ÀVUÀ

#ÉNOISQUEAVUA
BRUNA BLACK
De família mineira, mas nascida em Diadema, Bruna Black cresceu ouvindo o “modão” sertanejo nas festas de família, e seus tios e
primos que cantavam na igreja. Tendo contato com a música desde muito cedo, aos três anos de idade já brincava de cantar na cozinha da avó. Em 2007, ingressou no projeto Bate Lata, que oferecia aulas de percussão em instrumentos recicláveis, tendo começado como aluna e depois como monitora e professora. Alguns anos depois, Bruna tentou ser jogadora de basquete, foi federada pelo
time de São Bernardo do Campo, disputou campeonatos, mas percebeu que ainda não tinha encontrado seu caminho. Em 2016,
deixou o basquete e foi estudar na Etec de Artes de São Paulo, lá completou o curso técnico em canto popular em 2017. Em sua
classe conheceu “As Despejadas”, uma banda feminista de Guarulhos, foi convidada para entrar na banda como baterista e vocalista. Um ano depois, Bruna conheceu a gravadora independente Sigo Som, através do projeto “Música por Minuto”, assina contrato
e começa a produzir e lançar suas músicas autorais.
Hoje, tendo lançado singles e um EP em seus projetos solo, Bruna Black se estabeleceu como cantora, compositora e musicista.
Participou do The Voice Brasil 2020 pelo time IZA, por quem foi muito elogiada em varios momentos do programa chegando até as
quartas de final. Além disso, Bruna faz parte do Coral Jovem do Estado e integra o grupo artístico da EMESP Tom Jobim, como soprano no coro, passando a conhecer outra parte de si com o canto coral.
Bruna Black tem em suas referências musicais a música gospel, sem esquecer dos clássicos como Itamar Assumpção e Elis Regina.

Jota.pê
Nascido em Osasco, SP, João Paulo (Jota.pê) tem uma família musical. O avô tocou chorinho a vida toda, seu tio é maestro, o pai
canta e chegou a abrir shows do grupo Originais do Samba. A proximidade da família com a música se fez presente no cotidiano do
Jota. Festas de família regadas a muita música fizeram com que aos dez anos, morando em Fortaleza, Jota começasse a sentir vontade de aprender a tocar. Ganhou o primeiro violão da sua mãe e começou a aprender a tocar sozinho com revistinhas compradas
em bancas de jornal. Teve várias bandas, inicialmente de Rock, chegou a tocar inclusive com seu professor de química do colégio.
Durante a adolescência ouviu de Zeca Pagodinho a System Of A Down, e aos poucos foi entendendo o lugar de todas essas influências na sua arte. Começou a compor aos 15 anos e aos 22, após tentar por algum tempo trabalhar com outras coisas como design
digital e TI, decidiu se jogar no que realmente ama, a música.
Hoje Jota.pê entende mais sobre sua própria arte, com vertentes que vão de Jorge Ben a Caetano Veloso, passando pelo manguebeat de Chico Science, o cantautor paulistano Jota.pê, lançou seu primeiro álbum “Crônicas de um Sonhador” em novembro de
2015, e recentemente 4 singles pertencentes ao EP “Garoa”. Uma das faixas desse EP, " Uns Cafuné a Domicilio" chegou a viralizar
com um vídeo caseiro no twitter, sendo compartilhada e elogiada por Lulu Santos, Gregório Duvivier, Emicida e outros famosos. O
artista já se apresentou no TEDx, Memorial da América Latina para mais de mil pessoas, Rio2C, Show Livre, além de participar do
The Voice Brasil 2017, sendo considerado por Lulu Santos uma das melhores vozes de todas as temporadas do programa.

#nascendo
Duo formado por Bruna Black e Jota.pê, ÀVUÀ
nasceu da junção de dois universos
artísticos distintos e complementares. Os
amigos que já se frequentavam em
participações de shows um do outro, resolveram se unir após o retorno positivo do
single “Conte Comigo” lançado em 2019.
O mais interessante é que o single fazia parte do
álbum “Garoa” do Jota.pê, na época se tornar
um duo ainda não estava nos planos, e essa
faixa se tornou a música com maior número de
plays dos dois artistas até então, Conte Comigo
soma MEIO MILHÃO de plays até o momento
apenas no Spotify

#ESTREIA
O primeiro lançamento oficial já como ÀVUÀ foi
em um projeto muito especial. A cervejaria
Eisenbahn financiou o projeto idealizado pelo
produtor Lucas Mayer e pelo selo Coala Lab, o
álbum ONZE, que homenageia as onze décadas
do nascimento de Adoniran Barbosa. O disco
possui onze composições inéditas do sambista
paulistano interpretadas por artistas como Elza
Soares, Zeca Baleiro, Di Melo, Francisco El
Hombre, Illy, Barro, Zé Ibarra, Rubel, Luê,
Amanda Pacífico e ÀVUÀ.
Jota e Bruna cantam a faixa “A Partida”, elogiada incluzive por Elza Soares
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