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Mario Adnet sempre nos propõe um passeio: em seus discos, já revisitou 
Tom Jobim, Moacir Santos, Luiz Eça, Baden Powell.  Seu novo trabalho, Um 
Olhar sobre Villa-Lobos, tem como ponto de partida a obra do compositor 
que, segundo ele, musicalizou o Brasil. Passageiros sentados à janela desse 
trem caipira vão reencontrar Villa-Lobos, descobrir nuances despercebidas 
em sua obra e ouvir sua música pelos ouvidos de Adnet. 

“Posso dizer, com segurança, que ele lavou a alma de várias gerações que 
passaram a gostar de música por sua causa. Colocou todo o Brasil para 
cantar: pobres, ricos, em colégios e nos estádios de futebol”, diz Mario, 
lembrando que sua mãe, aluna de canto de uma irmã de Mindinha (segunda 
mulher do compositor) estava entre os milhares de brasileiros que se 
apresentaram em corais para Villa-Lobos. “Mas, apesar de ser tão popular, 
de adorar a rua, Pixinguinha, Cartola, Donga, o compositor, naquela 
época, só teve como caminho as salas de concerto.”

“O meu desejo foi mostrar a música de Villa-Lobos sem fronteiras”, explica 
Adnet. A escolha do repertório foi intuitiva. “Joana (Adnet) e eu escolhemos 
pelo ouvido e, depois, quando percebemos, tínhamos coberto fases de toda 
sua vida”.  Depois, hora de se debruçar nos arranjos e orquestrações. “Não 
mexi muito. Porque é genial. É genial! Não desconstruí. Não desmontei o 
que ele fez.”

Algumas músicas que eram para piano ganharam orquestra. Temas com 
canto lírico foram transformados para o popular sofisticado, como “Dança 
(Martelo)”, das “Bachianas Brasileiras nº 5”, interpretada por Mônica Salmaso.

Mario Adnet
Um Olhar sobre Villa-Lobos
www.boranda.com.br/marioadnet

Acervo do Museu Villa-Lobos



Lá vai o trem sem destino,
pro dia novo encontrar, 
correndo vai pela terra,

vai pela serra,
vai pelo mar.”

Mario também canta no disco, assim como “dois 
patrimônios da nossa cultura”, Milton Nascimento e
Edu Lobo, e mais Muiza Adnet e Paula Santoro. 
Yamandu Costa participa com seu violão em duas faixas. 

Ao longo do trabalho, as peças de Villa-Lobos foram se 
transformando em pistas, ajudando Mario a percorrer os 
caminhos da música brasileira. “Porque Villa-Lobos é 
o pai da música brasileira contemporânea, influenciou 
gerações e gerações. Quando você escuta as Bachianas 
e os Choros, vê que tudo está lá.”

Mas, ao mesmo tempo, Mario deu à música de Villa-
Lobos inspirações de seus próprios descendentes. “Em 
‘Abril’ fiz um arranjo que tem muito de Tom Jobim. 
‘Improviso nº7’ se transformou num choro no melhor 
estilo Moacir Santos com lembranças de Radamés 
Gnattalli. O próprio Villa-Lobos dizia que suas músicas 
eram cartas que ele escreveu à posteridade, sem esperar 
resposta. Eu sou um dos que estão respondendo, 
também sem esperar retorno...”

Jô Hallack – outubro 2012
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Um olhar sobre a história do Brasil.
Uma honra e um marco para a Borandá. 

O Brasil é o país do mundo que mais possui matrizes musicais, 
algumas pouquíssimo exploradas pelo mundo, e mesmo dentro de 
nosso país. Ora elas podem estar contidas em uma estética, como 
a Bossa Nova ou o Clube da Esquina, ou também representadas 
pelos artistas, únicos em sua criação, como Tom Jobim, Edu Lobo, 
Moacir Santos ou Milton Nascimento. Villa-Lobos é, com certeza, 
uma das mais importantes matrizes de nossa música e conhecer sua 
obra é um pré-requisito para entender nossa história das últimas 
décadas. 

Quando fui ao Rio para conhecer Mariza e Mario Adnet, tive a alegria 
de ser recebido por uma família que respira música brasileira e é 
responsável por revisitar várias destas matrizes, com um trabalho 
de qualidade excepcional e olhar contemporâneo. Eles trazem 
oportunidades para que estes criadores essenciais sejam conhecidos 
e apreciados por novos públicos – trabalho fundamental hoje em 
dia, quando o excesso de informação tenta nos fazer esquecer o 
que é realmente importante: de onde viemos.

Ao completarmos 3 anos da Borandá, ter a honra e o privilégio de 
compartilhar o lançamento deste projeto com a Adnet Música é 
como um presente de aniversário especial e um marco em nossa 
breve, porém intensa história. Tudo ganha ainda mais significado 
pela presença de Edu Lobo, compositor da canção “Borandá”, como 
um dos convidados, participando deste time de bambas. 

Obrigado, Mario e Mariza Adnet, por este belo presente para a 
Borandá, e para o mundo!
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