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o universo difuso e plural da cultura brasileira, o respeito às culturas nativas,
por constituir importante fator de reforço da identidade regional manifesta
por um sentimento cultural intangível, é elemento deflagrador na
construção da cidadania, facilitando o desenvolvimento de uma consciência
crítica e o natural respeito aos reais valores
culturais.

N

Nesse sentido, manifestações de cunho popular
como músicas e festas, são analisadas como
sistemas cognitivos de significação, que
constituem modos de vida da coletividade e que
propiciam a construção dessa cidadania.

No Nordeste do Brasil a musicalidade é um dos traços marcantes do universo cultural
do seu povo. Entre as mais variadas formas de expressividade cultural patente, o forró é
provavelmente a forma mais pura e sintética de uma identidade regional, manifestada
em sua pluralidade de ritmos.
Nesse contexto, o forró é sinônimo de
festa que traduz o estado de espírito da
nação nordestina.
É neste cenário que destaca-se FLÁVIO
JOSÉ, um arauto contemporâneo que
faz do forró a sua bandeira política, da
sanfona o seu instrumento de
conversão ideológica e do palco a sua
tribuna.
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FLÁVIO JOSÉ representa a raiz, a matéria-prima original da pura tradição musical
nordestina. Carisma de poeta-cantador e talento de sanfoneiro-compositor na alma de
um forrozeiro nato. São 30 anos de luta na defesa intransigente da cultura nordestina,
militando nas monolíticas trincheiras do forró.
Entrincheirado na sua pequena Monteiro, na região do Cariri Paraibano, FLÁVIO JOSÉ é
um produtor cultural genuinamente nordestino, produzindo e estimulando a produção
e a difusão do forró, como um patrimônio cultural imaterial de valor universal, bem
como uma legítima expressão cultural autóctone, um dos berços responsáveis pelo
pluralismo da MPB.
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LÁVIO JOSÉ é um dos artistas mais autênticos
da sua geração. Isso é fruto de sensibilidade,
fidelidade, coerência e consistência artística
representada pelo conjunto da sua obra. Um
verdadeiro artesão do forró, matéria-prima da melhor
tradição musical nordestina, forrozeiro com estilo
personalíssimo de interpretar, consegue manter-se
autêntico, atemporal e original, produzindo um forró
diferenciado, ao mesmo tempo, chique e popular. Sua
obra toca-nos o âmago, pela força de suas mensagens.
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Intérprete por excelência da boa música do Nordeste, FLÁVIO JOSÉ sempre valorizou
seus parceiros, gravando com seus arranjos simples e diretos, sempre os melhores
compositores da região.
Sua estética vocal, não é uma técnica ou
atitude estudada, é uma conseqüência natural
do sentimento patente. FLÁVIO JOSÉ canta com
a alma. Essa característica rendeu-lhe uma
homenagem singela do cantor e amigo Nando
Cordel que gosta de atribuir-lhe um epíteto:
“Flávio tem uma lágrima na garganta”.
Voz afinada e possante, afiada e límpida, o
tenor das caatingas tem tessitura e extensão de
voz incomuns. Dotes que lhe permitem cantar
sem o menor esforço, percorrendo de maneira confortável as melodias, com a mesma
naturalidade com que manipula as notas do acordeom. Seu canto brilha, pois suas
raízes poéticas, musicais e etnológicas, são as mesmas do seu povo.
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Sucesso junto à elite tanto quanto nas camadas mais populares, alquimista cultural,
musicalmente regional, sem ser sonoramente folclórico. FLÁVIO JOSÉ, há tempos,
desfruta de enorme prestígio no cenário do forró brasileiro.
Apesar do perfil, no media que cultiva,
trafega com desenvoltura e
humildade entre o TOP e o POP do
forró clássico nordestino. Assim
FLÁVIO JOSÉ tornou-se um dos mais
importantes ELOS da corrente musical
que une os ídolos do presente, aos
ícones de sempre.
FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
Assessoria de Comunicação
Dominguinhos, Flávio José e Marinês
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escendente de uma família de músicos, FLÁVIO JOSÉ
nasceu irremediavelmente artista. Na sua pequena
Monteiro/PB, já aos 7 anos, este precoce artista fazia a
sua iniciação no universo mágico das teclas. Aos 10
anos já tocava o seu pequeno fole de 24 baixos, animando as
festinhas do lugar. Essas pequenas incursões festivas, foram o
inicío da forja de um dos maiores ícones do Nordeste.

D

RELEASE

www.flaviojose.com.br

Batizado na poeira das estradas,
aquele menino jamais desconfiaria que um dia fosse
colocar o seu nome no panteão dedicado aos grandes
ícones do cancioneiro popular.

FLÁVIO JOSÉ é um predestinado cantador do amor e
contador das cousas e dos causos do seu universo. Um
documentarista melodioso do seu tempo. Um caboclo sonhador que não se considera
nem profeta nem tampouco visionário, mas um anunciador
previsível quando reforça que o diário desse mundo tá na
cara, só não enxerga quem fecha os olhos para não ver.
E ele anteviu. Consciente de que o mundo é grande e o
destino o esperava, viajando na boléia do destino, largou
uma obscura carreira de bancário e cantando e seguindo a
canção foi construindo a sua história, até entrar
definitivamente para o seleto grupo que é referência e
citação obrigatória nos anais da MPB, respaldado pelo
conjunto de sua obra.
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Interpretações como: Que Nem Vem Vem, Avoante, A Casa da
Saudade, Um Passarinho, Quando Bate o Coração, Tareco e
Mariola, Mensageiro Beija-flor, Filho do Dono, Caia Por Cima de
Mim, Engenho velho, Saudade da Boa, Espumas ao Vento, Sem
Ferrolho e Sem Tramela, Incerteza, Utopia Sertaneja, Casa Velha
de Sapê, Tonha, Novilha Rainha, Já Não Conserto
Mais, A Poeira e a Estrada, De Mala e Cuia, A
Natureza das Coisas..., entre tantas
outras, fazem parte de um playlist de
sucessos, interpretados por FLÁVIO JOSÉ, que
permeiam, até os dias atuais, as mentes e corações
do coletivo popular nordestino.
Hoje, após 8 LPs, 17 CDs e milhares de
shows e eventos, FLÁVIO JOSÉ possui
uma carreira consolidada.
Reverenciado como o Rei do
Xote, permanece fiel ao
estilo que abraçou, até os
dias atuais. Essa fidelidade
é retribuída pelo enorme
carinho que lhe é devotado
pelos inúmeros fãs. Para atendê-los, o artista promove em
média 100 shows por ano.

Aclamado desde o primeiro LP, mas extraordinariamente a partir do primeiro CD NORDESTINO LUTADOR (1994) até o DOM CRISTALINO (2008), FLÁVIO JOSÉ comprova
ser um HIT-MAKER daqueles que tem explícita preferência pela criatividade sobre o
conhecimento e usa os dois a serviço do sentimento poético-musical.
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Bom produtor tal e qual o bom jogador que conhece o jogo pela regra, FLÁVIO JOSÉ
busca direcionar a sua produção confiante na sua sensibilidade artística e afinado
unicamente com a cultura do seu povo, totalmente indiferente aos estratagemas
ditados pelas indústrias de mass media.
A obra de FLÁVIO JOSÉ contrapõe-se abertamente ao jogo dessas indústrias culturais
que fundamentadas em valores mercadológicos questionáveis, replicam em suas
linhas de montagem um arremedo de forró, desfigurado, irreconhecível, totalmente
destorcido, subjugado na essência por uma total inversão de valores.
FLÁVIO JOSÉ não condescende e não transige com essas mesmas indústrias que
necessitam e defendem de forma imperativa a criação instantânea de ídolos
midiáticos, em sua imensa maioria estéreis, com uma improvável carreira
fundamentada na hipervalorização da imagem, do culto ao corpo, da estética, da
erotização, amparados por uma pirotecnia tecnológica e pelos imensos palcos high
tech, um show explicitamente visual, apenas para encantamento e consumo imediato
pelas massas, com cantores adornados, em carreiras lacônicas, amparadas em obras
superficiais, insossas e voláteis.
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Vale ressaltar que essa indústria já demonstra sinais evidentes de desgaste, quanto às
fórmulas utilizadas até a exaustão enquanto o forró tradicional reposiciona-se no
mercado criando novas variáveis. Inúmeras casas são abertas em todo o país, voltadas
exclusivamente ao tradicional forró pé-de-serra, acolhendo um público crescente,
seletíssimo, tomador de decisões e influenciador de mercados.
E no segmento do forró
tradicional, FLÁVIO JOSÉ é nome
consolidado, de liderança
inconteste e com um público
altamente fidelizado.
Essa resistência perpetrada por
FLÁVIO JOSÉ, nesses 30 anos de
atuação, é a prova viva do êxito
do talento sobre a especulação,
da vitória final do conteúdo em
detrimento à forma.
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OM CRISTALINO é o mais novo CD de Flávio José após um jejum de dois anos.

DOM CRISTALINO remete à linguagem e sonoridade dos discos mais
significativos de sua carreira. Neste 17° CD, o ouvinte irá encontrar os
mesmos traços das obras anteriores. É uma produção coerente que dá continuidade ao
estilo que o artista sempre abraçou.
DOM CRISTALINO traz um Flávio José experiente, esbanjando pleno domínio da arte,
seja através da técnica vocal esmerada, seja na harmonia simétrica dos seus xotes
marcados pelo zabumba sempre altivo, pulsando feito batidas de um coração
apaixonado ou seja pela poética seleção do repertório escolhido.
DOM CRISTALINO traz músicas que denotam a
sua identidade. É um trabalho maduro, de
personalidade, exibindo um Flávio José com o
seu estilo inconfundível de tocar e interpretar,
fruto da sua busca pelo aprimoramento das
sonoridades orgânicas.
É uma obra marcante, apaixonante. Entre os
inúmeros versos, espalhados pelas doze faixas,
o artista vai revelando-se através das letras
quase autobiográficas: "Eu tenho o sangue
latino e canto desde menino, isso é coisa do
destino que a natureza doou (...) eu tenho o
dom cristalino, sou modesto tocador."

Ele segue brindando os fãs com pérolas dos grandes compositores nordestinos. São
doze faixas entre xotes, baiões e arrasta-pés, fruto de sua parceria vitoriosa com
autores reconhecidamente criativos.
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Flávio Leandro volta assinando três faixas: "Minha Mãe", "Fuxico" e "O Rei da Garapa",
um avivamento ao posicionamento cívico com seu xote politicamente correto: "Se o
brasileiro não fosse tão estrangeiro com certeza o mundo inteiro vinha lhe admirar".
Do auxílio luxuoso de Dorgival Dantas, Flávio interpreta o arrasta-pé festivo "Juntando
os Troços" e o megahit "Vá Embora!" sucesso virtual, lançado exclusivamente pelo site
do artista e só agora devidamente registrado em CD.
A dupla Marquinhos Maraial e Edu Lupa assinam "Pra Quê Dividir?" que já chega com
jeitão de hit maker, caindo em cheio no gosto popular.

Flávio José ainda privilegia os seus antigos parceiros com
gravações de Miguel Marcondes "Linha Cigana", Anchieta Dali e
Carlos Vilela "Dança da Vida" e Maciel Melo e Maestro Genaro
"A Ponteira e o Pião".
Dom Fontinelli, brinda o artista com os versos de "O Meu
Direito", fazendo, pelas entrelinhas, uma ilação sobre Flávio José e
sua obra, com narrativa na primeira pessoa: "eu só quero uma
chance, produzir, não perder a dignidade, não comungo com tanta hipocrisia, o que
faço, enfim, me dá orgulho, minha luta não pode ser em vão, vou trilhar como quer o
meu destino, escrever minha história nesse chão."
E novamente Pinto do Acordeom marca presença com mais um xote carregado de amor
"A Força de uma Paixão" e com "Dom Cristalino" canção que empresta o seu título ao
CD.
DOM CRISTALINO é uma dessas raras obras que tocam o ouvinte pela singeleza de suas
mensagens. É para ouvir, se deleitar e para provocar emoções. É uma obra
imprescindível na coleção de todo brasileiro que se orgulha em ser essencialmente
nordestino.
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realidade virtual em que muitos artistas do
forró business estão hoje inseridos exige para
seu posicionamento, um aparato de recursos
típicos da sociedade do espetáculo visual. Do
palco high tech à cenografia com projeção de imagens de
alta definição; dos efeitos especiais de laser à pirotecnia;
da iluminação à sonorização high end; até os balés
coreografados com figurinos fashion estilizados. Enfim,
um show de visual.
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Embora admita a convergência audiovisual da fusão das linguagens de teatro, cinema e
TV com a linguagem de show, FLÁVIO JOSÉ ainda aposta, fundamentalmente, na força
motriz da pura música no palco, para seduzir e mobilizar o imaginário coletivo. Para ele,
tudo começa na canção, na sua magia e encantamento, no arrasta-pé-de-ouvido.
Em sua opinião, o status moderno da imagem hipervalorizada não deve superar a
preferência pelo conteúdo poético-musical e o seu show expressa essa crença. Tem um
pouco da parafernália cênica, mas centra-se no seu carisma de intérprete e
instrumentista, no entrosamento impecável da sua banda e
no magnetismo do seu repertório. Além da comunicação
interativa com o público, que praticamente faz coro no seu
PLAY LIST de sucessos.

A tour 2008 é uma dessas oportunidades de demonstração
do vigor da cultura popular nordestina. É um show
interativo, para participar, ouvir, cantar e dançar. Muito
mais do que simplesmente ver e acompanhar com os olhos, até porque os anos de
estrada e o elevado nível técnico dos seus músicos tornaram irresistíveis a pegada e o
swing da sua banda.
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Profissionais como Inacinho na zabumba,
Rogério na bateria, Apriginho na guitarra,
Ulisses no baixo, Roberto no
trombone, Alysson no trompete,
Bibi no sax tenor e flauta, Fagundes
no triângulo, efeitos e vocal, Rafaela
no vocal, todos comandados pela voz e
acordeon do maestro e band leader
FLÁVIO JOSÉ, ditando a dinâmica do show,
desenhando a cada música um verdadeiro
postal sonoro. Na técnica, Vandinho, Éder,
Adílson e Jorge garantem a pressão sonora
ideal para elevar a temperatura do salão
São quase duas horas, tempo onde FLÁVIO JOSÉ
apresenta seus maiores sucessos e um pot-pourri
festivo, que leva a platéia ao delírio, em um clima de
profundas emoções.

Idolatrado em praticamente todo o Nordeste, FLÁVIO
JOSÉ continua sendo um
artista acessível. Atração obrigatória de todas as grandes festas juninas tem agenda
lotada o ano inteiro. É disputado por prefeituras, clubes e casas de show. Mas continua
sensível, atendendo tanto as grandes capitais quanto as pequenas cidades do interior
com a mesma motivação.
Afinal, o Caboclo Sonhador é igualmente um Poeta Cantador que faz do cantar e
encantar a sua mais sublime missão.
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