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De instrumento em instrumento encontrou o seu próprio: a voz. E
foi através da composição, ao perceber que suas músicas surgiam
com letras, que o canto se fez. Como não poderia ser de outro
modo, a formação musical de Dani Gurgel permeia e repercute
em sua música e em sua voz.
Depois de três discos privilegiando a produção de seus contemporâneos: o EP “Dani Gurgel” (2007), “Nosso” (2008) e “Agora”
(Artistshare, 2009), que conta com a participação de outros 22 jovens compositores e músicos da cena brasileira, Dani aventura-se
em sua escrita e interpretação próprias em seu mais recente
álbum, o DVD e CD “Viadutos” (Borandá, 2010/2011).
Gravado ao vivo no topo do edifício homônimo no centro de São
Paulo, “Viadutos” traz pequenos contos da cidade, inaugurando
um ciclo mais autoral, em que Dani apresenta parcerias com Filó
Machado, Maria Schneider, Sara Serpa, Rômulo Fróes, Rafa Barreto, Fabio Cadore, Vicente Barreto, entre outros. Conciso por seu estilo de composição, o disco vai do pop ao erudito, navegando
livremente pela música brasileira sob um olhar jazzístico, com arranjos e harmonias sofisticados, trazendo a música acima de
quaisquer adornos.
Dani apresenta-se com a mesma banda que figura em suas
gravações: o produtor de seus quatro discos, Thiago “Big” Rabello,
na bateria; Debora Gurgel, pianista e arranjadora; Michi Ruzitschka no violão e guitarra; Daniel Amorin ao contrabaixo e Rodrigo
Costa na engenharia de áudio. Seus shows trazem canções gravadas por Dani em seus últimos trabalhos, além de algumas releituras e composições inéditas.
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Release

tou em um estilo de interpretação que utiliza a voz como um instrumento, colocando-se junto aos músicos de igual para igual.

Biografia

Foi curadora e intérprete convidada da Orquestra Tom Jobim no
concerto”Jovens à vista”, inspirado em seu trabalho “Agora – Dani
Gurgel e Novos Compositores”, que conta com a participação de outros
22 jovens artistas e foi lançado mundialmente pelo selo norte-americano
ArtistShare™. Participou do programa Som Brasil, da TV Globo, homenageando Ataulfo Alves; e interpretou canções de Tom Jobim no programa Mosaicos, da TV Cultura.

Inquieta, Dani Gurgel usa – e abusa – da internet para divulgar sua
música. Em 2010, visitou diversas cidades requisitadas pelos seus fãs
através de uma pesquisa, que seu público respondeu em troca de um
mp3. Recentemente criou o site Música de Graça, no qual convida um
grupo de artistas por mês para gravar uma faixa inédita e um
bate-papo para download gratuito. Dessas e de outras fala Diga Você,
samba ligeiro de Dani e Filó Machado que, não por acaso, teve seu
título dado pelo público através do seu blog: “Baixe-me, troque-me,
toque-me, peça-me, cante-me, fale-me, ouça.”.

Como compositora, Dani assume frequentemente o papel de letrista.
Tem parcerias com diversos compositores, entre eles Rafa Barreto,
Vicente Barreto, Maria Schneider, Filó Machado, Edu Luke, Romulo
Fróes, Sara Serpa e foi gravada por cantoras como Joana Duáh, Tatiana
Parra e Adriana Godoy.

Dani trilhou uma escalada de instrumento a instrumento até encontrar
o seu: a voz. Como instrumentista foram 15 anos. Passou a maior parte
do tempo como saxofonista, tocando sax tenor na big band de Roberto
Sion, e sax barítono e soprano com o Zimbo Trio. O interesse pelo canto
veio quando começou a interpretar suas próprias composições, e resul-

Além do trabalho musical, Dani desenvolve também um trabalho
reconhecido dentro do campo visual, que une fotografia e música – não
apenas agrupadas, mas interlaçadas em cada aspecto e contexto. Da
Pá Virada, seu estúdio fotográfico e produtora, representa Dani Gurgel
em todos os formatos visuais, incluindo vídeo e design.

Discografia
EP Dani Gurgel (2007)
CD Nosso (Dá Pá Virada, 2008/Borandá, 2010)
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CD Agora (ArtistShare™, 2009/Borandá, 2010)
DVD Viadutos (Borandá, 2010)
CD Viadutos (Borandá, 2011)
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“Com bom background e futuro promissor, ela trilha caminho próprio
sempre em colaboração com compositores e músicos de sua geração.”

Lauro Lisboa Garcia - Estado de São Paulo - 11.09.2009
“Digna representante de uma nova Geração
musical, ao mesmo tempo clássica e inovadora.”

Edouard Launet - Libération, Paris - 12.02.2009
“Ela não é mais uma jovem promessa,
Já está no topo da lista das melhores cantoras do brasil”

Roger Marzochi – Agência Estado – 24.12.2010

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.
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