Ana Lonardi brilha na nova safra de cantoras brasileiras

A cantora e compositora Ana Lonardi é apontada como uma das promessas da nova geração
de artistas brasileiras. A técnica vocal e as belas nuances com que canta Jazz, MPB e Samba
de Raiz, chamaram a atenção de personalidades nacionais da crítica e da música, como Carlos
Alberto Mattos, crítico de cinema da revista Filme Cultura, e o compositor Ronaldo Bastos,
do Clube da Esquina, para quem a cantora é uma “artista talentosíssima”.

Ana Lonardi já dividiu palco com nomes de peso da música brasileira, entre os quais os
gaúchos Geraldo Flach e Julio Herrlein, o paulista Arrigo Barnabé e o compositor carioca Edu
Krieger, autor de hits da MPB e requisitado por estrelas como Roberta Sá, Maria Gadú e
Maria Rita. Como intérprete e compositora, a artista tem participado de projetos musicais e
produções fonográficas no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

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. Aos 25 anos, a bela morena tem presença forte no palco e já trilhou carreira de êxito no
mercado publicitário, dando voz a centenas de peças vinculadas em todo o Brasil. Ana
Lonardi atua também como preparadora musical especialista em Música Popular e foi
convidada, este ano, pela Orquestra da Unisinos para ser a solista dos concertos “Clássicos do
Cinema”.

Atualmente, Ana

finaliza seu primeiro álbum a ser lançado em 2013. A obra terá

composições próprias, releituras e canções inéditas de compositores brasileiros. As
composições da artista são influenciadas pelo Samba, MPB e Jazz, estilos que formam a
identidade musical de Ana Lonardi.
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