Com representantes do Pop e do Indie,
Festival Multiexperiência leva a Ouro Preto
artistas de destaque da música brasileira

Surgido em 2019, ocasião de sua primeira edição, o Festival Multiexperiência nasceu com o intuito
de celebrar a pluralidade cultural, apresentando trabalhos contemporâneos que utilizam a música
como canal de expressão e de interatividade com o público. Sua segunda edição acontece nos
próximos dias 23 e 24 de setembro, na Praça Tiradentes, trazendo shows, produção audiovisuais
com luzes, projeções e video mapping, de artistas de destaque de Minas Gerais e do Brasil.
Dentre os principais destaques da programação, inteiramente gratuita, está a cantora, compositora
e atriz Mariana Nolasco. Com interpretação suave e singular, a artista de 24 anos possui em seu
repertório versões de Rita Lee, Marisa Monte e Nando Reis e já foi nomeada pelo YouTube como
uma das Top 70 artistas da América Latina. Outro destaque do line-up é a multi-instrumentista Nath
Rodrigues. Nascida na cidade histórica de Sabará/MG, a artista é um dos principais nomes da
música negra atual, sendo premiada no Festival da Canção Todos os Sons e Festival da Canção da
Aliança Francesa, e já coleciona parcerias com Ludji Luna, Sérgio Pererê e Luiza Gaião, ouropretana que também se apresenta no Festival Multiexperiências 2022. Outro nome de destaque é
Carla Sceno, cantora, compositora e multi-intrumentista que tem mais de 300 músicas compostas e
foi semi-finalista do programa da Rede Globo The Voice. Além das já citadas, compõem a
programação de shows a elogiada banda de indie-folk Moons, o cantor e intérprete Felipe de
Oliveira e a cantora e compositora que atualmente reside em Ouro Preto, Joy.
As apresentações musicais contarão com projeções do VJ BAH, que desde 2010 marca presença em
grandes festivais pelo Brasil. BAH tem em seu currículo presença em eventos como ON, Festa da
Luz, MARTE Festival, Sensacional, Sarará, Virada Cultural de BH e é Vj das Bandas Orquestra
Mineira de Rock e ATOM Pink Floyd Tribute.
O festival aposta também na ocupação do espaço urbano de Ouro Preto, em um contraste entre
história e contemporaneidade, por meio de de luzes e projeções mapeadas nas fachadas históricas
da cidade. A execução da técnica que transforma qualquer superfície em obras de arte audiovisuais
é assinada pelo arquiteto e artista digital Rafael Cançado, que atua como VJ sob o nome de Homem
Gaiola, e pelo duo de artistas Ceci Soloaga e Ygor Marotta, o VJ Suave. Os dois dias de evento
contarão com a performance Suaveciclo, que utiliza triciclos adaptados com projetores e caixas de
som para dar vida a personagens que iluminam paredes, árvores e calçadas e criam uma experiência
única entre o espectador e a cidade.
O Festival Multiexperiência é realizado pela MUKUI Projetos e produzido pela Ultra Music, a partir
de recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com o patrocínio da CEMIG e
apoio cultural da Prefeitura Municipal de Ouro Preto.
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