
natália carreira

natália carreira é cantora, compositora, produtora, multi-instrumentista e artista visual. a

brasiliense de 25 anos iniciou sua trajetória na música independente em 2017 com o

lançamento do seu primeiro EP Pertencer, gravado de maneira independente e intimista,

logo após o lançamento de seu primeiro sucesso ‘’Geminiana’’, que alcançou quase meio

milhão de visualizações nas redes. Suas composições trazem influências do lo-fi e indie pop,

misturando elementos orgânicos e sintéticos, com letras que contam intimamente suas

histórias de amor e desamor, e suas letras e produções audiovisuais colocam em pauta a

representatividade lésbica, vivência recorrentemente retratada em seu trabalho.

A multiartista vem conquistando espaço, passando importantes festivais como Bananada,

Móveis Convida, Ocupa! e CoMA, dividindo line-up com grandes nomes da música brasileira,

e também emplacando em playlists editoriais do Spotify, Deezer, Tidal e Apple Music,

atraindo milhares de novos ouvintes.

Em 2020 natália se forma bacharela em Artes Visuais pela UnB, e cruza música com

visualidades em sua monografia, defendendo o álbum de música como galeria de arte, e o

fonograma enquanto objeto de arte, tendo como produto final, seu álbum mar calmo

(nunca fez bom marinheiro), um álbum de músicas e uma exposição de arte virtual.

A artista é conhecida na internet por colocar sempre em pauta a representatividade lésbica,

vivência íntima exposta com delicadeza em seus trabalhos fonográficos e audiovisuais.

ouça natália carreira:
Youtube: https://www.youtube.com/nataliacarreira
Spotify: https://open.spotify.com/artist/3FVQisK6sYtE79tU2ghYeX

https://www.youtube.com/nataliacarreira
https://open.spotify.com/artist/3FVQisK6sYtE79tU2ghYeX


Deezer: https://www.deezer.com/br/artist/13418877
Apple music: https://music.apple.com/br/artist/nat%C3%A1lia-carreira/1290228939

siga natália carreira nas redes:
Instagram: https://www.instagram.com/nataliacrrr/
Twitter: https://twitter.com/natcrrr
Facebook: https://www.facebook.com/nataliacrrr/
Tiktok: https://www.tiktok.com/@natcrrr

SITE: https://www.nataliacarreira.com.br/
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MICRO RELEASE

Natália Carreira é cantora, compositora, produtora, multi-instrumentista e artista

visual. De maneira independente, vem conquistando espaço com sua música desde 2017,

nas playlists de renome e em diversos palcos de festivais do país. Suas composições

transitam entre a nova bedroom pop e o indie, misturando elementos orgânicos e sintéticos.

Natália traz em seus trabalhos o casamento entre música e visualidades, com estética bem

definida.

RELEASE SPOTIFY 2021

cantora, compositora, produtora, multi-instrumentista e artista visual.

natália é brasiliense e tem 24 anos. iniciou sua trajetória na música independente em 2017

com o lançamento do seu primeiro EP Pertencer, gravado de maneira independente e

intimista, logo após o lançamento de seu primeiro sucesso ‘’Geminiana’’, alcançando

milhares de ouvintes. suas composições trazem influências do lo-fi e indie pop, misturando

elementos orgânicos e sintéticos, com letras que contam intimamente suas histórias de

amor e desamor.

em 2020 natália se forma bacharela em artes visuais pela UnB, e cruza música com

visualidades em sua monografia, defendendo o álbum de música como galeria de arte, e o

fonograma enquanto objeto de arte, tendo como produto final, seu álbum mar calmo

(nunca fez bom marinheiro).

ENGLISH MICRO RELEASE

natália carreira is a 24 old brazilian artist currently based in São Paulo. She started her path

in authorial independent music in 2017 launching her first EP entitled Pertencer, managing

to reach thousands of streams in all digital platforms. Her compositions move between the

new MPB (popular brazilian music) and the bedroom pop, mixing organic and synthetic

elements, and focus on her loving and unloving intimate stories.


