>>> RELEASE >>> CD TEMPO AO TEMPO
O CD Tempo ao Tempo é o segundo do cantor Zé Guilherme. Depois de Recipiente, seu
CD de estréia lançado em 2000 pela gravadora Lua Discos, onde o cuidado na escolha do repertório,
nos arranjos e interpretações resultou em excelente retorno artístico e o reconhecimento merecido, surge Tempo ao Tempo, produto de apurada pesquisa de repertório e de mais de duas décadas de atividade musical.
Às raízes cearenses do cantor Zé Guilherme, natural de Juazeiro do Norte, misturam-se, em
Tempo ao Tempo, o som e o sabor de cada um dos minutos vividos na metrópole São Paulo, nos últimos vinte e poucos anos, e o contato com a rica e diversificada produção a que nela se tem acesso,
dos mais distintos matizes e origens.
O repertório de Tempo ao Tempo constitui-se de canções que, na interpretação muito particular que lhes empresta o cantor Zé Guilherme, traduzem com naturalidade a diversidade da produção
musical brasileira recente. São quatorze canções de uma geração nova e novíssima de compositores
que conquistam espaço e reconhecimento, tais como, Alexandre Leão, Carlos Careqa, Cris Aflalo, Cezinha Oliveira, Marcelo Quintanilha e Péri, entre outros. São paulistas, cariocas, maranhenses, mineiros,
curitibanos, baianos, gaúchos e um cearense – este último, o próprio Zé Guilherme, numa parceria com
a também cantora e compositora Cris Aflalo. Parte das canções é inédita; outras canções são releituras
de temas que permanecem atuais. O resultado pode ser considerado eclético, mas o ecletismo não foi o
critério de seleção, que coube à qualidade lírico-melódica, em torno de uma unidade temática - O Tempo.
Em Tempo ao Tempo, o tema se amplia e permeia as canções, tanto quanto permeia nossos dias:
Há o Tempo que é memória:
"As imagens se acumulam, rolam enquanto falo, eu sei, o tempo é o meu lugar, o tempo é minha casa".
("A Ilusão da Casa", Vitor Ramil).
Há o Tempo que custa a passar:
"Canto um cantar de espera, a gente nunca se vê, num calor que desespera, ainda espero você".
("Canção de Esperar Você", Alexandre Leão e Julio Andrade).
Há o Tempo que não espera:
"Então pra que ficar assim, se o vento pode te quebrar, as pétalas irão cair, o tempo não vai perdoar".
("Flor Madrinha", Péri).
Há o Tempo que molda e esculpe a vida:
"Teu toque lento, nas linhas do passado, a mão serena, nas marcas, da imensidão, que a vida traz, tempo,
só você sabe esculpir, tempo, só você sabe o que é o amor".
("O Escultor", Cris Aflalo e Fred Mazzucchelli).
Há o Tempo que não retorna, mas se renova:
"Cena que não reprisa, fala desfeita em reza, rosa fervida em mel. Sobre noite, além floresta, aquela estrela
é uma fresta, por onde vejo nascer um novo céu".
("Reza", Zeca Baleiro e Paulo Leminski).
E há o Tempo que não termina:
"Tempo Eterno, Bailarino, te acompanho em tua dança, me leva até meu destino, que eu te trago na lembrança" ("Tempo ao Tempo", Marcelo Quintanilha).
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Em todas as canções, há o que é genuinamente sentimento humano. Ora denso e profundo,
ora leve e epidérmico, ora divino, ora do mundo. Nas canções, há traduções lírico-melódicas da espiral,
do labirinto do tempo, onde todos habitamos, mas do qual nos apropriamos a partir de distintos pontos
de vista. No labirinto do tempo, Zé Guilherme equaciona os seus momentos. Canta, ama, reza, dança,
ri. Dia a dia, paciente, persistente, exigente e obstinado, esculpe seu talento. Isso é Tempo ao Tempo,
que agora ele divide com o público.
O CD, tem esmerada produção musical de Serginho R., com direção artística, concepção e
escolha de repertório de Zé Guilherme, que assina também a coprodução em parceria com Marcelo
Quintanilha. A canção "Reza", tem arranjo e produção musical de Swami Jr., que foi o responsável
pela produção do primeiro CD do cantor e marca mais uma vez sua presença no trabalho do artista.
Participam do CD, com execuções brilhantes, músicos como Ari Colares, Estevan Sinkovitz, Douglas Alonso, Gabriel Levy, Guilherme Kastrup, José Henrique Mano Pena, Luciano Barros, Marcelo Quintanilha, Sizão Machado, entre outros, além da participação especial da cantora Vania Abreu que interpreta com Zé Guilherme a canção "Caminhos do Coração" (Gonzaguinha).
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