
     

“Canção das Horas”, segundo single do novo álbum de  
Maria Rita Stumpf, será lançado em 22 de maio 

 

Música é uma das onze faixas de ‘Inkiri Om’, terceiro disco da cantora e 

compositora gaúcha, que volta aos estúdios depois de 27 anos  
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Escrita pela cantora e compositora há mais de 30 anos, reflete sua            
preocupação com a constante destruição do planeta. A letra cruza          
mitologias da Grécia, da Ásia, da África e da Amazônia numa melodia que             
flutua sobre a delicadeza de pianos e tablas - apesar do cenário de             
destruição produzido por “homens sem luz” e testemunhado por deuses.          
É uma canção contemporânea e de estrutura nada convencional, letra          
forte e mensagem comprometida com a vida.  

Tem sido apresentada ao vivo desde o retorno da artista aos palcos em             
2017. No estúdio se somaram as percussões de Jovi Joviniano, que havia            
participado do arranjo original, Marcos Suzano e Paulo Santos (Uaktí). O           
pianista Danilo Andrade, responsável pela releitura do arranjo original,         
criado por Maria Rita Stumpf e Farlley Derze, criou em estúdio inspirado             
improviso que ilumina toda a música, sustentado pelo poderoso baixo de           

 



     

Kassin Kamal sublinhando toda a massa sonora. Os vocais em uníssono           
de Lui Coimbra conferem um final inusitado.  

No mesmo dia será lançado o vídeo clipe que traduz em belas imagens o              
imaginário onírico da canção. Filmado, editado e produzido por Henrique          
Santian na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, traz bela aparição da           
bailarina e performer Oz Ferreira. Radicado naquela região, o fotógrafo,          
documentarista e pesquisador musical é autor de trabalhos importantes         
daquela região.  

Canção das Horas tem distribuição mundial pela Tratore para o selo           
Antares Sp  

Soundcloud: https://bit.ly/3bGNP4c  
Spotify da artista:  https://spoti.fi/2zFZQJQ  
YouTube da artista: https://bit.ly/2xqQaSB  
Website da artista: www.mariaritastumpf.com 

 

Management - André Oliveira  
Telefone: (+55 21) 969190793 Whatsapp/Telegram 
andre.oliveira50@gmail.com / contato@antarespromocoes.com.br 
 
INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA  
Canivello Comunicação 
Julia Enne – julia.enne@canivello.com.br/(+5521) 98505-4555 
Mario Canivello – mario@canivello.com.br/ (+5521) 98987-4499 
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