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Marlene
Diana aragão

Bacharel em Jornalismo e Comunicação pela Escola de
Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ, 1973) estagiando em seguida no Jornal do Brasil
atuando no Caderno de Turimo e, em seguida, no Caderno B
nas funções de repórter, crítica de shows, discos e TV. Depois
de 15 anos desligou-se da empresa passando para o Segundo
Caderno do jornal O Globo exercendo também o papel de
crítica de shows e discos. Mesmas funções no jornal O Dia e na
Revista Visão, sucursal Rio de Janeiro, assim como no Jornal da
Tarde, de São Paulo, sucursal Rio, na área de cultura. Trabalhou
ainda como assistente de direção dos shows Memória do
Samba realizados no final de 1993 no Teatro Gonzaguinha,
do Centro de Artes Calouste Gulbenkain. Co-autora do vídeo
Thereza Aragão-Memória do Samba realizado em 1995.
Diretora dos seguintes shows realizados na Sala Funarte Sidney
Miller e no Projeto Pixinguinha, no Teatro Carlos Gomes,
em 1995: Velha Guarda da Portela e convidados, Marcos de Pina
e conjunto Vibrações; Alaíde Costa, João Carlos Assis Brasil
e Renato Borghetti, Velha Guarda da Mangueira e convidados.
Diretora e Produtora do show reunindo Nelson Sargento
e Família Roitman para o Projeto Pixinguinha de 1997.
Trabalhou ainda com a cantora e compositora Telma Tavares
no Teatro Rival Rio, além de escrever textos dos seus discos para
artistas como Alcione, Maria Bethânia, Tunai e Nana Caymmi,
entre outros. Autora ainda da série de fascículos/CDs Grandes
nomes da MPB, da Editora Del Prado. Colabora atualmente com os
blogs CPC Aracy de Almeida e Curabula Livro Clube.
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Fazendo pose em 1960
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Os auditórios sempre lotados, os sucessos de carnaval, o canto e a dança
brejeiros e irreverentes. Para muita gente esta é, até hoje, a imagem que
permanece de mim, Marlene alegria e festa. Só que esta é apenas uma
meia verdade, não explica na totalidade quem eu sou, não reflete as mudanças,
os caminhos e descaminhos; as descobertas que fiz ao longo da vida principalmente durante as duas últimas décadas em que me vi distante do mercado
fonográfico. Por isso, não me espanta mais quando, após um dos muitos
shows que faço Brasil afora, alguém chega ao meu camarim boquiaberto
diante do que viu. Somente quem acompanhou minha carreira pelos palcos
sabe das minhas mudanças, das minhas escolhas. Viver com plenitude é
participar de um processo, um caminhar que precisa estar refletido na música
que se canta. Mas não só isso: meu canto também pretende retratar os dramas
cotidianos, induzir a reflexão. É a forma que tenho de me emocionar e me
solidarizar diante da miséria e da solidão.
(Trecho, escrito por Marlene, na contracapa do CD Estrela da Vida)
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Dedico o livro ao meu querido Manoel Barcelos, a toda a
imprensa e essa querida família “marlenista” que me
acompanha há sete décadas.
Marlene

Este livro é dedicado às cantoras do rádio, minha mãe e minha
irmã e aos meninos da minha vida: Luciana, Pedro, Julia,
Joana, Marcos, Lucas, Marcelo, João, Luisa, Lis, Matheus,
Marina e José, também amantes da música.
E a Érico de Freitas, Maria Helena Dutra e Thereza Aragão
In memoriam
Diana Aragão
Na década de 60
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