André Mehmari & Antonio Loureiro
Show e CD

O SHOW
Nesse show inusitado, que marca o lançamento do CD, os multiinstrumentistas André Mehmari e Antonio Loureiro se desdobram nas performances de vibrafone, piano, flauta, bateria, sintetizadores, acordeon, bandolin e voz.
O show flui em muitos momentos sonoros. Da sonoridade clara do duo de piano e
vibrafone aos momentos em que André canta e toca vários sintetizadores e Antonio
toca bateria cantando e fazem parecer que há uma banda cheia de músicos no
palco tocando vários instrumentos. A ordem do repertório e a criatividade dos improvisos imprimem o sentido e ritmo ao show que conta com a participação especial do contrabaixista Neymar Dias e do acordeonista Toninho Ferragutti.

O ENCONTRO
Sobre o encontro entre os dois artistas, Antonio Loureiro declara: “A música do André sempre foi uma referência e inspiração muito grande para mim. Desde antes
de uma oficina de música que eu cursei com ele na inspiradora cidade de Diamantina em MG. A partir dali as relações musicais e afetivas se estreitaram e fizemos
algumas coisas juntos em gravações mas nunca havíamos tocado juntos. A partir
de um convite do SESC Pompéia de juntar músicos que nunca tocaram juntos foi
que iniciamos este projeto. Então pude finalmente começar a tocar com esse músico e amigo que tanto me influencia. Das inúmeras afinidades musicais surgiu o
desejo de registrarmos este trabalho que marca definitivamente a minha carreira
musical e minha vida por poder dividir música com esse gigante da música brasileira.
Acredito que a canção e a música produzida em MG sejam um ponto de encontro
muito forte entre nós. Isso fica nítido nas composições e na facilidade de diálogo e
criação nos improvisos livres.”

O DUO

André Mehmari é também compositor, arranjador e produtor. Seus trabalhos se
estendem pelos campos erudito e popular. Escreveu para a Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo (Osesp), para a Petrobras Sinfônica, para a Orquestra Sinfônica Heliópolis e para a Sinfônica da Bahia, entre outros grupos. Realiza parcerias com os músicos Antonio Meneses, Mário Laginha, Gabriele Mirabassi, Hamilton de Holanda, Ná Ozzetti, Maria Bethânia e Mônica Salmaso.
Antonio Loureiro passeia por vários instrumentos e por vários gêneros: música
brasileira, música erudita, rock, jazz contemporâneo, música popular de câmara,
música eletrônica e eletroacústica são algumas das suas áreas de atuação. Lançou os discos solo Só (2012) e Antonio Loureiro (2010). Com Ricardo Herz, compõe um duo de vibrafone e violino. Fez parte do Quinteto Mujangué, com Arismar
do Espírito Santo, Chico Corrêa, Tiago de Moura e Zé Jarina no projeto Rumos Itaú
Cultura.

O CD
André Mehmari
Antonio Loureiro

Mehmari Loureiro Duo
repertório
A Brisa (André Mehmari)
Laginha (Antonio Loureiro)
Ciranda da Serra (Antonio Loureiro)
Baião de Miguelim (André Mehmari)
Um Mapa de Três de Pontas (André Mehmari)
Ná! (André Mehmari)
Lamento (Antonio Loureiro)
Valsa Nostálgica (André Mehmari)
Ninguém Compreende (André Mehmari)
Improvisos (Antonio Loureiro e André Mehmari)
Festa Junina (André Mehmari)
produzido por
André Mehmari

