KÉSIA ESTÁCIO
Height 178cm
UK

Bust 107cm

Waist 65cm

Shoe 40 EU/9 US/6.5 UK

Hips 102cm

Hair Blonde

Dress 56 EU/26 US/28

Eyes Black

Age 36

Instagram
Késia Estácio é uma artista cujo trabalho exala amor e dedicação, seja pela música,
pela atuação, a arte está em tudo o que faz.
De uma família de músicos, a paixão pela profissão vem de berço. Neta de maestro
Késia transita por diferentes estilos musicais, deles absorve o que tem mais conexão
com sua música a qual define como Pop, Soul, R&B.
Cantora desde nova, começou com influência gospel, estudou canto e logo foi para
o teatro no grupo “Nós do Morro”, onde a paixão pelo tablado a motivou a participar
de grandes musicais como Beth Carvalho, O Musical, com direção de Ernesto
Piccolo em 2015; do musical Soul Roberto, dirigido por Cláudio Figueiredo e Renato
Vieira em 2012; e da peça infantil A Menina Edith e a Velha Sentada, com texto e
direção de Lázaro Ramos em 2014.
Mais recentemente participou dos musicais Garota de Ipanema, o amor é bossa, de
Theelma Guedes com direção Gustavo Gasparini em 2016; Bossa Em concerto,
direção de Sérgio Modena em 2016;
Rio mais Brasil com direção de Ulysses Cruz em 2017.
E Musical Elza, Direção de Duda Maia em 2018,
Atualmente, faz parte do elenco do programa Fora de Hora, um telejornal de humor,
exibido pela Rede Globo. Ela interpreta muitos personagens, dentre eles Patrícia
Evelyn, uma repórter comprometida com suas matérias apesar de ser "Poliana".
Ganhou o título de Musa do Absurdo.
Tornou-se nacionalmente conhecida como cantora ao participar em 2012 da
primeira edição do programa The Voice Brasil, transmitido pela Rede Globo, ficando
entre os finalistas. Apadrinhada por Lulu Santos recebeu o apelido de diva, além de
arrancar elogios do mestre: “Você soa essa mistura, você junta a Zona Norte e a
Zona Sul. Você é deslumbrante”, disse Lulu.
Também é o amor que motiva a artista a compor suas músicas. “O amor está em
tudo. Amo meus amigos, minha música, minha família e minha arte. Onde eu coloco
amor eu vejo arte. E onde tem arte tem música”, explica. Movida por este
sentimento, Késia participou de discos dos artistas Lulu Santos e MV Bill.
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Lançou seu primeiro single “Sou Livre”, em 2014, “Encosta” em 2018 e o mais
recente ”Quando Penso em Você” em 2019.

