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Confesso que me surpreendi ao ouvir as primeiras faixas do álbum de estreia do duo 
Andrés Beeuwsaert & Tatiana Parra. Ele tem 32 anos e é mais conhecido como pianista e 
vocalista do Aca Seca Trio, um dos grupos mais cultuados da nova música popular argen-
tina; aos 30 anos, ela é uma das cantoras mais talentosas que despontaram durante a 
última década, na cena da música popular brasileira. Imaginando que ouviria um repertório 
baseado em canções, fui surpreendido pela beleza das composições instrumentais que 
abrem esse disco, como um onírico prelúdio.

“Tanto em minha vivência como na de Tatiana, a música instrumental e a canção convivem 
no mesmo lugar, são partes da mesma coisa”, afirma Andrés Beeuwsaert (pronuncia-se 
“andrês beussár”), evidenciando que, pelo menos para alguns músicos de sua geração, 
essa desgastada dicotomia não tem sentido. “Quem faz música instrumental muitas vezes 
também faz canção, pois uma composição instrumental pode ter a mesma forma de uma 
canção. A única diferença entre elas é que a música instrumental não precisa de um 
texto”, argumenta.

Andrés está certíssimo. Ele e Tatiana demonstram em seis das treze faixas do CD “Aqui” 
que não necessitam de palavras para conquistar qualquer ouvinte sensível e desprovido de 
preconceitos musicais – bastam a voz e o piano. Como em “Brincando Com Theo” (da flau-
tista Lea Freire), cuja melodia saltitante parece inspirada nas travessuras de uma criança; 
ou na vertiginosa “Milonga Gris” (de Carlos Aguirre), que mistura ritmos de baião e mara-
catu ao popular gênero musical nascido nos Pampas argentinos; ou ainda na lírica 
“Sonora”, composta pelo próprio Andrés, cuja melodia alça voos com a leveza dos vocais 
de Tatiana.

Em outras faixas, para evitar o risco da monotonia, Andrés tomou o cuidado de ampliar os 
timbres que utiliza nos arranjos, colorindo a voz de Tatiana e seu piano com intervenções 
de outros instrumentos. Para gravar “Salida”, delicada composição de sua autoria, convo-
cou o violoncelo expressivo de Heloísa Meirelles. “Ventania”, outra milonga tingida com 
ritmos de baião, conta com a flauta de Lea Freire, à qual Andrés dedica essa composição. 
Em “Jardim”, o próprio compositor e violonista Conrado Goys interage com o piano e a voz 
da cantora.

Não estranhe se, ao ouvir as composições de Andrés, em algum instante você tiver a im-
pressão de reconhecer um fragmento de uma melodia de Egberto Gismonti ou Hermeto 
Pascoal. Andrés cultiva uma relação bastante íntima com a música brasileira desde muito 
cedo. “Na mesma época em que comecei a ouvir o jazz de Pat Metheny e Keith Jarrett, eu 
também já ouvia muito a música instrumental de Gismonti e Hermeto, além de outros 
grandes compositores brasileiros, como Tom Jobim, Chico Buarque e Milton Nascimento. 
Eles são como a coluna vertebral de minha música”, reconhece.

Tatiana e Andrés se conheceram no início de 2008, por meio do site MySpace. Interessada 
em se aprofundar mais na música latino-americana contemporânea, ela viajara pouco antes 
para Buenos Aires, onde foi apresentada por uma amiga à música do Aca Seca Trio. “As har-
monias do Andrés e do Juan Quintero seguem por caminhos extremamente inusitados, mas 
o que mais me encantou no Aca Seca foi a singeleza da música que eles fazem. Para chegar 
a esse grau de concisão é preciso amadurecer muito”, observa a cantora.

Seduzida pela música do trio argentino, Tatiana teve uma ideia incomum para conhecê-lo 
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pessoalmente: assumiu a produção de dois shows do grupo, em março daquele mesmo 
ano, no Sesc Pompéia, em São Paulo. “Quando nos encontramos, já me veio a sensação 
de que ainda iria fazer algo com eles. Logo nos demos conta de que tínhamos muito em 
comum”, relembra. Sua previsão não demorou muito a se concretizar. No ano seguinte, ela 
e Andrés começaram a se apresentar em duo, ocasionalmente. E ao gravar “Inteira”, seu 
álbum de estreia lançado pela Borandá, em 2010, pôde enfim contar com os vocais do Aca 
Seca, na faixa “Choro das Águas” (de Ivan Lins e Vitor Martins).

Se, em seu primeiro disco, Tatiana atuou mais como intérprete, enfatizando a relação com 
a palavra, com as letras das canções, no duo com o piano de Andrés seu enfoque é es-
sencialmente musical – ela utiliza sua voz como um instrumento. “Esta formação é desafi-
adora. É uma delícia cantar livre, sem baixo ou bateria, mas também muito arriscado. É 
como andar num trapézio sem rede de proteção”, compara a cantora.

O talento e o potencial do duo foram rapidamente reconhecidos. Ao receber da Funarte o 
Prêmio de Apoio à Gravação de Música Popular, Tatiana e Andrés conseguiram viabilizar a 
produção de seu disco – gravado em apenas três dias, em outubro de 2010, no Espaço 
Cachuera!, em São Paulo. “Fiz meu primeiro disco com muita calma, aos poucos, já este 
foi o oposto. Gravar em tão pouco tempo foi uma experiência muito rica, um grande desa-
fio”, avalia a cantora.

Andrés ressalta o fato de o repertório do álbum incluir vários compositores com os quais 
ele e Tatiana cultivam uma relação de amizade. É o caso do argentino Carlos Aguirre e dos 
brasileiros Lea Freire e Conrado Goys, já mencionados aqui, assim como o chileno Javier 
Cornejo, autor da singela “Cueca de Agua” – única faixa do disco cantada por Andrés, em 
espanhol. “Gostamos de reunir músicas de outros países da América Latina, não só de 
Brasil e Argentina”, comenta o pianista.

Entre os compositores brasileiros com os quais o duo tem afinidade musical e pessoal 
também estão André Mehmari e Sérgio Santos, cuja bela canção “Vento Bom” antecede, 
no disco, “Estrela da Terra”, uma das joias da parceria que Dori Caymmi cultiva há décadas 
com o letrista Paulo César Pinheiro. Já o argentino Pedro Aznar (com o qual Andrés tocou 
durante quatro anos) musicou, com muita sensibilidade, “Tankas”, poema de seu conter-
râneo Jorge Luis Borges, cantado em espanhol por Tatiana.

Dois clássicos da canção do século XX, letrados pelo carioca Braguinha, entraram no 
repertório de Tatiana e Andrés a partir do convite para se apresentarem no “Som Brasil”, 
o programa musical da TV Globo. A romântica “Luzes da Ribalta” (de Charles Chaplin) 
ressalta a capacidade interpretativa e a afinação perfeita de Tatiana. Já a versão do choro 
“Carinhoso” (Pixinguinha) revela a inventividade de Andrés como arranjador. “Um 
brasileiro dificilmente conseguiria fazer algo tão ousado”, elogia Tatiana. “Sei que ‘Carinho-
so’ é uma espécie de hino para os brasileiros, mas para um argentino essa canção tem um 
peso diferente. Foi mais fácil para mim”, justifica Andrés.

Escolha perfeita para fechar o álbum, “Corrida de Jangada” (de Edu Lobo e Capinan) é outro 
clássico da MPB que já fazia parte das apresentações do duo antes da gravação do disco. No 
contagiante arranjo de Andrés, cantado com graça e elegância por Tatiana, chama atenção o 
inusitado contraponto desenhado pelo piano.

Depois de saborear as 13 faixas de “Aqui”, fiquei pensando que um álbum como esse seria 
quase impensável décadas atrás. Além de tratar a canção e a música instrumental com o 
mesmo grau de admiração e entusiasmo, deixando os preconceitos de lado, Andrés e Tatiana 
parecem vislumbrar o futuro de um continente mais unido por meio da música. Tomara que 
eles estejam certos. Nossos ouvidos e sensibilidades só vão ganhar com isso.   
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Andrés Beeuwsaert nasceu em Olavarria, cidade da província de Buenos Aires (AR), em 1978. Ini-
ciou os estudos de piano aos 13 anos, quando entrou em contato com o repertório erudito e 
jazzístico. Desde então, passou a ser convidado por diversos músicos da cena local, nacional e in-
ternacional, como Fat’s Fernandez, Charly Garcia, Guillermo Vadala, Mono Fontana, Hugo Fattoruso 
e Joe Lovano, entre outros, tanto para apresentações ao vivo, quanto para gravações.

Graduou-se em Composição na renomada Universidade Nacional de La Plata, onde conheceu os 
músicos Juan Quintero e Mariano Cantero. Com eles, há dez anos, formou o trio Aca Seca, hoje 
uma referência da música popular Argentina (foram homenageados pela Fundação Konex como 
uma das 100 personalidades mais marcantes da música nos últimos 10 anos).

Integrou, entre 2001 e 2005, o trio do baixista argentino Javier Malosetti, com quem se apresentou 
em diversas capitais e cidades do interior da Argentina, bem como em festivais internacionais 
(Espanha, 2001; França, 2002). Ainda com esse trio, participou da série televisiva exibida pela 
emissora Telefé Música para Soñar, onde acompanhou mais de 60 nomes da música argentina.

Durante 5 anos (2004-2009), fez parte da banda do reconhecido músico argentino Pedro Aznar 
(vocalista do Pat Metheny Group durante 10 anos), com quem gravou 4 CDS, além de realizar nu-
merosas turnês nacionais e internacionais (Chile, Brasil, Uruguai, Colômbia, Honduras, Costa Rica, 
Equador e Espanha). Em 2005, Andrés recebeu o prêmio Clarín na categoria Revelação – Jazz.

Em 2009 lançou seu primeiro trabalho solo (Dos Rios), ao lado dos músicos Fernando Silva, Victor 
Carrion, Dutil Ezequiel e Juampi di Leone. O disco, muito bem recebido pela crítica, vem se desta-
cando no cenário latino, asiático e europeu.

ANDRÉS BEEUWSAERT
www.myspace.com/andresbeeuwsaert www.tatianaparra.com.br

São raros os artistas da geração de Tatiana Parra que possuem sua bagagem profissional. Trabalhan-
do desde os 5 anos, a intérprete e compositora paulistana é conhecida e admirada no meio musical 
por participações em shows e discos dos mais variados nomes: de Ivan Lins a Omara Portuondo, 
de Rita Lee a Chico Pinheiro, passando por Toquinho, Sandy & Júnior, André Mehmari, Dante Ozzetti e 
dezenas de outros. Começou a carreira cantando peças publicitárias em diversos estúdios de São Paulo.

Gravava jingles e CDs infantis com Hélio Ziskind enquanto seguia nos estudos de piano erudito, 
chegando a ser premiada em concursos na adolescência. Obteve o 1º lugar em Araçatuba, 1992; 
2º lugar no Rio de Janeiro, em 1993; Menção Honrosa no Concurso Cláudio Arrau, no Chile, em 
1993; 1º lugar no concurso Art Livre (SP), em 1994.

Em 2003, passou a integrar o grupo do violonista e compositor Chico Pinheiro, com quem realizou 
turnês anuais, participando ainda do segundo disco do artista, “Tocador de violão”. Sua voz pode 
ser ouvida em mais de 30 discos lançados por diversos artistas, como Theo de Barros, Toquinho, 
Flávio Henrique, Fábio Torres, Zeli e Carlos Careqa além dos projetos fonográficos “Sobras Reple-
tas”, em homenagem a Maurício Tapajós, e “Manuscrito Sonoro”, de Hermínio Bello de Carvalho. 

Em junho de 2010 lançou seu primeiro CD solo (Inteira), que conta com participações de César Ca-
margo Mariano, Naylor Proveta, Teco Cardoso, além do trio argentino Aca Seca.

Graduada em Canto pela Faculdade Santa Marcelina, Tatiana Parra estudou antes com Luciana Horta 
e Regina Machado. Em 2008 foi selecionada para participar de uma semana de curso sobre impro-
visação vocal com Bobby Mcferrin, em Nova York. Em 2010, estudou fisiologia e técnica vocal com a 
educadora norte-americana Jeannie Lovetri. No mesmo ano, investigou a técnica Alexander aplicada 
ao canto com Izabel Padovani, em São Paulo. Atualmente dedica-se à pesquisa de seu trabalho de 
mestrado, pela Unicamp, sobre a busca de uma linguagem brasileira na improvisação vocal.

TATIANA PARRA
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merosas turnês nacionais e internacionais (Chile, Brasil, Uruguai, Colômbia, Honduras, Costa Rica, 
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BORANDÁ
Com a certeza de que há público e mercado ainda não descobertos pela música 
brasileira, tanto no Brasil como no exterior, o selo Borandá (nome de uma canção de Edu 
Lobo e também uma expressão nordestina que significa ‘vamos embora andar’) tem uma 
nova concepção para a produção e promoção da arte brasileira. A empresa trabalha os 
projetos de seus artistas a partir do chamado “conceito 360 graus”, que contempla as 
atividades de produção fonográfica, agenciamento de shows, edição de músicas, 
marketing e venda direta de produtos.

Convicta de que a Internet é uma ferramenta imprescindível para a divulgação desses 
trabalhos, a Borandá cria, por meio do mundo virtual e da realização de shows e 
concertos no Brasil e no exterior, instrumentos que levam a magia e a diversidade da 
música brasileira a novos públicos. Dessa forma, cumpre a missão de viabilizar a 
produção musical artística brasileira com estratégia e inovação. 

+55 11 2362 9906
+55 11 2359 7158
+55 11 7257 5557
fernando@boranda.com.br
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