões do Forró,
dentre outros. Wet n’ Wild – Av Luiz Viana Fi-
lho,Paralela.Arenameia:R$35+taxa/Casa-
dinhaArena:R$60+taxa/ÁreaVip-frontsta-
ge meia: R$ 70 + taxa / Área Premium - front
stage (OPEN BAR) Feminino meia: R$ 130 +
taxa/masculinoR$150+taxa.Qua,19h30.

Música

Big Bands
Festival reúne apresentações de Surrmenage
e Jack Doido, DJ Bigbross e Rafael Bandeira.
Dubliners Irish Pub – Rua da Paciência, 257,
Rio Vermelho (8525-0037). Evento integra
campanhaQuandoValeoShow.Hoje,19h.

Compositores Negros
Em referência à Consciência Negra, Orquestra
Pró-Sinfônica de Camaçari realiza concerto
com repertório marcado por clássicos de no-
mes como Cartola, Tim Maia e Dorival Caym-
mi.TeatroCidadedoSaber-RuadoTelégrafo,
s/n,Centro,Camaçari(3644-9840).R$2eR$
1.Hoje,19h.

Coral Natalino
[ GRÁTIS ]
Grupo Molekas de Ouro se apresenta em cen-
trodecomprascomcançõestípicasdoperíodo
natalino. Shopping Piedade – Rua Junqueira
Ayres,165,Barris.Hoje,17h30.

Primavera Beatles 2015
[ GRÁTIS ]
OFestivaldecoverseversõesdosBeatles,pro-
movidopeloBeatlesSocialClub,realizasuaúl-
tima edição, com exposição do projeto, pre-
sença de Julio Caldas Quarteto, Janah, Durval
CaldaseparticipaçãodeVanja.Companhiada
Pizza–PraçaBrigadeiroFariaRocha,S/N,Rio
Vermelho.Hoje,20h.

Exposição
#LuzDoMundo
MostradafotógrafaLucianaBritocom40ima-
genssobresuasviagens,comcenasdocotidia-
nodaspessoaselocaisporondepassou.Alma
FineArt&Galeria–TravessaBartholomeude
Gusmão, 13, Rio Vermelho. De seg a sex, das
10h às 18h; sáb, das 9h às 13h. Entrada fran-
ca.Até30denovembro.

À Espera
ExposiçãodocatarinenseNestorJr.traz20tra-
balhos, entre aquarelas, desenhos e acrílicas,
que falam sobre a poesia do tempo e suas di-
versas possibilidades. RV Cultura e Arte - Av.
Cardeal da Silva 158, Rio Vermelho
(3347-4929). De seg a sex, das 10h às 18h, e

sáb,das10hàs16h.Até23dejaneiro.

Adereços e Luxo do Axé
Exposição visa valorizar e difundir a força e a
vaidade das baianas nas festas populares da
Bahia. Retrata a vaidade das baianas em seus
colares, brincos, anéis e adereços por meio de
30 fotografias de Genilson Coutinho. Alame-
daLuísGamadoShoppingdaBahia–Av.Tan-
credo Neves, 148, Caminho das Árvores. Ho-
rário de funcionamento do shopping. Até 30
denovembro.

Campos de Batalha
MostradoartistaalemãoStephanKaluzacom
fotos panorâmicas que colocam o expectador
dentro de um cenário onde já houve uma
guerra. Galeria Luiz Fernando Landeiro Arte
Contemporânea. Rua da Paciência, 227 - Rio
Vermelho. Entrada franca. Seg a sex, 10h às
19h,sábde10hàs14h.Até24denovembro.

Dança Comigo
A exposição, com 27 obras do artista e poeta
inglês Roger Hale, inclui pinturas e desenhos,
comotemaDança,alémdefotografias,dese-
nhosdejoias,móveisearquitetura,todospro-
duzidospeloartista.Astelastrazemascoresvi-
branteseasensualidade,característicasdoes-
tilodeHale.PalacetedasArtes-RuadaGraça,
289,Graça(3117-6984).Deterasex,das13h
às19h,esáb,domingoeferiados,das14hàs
19h.Até22denovembro.

Da Vinci – A Exibição
Mostracommaisde60invenções(44delasin-
terativas) de Leonardo Da Vinci. A exposição
aindatrazasmais importantespinturasdoar-

tista,comoréplicasdeMonalisa,aAnunciação
e a Santa Ceia. Salvador Shopping – Avenida
Tancredo Neves, 3133, Caminho das Árvores
(3417-6000). R$ 20 e R$ 10 (seg), R$ 30 e R$
15(teradomeferiados).Desegasáb,das9h
às21h,edom,das12hàs20h.Até17dejanei-
rode2016.

Faces
Mostra do fotógrafo Alvaro Villela com 15 fo-
tografias de rostos dos descendentes de qui-
lombos,apresentadosnoformatode80x120
cm,tendocomopanodefundoovídeocomos
sons captados na noite dos quilombolas na
Chapada Diamantina. Museu de Arte da Ba-
hia–MAB–Av.SetedeSetembro,2340,Cor-
redor da Vitória (3117-6902/08). Ter a sex,
das 13h às 19h; sáb, dom e feriados, das 14h
às19h.Até30denovembro.

Ibeji Eró
AexposiçãodafotógrafaAmandaOliveiratraz
fotografiascomestéticabaseadanaurbanart
e são impressas no formato de lambe-lambe,
alémdecontarcomintervençõesdoartistavi-
sualTarcioV.EspaçoXistoBahia–RuaGeneral
Labatut, 27, Barris. Seg a dom, de 9h às 19h.
Entradafranca.Até27denovembro.

Ìyèfun
Intitulada Ìyèfun - Farinha dos Humanos, Ali-
mento dos Deuses, exposição fotográfica de
Tacun Lecy apresenta a farinha de mandioca
enquantoelementoprincipal,mostrandosua
manipulação em diferentes momentos hu-
manos e sagrados. Centro Cultural Correios. -
LargodoCruzeirodeSãoFrancisco,20,Pelou-
rinho.Desegasex,das10hàs18h,esáb,das

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).

9hàs13h.At[e16dejaneiro.

Kirymuré-Paraguaçú
MostrafotográficadoartistavisualbaianoFá-
bio Duarte, intitulada Kirymuré-Paraguaçú: a
cidade grande há de ser uma grande cidade -
Série Salvador, é formada por fotografias fei-
tascomcelularepostadasnoInstagramdoar-
tista. Galeria Acbeu - Av. Sete de Setembro,
1883-Vitória.Segasex,das14hàs20hesáb,
das16hàs20h.Até12dedezembro.

Mandela em Cartaz
Mostra reúne 95 cartazes do Mandela Poster
Project, produzidos por designers do mundo
todo. Materiais sobre a vida e obra do ex-líder
sul-africano Nelson Mandela e um documen-
tário completam as atrações da exposição.
Caixa Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes,
57,Centro.Teradom,9hàs18h.Entradafran-
ca.Até29denovembro.

Novos e Antigos Momentos
Mostra fotográfica da artista Ania Billian pro-
põe unir arte e decoração por meio de 74 tra-
balhosemCanvas.LojaNovoProjeto-Av.Ma-
noel Dias da Silva, 1236, Pituba. Diariamen-
te.Até31dedezembro.

Pererê do Brasil
Mostra traz os personagens criados por Ziral-
do nas histórias em quadrinhos baseados no
folclore nacional. Caixa Cultural Salvador –
Rua Carlos Gomes, 57, Centro. Ter a dom, 9h
às18h.Entradafranca.Até29denovembro.

Sala Rubem Valentim
30 obras do pintor, escultor e gravador baia-
no,consideradoumdosmestresdoConstruti-

vismo. Museu de Arte Moderna da Bahia -
Avenida Contorno, s/n, Solar do Unhão
(3117-6139).Terasex,13hàs19h.Sáb,dom
eferiados,14hàs19h.Entradafranca.

Vernissage
Exposição fotográfica provoca uma reflexão,
comdiferentesperspectivasdoespaçourbano
de Salvador. Ciranda Café, Cultura & Artes -
Rua Fonte do Boi, 131, Rio Vermelho
(3012-3963).Diariamente,12hà0h.

Natal
Natal da Galinha Pintadinha
Umaroda-giganterepresentaaárvoredeNatal,
decoradacompinhosebolas.Abrincadeiraconti-
nuanosovosgiratórios,napiscinadebolinhas,e
noEspaçoPintadinho,comopçõesdedesenhos,
lápisdecoregizdecera.ShoppingParalela–Pra-
çadeEventos,pisoL1-Av.LuísViana,8544,Pa-
ralela. O acesso à roda-gigante custa R$ 10 por
pessoa e os demais espaços são gratuitos. Dia-
riamente durante o funcionamento do shop-
ping.VisitadaGalinhaPintadinhahoje.

Natal do Carrossel
Aestruturaécompostapor18árvorescomaté
10mdealtura,380laçose59guirlandas.Para
darumbrilhoespecial,3.514lâmpadasdeLED
eainda1.823enfeitesdiversos.Umtrenócom-
pleta o clima natalino. Shopping Bela Vista –
Alameda Euvaldo Luz, 92, Horto Bela Vista
(3038-8520). Diariamente durante o funcio-
namentodoshopping.

Parque de Natal - Salvador
Norte Shopping
DecoraçãoapostanamagiadoNatalenoresga-
tedosparquesantigos.Nocenário,umilumina-
doCarrosseléumagrandeatraçãoparacrianças
de todas as idades, além de outros brinquedos
comoaBolagira-gira,Tire-fotoseMartelodefor-
çadoNoel.SalvadorNorteShopping–Praçade
Eventos, Piso L1 - Rodovia BA-526, 305 - São
Cristóvão (3417-6500). Carrosel (Segunda a
quinta: ingressoR$8,para5minutos/Sextaa
domingo:ingressoR$10,para5minutos)Bola
gira-gira, Tire-fotos e Martelo de força são gra-
tuitos.Horáriodefuncionamentodoshopping.

Parque de Natal - Shopping
Barra
Toda elaborada nas cores branca, verde, dou-
rado e xadrez, a decoração remete a uma par-
quedediversõesnatalino, temcomoelemen-
toprincipalumgrandecarrosselespecialmen-
te construído pelo bom velhinho. Shopping
Barra-ParçaCentral -PisoL1-Av.Centenário,
2992, Chame-Chame. O acesso ao carrossel -
R$ 5 pelo convite individual ou R$ 10 pelo in-
gressofamília(3pessoas).Horáriodefuncio-
namentodoshopping.Até3dejaneiro.

Vila de Natal
Umcenárioricoemdetalhesqueresgataaessên-
ciaeossímbolosdadata.Acapelapossuinoseu
altar principal um presépio cercado de mini pi-
nheiros e, no telhado, um gnomo se encarrega
de soar o sino. Aqueles que fizerem pedidos ao
bom velhinho, poderão reforçá-los na Fonte dos
Desejos. Salvador Shopping – Av. Tancredo Ne-
ves, 3133, Caminho das Árvores (3417-6000).
Horáriodefuncionamentodoshopping.

Outros
Aulas Abertas BTCA
[ GRÁTIS ]
Balé Teatro Castro Alves (BTCA) realiza aulas
abertas de expressão corporal. Hoje, o tema
da aula é Clássicos. Voltada para profissionais
ou alunos de dança em nível avançado. 7 va-
gas.SaladeEnsaiodoBTCA,PisoC,AlaA,Tea-
tro Castro Alves – Praça Dois de Julho, s/n,
CampoGrande(3535-0600).Hoje,13h15.

Farinha é tema da mostra Ìyèfun
Em cartaz no Centro Cultural Correios, a exposição fotográfica
Ìyèfun - Farinha dos Humanos, Alimento dos Deuses, de Tacun
Lecy, mostra as diferentes manipulações da farinha de mandioca

Tacun Lecy / Divulgação

de André Mendes. Depois co-
mecei em outra bandinha de
barzinho, Os Trintões”, conta.

Em Solovera, Nalini encon-
trou o que chama de “tradutor
musical” da sua alma. “Ele cap-
tou tudo que eu queria passar,
formatou meu jeito de cantar
e compor”, diz. Em janeiro, Na-

lini estreia no Dubliner’s, em
formato mais roqueiro, com
baixo e bateria, no projeto
Quanto Vale o Show?.

SHOW: PLONGÉE, COM NALINI E JORGE

SOLOVERA / SEXTA-FEIRA, 20 HORAS /

TEATRO MOLIÈRE (ALIANÇA FRANCESA –

BARRA) / R$ 30 E R$ 15 / NALINI.COM.BR

A artista
soteropolitana
promete show
multimídia


