Nascido em 23 de fevereiro de 1969 na cidade de Niterói, Rio de
Janeiro, Marcelo Martins possui uma carreira consolidada iniciada
ainda na infância. Com apenas oito anos, o músico iniciou seus
estudos na Orquestra Típica La Salle, onde tocou flauta doce, flauta
transversa e saxofone alto. O artista também estudou saxofone e flauta
com o Sax/flautista Renato Franco, cursou Teoria Musical no
Conservatório de Música do Estado do Rio de Janeiro e estudou
harmonia e improvisação com o professor Sérgio Benevenuto, Blas
Rivera e posteriormente, harmonia e arranjo com o Maestro e
Trombonista Vittor Santos.
Aos 17 anos, o músico já participava em diversos trabalhos no
circuito de música de Niterói e Rio de Janeiro. Nesta época começou
a tocar com o baixista Arthur Maia, seu grande incentivador, e foi
por ele, apresentado ao cantor e compositor Djavan, que o convidou
a participar de sua banda e partir disto, gravou nove discos com ele,
além de sair em turnês pelo Brasil e exterior.
Entre estes, os últimos Cd e o DVD ao vivo "Rua dos Amores"
2013/2014 e o Cd "Vidas pra Contar" seguindo em Turnê em
2016/2017;
O artista tocou, gravou e vêm trabalhando com diversas
personalidades da música brasileira, tais como : Airto Moreira, Flora
Purim, Antonio Adolfo, Caetano Veloso, Chico Buarque, Djavan,
Eumir Deodato, Ed Motta, Emílio Santiago, Gilberto Gil, João Bosco,
Leila Pinheiro, Maria Bethânia, Marisa Monte, Marcos Valle, Roberto
Carlos e Ivan Lins, com quem gravou os últimos Cds, "Cariocando"
,"Saudade de casa", "Íntimo" e têm se apresentado no Brasil e
exterior.
O músico ainda se apresentou, em 2010, no Lincoln Center, em Nova
York, com a Orquestra "Ouro Negro" em uma homenagem ao
maestro e compositor Moacir Santos, onde mostrou ao público o
repertório dos Cd's "Ouro Negro" e "Choros e Alegria";
Em 2012 gravou o Cd Marcos Valle & Stacey Kent "ao Vivo"
lançado em 2013, participando da Turnê no Brasil e exterior,
e que culminou na gravação em 2016 do Cd e DVD Marcos Valle e
Stacey Kent - Live at Birdland - New York City;

Gravou os últimos cds do pianista, compositor e arranjador Antonio
Adolfo: “Finas Misturas", "Rio Choro Jazz" ,
“Tropical Infinito” e o último “Híbrido” - from Rio to Wayne Shorter
2017”;

Marcelo lançou em 2013, seu primeiro CD solo, "Do Outro Lado",
que foi eleito pelo crítico Carlos Calado como um entre os 10
melhores Cds do ano.
http://www.carloscalado.com.br/2013/07/
http://www.carloscalado.com.br/2013/
Este Cd sintetiza idéias e experiências armazenadas durante
basicamente 20 anos de aprendizado e vivência com a música, e
marca sua primeira aparição como protagonista de um trabalho, onde
não só atua como músico, mas também como compositor, arranjador
e produtor.
Este Cd produzido por Marcelo e Vittor Santos, conta a participação
de alguns dos melhores músicos do Brasil.
Atualmente, Marcelo Martins integra também a Orquestra Atlântica
como Co-fundador,
arranjador, compositor e saxofonista, e acaba de lançar o seu primeiro
Cd contemplada pelo Prêmio da Música Instrumental FUNARTE
2012.
http://orquestratlantica.wordpress.com/,
https://www.facebook.com/Orquestra-Atlântica-840384985982857/
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/jazz-cheio-de-suingue-marca-cdde-estreia-da-orquestra-atlantica-16239554
https://www.youtube.com/watch?v=qAZPKhe-w4g

A Orquestra Atlântica se apresentou no Ano de 2015 lançando este
Cd em casas de show no Rio de Janeiro e fora do Rio,
no Projeto Jazz na Fábrica - SESC Pompéia, São Paulo, e no
Valadares Jazz 2015 na cidade de Governador Valadares - MG,
e vem se apresentando no Rio de Janeiro eventualmente.
Recentemente, a Orquestra fez apresentações no novo Blue Note Rio,

entre elas com o compositor e cantor Marcos Valle, e com a cantora
Paula Morelembaum e o arranjador alemão Ralf Schmidt.
A Orquestra Atlântica acaba de gravar um novo e lindo projeto ao
lado do pianista e compositor Antonio Adolfo,
chamado “Encontros” Antonio Adolfo e Orquestra Atlântica. Recém
lançado nos USA , plataformas digitais pelo selo do AA Music,
e agora também aqui no Brasil seguido por shows de lançamento!

