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Nascida em Salvador, na Bahia pós tropicalista dos anos 70, a cantora e compositora Mariella Santiago desenvolveu um estilo próprio. Na sua 
voz, a musicalidade Afro-brasileira encontra o Jazz e o R&B de forma original, influências também presentes em seu trabalho de 
compositora. Seu pai, o cantor e compositor Messias Santiago, passou para ela e os irmãos o interesse pela música. Hoje  os três tocam 
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juntos na formação que tem acompanhado Mariella nos ultimos 10 anos.  

Seu primeiro CD, Mariella, traz um elenco de participações notáveis, entre elas as de Hermeto Pascoal, Carlinhos Brown, Dj Dolores e 
Gerônimo, tocando  trombone numa leitura jazzistica do samba-reggae Eu  Sou  Negão. Prêmio Brasken de Música, o disco é fruto da sua 
parceria com o guitarrista Pascal Heranval. Das 13 canções do  álbum, 10 são autorais. Em 2010 lançou o EP In tudo que é canto, com 4 
canções inéditas, e em 2013 o single Ella, faixa título do seu próximo CD. 

Nos últimos 15 anos Mariella tem se apresentado em projetos e festivais pelo Brasil e Europa, principalmente na França, Espanha e 
Alemanha. Na Bahia, além de presença marcante, seu trabalho é referência de inovação. Promove eventos multimídia que contam com a 
parceria de artistas de diferentes áreas, como Pirambeira Multimídia (Zauber, 2006),Tributo à Itamar Assumpção (Pelourinho,2009)e 
temporada MNM-Encontros de Verão com Mariella Santiago e Convidados (Jan.2013, Fev. 2014) http://mariellanomam.wordpress.com. 

Experimental por natureza, sua musicalidade se estende para além do seu trabalho solo. Desenvolve projetos com o músico e cineasta André 
Luís Oliveira (Projeto Mensagem III), com o músico e produtor Moreno Veloso (Cinesom BA-Caetano Veloso), o coletivo Cena Tropifágica (RJ), 
Dj Rafa Dias (Os Nelsons), e com o Trio Santiago. Mariella compõe e fala fluentemente Francês e Inglês, que aprendeu ainda adolescente. 
Essa facilidade em lidar com outras culturas se reflete em sua trajetória.. Na Alemanha participou, desde 1997, do projeto Virtopera, do 
maestro Eberhard Schoener, como protagonista da ópera Beleza Negra. Além das gravações e apresentações da ópera no Brasil e na 
Alemanha, Mariella participou do Cd  Eberhard Shoener and friends,-Crossing times and continents - reunião de artistas que têm colaborado 
com o maestro ao longo dos seus 30 anos de carreira. Entre eles, Andrea Boccelli, Andy Summers e Sting, com quem Mariella realiza um 
dueto na faixa Only the wind (Eberhard Shoener and friends-BMG -Ariola, 2006). Na França participa do musical Moi et mon cheveau com 
direção de Eva Doumbia (2011/2012), se apresentando por 10 cidades francesas. Ainda nos primeiros anos de sua trajetória Mariella foi 
vocalista de dois grandes artistas da MPB; Gilberto Gil, na primeira formacao do Express 2222 que celebrava o aniversário da Tropicália 
durante o carnaval de Salvador (fev.1998), e Carlinhos Brown, para a turné brasileira do disco Alfagamabetizado (1997-1998). Na mesma 
época foi cantora da banda do poeta Luís Galvão (Novos Baianos), interpretando suas canções, e integrou o grupo de Roberto Mendes e Jorge 
Portugal. Essa inclinação para o intercâmbio com outros artistas se reflete no seu vocabulário musical, e faz com que sua discografia já some 
mais de uma dezena de CD’s, entre participações especiais, coletâneas e compilações, lançados no Brasil e no exterior. 

Outros músicos que fazem parte da sua rede criativa: Zhal Sissoko (Senegal/Canadá), Ananda Jyothi (Índia), Arto Lindsay(BR/EUA), Andy 
Summers(UK), DJ Remy Kolpa Kopoul, Phillipe Baden Powell (FR-BR), Laila Rosa (PE), Lamine Soumano (Mali),Lionel Liontonet(FR), Letieres 
Leite, Pepeu Gomes, Lazzo Matumbi, Ubiratan Marques e Orquestra Afro Sinfônica (BA)Paulinho Boca de Cantor, Mauricio Mello, Raimundo 
Sodré, Monica Millet, Bloco Afro llê Ayê,  Rafael Pondé, Russo Passapusso, Dj Jeronimo Sodre, Dj Bandido, Dj Angelis Sanctis . 

Atualmente Mariella prepara o lançamento digital do seu novo CD, intitulado ELLA. O álbum traz 15 canções, 11 inéditas. 
Inteiramente gravado em Salvador, ELLA conta com a participação de amigos como Chico César, com quem compôs a faixa Calunga 
Exuberante, Letieres Leite (Rumpilezz), os pianistas Ubiratan Marques (Afrosinfonica) e Donatinho. O lançamento acontece simultaneamente 
à reabertura do site da artista, dia 20 de novembro. A produção musical é uma parceria de Mariella com o produtor paulista radicado na 
Bahia, Beto Neves. 
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DISCOGRAFIA!DISCO*SOLO!|!EP!|!!PARTICIPAÇÕES*ESPECIAIS!|!COLETÂNEAS!

BRAGADÁ  
Bragadá 
Grupo  que  mistura Música 
baiana e R&B.Mariella canta 
as faixas 5, 9, e 11. 
Lançado em Setembro 1996 
por Polygram do Brazil. 
www.amazon.com 
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CONSPIRAÇAO BAIANA 
Coletânea de Música  bahiana 
 além dos limites comerciais. 
Participações de Luís Caldas, 
Gerônimo e Lazzo Matumbi. 
Mariella nas faixas 3 e11. 
Lançado em Julho de 1995,  
Por Tropical Music  - AL  
www.tropicalmusic.com 

SHORT OPERAS 
Eberhard Shoener 
Mariella canta a Ária da 
 heroína Simona,faixa 2. 
Lançado em Setembro 
 de 2001 por BMG, Alemanha. 
www.virtopera.com 
www.amazon.com 
 

 

CARTOGRAFIA  MUSICAL  
BRASILEIRA -Bahia 
Coletânea que revela os novos rumos  
da MPB. 
Mariella canta as faixas 3  
E 11.Lançado em  Janeiro  
de 2001 por Itaú Rumos.  
www.itaucultural.org 

 

 
 
 

CRAVO DA ÍNDIA   
Ananda Jyotthi 
CD do percussionista indiano  
Anada Jyothi, mescla rítmos tradicionais 
brasileiros com a música do sul da 
índia.Mariella é parceira de Jyothi na 
 música Flor de Café e Shiva Murari, 
Faixas (6 e 10) 
Lnçado em Novembro de 2009, por Tantri Arte. 
www.tantriarte.com 

EVERIDAY LIFE 
Wagon Cookin 
Eletro – brazilian jazz. 
Indicado ao Premios  de  la 
Musica 2005 como melhor 
álbum espanhol . 
Mariella canta faixas 1,3,7e 9. 
Lançado em  Maio de  2004 
por Dro East / Warner. 
www.myspace.com/wagoncookin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  

 FLOWERS OF FIRE 
Layne Redmond 
 Música dos Orixás.Produzido 
 Por Layne Redmond. 
 Arranjos vocais e interpretação  
 de Mariella, na compahia de       
 grandes alabês (mestres  de   
 percussão) baianos. 
 Lançado em janeiro de 2007.  
 www.myspace.com/flowersoffire 

 

ÚLTIMA PELE  
Cássio Nobre 
1o Cd do guitarrista Cássio Nobre.Reúne 
ritmos latinos e brasileiros à Worldmusic,  
com sotaque Pop Rock. 
Mariella canta faixa1, Maigá. 
Lançado em  junho de 2007. 
Patrocinado por Prêmio BNB  
deCultura. 
www.myspace.com/cassionobre 

 

EBERHARD AND FRIENDS  
Álbum duplo, celebra os 25 anos 
de carreira do maestro e compositor.Com 
Andréa Bocelli, Andy Summers e Sting, 
cantando um dueto com Mariella na faixa 
“Only the Wind”. 
Lançado em Abril de 2006, por Centaurus - 
Universal www.eberhardshoener.com 
www.amazon.com 

 

 
FALSO BAIANO 
Paquito 
Encontro feliz  do Rock com  o Samba, 
este 1o CD do cantor, compositor  e 
produtor musicabaiano que tem suas 
musicas gravadas por Maria Betânia e 
Daniela Mercury.Mariella canta  faixa 1.  
Lançado em Fevereiro de 2003 .. 
anjopaq@gmail.com 
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MARIELLA 
Mariella  Santiago 
CD de estreia da cantora  e 
compositora baiana.  
Lançado em Julho de 2002 por Prêmio 
Brasken de Cultura e Arte. 
 
[In] Tudo Que é Canto 
Mariella Santiago 
EP  virtual que  traz as novas composições 
de Mariella. inclui Apará, premiada no 
VIIFestival de Música da Radio Educadora. 
Lançamento : 9 de fevereiro de 2010 
myspace.com/marielasantiago 

 


