Tatiana Rocha
Tatiana Rocha é cantora, compositora e violonista. Nascida em Niterói, criada
em Salvador, atualmente morando em Campinas.
Tatiana tem a mistura sonora típica da música popular brasileira. Compositora,
tem os seguintes discos lançados: Um passo acima do chão (1999), Tatiana Rocha ao
vivo (2005), Cantanças - cantigas para adultos e crianças (2006), além do DVD Coisa
Rara (2006).
Acabou de gravar seu mais novo trabalho, o CD Dedo de Moça, lançado
virtualmente em seu site oficial em fevereiro de 2011.
É um trabalho de composição, vigoroso, extremamente rítmico onde se
reverencia a riqueza da música popular brasileira e se propõe misturar os
ritmos brasileiros (coco, maracatu, sambas, ciranda, candomblé, entre outros) a
grooves modernos e juntar essa combinação com melodias e temáticas urbanas
e contemporâneas.
Este CD é antes de tudo uma citação extremamente respeitosa a tudo aquilo que
a cantora ouviu no decorrer de sua vida, nos estados que morou, e que a ajudou
a formar sua personalidade musical, não tendo a intenção de ser um disco de
música regional ou de raiz. Ao contrário, é a sonoridade moderna que se funde
à tradição.
A formação enxuta e pouco usual (violão, piano e percussão) leva a soluções
interessantes em matéria de arranjos e descoberta de novas sonoridades. Mostra
que é possível, com o mínimo de músicos e instrumentos, produzir um som
cheio de nuances, força e lirismo, usando de novas timbragens, muita
criatividade e um setup de percussão incomum. O piano é utilizado de uma
forma que, além de instrumento harmônico e melódico, valoriza suas
possibilidades como instrumento percussivo, reafirmando a temática deste
trabalho que é a rítmica brasileira. Este trabalho foi gravado ao vivo no Estúdio
Sincopa, de Campinas.
Seguindo sua atual tendência musical que presa pelos ritmos brasileiros, está
produzindo mais um CD de autoral de pontos de Umbanda, na intenção de,
mais uma vez, reverenciar a música brasileira e a cultura popular.
Sites onde se pode ouvir algumas canções:
 http://www.tatianarocha.mpbnet.com.br - Site oficial
 http://www.myspace.com/tatianarocha
 http://clubecaiubi.ning.com/profile/TatianaRocha
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