
Inovação artística em tempos de pandemia:

sambista gaúcho transforma quintal em estúdio a céu aberto

“Buscar no pensamento sempre um motivo para tocar bem forte o coração e, com

muita calma, me entregar de corpo e alma dando vida à criação”, assim canta Rodrigo

Fontoura. Músico, compositor, educador musical e produtor, o sambista gaúcho mergulha

no  desafio  de  continuar  produzindo  arte  em  tempos  de  pandemia  e,  explorando  as

possibilidades ao seu alcance, transforma o quintal de sua casa em um estúdio a céu

aberto.

Há cinco anos, Rodrigo Fontoura atua diretamente com produção musical e criação

de álbuns,  trilhas e documentários.  Foi  músico acompanhante de nomes com grande

expressão nacional e internacional, como Monarco, Tantinho da Mangueira, Kiko Freitas e

Luciano Leães. É também produtor artístico e cultural e membro do Instituto Brasilidades,

que cria  e promove iniciativas em projetos sociais  na busca de afirmação da Cultura

Popular Brasileira no Rio Grande do Sul.

Adaptando-se à realidade do isolamento social, Rodrigo inova ao produzir música e

usa o quintal de sua casa para gravar o seu primeiro EP. Intitulado As Canções do Meu

Quintal,  é constituído por  quatro canções autorais,  compostas com vários parceiros à

distância e gravadas pelo cantor durante a quarentena no quintal de sua casa, na zona

sul de Porto Alegre/RS. Longe do ambiente controlado dos estúdios, o artista explora a

liberdade de criação para produzir um som leve e orgânico, que mescla a captação direta

de instrumentos ao vivo e virtuais e harmoniza os arranjos com os elementos sonoros

naturais de seu estúdio inusitado. O canto dos pássaros, o barulho das árvores e o latido

dos cães compõem o plano de fundo do EP, que apresenta uma roupagem diferente e

inovadora quando comparado ao que se produz atualmente no mercado.

Projeto premiado pelo Fundo de Arte e Cultura da Secretaria de Cultura do Estado

do RS e da Universidade Feevale, o EP As Canções do Meu Quintal está disponível nas

plataformas musicais de streaming e no Youtube.


