Release
Respirando música desde a barriga da mãe, ouvindo o pai tocar, Chris Gar traz a música impregnada em seu DNA.
Introvertido, não pensava em aprender um instrumento e cantar, apesar de ser sempre muito ligado à música.
Até que num dia de janeiro de 1992, ele resolveu aprender a tocar violão. Sozinho. Sem aula. E não parou mais.
Depois de várias experiências musicais, em 2002, Chris Gar funda a banda Bleffe.
Durante 11 anos, o Bleffe foi prioridade pra Chris Gar. Misturando músicas autorais, e versões de grandes sucessos do
Pop e do Rock Nacional e Internacional, e também da MPB, a banda passou por diversos palcos espalhados pelo Brasil.
Lançou 1 DVD (Bleffe Ao Vivo, 10 anos – 2013), 2 CDs (Viagens – 2006; Bleffe Ao Vivo, 10 Anos – 2013), 3 singles
(Revolution – 2008; Tarde Demais – 2009; 50 Graus – 2012) e também dois clipes (Tá Tarde (Ao Vivo) e Tarde Demais
– 2009).
Mas a distância (Chris mora em MG. Os outros membros da banda no RJ) e as dificuldades do mercado independente
de música no Brasil acabaram por contribuir para o fim desse projeto.
Porém Chris Gar nunca deixou de querer mostrar sua música. Em 2014 lançou o primeiro single de sua careira solo
(Por Aí) e segue trabalhando no projeto para gravar um CD com músicas inéditas, compostas por ele e por parceiros
musicais de longa data.
Radicado em Além Paraíba (MG) há 11 anos, Chris Gar vem realizando diversas apresentações no formato voz e violão
nos bares, restaurantes, clubes e casas de show da cidade e região, e também na Praça Elias Sahione, no centro da
cidade onde vive, onde desenvolve o Projeto “Vale o que Vier”.
Esse projeto consiste na realização de apresentações do músico em plena praça, gratuitamente. Comerciantes e
empresários da cidade dão o suporte para a infraestrutura das apresentações (transporte, lanche, acessórios, etc...),
mas o cachê é definido pelo público, que, voluntariamente, contribui colocando o valor que julgar num chapéu.
Nos últimos anos, Chris Gar vem militando pela Cultura em Além Paraíba, tendo sido um dos idealizadores do Fundo
Municipal de Incentivo à Cultura.
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