
Alex Dupas 
 

Com uma carreira de mais de 15 anos, o gaitista e 
compositor paulistano Alex Dupas tem forte inspiração e 
influência de Robert Johnson, Muddy Waters, Little 
Walter, Sonny Boy Williamson II. Desenvolve seu 
trabalho no Blues, flertando com o Jazz, Funk, Rumba, 
Rock e Country. 

Ao longo de sua trajetória musical fez parte de vários 
grupos, dentre eles destacam-se: banda Jazz Q.é Blues 
(1997), onde foi fundador; Orquestra de Gaitas do 
Conservatório Souza Lima – SP (2001), com regência 
de Ulysses Cazallas; banda Jafer Blue (2001). 
Atualmente, integra a banda Black Garoa Blues Band e 
segue em carreira solo com o projeto Alex Dupas 
Blues Project que se apresenta solo (com playback), 
em dupla ou com banda. 

Alex Dupas já dividiu palco com os principais artistas do 
cenário do blues, tais como, Ruth London, Bee Scott, J. 

J. Jackson, Igor Prado, Flávio Guimarães, Thiago Cerveira, Robson Fernandes, Big Chico, Jefferson 
Gonçalves, Peter Mad Cat, Steve Guyger, Ivan Márcio, entre outros. 

Ele se apresenta em diversos bares e casas de shows de São Paulo, tais como: 

 Bourbon Street Music Club (shows bimestrais no projeto Blues Lounge nas festas da revista 
Blues’n’Jazz), 

 Vernissages do Espaço Galeria 3058A – curadoria de Anna Guerra,  

 Tonton Jazz Music Bar,  

 Syndikat Jazz Club,  

 Madeleine Jazz Bar,  

 Paribar (temporada de shows quinzenais de julho, agosto, setembro, dezembro de 2011),  

 Pianos Bar do Esporte Clube Pinheiros,  

 Teta Jazz Bar, 

 Johnnie Wash. 

Também se apresenta em bares no interior de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tais como: 

 Santa Garrafa – Araras – SP,  

 Pinga com Torresmo – Varginha – MG,  

 A Lenda – Conchal – SP, 

 Blues Brazil – Taubaté – SP  

Participou de eventos de renome, tais como:  

 Ibitiblues (Ibitipoca – MG – 2004/2005),  

 Clube do Blues (Centro Cultural de Araras – SP – 2011),  

 Natal na Praça (Araras – SP – 2011),  

 11º Encontro Internacional de Harmônicas (SESC Pompéia – São Paulo – 2011),  

 Projeto Encontros – Metrô Paraíso – SP – 2011/2012,  



 7º e 8º Penedo Winter Jazz & Blues (Jazz Village Restaurante – Penedo – RJ – 2012/13), 

 Arte no Parque (Música de qualidade nos parques Villa Lobos e Trianon – SP – 2012). 

Participou do programa Rock On the Road (http://youtu.be/iXmU6xX8Fg0) veiculado pela JustTV 
(www.justtv.com.br) e programa Terremoto Blues veiculado pela Stay Rock Brazil 
(www.stayrockbrazil.com.br).  

Em seu mais novo show “Uma Viagem à História do Blues” Alex Dupas faz uma viagem musical que 
vai do Mississipi à Chicago, passando por New Orleans e Califórnia. Ao longo dessa viagem, ele 
conta um pouco da história do blues – suas origens, fatos interessantes, curiosidades, personagens 
marcantes e suas lendas – criando uma atmosfera envolvente e emocionante para todos que 
quiserem embarcar nessa viagem. 

Juntamente com o show, está lançando também o CD “Coletânea Alex Dupas”, onde mostra um 
resumo de 10 anos da sua carreira e pode ser apreciado no site www.myspace.com/alexdupas . 

Alex Dupas lança seu primeiro CD solo com músicas autorais, onde vai explorar o blues cantado em 
português. 

Há também algumas amostras do show de Alex Dupas no youtube, abaixo seguem os links: 

 Same Boogie   - http://youtu.be/rhYRHnt_Kps  

 Cross Road Blues   - http://youtu.be/A35e2oggaMY 

 Summertime   - http://youtu.be/lhg_MGSOwwM   

 Assalariado    - http://youtu.be/58LJMFSvhbQ  

 Participação com Flávio Guimarães - http://youtu.be/jo8gGELhiCo 
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