Repertório fundamental da história do tango em show no StudioClio
Show
Tango – show histórico
Com Carlito Magallanes e Maurício Marques
Dias 18 e 19 de agosto, quinta e sexta-feira, às 21h
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa – (51) 3254 7200
www.studioclio.com.br
Nascido nos subúrbios de Buenos Aires, o tango ganhou o mundo com sua
sonoridade única, sensual, boêmia e nostálgica. Elemento identificatório da alma
portenha, o tango conduzirá show histórico que acontece nos dias 18 e 19 de agosto,
quinta e sexta-feira, às 21h no StudioClio.
A rápida propagação deste ritmo, historicamente relacionado aos bordéis e às
pessoas mais pobres, deveu-se à região portuária em que ele se desenvolveu. Os músicos
Carlito Magallanes, no bandoneon, e Maurício Marques, no violão de 8 cordas,
apresentarão o repertório fundamental desta história, que se renova até os dias de hoje.
Serão interpretadas composições de Carlos Gardel (1890 – 1935), inventor do
tango-canção e grande divulgador do ritmo no exterior, e Astor Piazzolla (1921 – 1992),
que rompeu com os esquemas do tango clássico criando novas perspectivas sobre o ritmo
nos anos 1960. Canções de nomes como Julian Plaza (1929 – 2003) e Mariano Mores
(1918) também entrarão no programa.
Os ingressos podem ser adquiridos pela página www.studioclio.com.br pelos
valores de R$ 50 (público em geral) e R$ 40 (professores, estudantes e seniores). O
StudioClio fica na Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa. Mais informações pelo
telefone (51) 3254 7200.
Carlito Magallanes
Cantor, instrumentista e professor uruguaio, radicado em Porto Alegre desde 1975.
Dedica-se principalmente ao tango.
Maurício Marques
Formado em violão na Universidade Federal de Pelotas, é compositor, professor de
música, arranjador e instrumentista. Venceu diversos festivais de música. Se apresenta
em formato solo e em grupo, tendo por base os ritmos do folclore gaúcho.
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