PERSPECTIVA – CIRCUITO CULTURAL UFMG
Clube da Esquina 50 anos
Rodrigo Borges
Música popular brasileira
Data: 03 de junho de 2022 –Sexta-feira
Horário: 20h
Local: Conservatório UFMG – Av. Afonso Pena, 1534 – Centro BH/MG
Uso obrigatório de máscara.
Entrada franca
Info: 3409-8300
No dia 03 de junho, sexta-feira às 20h, o Projeto Perspectiva/Circuito Cultural
UFMG recebe o cantor, compositor e instrumentista Rodrigo Borges, artista versátil,
transita do pop à MPB, mantendo o legado musical da família Borges.

O show será uma homenagem aos 50 anos do Clube da Esquina com interpretação de
canções marcantes do lendário álbum duplo lançado em 1972, considerado um dos
maiores clássicos da Música Popular Brasileira. “Trem azul”, “Paisagem na janela” e
“Tudo o que você podia ser” estão no repertório do show - e também “Nuvem Cigana”,
que marca em especial a trajetória do músico, pois foi a primeira música que Rodrigo
Borges aprendeu a tocar.
Além da homenagem, o músico também apresentará canções do seu mais recente
álbum, “Assim que a vida quiser", que tem contribuições de relevantes nomes da
música brasileira, inclusive de letristas do Clube, como Márcio Borges e Murilo
Antunes.
Sobre o músico:
Filho de Marilton Borges, primogênito da família artística, lançou seu primeiro álbum
solo, "Qualquer Palavra", em 2011, no qual dividiu os vocais com Lenine na faixa título.
Com 25 anos de carreira, já participou dos principais festivais e eventos culturais de
Minas e projetos em São Paulo. Além do lançamento de seu segundo disco, "Assim que

a vida quiser", também está finalizando seu primeiro DVD, gravado no grande teatro do
Sesc Palladium, com as participações especiais de Milton Nascimento, Lô Borges, Daniel
Jobim e Roger Deff.

Em 2020 lançou seu novo trabalho - Assim que a vida quiser - distribuído pela Sony
Music. O álbum mostra o lado de compositor de Rodrigo Borges, como na faixa "Pelas
tardes azuis de verão", na qual assina música e letra, nova parceria com o pernambucano
Otto, na canção “Amanheceu no Rio”, além das regravações de "Paisagem da Janela" (Lô
Borges e Brant) e “Queixa” (Caetano Veloso). O trabalho também traz participações de
diferentes gerações da música mineira, como Toninho Horta, Maurício Tizumba e o
rapper Roger Deff.

A faixa título - "Assim que a vida quiser" - é uma parceria entre Rodrigo e o letrista
Murilo Antunes, cuja gravação em disco contou com direção de Jorge Continentino e a
participação especial de Jason Lindner, tecladista de David Bowie no álbum "Blackstar".

Mart'nália também participa do novo álbum cantando ao lado de Rodrigo a canção "Onde
Deus Possa Me Ouvir", de Vander Lee. A aproximação deles se deu em 2017, quando,
em show de comemoração dos 120 anos de Belo Horizonte, homenagearam o compositor
e amigo em comum Vander Lee, que havia falecido poucos meses antes. A interpretação
causou comoção e motivou a gravação, revelando afinidades artísticas e consolidando
uma amizade.

O evento é aberto ao público e como medida de prevenção da covid-19, lembramos que
a UFMG mantém o uso obrigatório de máscara.
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Clube da Esquina - (Lô Borges, Márcio Borges e Milton Nascimento)
Tudo que você podia ser - (Lô Borges e Márcio Borges)
Nuvem Cigana - (Lô Borges e Ronaldo Bastos)
04 - Nada será como antes - (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos)
Deixa tudo ser - (Rodrigo Borges e Márcio Borges)
O Trem Azul - (Lô Borges e Ronaldo Bastos)
Cais - (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos)
Trem de doido - (Lô Borges e Márcio Borges)
Assim que a vida quiser - (Rodrigo Borges e Murilo Antunes)
O caçador - (Lô Borges e Márcio Borges)
Cravo e Canela - (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos)
Amanheceu no Rio - (Rodrigo Borges e Otto)
Clube da Esquina 2 - (Lô Borges, Márcio Borges e Milton Nascimento)
Quem sabe isso quer dizer amor - (Lô Borges e Márcio Borges)
Paisagem da Janela - (Lô Borges e Fernando Brant)
Um girassol da cor do seu cabelo - (Lô Borges e Márcio Borges)
Para Lennon e McCartney - (Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant)
Maria, Maria - (Milton Nascimento e Fernando Brant)

* PERSPECTIVA – CIRCUITO CULTURAL UFMG
Apresenta performances, intervenções e instalações multidisciplinares reunindo
diferentes linguagens artísticas.

