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Flautista americana faz um livro sobre o chorinho
Julie Koidin ficou fascinada após ouvir Pixinguinha e agora lança livro
onde entrevista músicos
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Tudo começou ao ouvir, em 1995, o disco "Pixinguinha, de novo", de Altamiro Carrilho e Carlos Poyares. "Foi
uma transformação completa. O choro mudou minha vida", conta a flautista americana Julie Koidin. Ela
passou a dedicar a maior parte de seu tempo ao gênero criado nos quintais cariocas. Formou um duo em
Chicago com o brasileiro Paulinho Garcia, fez uma tese de doutorado sobre Benedito Lacerda e agora,
resultado de uma bolsa da fundação Fullbright, lança o livro "Os sorrisos do choro" (editado pela Global Choro
Music), reunindo 52 entrevistas, quase todas com músicos.

O formato é assumidamente inspirado em "O choro", livro escrito em 1936 por Alexandre Gonçalves Pinto e
uma das primeiras obras sobre o estilo. "Minha ideia é criar para a nossa e para futuras gerações uma base
sobre os chorões de hoje, como fez Gonçalves Pinto. Uma das minhas perspectivas é que sou estrangeira,
mas também sou um músico, como a maioria dos meus entrevistados. Isso faz com que me sinta no mundo
deles. Mas também estou fora desse mundo, porque sou de outro país. Eu me sinto como uma criança,
tentando aprender e experimentar o que é o Brasil", diz ela.

O livro, portanto, não tem uma tese. É um painel de histórias e opiniões colhidas em entrevistas feitas
pessoalmente ? só a de Izaías do Bandolim foi por Skype - com artistas de várias gerações, de César Faria a
Yamandu Costa, de Joel Nascimento a Rodrigo Lessa, passando por Hermeto Pascoal, Guinga, Henrique
Cazes, Mauricio Carrilho e outros. (Luiz Fernando Vianna)
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