Mauricio Musa | release para site

Conheça o eclético e versátil, MUSA
“Quanto mais você abre sua cabeça, mais possibilidades têm para criar”

Mauricio Musa ou apenas MUSA, como prefere ser chamado, se apaixonou
muito cedo pela música, logo aos dez anos de idade compôs sua primeira
canção e nunca mais parou de criar. A música do MUSA começa a partir do
momento em que ele aprende a tocar caixa na fanfarra da escola. Da caixa de
fanfarra migrou para a bateria, mas nas baquetas não cabiam suas letras e
melodias, o que tornou uma questão de tempo estar com o violão entre os
braços.
Boa música não tem estilo, ele vai do rock ao samba-enredo, do folk à MPB. O
músico acredita que essa versatilidade o influencia e inspira, sem se apegar a
ritmos, estilos, classes ou estigmas – gosta de ser eclético e de jamais
escrever em vão.

DÉCADA DE 90
MUSA lança-se em uma época marcada por bandas e músicos com estilos
indefinidos. Os artistas da Geração 90 - Raimundos, Chico Science e Nação
Zumbi - são inspirações. Esse período trouxe sonoridades muito interessantes,
como a mistura de rock e samba da banda Virna Lisi. Apesar de se encontrar
afastado do lado musical, MUSA sempre esteve atento aos movimentos e em
um constante processo criativo.
1992. MUSA toca no FICO – Festival de Música do Colégio Objetivo - evento
onde nomes da MPB/rock nacional, como Herbert Vianna (Paralamas do
Sucesso), Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), entre outros, foram revelados.
Quatro anos se passam e MUSA faz parte da dupla MUSA e Cabará, de 1996
a 1999.
Séc. XXI. Estreia da carreira solo. Lança o primeiro disco “Papo Cabeça”, em
2005.
2009. Se a vida começa aos 40 anos… faz um show intimista para fãs e
amigos com músicas do disco Papo Cabeça e sua antiga banda Taturana
Smith.

2014. Mais um disco é lançado. O trabalho traz um título bem sacado, “O
Autor”, afinal, é um álbum de músicas autorais. Produzido pelo experiente
Bozzo Barretti – Produtor e Arranjador do Capital Inicial e de outros músicos e
bandas.
2018. A dobradinha com Bozzo Barretti rende mais um fruto: o novo álbum
“Sorrisos mudam paisagens”.
MUSA continua em plena atividade. Vêm mais trabalhos e shows por aí.
Mauricio Musa, ou melhor, MUSA; apelido de infância, faz músicas sobre a vida
e para fazer parte da sua. Ouça e descubra!

MUSA – Música é tudo

