Vinicius D’Ávilla, compositor, cantor, instrumentista e baiano.
Começou sua carreira aos 17 anos tocando na noite em Natal-RN, cidade onde
morou por 10 anos. A vida profissional com a música e necessidade de crescer o
levou a morar no Rio de Janeiro em 2006, na visão do Vini, sua curta estadia no Rio
De Janeiro (2006 - 2009) foi uma espécie de “estágio" para entender e se adaptar a
vida em uma cidade grande.
Em 2009 foi morar em São Paulo, ele queria mais, ele sempre quer mais. Passou
por bandas de rock como Astronautas, VOWE e VInDA(sua atual banda onde canta,
compõe e toca guitarra).
"São Paulo é a cidade das oportunidades, fato, mas por outro lado ela te cobra, ela
te desgasta, ela suga sua energia, como se fosse uma troca, me dê seu suor que te
abro várias portas.” Palavras do Vini quando o perguntei sobre a sua relação com a
cidade onde vive há 6 anos.
"São Paulo me abriu várias portas desde que cheguei , mudou minha visão sobre o
ser humano e SER humano.
Aqui eu mudei bruscamente minha forma de compor, por ser uma cidade onde a
solidão é constante, fiz do meu violão o meu melhor amigo, consequentemente a
forma de compor e a abordagem das letras mudaram”, finaliza Vini.
A partir dai surgiu a idéia de gravar seu primeiro EP solo, só com instrumentos
acústicos.
Escutando as músicas desse novo trabalho, ficou bem claro que o Vini queria sair
da sua zona de conforto, nesse caso, o rock. Seria um desperdício para um artista
tão inquieto e que compõe compulsivamente não se arriscar.
"Quem aqui não se perdeu também?
Quem aqui nunca passou por dias ruins, noites sem fim e sem fins?” Questiona a
insatisfação e a fraqueza de procurar formas paliativas para esquecer os problemas
e a saudade de casa na música “Quem Aqui Não Se Perdeu?”.
"Sampa, cobra a minha fé, bate na cara ainda estou de pé. Sampa, testa a minha fé,
cospe na cara ainda estou de pé”.
Trecho com uma letra direta e forte do single “Sampa Fé”.
Esse primeiro trabalho foi produzido pelo Renato Galozzi, participações de Eron
Guarnieri (teclados e pianos), Lucas Lima (arranjos de cordas) e Guga
Machado(percussões).

"A paz é calma, é riqueza que eu desejo para mim e para você”.
Zak Frotta
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