Ana Lonardi e Grecco Buratto em Porto Alegre
Uma única apresentação reuniu no palco do Teatro Túlio Piva, em Porto Alegre, na última
terça-feira (23), dois talentos gaúchos que transitam com êxito nas cenas musical nacional e
internacional, Ana Lonardi e Grecco Buratto. Um único e exclusivo espetáculo marcado pelos
ritmos MPB e Samba deu o tom ao encontro dos artistas, que cantaram com todo ritmo e
harmonia que os estilos proporcionam e merecem. O espetáculo marcou o início de uma
parceria entre os artistas, iniciada pela internet, e que já vislumbra futuros trabalhos
conjuntos. Na oportunidade, os artistas interpretaram canções famosas de outros autores e
apresentaram ao público, que lotou o Teatro, composições próprias.
A cantora e compositora Ana Lonardi tem se destacado como uma das promessas da nova
geração de artistas brasileiras. A técnica vocal e as belas nuances com que Ana Lonardi canta
Jazz, MPB e Samba de Raiz, chamam a atenção de críticos musicais. Jovem, aos 25 anos, a
bela morena tem presença forte no palco. No cinema, foi protagonista do filme “Nervos de
Aço”, de Maurice Capovilla, ao lado de Arrigo Barnabé. O longa, inspirado na obra de
Lupicínio Rodrigues, coproduzido pelo Canal Brasil e indicado ao Festival de Cinema de
Havanna 2012, tem lançamento previsto para 2013. Ana Lonardi já dividiu palco com nomes
de peso da música brasileira. Seu primeiro disco sairá em 2013 e terá composições próprias,
releituras e canções inéditas de compositores brasileiros.
Grecco Buratto é cantor, compositor, guitarrista, arranjador e produtor. Estudou no
Musicians Institute, em Los Angeles, onde iniciou a carreira e segue atuando. Grecco teve a
oportunidade de gravar com artistas renomados como Pink, Macy Gray, Dionne Warwick,
Earth Wind and Fire, Cristina Aguilera e George Duke. Acompanhou Shakira, na turnê de
2011, e outros músicos internacionais como k.d. lang, Enrique Iglesias, Anastacia, Andrea
Bocelli e Mandy Moore, além de lendas do jazz como Sérgio Mendes , Airto Moreira e Flora
Purim.
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Atualmente, como guitarrista, acompanha o cantor Leehom Wang na turnê Music Man II, e
como compositor, grava o primeiro disco. “Essas coisas todas” explora ritmos brasileiros,
numa pegada bem MPB. A produção contou com sessões em Los Angeles, Nova Iorque, Paris
e Madri, com a participação da k.d. Lang e do cantor espanhol Antonio Carmona. Grecco fez
participação especial no show da cantora caboverdiana Mayra Andrade no Carnegie Hall, em
Nova Iorque, e no La Cigale, em Paris, quando tocou uma canção escrita por ele
especialmente à artista.
O show de Ana Lonardi e Grecco Buratto tem gestão e produção cultural de Joka Alovisi e
fotografias de Raul Krebs. Os ingressos custam R$ 20,00, no local, e quem mandar o nome
para a “lista amiga”, paga apenas R$10,00. Os artistas contam com o apoio de Casatua
Bistrô, Mercatto d' Arte e Culinária Colher de Pau Artesanal.

O que: Show de Ana Lonardi e Grecco Buratto
Quando: 23 de outubro – terça-feira
Horário: 21h
Onde: Teatro Túlio Piva – Rua da República, 575
Ingressos: R$ 20,00 no local e R$ 10,00 lista amiga – enviar e-mail com nomes
até 22/10 para showanaegrecco@gmail.com
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