RELEASE DONNA LOLLA
Para ter sucesso na sua profissão, é preciso grande vontade de vencer, enfrentar as dificuldades e ter muita ousadia.
Exemplo desse pensamento é o músico e empresário, RAFAEL VIEIRA, que em 1998, sem dinheiro para comprar os seus
primeiros instrumentos musicais, deixou a vergonha de lado e começou a catar e vender latinhas e garrafas recicláveis pelos
bairros de São Gonçalo - Rio de Janeiro onde nasceu. A idéia deu certo. No ano seguinte, montou sua primeira banda, que
tem o nome inspirado em sua avó DONNA LOLLA. Durante os anos vem acumulando conquistas e superando os obstáculos
da carreira artística e cultural. Compositor, cantor e guitarrista em 2006 gravou seu primeiro CD de nome Donna Lolla.
Em 2008 lançou o EP “Lugar Qualquer” com a banda, e no repertório, a música “Quase um segundo”, releitura do sucesso do
grupo “Paralamas do Sucesso”, que já foi uma das mais pedidas nas rádios de todo o Brasil. Além disso, nesse mesmo
trabalho teve suas duas primeiras canções em trilhas sonoras de novelas no Brasil, "Essa é pra você (Onde você for)" trilha
sonora da novela AMOR E INTRIGAS e "Quem sabe um dia a gente se vê", composta especialmente para quem gosta de
automóveis e velocidade na novela OS MUTANTES - CAMINHO DO CORAÇÃO ambas na Rede Record de Televisão. “Essa é
pra você” também foi selecionada para trilha da novela exibida pela RTP, maior canal de TV aberta de Portugal.
Com o EP Lugar Qualquer foi selecionado a concorrer ao Premio TIM de Música Brasileira nas categorias Melhor CD e Melhor
Artista Independente. Ainda em 2008 recebeu o convite para sua primeira turnê internacional onde se apresentou no
prestigiado BRAFT e diversas outras casas pelo Canadá, o Remix da música O TEMPO, de autoria do Dj DeepLik foi
selecionada como a trilha do festival no Canadá.
Em meados de 2009 decidiu se dedicar totalmente a sua empresa e composições de novas músicas para o seu terceiro CD.
Durante esse tempo seguiu se apresentando pelo Rio de Janeiro, São Paulo e investindo na sua profissionalização
constituindo sua produtora. Participou da seleção de trilhas de diversos comerciais e agencias de publicidades e iniciou sua
parceira com a Secretária de Cultura e Fundação de Artes de São Gonçalo reativando o selo fonográfico da cidade.
No processo de gravação do seu terceiro CD de nome QUANTO VALE Á MÚSICA?, gravou seu primeiro dueto com o Rapper
Bigg Blu com a música Hidrelétrica de sonhos. Decidiu por seguir buscando novas parcerias e formatos de divulgação de
áudio e no mesmo ano também gravou a música de sua autoria SONHO BOM junto a cantora Lorena Lessa assinando a
produção musical com Felipe Valadares.
Ainda em 2009 seguiu rumo a sua segunda Turnê Internacional. Em suas apresentações no Exterior podemos destacar a
cidade de Toronto – CA onde se apresentou no Brazil Fest (Festival de verão no Canadá) e marcou presença no Brazilian Film
Festival e pela primeira vez fez parte do maior evento de brasileiros realizado fora do país: O BRAZILIAN DAY da Globo
Internacional realizado pela primeira vez no Canadá.
Em 2010 após um acidente, ficou impossibilitado de seguir viagem dispensando convites para se apresentar no Brazilian Day
de San Diego nos EUA entre outros festivais, sendo assim, decidiu aproveitar o tempo e o perfil empreendedor para
promover a reestruturação e expansão de sua carreira musical e negócios culturais.
Ao longo de 2010 e 2011 participou de um dos programas de empreendedorismo para jovens mais reconhecidos do Brasil:
Iniciativa Jovem – Shell, coordenado pelo CIEDS. No programa encontrou o apoio necessário para superar as incertezas do
mercado cultural e no final do ano 2011 Rafael Vieira recebeu o segundo lugar do Prêmio Iniciativa Jovem – Shell 2011 e até
a presente data conta com apoio do programa. Teve como Mentor, Pedro Ganem, sócio fundador da Rádio Ibiza.
Em 2013 Rafael Vieira e seu então sócio Anderson Costa foram convidados a gerência outras ações culturais, sendo Rafael
nomeado Superintendente de Música da Cidade de São Gonçalo e Anderson Diretor Administrativo Financeiro. Devido a
carência de apoio administrativo na industria criativa, a Donna Lolla Negócios Culturais não parou de crescer, sendo
lembrada pela sua trajetória por redes como Rio Criativo, SEBRAE, FIRJAN, SESI entre outros Municípios do Estado do Rio e
São Paulo.
Em 2015 e 2016 a Donna Lolla vem dividindo seu tempo com o lançamento do ultimo álbum de estúdio da banda – Sonhos
são pra se viver – gravado no FD Studio por Felipe Valadares. A empresa não para de crescer e hoje muito além de uma
banda e empresa Donna Lolla é sinônimo de cooperação para realização de diversos sonhos.

