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U
berlândia recebe na noi-
te de hoje um homem de 
múltiplas artes. Além 
de cantor e compositor, 

Oswaldo Montenegro é escri-
tor, roteirista, diretor e produ-
tor de cinema e teatro e ainda 
um incentivador e inspirador 
para manifestações artísticas 
de diferentes estilos. 

Hoje, às 19h, na Praça de 
Alimentação do Uberlândia 
Shopping, com entrada franca, 
o artista carioca mostra mú-
sicas de seu mais recente tra-
balho, o álbum “De Passagem” 
(Microservice, 2011, R$ 24). 
Mas nem só das novas mú-
sicas será feita a apresenta-
ção. “Vou fazer um repertório 
misturado”, afi rmou Oswaldo 
Montenegro, que relembra, 
nesta entrevista, um momen-
to inesquecível de sua vida 
nas Minas Gerais: “Ter chega-
do aos 8 anos de idade em São 
João Del Rei e ser envolvido 
pela atmosfera da cidade”.

Com produções bem-suce-
didas na sétima arte, Oswaldo 
Montenegro teve seu primeiro 
curta, o elogiado “Close”, exi-
bido no Los Angeles Brazilian 
Film Festival no mês passado. 
E agora ele coloca as músicas 
de “De Passagem” a serviço da 
dança. Junto a bailarina Ana 
Botafogo, Oswaldo Montene-
gro deu inicio a um concurso 
que distribuirá R$ 30 mil em 
prêmios.

SERVIÇO 
Oswaldo Montenegro se apresenta hoje, 
às 19h30, com show da turnê do disco “De 
Passagem”, na Praça de Alimentação do 
Uberlândia Shopping. Entrada franca.

SHOW   MÚSICO SE APRESENTA HOJE EM UBERLÂNDIA

MÚLTIPLAS HABILIDADES DE OSWALDO MONTENEGRO
ARTE ESTÁ NA ALMA DO ARTISTA QUE EMPRESTA O TALENTO PARA SETORES ALÉM DA MÚSICA, PORÉM CONECTADOS A ELA

CORREIO DE UBERLÂNDIA: 
Você vem a Uberlândia com 
a turnê de “De Passagem”, 
mas o público ouvirá músi-
cas mais antigas? Quais as 
canções que o público mais 
pede?
OSWALDO MONTENEGRO: 
Vou fazer um repertório 
misturado. Além de músi-
cas do disco novo, vou can-
tar “Bandolins”, “A Lista”, 
“Metade”, “Intuição”, “Tra-
vessuras”, “Lua e Flor” e ou-
tras canções que fi z há mais 
tempo.

Mesmo depois de 33 anos 

você mantém “Bandolins” 
no repertório?
Sempre, com muito prazer. 
Tem músicas das quais en-
joei e outras permanecem 
novas para mim. Mas não sei 
dizer por quê. 

Foi difícil chegar aos 35 anos 
de carreira e se manter hoje, 
entre tantos estilos musi-
cais que têm qualidade du-
vidosa, mas são fortalecidos 
pela mídia?
A permanência é uma coi-
sa rara na nossa época. Fico 
feliz em durar tanto tempo. 
É uma honra e um privilégio. 

Tem um momento que você 
pode citar que tenha sido 
inesquecível em sua carrei-
ra?
Vários momentos marca-
ram a minha vida. Mas acho 
que ter chegado a São João 
Del Rei aos 8 anos de idade, 
sendo envolvido pela at-
mosfera musical e boêmia 
que cercava a vida de meus 
pais, ali, foi fundamental. 

Como surgiu essa paixão 
pela direção de cinema? 
Quais os novos planos nesta 
área?
Venho dirigindo teatro des-

de sempre. “Léo e Bia”, meu 
primeiro fi lme como dire-
tor e roteirista, é uma peça 
que escrevi em 84 e sempre 
quis roteirizar para a tela 
grande. Atualmente estou 
realizando alguns curtas e 
vários clipes que tenho dis-
ponibilizado na internet - no 
YouTube, no meu site e em 
outros lugares - como “Ve-
lhos Amigos”, “Pra ser feliz”, 
“Palma”... 

Mas tem outra coisa que ga-
nhou sua atenção nos últi-
mos meses...
O projeto que mais me em-

polga no momento é o “Prê-
mio Ana Botafogo de Dan-
ça”, um concurso que estou 
fazendo na internet ofe-
recendo R$ 30 mil para as 
melhores performances de 
dança. O objetivo é dar visi-
bilidade aos dançarinos, de 
qualquer estilo. O Brasil é o 
país da dança e esses artis-
tas raramente são vistos. 
Quero também fazer uma 
homenagem à Ana Botafo-
go, minha amiga há mais de 
30 anos e que considero uma 
referência de qualidade e 
dignidade na arte brasileira.

GUIDO MELGAR/DIVULGAÇÃO

Oswaldo Montenegro na capa do disco “De Passagem”, mais um para se juntar aos 40 álbuns já gravados na bem-sucedida carreira de mais de três décadas

SAIBA MAIS OSWALDO MONTENEGRO E ANA BOTAFOGO 

TRACKLIST – DE PASSAGEM

OSWALDO MONTENEGRO – NÚMEROS

41 CDs 
e 

5 DVDs gravados 
(2 CDs de ouro e 1 platina-1 DVD de ouro)

  Um longa-metragem 
premiado;

  1 livro infantil premiado e 
indicado pelo MEC: “O Vale 
Encantado”

  Mais de 40 trilhas sonoras 
para teatro, cinema, TV e balé

  30 turnês pelo Brasil

  19 peças musicais montadas, 
todas recordes de bilheteria:
� “Noturno”: 19 anos em cartaz
�  “A Dança dos Signos”: 7 

anos em cartaz no RJ (82 a 
89). Durante esse período 
teve mais de 1 milhão de 
espectadores contabilizados. 
Tem sido apresentada todos 
os anos, desde então, em 

vários lugares do Brasil. 
�  “Filhos do Brasil”: 5 prêmios 

no Festival de Teatro RJ-
2009: 
� melhor espetáculo júri ofi cial 

(Oswaldo Montenegro);
� melhor espetáculo 

voto popular (Oswaldo 
Montenegro);
� melhor direção (Oswaldo 

Montenegro), 
� melhor trilha sonora (Oswaldo 

Montenegro)
� melhor iluminação (Oswaldo 

Montenegro); 
� Virou programa de TV no 

Canal Brasil: “Na Trilha de 
Macunaíma” 

SITE: WWW.OSWALDOMONTENEGRO.COM.BR

1. Não importa por quê
2. A vida quis assim
3. Eu quero ser feliz agora
4. Palma
5. Todo mundo tá falando
6. Velhos amigos

7. De passagem
8. Sem susto
9. Asas
10. Quem é que sabe?
11. Anda
12. Pra ser feliz

Assista no site do CORREIO a um 
vídeo com Ana Botafogo e Oswaldo 

Montenegro falando sobre o 
Prêmio Ana Botafogo de Dança e ao 

videoclipe de “A vida quis assim”, de 
Oswaldo Montenegro.

Assista no site do CORREIO a umA i i d

NO SITE

w w w. co r r e i o d e u b e r l a n d i a . co m . b ri d b l d i b

DIVULGAÇÃO

Os interessados devem enviar 
suas performances fi lmadas em 
qualquer tipo de equipamento 
e utilizar como trilha sonora 
músicas do álbum “De Passagem”, 
de Oswaldo Montenegro, que 
será disponibilizado inteiro 
para download gratuito aos 
participantes. O candidato 
pode concorrer com quantas 
performances quiser, sendo

apenas uma canção por 
performance. As inscrições e 
envio dos vídeos vão até 31 de 
janeiro de 2013. As premiações 
serão: R$ 10 mil para a melhor 
performance de grupo, R$ 5 
mil para melhor performance 
individual, R$ 10 mil para 
performance de grupo com maior 
acesso no YouTube e R$ 5 mil para 
performance individual com maior

acesso no YouTube.
Informações: www.
oswaldomontenegro.
com.br/concurso. 


