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Paulo Colares

19.6.1961 - 5.12.2007

faça seu comentário e
mande um email ou foto:

Discografia
Paulo Colares, 1961 in São Paulo geboren, kam im Familienkreis in
Kontakt mit der Música Popular und bekam Musikunterricht
(Theorie, Harmonielehre, Klassische Gitarre, Kontrabaß) am
Conservatório Brasileiro de Música und am Instituto Villa-Lobos in
Rio de Janeiro. Mit 16 sammelt er erste professionelle Erfahrungen
als Gitarrist und Bassist in verschieden Gruppen "nas noites do
Rio...". Um sich ausschließlich der Música Popular zu widmen, brach
er das Studium der Ökonomie (ciências econômicas) ab. Es folgten
Reisen durch ganz Brasilien und Begegnungen mit großen Namen
der Música Popular Brasileira. Paulo Colares spielt außer Gitarre und
E-Bass auch typisch brasilianische Saiteninstrumente wie
Cavaquinho und Viola Caipira. 1988 kam er nach Europa, wo er in
verschiedenen Musikgruppen spielt und singt, deren Repertoire die
brasilianische Musik in ihren verschiedenen Ausprägungen von den
bekannteren wie Samba, Bossa Nova, Chôro über Baião und Frêvo
in neuen Arrangements bis zu eigenen Kompositionen vorstellt. Er
lebte er mit seiner Frau, der Gitarristin Ilse Breituck Colares, und
zwei Kindern in Freiburg.
Paulo war schwer erkrankt. Deshalb beschloss er, die noch
verbleibende Zeit mit seiner deutschen Familie in Brasilien bei seiner
Mutter und den dortigen Verwandten zu verbringen.
Paulo ist am 5.12.2007 in Rio de Janeiro an seiner schweren
Krankheit verstorben.

Ein interessantes musikalisches Projekt wird am 14. Dezember 07 im Waldsee zu
hören sein. An einem Abend werden zwei Bands Musik der 20er und 30er Jahre aus
Nord- und Südamerika zu Gehör bringen.
Das Konzert wird eine Hommage für den bekannten Freiburger Musiker Paulo
Colares sein, der Mitglied und Gründer von Grupo Brasileirinho war. Auf Grund
einer schweren Krankheit ist er nach Rio de Janeiro zu seinen Wurzeln
zurückgekehrt und dort gestern, am 05.12.07, verstorben.
Wir verdanken Paulo unzählige schöne Stunden und wollen in dem Konzert an einen
wunderbaren Menschen, einen lieben Freund und phantastischen Musiker erinnern.
Mit den Einnahmen des Konzertes wollen wir seine Familie unterstützen.
Georg
Amigos,
fiquei sabendo hoje que o Paulo teve que se ir... Eu queria contar a vocês que depois
de tê-lo visitado em novembro eu saí tão animada que eu acabei escrevendo uma
carta à mão pensando em todos seus amigos, pois eu queria que todos soubessem o
quanto o Paulo está bem! Achei importante isso, porque não sei como vocês ainda o
viram na Alemanha, mas acreditei que seria bom que todos pudessem visualizá-lo
bem, até para atrair essa boa energia. Acabei não enviando essa carta...
Encontrei com o Paulo no dia 22/11 e mais uma vez alguns dias depois. Foi o
primeiro dia em que seus filhos passaram a freqüentar a Escola Alemã Corcovado (o
que me deixou muito feliz), onde trabalho, e os recebi com carinho. Aproveitei para
levá-los em casa e ver o querido Paulo.
Foi um grande presente para mim. Eu estava com um pouco de receio de como seria
encontrá-lo neste estado. Mas sabem qual sensação eu tive depois de passar a tarde
com ele? Que ele está MUITO BEM! Eu saí leve de lá, e com a firme certeza de que
seu corpo está debilitado, sim, e precisando de muitos cuidados, mas o espírito, sua
alma está bem, inteira, intacta! Ele estava centrado, atencioso, calmo, lúcido e
completamente positivo. Ele estava se cuidando com consciência e rodeado de
pessoas que estão lhe dando o mais poderoso dos remédios: união e amor! Saí com a
impressão de que está tudo caminhando tão bem, Paulo me contou de seus vários
planos e desejos, e de tantas lembranças... Que memória atenciosa! Eu queria contar
a vocês também que ele me contou comovido do grande movimento que seus amigos
todos na Alemanha organizaram, da grande ajuda que recebeu... Ele se sentiu tão
apoiado, tão reconhecido! Isso foi incrível para ele, o maior presente que poderia ter
recebido de todos vocês!
E hoje recebi a triste notícia de que ele se foi. Triste porque ele ainda estava tão
cheio de vida e de planos para o futuro, tão confiante e lutante! Mas o câncer é um
bicho nojento, que conseguiu invadir seu corpo e dominá-lo, infelizmente! Mas sua
esposa que tanto cuidou dele nos últimos tempos estava com ele, o que com certeza
deve ter lhe confortado. O que me deixa feliz é que ele conseguiu ainda ir a um
centro espírita na semana passada e saiu de lá muito feliz e preenchido com luz.
Acredito que isso tenha sido a melhor coisa que ele ainda poderia ter feito.
Um beijo a todos, conhecidos e desconhecidos!
Verena.

Sthel & Paulo Colares:
Mar de Hespanha
Gravado e poduzidunto com Sthel
Nogueira. Contem músicas tranquilas,
quase meditativas, em composições
próprias e de outros. O estilo não é o que
se pensa aqui na europa sobre música
brasileira, porém, é muito brasileiro.

Paulo Colares: Porto

Lançado em 1991, soa como uma
continuação de Mar de Hespanha só que
no caso é um disco instrumental. Além
das composições, Porto foi produzido e
dirigido pelo Paulo.
L'Acoustic Brasil:
Saudades do meu Rio

L'Acoustic Brasil é um grupo alemãobrasileiro e tem Paulo como baixista. Esse
CD, lançado em 1996, contém duas
composições próprias e novos arranjos
feitos para conhecidas composições de
autores brasileiros. Samba e Bossa com
um toque de Jazz, destacando-se, para
mim, a voz de Márcia Santos e o Sax do
Erich Baumgärtner.

Paulo Colares:
Sambas da minha Terra

1998 chega o segundo disco solo;
arranjos e produções próprios de belos
sambas antigos dos anos 40 aos 60, bem
como Bossa Nova, Baião, Chôro e Frevo.
Os caras são "puta músicos" e eu pirei
com os chorinhos.
A propósito, as traduções para o alemão
feitas por Ilse Breitruck Colares, ficaram
geniais.

Ignez Carvalho & Tobias Langguth:
Alquimia do tempo
Paulo colaborou nesse album como
baixista, guitarrista e compositor.

Paulo Colares Johannes Deffner Duo:
Sotaques Brasileiros

"Sotaques brasileiros" colocam Paulo
Colares e Johannes Deffner no ano 2001.
Aqui temos Samba, Choro e Baião,
antigos clássicos (os mais bonitos, não os
mais conhecidos) e cinco composições
próprias cujo estilo e interpretação se
adequam perfeitamente ao programa.
Destaca-se a interpretação de "A
Felicidade" que de tão autêntica e com
tantos "Sotaques brasileiros" nos dá a
impressão de se rever o filme "Orfeu
Negro".

Johannes Deffner: suite brasileira
com participação especial:
Paulo Colares, baixo acustico

Hallo Ihr Lieben,

heute nur eine traurige Nachricht: Paulo Colares lebt nicht mehr.
Er ist vorgestern am 5.12.2007 in Rio de Janeiro seiner schweren Krankheit
erlegen.
Paulo hat uns allen mit seiner Begeisterung, seiner Musikalität und seiner
herzlichen, freundschaftlichen Art unendlich viel geschenkt. Wir konnten so
viel Freude, Lebendigkeit und Musik teilen - es ist schwer vorstellbar, daß
das nicht mehr sein wird.
Er wird in unseren Herzen und Erinnerungen weiter leben.
Laßt uns mit Dankbarkeit an ihn denken und um ihn trauern.

Cecilia Colombo & grupo Choro
Branco
Choro para Carmen
chôro & samba in concert
Cecilia Colombo: Voz
Paulo Colares Violão de 7 Cordas
Johannes Deffner Cavaquinho, Violão
Georg Tschirdewahn Clarinete,Saxophon Alto
Ricardo Marini Percussão
Redhouse Six Convidados:
Frank Schmidt Trompete Lars Petersen Trombone Peter
Steiert Sousaphone

Rico
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que tristeza!
Realmente, a lembranca permanece viva, pois nem dá para acreditar
que uma pessoa tao cheia de alegria possa partir tao rápido, tao
cedo, sem ter tido tempo de se despedir dos amigos!!!!
em mim, a lembranca dele permanecerá viva!
sua música e sua alegria!!!
abracos
Maria
Paulinho tu és um ser no Universo e em ti se encontra a lua,as
estrelas,o céu, o sol.o ré,mi,dó,fa e assim todas as outras notas do
teu violão.Laura

Paulo hat uns viele Jahre mit seiner Musik erfreut – wir werden ihn
nicht vergessen - Brasilieninitiative Freiburg e.V.

Caro Johannes,

Vi seu site hoje, com todas as fotos de nosso querido Paulinho (baixei todas elas).
Fiquei emocionado, nosso grande amigo era homem de muitos amigos, o que nos
torna, todos, amigos entre nós. Abrace os amigos de Alemanha com esse abraço que
deixo para você.
Abraços,
Xandão Brandão
---------------------------------------------------Lamento muito pelo falecimento do nosso amigo Paulo Colares!...
Abraços,
MARCO DE PINNA
----------------------------------------------------

Paulo, você nos deu para sempre o seu carinho e o seu ver positivo.
Vamos agradecer procurando aprender com você.
Joachim
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