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"Eu acho que a gente é feito de histórias, né?
De memórias que de alguma forma, se fixam na nossa
mente, no nosso corpo, e em lugares que a gente nem
consegue explicar.

E essas coisas moldam a mim, e moldam você…
E as histórias, são feitas de momentos, momentos que
enquanto estão sendo vividos, a gente nem percebe que eles
são grandiosos. Nossa história é uma junção de acasos que
acaba traçando uma linha do tempo. E a gente só percebe a
grandiosidade desses pequenos momentos quando por
algum motivo, nos damos conta que viemos parar em um
lugar inesperado, percebemos que se algum detalhe tivesse
sido diferente, estaríamos agora em um outro lugar."

 

- natália carreira
 



mar calmo (nunca fez bom marinheiro) é um ditado popular, conhecido por muitos de nós, e se
calca na consciência de que, sem ter sido quem já fomos, jamais seríamos quem somos hoje. As
faixas perpassam por esta dualidade de sensações: não acreditar que precisamos sofrer, e ao
mesmo tempo ver o resultado da dor como algo positivo.

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.



Com produção assinada pela artista e produtora
capixaba Gavi, e mixado e masterizado por ZEP, o
primeiro álbum de natália carreira saiu dia 21 de

outubro de 2021.
 

O álbum conta com 12 faixas, entre elas "vênus em
fogo" e "nublada". As faixas, já conhecidas pelos

seus ouvintes, deixam claro: o álbum tem uma
textura mais eletrônica, com elementos sintéticos

experimentais e letras mais sóbrias do que as do seu
primeiro lançamento, o EP Pertencer, mostrando

mais maturidade de composição, criação artística e
execução técnica.





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.

A multiartista vem conquistando espaço, passando
importantes festivais como Bananada, Móveis
Convida, Ocupa! e CoMA, dividindo line-up com
grandes nomes da música brasileira como Pabllo
Vittar, Céu, Francisco el Hombre, Fresno, Ney
Matogrosso, Maria Gadú, Liniker, entre outros, e
também emplacando em playlists editoriais do
Spotify, Deezer, Tidal e Apple Music, atraindo
milhares de novos ouvintes.

sobre natália carreira



Youtube
20,2 k inscritos no canal
1.100.000 de visualizações desde
2016

Instagram
21.45k seguidores
selo de verificação

presença nas redes



Twitter
5.091 seguidores

 

Facebook
7.4k seguidores

selo de verificação
 



plataformas digitais
Spotify

PRESENÇA

6.5k seguidores
16k ouvintes mensais
1,8M streams desde 2017

emplaque em playlists editoriais 6 vezes
capa da Indie Brasil em 2021 duas vezes



janeiro 2021outubro 2021



Este trabalho surge de sua confusa ânsia de encaixar o seu trabalho musical com os estudos no
curso de Artes Plásticas, trazendo sua vivência artística como cantora e compositora para a
academia. Seu trabalho e pesquisa buscam o ponto de convergência entre a música e as artes
plásticas, dando fim à sua insistente separação entre a vivência musical e a vivência acadêmica e
visual.

O álbum-exposição se dá de maneira online neste momento, devido às novas condições de vida
estabelecidas de acordo com a prevenção da pandemia de Covid-19. O site do álbum-exposição é
aberto ao público de maneira gratuita, e foi elaborado de maneira a se assemelhar com uma
galeria, guiando um percurso coerente entre as obras. As obras são as músicas do álbum, cada
uma exposta separadamente em formato MP3 para serem ouvidas, acompanhadas por sua ficha
técnica, letra e curiosidades. 

 
 

álbum-exposição



Os áudios das músicas serão expostos como obra em si, sozinhos
enquanto música, não necessitando de nenhum apoio em um
produto visual para ser legitimada enquanto pertencente a uma
galeria.

Para a experiência de visitação ser - quase - completa, o site
possui também, mensagem de boas vindas, folha de visitação
para ser assinada e preenchida pelos visitantes que podem
adicionar seu nome, data de visitação e comentários sobre a
exposição, releases e curiosidades sobre as obras disponíveis, na
intenção de preencher as lacunas criadas pela falta de hostess e
mediadores culturais, e criar a sensação de estar sendo guiado
por uma exposição presencial.

 
visite o álbum-exposição mar calmo (nunca fez bom

marinheiro):
https://www.nataliacarreira.com.br/galeria

álbum-exposição



inclusão e equidade

Produzido e lançado de maneira independente, o álbum contou com um financiamento coletivo
em novembro de 2019 possibilitando a colaboração dos fãs no projeto, importante frisar também
que em todas as etapas houve a preferência na contratação de profissionais mulheres e/ou
LGBTQIA e pessoas não brancas, dando maior significado a todo o processo, e valorizando o
trabalho destes artistas e profissionais independentes. 

Assumidamente lésbica, natália leva esse tema para suas letras e produções audiovisuais, se
preocupando majoritariamente com a questão de representatividade lésbica, direitos LGBT e
equidade de gênero;

Em 2022, a artista roda seu show mar calmo (nunca fez bom marinheiro) com uma equipe
composta apenas por mulheres, incluindo mulheres não-brancas, gordas e não binárias.

 



álbum 

música: natália carreira
produção musical | arranjo: gavi
mix | master: zep
direção musical: gavi | natália carreira
guitarra em "sol" e "rebordose": lorena lima
arranjo "sol" e "sombras sobras somas": natália carreira
arte da capa: céu isatto

visualizers

direção | edição de vídeo: juliana uepa
roteiro: Juliana Uepa | natália carreira
fotografia | visual: edu bordoni
assistente de produção: marianna subtil

outros

fotografia: pryscilla k
arquitetura virtual: bobbie benedito
produção: natália carreira

 

ficha técnica
show de lançamento 

banda: Gavi e Lorena Lima
tecnica de áudio: Bia Wolf Paiva
tecnica de iluminação: Luiza Ventura
direção de produção: Rachel Daniel
auxiliar de prod: Renata Lima
cenografia e figurino: Alexandra Vinagre
fotografia: Dayane Mello
fotografia editorial: Maressa Andrioli
social media: Bianca Alves
captação e edição de vídeo: Ana Pacheco
designer: Maria Carolina Marchi
merch: Mônica Siebre
Roadie: Flavia Gabrielli
preparação corporal: Barbara Coelho
hairstylist: Glaucia Reis

 



Volta aos palcos
Rodar o show de mar calmo
(nunca fez bom marinheiro)

pelas principais cidades do país

próximos passos



álbum-exposição
Viabilizar a exposição em

formato presencial.

próximos passos



obrigada

Facebook
@nataliacrrr

Twitter
@natcrrr

Youtube
@nataliacarreira

Instagram
@nataliacrrr

Tiktok
@natcrrr


