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Após o estrondoso sucesso de Travessia em 1967, Milton Nascimento começou
sua premiada carreira internacional e gravou três discos importantes na sequência. E o
mais revolucionário foi o quarto: o duplo Clube da Esquina, que levou também o nome
de Lô Borges na capa. Hoje é uma unanimidade entre os fãs de Milton Nascimento em
todo mundo que o disco Clube da Esquina se tornou um marco definitivo na história
da música. Lançado em 1972, Milton é o principal responsável pela criação do álbum
que até hoje consegue transformar mentes e corações com a mesma força desde o seu
surgimento.
Um dos sites de maior influência na cena contemporânea, o Pitchfork, dos
Estados Unidos, lançou recentemente um artigo ressaltando a qualidade musical do
disco - que considera um dos mais ambiciosos da história da música brasileira - e
lembra o contexto em que ele surgiu, em plena ditadura militar. “A música de Milton
Nascimento vai do terreno ao angelical; e pode ser ao mesmo tempo misteriosa e
franca, direta; assombrosa e sublime", escreveu o jornalista norte-americano Andy
Beat. Já o prestigiado crítico Jon Pareles do jornal The New York Times, após um
concerto no badalado Lincoln Center, em Nova York, escreveu a seguinte frase:
"Milton Nascimento, tesouro nacional".
Em 2017, o álbum Clube da Esquina 1 comemorou 45 anos, e em 2018, foi a
vez do disco Clube da Esquina 2 completar 40 anos. Sendo assim, diante da chegada
de datas tão importantes que, pela primeira vez, Milton Nascimento tomou a decisão
de dedicar um projeto inteiro ao Clube da Esquina.
De acordo com Milton, “a turnê Clube da Esquina pretende trazer ao público
um resgate dos grandes clássicos dos dois álbuns, com maior foco no primeiro disco.
Inclusive, músicas que o público nunca escutou ao vivo”.
“Eu nunca tinha pensando em fazer algo que juntasse os dois discos do Clube,
mas agora me veio um sentimento de que era hora de fazer isso. E essa turnê Clube da
Esquina com certeza vai ser um acontecimento muito mágico, mesmo, pra não dizer
mais... Quero trazer uma ideia que possa unir as pessoas. E tenho certeza de que este
será o meu projeto mais especial em todos estes anos”, revela Milton.

FICHA TÉCNICA “Milton Nascimento - Turnê: CLUBE DA ESQUINA”
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DIREÇÃO ARTÍSTICA: AUGUSTO NASCIMENTO
DIREÇÃO MUSICAL: WILSON LOPES

BANDA:
WILSON LOPES: GUITARRA, VIOLÃO
BETO LOPES: GUITARRA, VIOLÃO
ALEXANDRE ITO: BAIXO
ADEMIR FOX: PIANO
WIDOR SANTIAGO: METAIS
LINCOLN CHEIB: BATERIA
ZÉ IBARRA: VOCAL
RONALDO SILVA: PERCUSSÃO
SUGESTÃO DE SET LIST:
1- CLUBE DA ESQUINA 1
2- PARA LENNON E MCCARTNEY
3- TUDO O QUE VOCÊ PODIA SER
4- CAIS
5- O TREM AZUL
6- CRAVO E CANELA
7- DOS CRUCES
8- UM GIRASSOL DA COR DE SEU CABELO
9- CLUBE DA ESQUINA 2
10- PAISAGEM DA JANELA
11- LILIA
12- NADA SERÁ COMO ANTES
14- MISTÉRIOS
15- NASCENTE
16- CANÇÃO AMIGA
17- MARIA, MARIA
18- NUVEM CIGANA
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