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Entrevista com um dos
jornalistas que mais atuam em
prol do rock de Brasília
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Paddy Milner
jazz e blues para diversão

“Nunca na história desse país” se viu tanta barbaria.
Eu até que gostaria de fazer um editorial bem humorado, sobretudo por se tratar de
uma edição especial do Elefante Bu: foi a primeira vez que fizemos uma entrevista
internacional. Isso merecia uma comemoração, certo? Afinal, é como se o zine tivesse
crescido mais um pouco.
Só que ficar alegre é impossível quando todos os principais jornais do país se
transformam em autênticas notícias populares. Todos estão jorrando sangue e o pior é que
nem se pode colocar culpa na “imprensa marrom”, e sensacionalista. Os atos de violência
ganharam dimensões extraordinárias. Está no Rio de janeiro, em todas as capitais, nas
cidades do interior do país (hoje se sabe que elas se transformaram em “terra de
ninguém”). Fora a prostituição e trabalho infantil, crianças que viram carne barata, sistema
educacional falido, a saúde que é uma calamidade pública, falta de oportunidades, etc. Não
tem mais para onde correr. É que as coisas tomaram tamanha proporção que tornou-se
impossível defender ou acreditar nesse país.
A violência descambada é só uma conseqüência dos anos de má administração, de
corrupção, de escolhas infelizes (e as pessoas ainda as repetem, numa demonstração
impressionante de burrice), de falta de memória, de impunidade, de descaso com a
educação, desse infeliz “jeitinho brasileiro”. O colunista da revista Veja Diogo Mainardi não
se cansa de afirmar que o Brasil é o pior país do mundo. Quisera eu ter argumentos para
contradize-lo. Eles, simplesmente, não existem.
Se o jornal inglês chama o nosso congresso de chiqueiro e os brasileiros de
paquidermes, devemos ficar calados. Se o filme de terror “z” fala do maníaco que usa
estrangeiros burros para traficar órgãos, devemos ficar calados (a nossa realidade é mil
vezes pior), se o cineasta ganha Sundance com um documentário sobre a corrupção do
Brasil, devemos assistir... calados. Todas as críticas que o mundo dirigir a nós, hoje, devem
ser recebidas de cabeça baixa, porque depois que um garoto foi arrastado por sete
quilômetros, perdemos a moral por completo.
Só vamos poder ter o direito de rebater qualquer crítica contra o Brasil no dia que
começarmos a se mexer no sentido de tentar mudar esse quadro degradante. É um trabalho
que exige seriedade de cada cidadão. Chega de discurso demagogo, chega de burrice,
chega de pasmaceira. Ou mudamos ou entraremos num caminho sem volta.
“Nunca na história desse país”...
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Guilherme Lobão

Let’s Presley, Babe

pato fu

Não se trata de uma banda cover.
Essa é a informação fundamental que você
precisa saber a respeito da Let's Presley, a
outra banda de Ricardo Koctus, baixista do
Pato Fu. “Procuramos tomar cuidado em não
rotular de cover porque as pessoas
assimilam isso a um cara vestido de Elvis
Presley, distribuindo lenços e etc. O que
fazemos são releituras das canções
gravadas por Elvis. Eu não faço uma
imitação”. Sacou? Vamos adiante.
A Let's Presley começou no hiato de
dois anos das atividades do Pato Fu entre o
final da turnê do disco MTV ao Vivo (2003) e
o lançamento do Toda Cura Para Todo Mal
em 2005. Nesse período, Ricardo,
acompanhado de Xaxá Portilho (guitarra) e
Thiago Braga (baixo), fez uma “turnê” em
Belo Horizonte com o objetivo de mostrar
um pouco do trabalho de Elvis Presley aos
que não estavam familiarizados com o ícone
do rock'n'roll, além dos fãs e curiosos. No
momento de maior notoriedade, a Let's
Presley chegou a tocar duas vezes no Rio de
Janeiro e ainda dividiu o palco com
convidados especiais como Zélia Ducan,
Nando Reis e Liminha.

Ricardo Koctus é um grande fã do rei do rock.
“Descobri Elvis logo quando comecei a andar, eu acho. Meu
pai é um grande fã e acabei me tornando também”. Essa
paixão ficou, inclusive, registrada num texto que escreveu
sobre o disco Commemorative Issue - The Top Ten Hits no
livro Noite Passada Um Disco Salvou a Minha Vida - 70
Álbuns Para a Ilha Deserta, organizado pelo jornalista
Alexandre Petillo.
Na atualidade, a Let's Presley faz shows esporádicos
por causa da agenda do Pato Fu, que também já prepara o
novo disco a ser lançado no segundo semestre. Sair da
capital mineira ficou complicado, embora o desejo exista.
“Para fazer shows fora, temos de ter uma divulgação bem
antecipada e isso nos faria comprometer uma data que, de
última hora, pode ser necessária para o Pato”.
Se você não mora em Belo Horizonte e quer conhecer
a Let's Presley, vai precisar de disposição para garimpar uma
música ou duas de registros ao vivo na internet. A banda não
possui um CD e nem site. “Tenho pensado nisso desde que
começamos a banda. Não em um CD, mas em uma forma de
gravar e ter isso como moeda de divulgação. Talvez
disponibilizar na rede, ter um site bem bacana, um vídeos de
shows, etc”. Vamos aguardar!

Foto: Ricardo Koctus

Groove e Peso

Cadê o DVD que estava aqui?
Parecia que o DVD contendo os clipes do disco Toda
Cura Para Todo Mal não ia sair nunca, mas Aluízer
Malab garantiu que neste mês ele vai estar nas ruas.
Os fãs do Pato Fu já sabiam da produção do DVD
desde 2005, quando foi anunciado o projeto de criar
um clipe de orçamento modesto para cada música do
disco. Desde o ano passado que o produto está
anunciado “em breve” na loja da página oficial. Boa
parte dos clipes foi colocado à disposição pelo próprio
Pato Fu. Dois deles, Anormal e Sorte Azar,
concorreram ao VMB de melhor clipe pop nos em,
respectivamente, 2005 e 2006. Enquanto isso, o
DVD sofria para ficar pronto devido à “vários
transtornos”, como Malab, o coordenador do projeto,
explicou. O problema é que quase todos os clipes do
projeto estão à disposição no YouTube. A internet não
perdoa mesmo atrasos. Ela tem o poder de “caducar”
muitas iniciativas pioneiras. Resta torcer para que ela
não consiga ter esse mesmo efeito em projetos
interessantes como esse.

Xande Tamietti deixou o jazz de lado
e agora investe no groove pesado e no
pop/rock com pitadas brasileiras, além
muita inspiração, no projeto Preto Massa.
O baterista do Pato Fu, mais Alexandre
Cardoso (vocais), Egler Bruno (guitarra) e
Thiago Correa (baixo) formaram a banda
em outubro do ano passado e o primeiro
show aconteceu no início de fevereiro numa
casa noturna de Belo Horizonte. A Preto
Massa trabalha com trabalho próprio,
embora também faça algumas covers.
“Estamos no começo ainda e, em nosso
show, tocamos umas sete músicas nossas e
o resto vem em covers. Não tem jeito pois
nem disco temos e não dá para fazer um
show grande também”, disse Xande, que
garante que sua nova banda é diversão na
certa.
A Preto Massa é a primeira banda
formada por Xande após sua entrada no
Pato Fu. Antes de se unir à Fernanda Takai,
John Ulhoa e Ricardo Koctus (o Lulu
Camargo veio muito depois), o baterista fez
parte da Brigitte, que tinha relativo sucesso
na capital mineira. Desde então se arriscou
em poucos projetos solos. Durante o hiato
do Pato Fu, ele fez apresentações semanais
de jazz em Belo Horizonte, e sempre trazia
ao palco convidados de peso, como Max de
Castro. Também participou de workshops
dentro e fora do país a pedido dos seus
patrocinadores.

ziniando

Pianista virtuoso, Paddy Milner
coloca seu talento a serviço de
de um jazz acessível e, porque
não, de veia pop

Pouca criatividade e
falta de disposição
não são problema
para Paddy Milner,
músico do Reino
Unido que compõe,
faz arranjos e produz
seu próprio trabalho.
O resultado é um
som apaixonante com
base no jazz, blues,
boogie woogie, além
de pitadas indies e do
bom pop.
Texto: Djenane Arraes
Fotos: divulgação

Gostar de alguma música é fácil. Há tantas por aí
para escutar por curtição. Agora se apaixonar por uma e
depois pela obra do indivíduo é outro papo. Se tornar fã,
então, é um estágio avançadíssimo. Noutro dia, estava
passeando pelo iJigg quando me deparei com uma
música instrumental chamada Unsquare Dance, um jazz
contagiante. Achei sensacional e procurei mais músicas
de Paddy Milner, que era o responsável por aquele som.
Encontrei outra chamada Jump Into My Car, e para a
minha surpresa, além da música ser ótima, o cara ainda
cantava bem. Uma coisa chamou a atenção da outra, e
quando me deparei, já estava pesquisando a discografia
completa.
Não é uma obra grande e nem poderia
considerando que Milner ainda é bastante jovem. Ele
nasceu em 1980 e é natural de Edinburgh, Escócia.
Começou a tocar piano ainda criança e logo estava
fazendo shows de R&B pelos pubs e também dividindo o
palco com nomes do quilate de Robbie McIntosh. Lançou
o primeiro disco aos 19 anos e com esse primeiro
trabalho chamou atenção da mídia. 21st Century Boogie
foi muito elogiado por especialistas e Milner foi ainda
considerado o melhor pianista de blues inglês. Demorou
alguns anos até o segundo disco. Nesse tempo ele
estudou música em Kings College. Em 2005 lançou
Walking on Eggshells, que prezava mais as canções do
que o piano propriamente dito. Foi mais um trabalho
aclamado pela crítica.
Neste mês Milner lança o terceiro álbum, Based
On a True Story. Metade do disco pode ser ouvido em sua
página oficial e com base nessa parte, pode-se dizer que
o trabalho é muito promissor. Diria que só as seis músicas
que lá estão já valem a compra. Há desde o novo
candidato a hit do jazz Standing At The Edge Of The
World, passa pela faixa título que é uma história
curiosíssima cantada com muito humor, até um cover
muito bacana do clássico indie Blister In The Sun, da
Violent Femme. Ao trazer influências do próprio rock,
Milner acabou por deixar o jazz, que hoje é um estilo
elitista, mais acessível ao grande público. Todas as seis
músicas tocariam fácil na minha rádio particular, e
acredito que nas comerciais também.
O Elefante Bu entrevistou Milner por e-mail.

No balanço de

Paddy Milner

Elefante Bu - Você disponibiliza
suas músicas em outros sites.
Coloca, inclusive, canções no novo
disco no seu site oficial. Essa é
mesmo a melhor forma de
divulgação hoje em dia?
Paddy Milner - Eu acho que no
mundo de hoje a sua música precisa
estar disponível no máximo de
locais possíveis. Existem músicas
demais por aí. Por um lado, é ótimo
que todo mundo tenha a
oportunidade de gravar e lançar a
música no mundo ao clique de um
botão. Por outro, o mercado está
completamente saturado e há
pouco controle de qualidade. Há um
movimento massivo no momento
para um trabalho de sistema social
interligado na internet, e isso
propicia um potencial gigantesco de
divulgação 'boca-a-boca'. Sistemas
como MySpace, Last.fm,
Newartistradio, todos propiciam
caminhos efetivos onde a música
pode ser divulgada. De muitas
formas isso rejuvenesce o cenário
musical fazendo as pessoas falarem
novamente a respeito, o que só
pode ser uma boa coisa. Aprender a
ganhar com isso é outra questão.

Elefante Bu - A propósito, o que é
possível falar sobre o novo disco?
Paddy Milner - O novo disco é o
meu segundo pela Bronze Records
em Londres. Eu escrevi e arrangei a
maior parte das músicas, exceto por
um par de canções que escrevi com
os outros caras da banda e
releituras de Hey Bulldog (Beatles)
e Blister in The Sun (Violent
Femmes). Ele tornou-se um
verdadeiro álbum internacional.
Nós fizemos a maior parte das
gravações na Dinamarca,
regravamos em Londres e então
mixamos na Itália. A minha banda
'The Big Sounds' é apresentada
nesse disco. Somos sete no total
com piano, bateria, baixo, guitarra,
sax, trompete e trombone. Todos
eles são muito jovens e são grandes
músicos que tocam qualquer estilo,
mas todos ficamos juntos nesse
projeto. Todos cantam na banda,
então nós fazemos bastante barulho
no palco. As músicas são uma
mistura de histórias pessoais e
situações hipotéticas. Há um
equilíbrio de humor, velocidade e
baladas, todas marcadas pelo
piano. O disco tem treze faixas e

discografia
21st Century
Boogie (1999)

Walking on
Eggshells (2005)

Based on a True
Story (2007)

uma pequena surpresa. Será
chamado de Based On a True
Story, será lançado em vários
países e disponibilizado no iTunes e
outras lojas virtuais.
Elefante Bu - Há um clipe da
música título disponível na sua
página oficial que é realmente muito
bom e divertido. Foi você que teve a
idéia de fazê-lo em desenho
animado (o que o deixou ainda mais
fácil de compreender a música)?
Paddy Milner - A idéia inicial de
fazer em desenho foi minha. A
música é perfeita para esse tipo de
linguagem. Eu conheci um grande
animador, Carlos Castillo, e nós
tivemos grande sintonia. A música
Bob (Based On a True Story) é
mesmo baseada numa história
verdadeira que aconteceu conosco
ano passado. Nós acordamos numa
manhã e descobrimos que a nossa
van tinha sido roubada. Bob, nosso
trombonista, foi andar por aí e
encontrou um amigo cujo amigo
sabia de alguém que estava
vendendo uma van. Então nós
fomos vê-la, a compramos para
fazer o nosso show. Na estrada, nós

fomos seguidos por dois policiais
que nos disse para encostar onde
tinha pregos para furar pneu e mais
policiais esperando. Depois de
sermos questionados, foi revelado
que a van que nós compramos tinha
sido roubada também. Não foi um
grande dia, mas, pelo menos,
rendeu uma canção. Há um pouco
de licença artística nela...
Elefante Bu - Uma coisa que me
chamou muito a atenção foi o
projeto gráfico do site oficial, dos
discos e os clipes, que é realmente
muito bom. Você gosta de planejar
essas coisas ou prefere deixar na
mão de outro?
Paddy Milner - A idéia inicial foi
minha. Eu amo estar envolvido o
máximo possível com o que está
acontecendo e, para ser honesto,
preciso estar. Eu não gosto de me
sentar e deixar as pessoas tomarem
conta porque sempre tenho um jeito
que gosto de como as coisas são
feitas. Carlos Castillo criou o
website comigo e nós tivemos boa
sintonia de trabalho. O ideial seria
que eu tivesse habilidade para fazer
tudo, mas essa não é a realidade.

Você precisa combinar o seu
conhecimento com daqueles que
estão a sua volta. Às vezes isso
compromete seus ideais, mas às
vezes se torna algo muito frutífero
nas colaborações.
Elefante Bu - Você lançou o
primeiro disco aos 19. Eu conheço
músicos que começaram tão cedo
quanto você e hoje mal conseguem
escutar os primeiros trabalhos. Isso
acontece contigo?
Paddy Milner - Essa é
interessante. Eu teria gravado tudo
diferente hoje, mas isso sempre
será o caso. Se você não se mexe e
desenvolve seus gostos e idéias, a
música nunca vai evoluir. Apesar de
ver a evolução com o passar dos
anos, é ótimo olhar no passado e ver
o disco como um pedaço da vida, de
como eu pensava naquela época,
onde estava, com quem estava
tudo é um documentário. Eu muito
raramente o escuto, mas quando o
faço, escuto de um jeito diferente
com os anos de experiência entre lá
e agora.
Elefante Bu - E a sua música é um

tanto pop para o jazz e o blues. Você
concorda com isso?
Paddy Milner - Eu acho que você
pode descrever a música dessa
forma. Eu tenho ouvido muito tipos
de músicas diferentes ao longo dos
anos e pegamos alguma coisa de
alguma forma. As pessoas sempre
descrevem algo como 'piano indie
com tons de jazz e blues'. Eu espero
que ambos tenha algum apelo
comercial e que tenha algo a
oferecer ao jazz e ao blues.
Elefante Bu - O que você sabe a
respeito da música brasileira e se
você tem planos para vir ao Brasil?
Paddy Milner - Tirando músicos
como Jobim, João Gilberto, minha
experiência de música brasileira é
mais através das influências com o
jazz. Eu vi a Bebel Gilberto tocando
uns dois anos trás e foi ótimo. Eu
não tenho nenhum plano de ir ao
Brasil, embora adoraria. Eu estive
na América do Sul, no Peru, e
adoraria conhecer o outros países.
Imagino o Brasil como um lugar
cheio de energia. O ideal seria levar
a minha música também.

onde ouvir
www.paddymilner.com
www.myspace.com/paddymilnerand
thebigsouds
www.last.fm/music/paddy+milner

The Big Sounds
Randall Breneman - guitarra e vocais
Ben Somers - sax tenor
Jon Radford - trompete
Bob Dowell - trombone
Chris Hill - baixo
Alex Reeves - bateria

Uma das maiores e
melhores banda genuinamente
rock do Brasil, a Autoramas, está
de casa nova. Após alguns anos no
selo Monstro Discos, de Goiânia,
Gabriel Thomaz, Bacalhau e Selma
se mudaram para o selo Mondo 77.
“Nenhuma razão sentimental,
apenas melhores condições de
trabalho”, explicou Gabriel.
O trio deve lançar ainda em
março o quarto disco de inéditas,
que é aguardado com expectativa
uma vez que ele terá a assinatura
de Kamal Kassin (Los Hermanos),
um dos produtores mais festejados
da atualidade, além de Berna
Ceppas. O curioso é que ambos
trabalharam no filme O Céu de
Suely, de Karim Aimouz, onde
também foi incluída a música Muito
Mais, que está no novo trabalho do
trio mais roooooock do país.
Outra música que estará
presente e que já é conhecida pelo
público é Mundo Moderno. Ela faz o
estilo grudenta, e apenas veio

confirmar que a criatividade e o
som continuam inalterados depois
de quase dez anos de estrada.
A Autoramas é uma das
bandas independentes que tem
mais respeito e credibilidade. O
primeiro disco, Stress, Depressão e
Síndrome do Pânico, é um clássico
obrigatório do rock nacional dos
anos 90. Ele foi seguido pelo bom
Vida Real e do ótimo Nada Pode
Parar os Autoramas. Ano passado,
a banda lançou uma coletânea com
raridades e lados B.
Por hora, é possível ver
Gabriel nas telas de cinema junto
com a sua outra banda: a Lafayette
& Os Tremendões (um projeto
paralelo). Ele participou do
Blockbuster nacional A Grande
Família - O Filme, e aparece nas
cenas finais como integrante da
banda do baile. Vale lembrar que a
Autoramas já teve músicas nas
trilhas-sonoras do filme O
Passageiro, de Flávio Tambellini, e
do documentário Rio de Jano.

Fotos de divulgação

Cinena e Casa Nova

outra boa surpresa de

Mato Grosso
Escutou a batucada infernal que vem do Mato
Grosso? Quem é responsável pela zoeira da boa é a
banda Marakadaje. Criada em 2004, a banda surgiu
como propósito de resgatar ritmos folclóricos e
regionais, como o maracatu, misturado com
instrumentos plugados à 220v. O grupo formado por
Jean (percussão), Karola Nunes (voz, violão,
percussão e baixo), Siqueira (percussão) e Bruno
Feldmann (voz, violão e guitarra), faz um trabalho
autoral muito interessante. No disco há apenas uma
versão que acabou sendo o maior tropeço:
Umbabarauma, de Jorge Ben. O problema não é a
música, que é um clássico, mas sim porque que ela
se tornou uma espécie de Andança para grupos com
características percussivas, ou seja, todo mundo
toca e isso já torrou a paciência. Mas é um ponto que
o trabalho autoral supera, como na bem-humorada
metalingüística Francinilda. Para quem gosta de
Nação Zumbi e Cordel do Fogo Encantado.

Quando você entra na página
oficial da Ecos Falsos, o que chama a
atenção, além do design, é a
quantidade de endereços
alternativos onde é possível
conhecer a banda. Tem link para o
MySpace, YouTube, Orkut, Trama
Virtual e até referência para o iJigg.
Parece que quando o negócio é
ocupar espaços para divulgação, e
principalmente se ele for barato,
esse quarteto de São Paulo não
hesita. “Divulgação é uma coisa que
envolve diversos fatores,
principalmente ser amigo de
jornalistas. Não é bem o nosso caso,
apesar de terem vários que
simpatizam com a gente também”,
disse Gustavo Martins. “Internet
funciona, mas nunca se sabe. Você
pode estar em todo site e blog
possível e ninguém dar a mínima, ou
pode postar uma faixa no MySpace,
agradar algum gringo e fechar
contrato. Na dúvida, o melhor é estar
em todos os lugares. Acabamos de
estrear um podcast no site,
entramos no iJigg, adoramos
aproveitar as coisas novas”.
A Ecos Falsos adora mesmo é
fazer música nova e boa. Traz um
rock diferente que não tem uma cara
regional. Não parece coisa do Sul,
enem são daqueles que acham que
estão em Nova York ou em Londres.
Também não rezam na cartilha
daquela banda carioca que tem
seguidores ao invés de fãs, e os
shows parecem um evento religioso
barulhento. Ou seja,não são como
toda essa gente que se leva muito à
sério e fazem a cena independente
se repetir. Que nada! O melhor
marketing da Ecos Falsos sãos as
músicas que transpiram influências

Vida Inteligente no Rock
(e não há nada de errado nisso), e
que também são muito inteligentes e
bem-humoradas. “Particularmente
somos muito satisfeitos com nossas
letras, pois conseguimos refletir bem
o que somos: às vezes palhaços,
algumas, mais raras, sérios de
verdade, mas sempre com alguma
coisinha de ironia rondando. No
começo é comum escrever coisas
mais críticas, mas você vai
aprendendo que tem lá seus defeitos
também, então não se arrisca a
bancar o 'lado certo' o tempo todo”.
A própria história da banda é
contada com bom-humor e ironias.
Começou em 2001, quando uns
amigos cansaram do cover e
decidiram fazer material próprio. O
primeiro “hit ”, Sereia, ficou
conhecido primeiro por bêbados e
curiosos da USP. A Ecos Falsos já
tocou para platéia de 700 biólogos e
já foi convidada até para tocar numa
casa indie que se fechou antes
mesmo do show acontecer! “Não
somos segregacionistas, aceitamos
tocar em qualquer lugar, dialogar
com qualquer público, na cara de pau
mesmo. Além disso, nós gostamos
de quebrar essa 'aura de coisa séria'
que costuma ter os independentes,
que mesmo tocando em palcos
minúsculos caindo aos pedaços, às
vezes agem como se fosse a Brixton
Academy”. Gustavo alertou, no
entanto, que não se pode confundir o
bom-humor da Ecos Falsos com o de
uma banda engraçadinha. “Está

cheio de banda engraçadinha por aí
que se leva à sério até demais. Então
a gente pede palmas no show, diz
que é boyband, nada é proibido. Até
por isso os indies mais 'ortodoxos'
não costumam gostar da gente,
acham muito farofada”.
Também há conquistas
inquestionáveis, como a indicação
ao VMB 2006 de melhor clipe
independente, e também o
reconhecimento em outros veículos
da imprensa. Depois de algumas
trocas de integrantes, hoje a Ecos
Falsos é formada por Gustavo
(guitarra, voz), Felipe Daros
(guitarra, voz), Daniel Akashi
(guitarra, voz) e Davi Rodriguez
(bateria, voz). Ainda este ano, eles
devem lançar o disco de estréia que
promete não seguir uma postura que
a banda considera comum. Pelo que
mostrou até agora nos lançamentos
das demos em Eps, essa garotada
tem mesmo condições de fazer o
diferente, por mais sutil que ele seja,
no rock independente nacional.

Guerreiro
do Rock de
Brasília
(parte 1)

Djenane Arraes e Washington Ribeiro
Fotos: Washington Ribeiro

O jornalista Marcos Pinheiro
parece incansável. Ele é sub-editor de
esportes do jornal Correio Braziliense,
escreve a coluna Garagem no mesmo
jornal todas as sextas-feiras,
apresenta o programa Cult 22 na rádio
Cultura FM, é sócio de uma assessoria
de comunicação, e também vicepresidente da ONG Porão do Rock.
Ufa! São atividades que Marcos
desempenha com maestria. Muitas
delas é em prol do rock independente,
em especial o de Brasília. São mais de
15 anos de uma carreira notável que o
transformou num ícone local. Confira
a primeira parte da entrevista
realizada com exclusividade pelo
fanzine Elefante Bu.

Elefante Bu Você trabalha em jornal e também em rádio, mas
a impressão que passa é que rádio é a sua paixão, não é
mesmo?
Marcos Pinheiro - O que acho legal na rádio é essa coisa da
comunicação instantânea. Trabalho em jornal, mas ele tem que
ser e está sendo repensado. Hoje, com a velocidade de
divulgação das informações que se tem nas rádios e
principalmente na internet, o jornal quase se torna obsoleto.
Tem que repensar o jornal como algo mais analítico e um espaço
de opinião. Se ele for um mero reprodutor de notícias, você vai
ler nele o que já tinha escutado no telejornal da noite anterior ou
lido num site da internet. E paralelo a isso, existe uma pressa
nas pessoas que as fazem deixar de consumir uma notícia muito
longa. Isso acaba gerando uma grande dificuldade para o
veículo jornal. Não quer dizer que ele vá acabar. Tem que passar
por reformulações. Já o rádio tem essa instantâneidade e que
pode se utilizar da internet tanto para obter informações quanto
de transmissão, para gerar a notícia em tempo real. Então para
nós que gostamos de jornalismo e também de música, isso é
algo muito bacana de se trabalhar. É um desafio sempre.
Elebu Quando você começou a trabalhar em rádio?
Marcos - Estou trabalhando em rádio desde o final dos anos 80.

Elebu - E você começou a sua
carreira já na rádio Cultura FM?
Marcos - Na verdade a minha
carreira toda de rádio foi na Cultura
FM. Entrei na rádio no início de 1990
num programa de esportes. Era o FM
Esportes, que tinha notas,
entrevistas e matérias. Tudo isso
com uma música no fundo. Ele
divulgava muito o esporte de
Brasília. As notícias nacionais e
internacionais viam na parte de
notas, mas as matérias e entrevistas
eram focadas para o esporte local e
também para as competições
nacionais que estavam acontecendo
em Brasília. Esse programa existiu
entre março de 90 até outubro de 92.
E a gente fez uma equipe muito
bacana na época. Fizemos várias
inserções ao vivo dos eventos na
cidade. Infelizmente, como a rádio
tinha as dificuldades técnicas, que
até hoje tem, não tinha como
remunerar. As pessoas que estavam
ali eram todas recém-formadas que
começaram a ter problemas de
horários. Por isso o programa não
prosseguiu.
Elebu - E quando você teve a idéia
de criar o Cult 22?
Marcos - O Cult 22 surgiu nessa
época do FM Esporte. O Carlos
Marcelo, que começou fazendo o Cult
comigo, foi um cara que conheci no
FM Esporte. Ele era amigo de uma
amiga nossa que estava na equipe e
entrou como estagiário no programa
(hoje é o editor-executivo do Correio
Braziliense). A gente tinha um
esquema onde cada semana um
ficava responsável pela
programação musical. O Carlos
Marcelo começou a levar algumas
coisas interessantes, como REM.
Logo rolou uma identidade musical.
Nessa mesma época, na Cultura,
tinha um programa chamado Idéia
Nova, que era de lançamentos. O
Carlos trocava idéias com o Wagner,
que fazia esse programa, e começou
a colaborar. Daí sugeri fazer um
programa de rock em geral, porque
sentia falta disso na rádio. Aliás, até
hoje, mais de 15 anos depois, ainda
sinto falta de uma programação mais
abrangente. Nós pensamos em um
programa que passasse desde os
primórdios do rock até as bandas de
mais novas. O Carlos Marcelo fez o

programa comigo durante cinco
anos, até 96 (o Cult entrou no ar em
outubro de 91), depois continuei com
uma equipe de colaboradores. O
Abelardo já está comigo há cinco
anos. Acabou ficando curioso que um
programa de esportes gerou um de
música.
Elebu - Parece que dessa turma que
formou contigo saiu grandes
jornalistas, como a Ana Paula
Padrão.
Marcos - Eu cheguei a fazer algumas
matérias com a Ana Paula Padrão,
mas ela se formou antes de mim.
Acho que foi em 87. Já o Carlos
Marcelo se formou depois. Teve o
Paulo Rossi, que foi é o editor de
esportes do Correio e que começou
no FM Esporte. Teve o Marcelo Ávila
que é o editor do Torcida (caderno de
esportes do Jornal de Brasília,
concorrente do Correio). Foi uma
geração muito bacana de jornalismo
que se formou na UnB. Muitos
acabaram não trabalhando com
jornal diretamente.
Elebu - Agora em relação à cena de
rock independente de Brasília. A
impressão que tenho é que ela está
meio parada, com só um ou outro
aparecendo. Você acha que o pessoal
daqui está meio acomodado?
Marcos - Não é que o pessoal seja
acomodado, mas é existe uma
divisão muito grande que complica
as coisas. Os grupinhos que fazem
heavy metal, o indie e o hardcore não
se juntam. Um compete com o outro.
Claro que você vê alguns eventos
com bandas de estilos diferentes
tocando no mesmo dia, mas isso é
uma exceção. Sempre vão existir
panelinhas, mas o problema é que
elas se fecham demais e não agrega
valores. O cara fica esperando que o
governo faça projetos, que a casa
abra espaços e não corre atrás. Nos
anos 80, aqui mesmo na 308, os
caras iam para debaixo do bloco
fazer shows. Existia mais iniciativa
para se colocar o rock nas ruas. Hoje,
a coisa está diluída, as pessoas estão
mais perdidas. A internet é bom para
se conhecer novas coisas, só que são
tantas que você acaba dispensando.
Vai saber o que está acontecendo no
País de Gales ou na Escócia, mas não
sabe o que acontece na sua quadra.

Está faltando um centro de
referência. Falta um canal onde se
possa comunicar e formar um
calendário de eventos, criar uma
relação entre bandas, tentar juntar
isso. Toda hora você vê uma banda
nova surgindo. O Cult, de certa
forma, é um ponto que recebe isso
tudo. A todo instante recebemos
uma porrada de e-mails de
divulgação de eventos e de bandas
que nunca ouvi falar, mas que estão
procurando um espaço. Fica difícil o
mercado absorver tudo isso, é difícil
ter demanda de público, não existe
divulgação massiva da produção
musical dessas bandas. Tem sites
que trabalham como o Elefante Bu,
como tinha o Prótons, como tem o
Cult e o Senhor F, que é um grande
ponto de referência embora atue
apenas numa determinada área. É
uma coisa muito difusa para uma
demanda muito grande.
Sinceramente não sei qual seria a
solução para tudo isso.
Elebu - Você não tem nem mesmo
uma idéia para melhorar essa
situação?
Marcos - Poderia juntar todos os
produtores numa associação
independente. Os grandes
produtores de Brasília se uniram
numa associação que facilita montar
um calendário de eventos. E também
cria uma força política para
barganhar coisas com o GDF e com a
iniciativa privada. Se isso dá certo,
então por que os pequenos
produtores independentes não
fazem algo parecido? Você poderia,
no mínimo, montar um calendário de
eventos. Acontecem coisas absurdas
aqui, como um final de semana que
não tem nada e outros que tem coisa
pra caramba. O público, que já é
pequeno, acaba se dividindo em dois
ou três. No dia que se conseguir criar
uma efervescência, um público
expressivo, beleza, você pode até
dividir. Mas agora a galera está se
batendo demais. É claro que a
iniciativa é livre e você pode fazer
dez eventos ao mesmo tempo, só
que hoje isso é um suicídio. Há algum
tempo escrevi um artigo para o
CorreioWeb dizendo que o rock de
Brasília acaba no Gates Pub. Porque
os shows de rock de Brasília não dão
mais que 300 pagantes. É claro que
há exceções, como a Móveis

Coloniais de Acaju.
Elebu Mas os próprios canais de divulgação não se unem e
preferem concorrer. Não existe um link onde se crie um circuito
entre esses veículos e isso acaba gerando pontos isolados num
ambiente extremamente dispersivo que é a internet. Nós do
Elefante Bu, por exemplo, não temos o mínimo pudor de citar
outros meios, de dar espaço às pessoas que são responsáveis por
esses sites e que a gente admira. Só que a maior parte não tem
esse espírito de prestigiar o outro. As pessoas só agem se for na
base da troca.
Marcos - Muita coisa poderia melhorar. O que o site do Cult tem
de forte é a agenda. Poderia melhorar em muita coisa, mas a
divulgação de eventos é muito forte. Já vi pessoas saberem de
certas coisas porque o Cult era o único que estava divulgando.
Muita gente copia a nossa agenda do jeito que está lá. É Ctrl+C e
Ctrl+V direto. Mas também não vejo problema nisso, até porque
também utilizo desse recurso. Hoje, 80% da agenda vêm de
informações por e-mail e o resto eu pego de outros sites. Não me
importo porque enquanto se estiver criando uma rede com essas
informações, para mim está bom. É claro que isso é só um
exemplo, mas o que você disse é importante mesmo, que falta
criar um link entre sites.
Elebu Voltando à cena de Brasília, que você falou muito na
questão da organização. Queria colocar mais um ponto que seria
o profissionalismo. Você disse que muitas vezes a pessoa sabe o
que acontece no País de Gales, mas não sabe o que se passa aqui.
Não seria uma falta de profissionalismo das bandas e dos
produtores que provocam esse desinteresse? Queria que você
falasse um pouco disso e também a respeito da sombra dos anos
80 que ainda existe. São os fantasmas que ficam rondando e as
pessoas ainda sentem a responsabilidade. O que aconteceu nos
anos 80 ainda pode acontecer de novo?
Marcos - Acho que não, até porque o que aconteceu nos anos 80,
em termos de rock, foi único. Hoje você tem um ecletismo
musical na grande mídia que é legal, mas deve existir um limite.
Sou do tempo onde se fazia juízo de valor dessas coisas. A
mesma mídia que toca rock também dá espaço para o sertanejo,
o axé, o pagode, o funk. Isso quase que obriga as pessoas a
gostarem de tudo e não gera uma formação de opinião. As
pessoas começam a consumir apenas o que está exposto na
mídia e não por um juízo de valor. É só uma coisa que estou
questionando. Não estou dizendo se é errado ou não. Nos 80 você
não tinha tanta pluralidade musical. As músicas populares
tocavam em rádio AM, e o resto eram aquelas baladas
internacionais resquícios da disco. Até que surgiu uma geração
nova, veio o Rock'n'Rio que foi um divisor de águas porque deu
projeção e impulso no mercado. Houve vários fatores que
possibilitaram dar voz a uma geração que estava gritando para
sair da garagem. Hoje ainda existe uma geração que quer sair da
garagem, mas a mídia é multifacetada e as facilidades são
grandes. Antigamente gravar um disco era um parto, hoje não.
Se antes existiam 10 ou 11 bandas com um disco, hoje você tem
30, 40. Como é que se dá vazão para tudo isso? Aí é que entra a
necessidade de ter algumas coisas mais segmentadas. Se você
tem uma rádio de rock, que não existe em Brasília, aí sim você
terá condições de prestigiar esses independentes que
dificilmente terão espaço nessas grandes rádios comerciais que
só funcionam com jabá. Os caras já não têm condições de lançar
um CD de forma industrial, então pagar uma rádio para tocar sua

música está fora de cogitação.
Elebu - E a vasta oferta de mercado
até facilita essa separação de estilos
nos diferentes meios de
comunicação. É possível criar um
programa de rock de uma hora de
duração sem repetir uma banda
durante uma semana inteira. Só que
isso não acontece.
Marcos - E vou além. Você pode
fazer uma programação de 24 horas
de alta qualidade sem ter a
necessidade de repetir a mesma
música dez vezes ao dia. Tem muita
coisa legal por aí, afinal, o rock tem
uma história de mais de 50 anos. Se
você pegar do Elvis Presley até o
Artic Monkeys, olha só o tanto de
coisa que tem só internacional. A
própria história do rock nacional, por
mais conturbada que seja, tem
muita coisa bacana. Você tem a Celly
Campello, o Cauby Peixoto. Eram
coisas infato-juvenis, mas bacanas.
Olha como a nossa história é
riquíssima. Só que hoje existe a
preocupação de gerar a fórmula
repetida. Se uma banda faz sucesso,

a gravadora concorrente vai querer
ter o seu que faça o mesmo estilo.
Existiu um monte de bandas que
imitavam os Raimundos e a Legião
Urbana. Mas voltando a pergunta
anterior. Acho que a grande maioria
das bandas tem consciência que as
grandes gravadoras estão falidas.
Ou pela pirataria, ou pelo esquemão
do jabá, ou por outras coisas. Então
elas estão apostando na
independência, na internet para
distribuir sua música. O problema é
que uma gravadora ainda tem
influência dentro de um veículo de
divulgação de massa, coisa que o
independente não tem. Esse é o
diferencial. A gravadora tem a
possibilidade de propagação de um
artista com muito mais força. Agora,
tem exemplos de quem não precisou
disso para se divulgar. A Cansei de
Ser Sexy, por exemplo, hoje é uma
banda internacional que
praticamente mora nos Estados
Unidos e na Europa. Mas eles tocam
em alguma rádio aqui?
E l e b u - Te m u m e x e m p l o
internacional que é o da Lily Allen.

Ela surgiu a partir do MySpace. Fez
sucesso primeiro lá para depois ser
absorvida pela indústria. Acredito
que se a Cansei de Ser Sexy só não
aconteceu antes e com mais força
por causa da Trama Virtual, que tem
expressão aqui dentro.
Marcos - São formas que as bandas
podem utilizar para driblar o caminho
comum, e ainda bem que existe essa
tecnologia. Essa é a parte boa da
internet. Acaba se voltando para a
atitude punk do “faça você mesmo”.
Hoje existe a possibilidade de
mostrar a sua música para o mundo
inteiro, só que ainda tem o problema
de como chegar até o seu público
alvo. Tem muita coisa por aí. Vamos
pegar um exemplo tangível que é o
Porão do Rock. A gente recebe
anualmente inscrições de muitas
bandas. É banda pra caramba. E
como é que você ter demanda para
isso tudo? Acho que o cara tem que
ter persistência, paciência e também
uma certa dose de sorte, porque nem
tudo acontece por competência. As
g rava d o ra s v i a b i l i z a m c o i s a s
inacreditáveis, de tão ruins.

Norah Jones - Not Too Late
Elogiar Norah Jones é “chover no molhado”. A moça é uma verdadeira
diva que está aí para fazer história. A cada novo trabalho, ela vem com
uma nova idéia e personalidade, isso sem mencionar o amadurecimento
natural. Not Too Late, o mais recente, é uma beleza. É o primeiro disco
onde todas as músicas levam a assinatura de Jones, sozinha ou em
parceria (a mais freqüente é com o namorado e baixista Lee Alexander).
Ouça com atenção especial Sinkin' Soon, é o tipo da música que
personifica o artista no seu auge ou bem próximo dele em perfeita
sintonia com sua banda. Para quem gosta de música para rádio, a
pedida é a romântica Thinking About You, que também é o primeiro
single tirado do disco. Já os indies devem apreciar Wake Me Up pelo
clima Velvet Underground. A minha favorita é The Sun Doesn't Like You,
que foi escrita na última passagem da cantora pelo Brasil.

Yo La Tengo - I’m not afraid of you and I
will beat your ass
É comum dizer que a Yo La Tengo é uma banda subestimada e ofuscada
pela avalanche de “hypes” que tomaram o mercado. De fato, fala-se
menos dos americanos do que eles merecem. Talvez por serem os mais
indies entre os indies. O nome I'm not afraid of you and I will beat
your ass, por exemplo, é a coisa mais geek do mundo. Mas o disco
mesmo é arrebatador. A primeira faixa Pass the Hatchet tem quase dez
minutos de pura genialidade. É barulhenta, tem força e dá vontade de
ouvir seguidas vezes, mesmo não se tratando de um exemplar grudento
e pop. A Yo La Tengo te proporciona delicadeza, melancolia, ironia e
criatividade em doses certas. Mesmo sendo longo (tem pouco mais de
uma hora), esse é um disco que não cansa. Se houvesse notas aqui,
diria que esse é um trabalho cinco estrelas.

para escutar (ou não)

The Velvet Underground - The Norman
Dolph Acetate
The Norman Dolph Acetate é uma versão alternativa do clássico indie
The Velvet Underground and Nico, de 1967 (o da banana). A história
dele é mais interessante do que o conteúdo. Nesse disco há diferentes
versões e mixes das músicas do oficial. Reza a lenda que apenas duas
unidades dele foram gravadas. Uma cópia foi leiloada e comprada por
um fã e a outra supostamente pertence a Lou Reed. Mas alguém, não se
sabe quem nem como, disponibilizou a raridade em MP3 extraído
diretamente de uma dessas unidades. É possível ouvir até os ruídos
causados pela sujeira no vinil. The Norman Dolph Acetate vale mais pela
curiosidade, uma vez que todas as versões nele são inferiores às
oficiais.

Telerama - Para Recordar
O EP Para Recordar, da cearense Telerama, mostra uma banda ainda
em construção. O potencial dessa rapaziada é grande. O som é
interessante, que transita entre o rock e o pop, e as letras são boas. A
música título é muito bacana e candidata a hit. Mas a Telerama corre o
risco de ficar por isso mesmo se não resolver alguns problemas que são
nítidos nesse EP até para um leigo. Os integrantes precisam entrar no
tom e colocar mais personalidade se quiserem sair da garagem e
alçarem vôos mais ambiciosos.

Maths and Physics Club Maths and Physics Club

Aqualung - Memory Man

Bloc Party - A Weekend in
The City

Quase mandei essa resenha para
o “Mundo Geek”, para você ter
uma idéia do quanto essa banda
transpira o tipo. O quinteto
americano tem um som tranqüilo,
delicado, sempre focado no
mundo de quem deixou a
adolescência à pouco tempo. Isso
nem seria um problema se a
sonoridade das músicas não fosse
tão igual, o que deixa as coisas
meio monótonas. A música mais
interessante é Cold as Minnesota.
Vale uma audição.

O inglês Matt Hales disse que se
transformou em Aqualung quando
decidiu fazer música mais adulta,
uma vez que estava inserido nesse
universo desde criança. Até aí tudo
bem. Não conheço nada dele antes
de ser “Aqualung”, e ficou evidente
que Memory Man é disco
crescido. O problema dele é ser
britânico demais. Não há nada que
o diferencie dessas bandas de
britpop de cunho mais
melancólico, como a Travis (e
Travis é melhor). Se o estilo faz a
sua cabeça, vai fundo!

É o disco mais comentado desse
início de ano. Não teve um crítico
ou revista sobre música que não
c h a m a s s e a t e n ç ã o p a ra o
lançamento. Mas quer saber? É
muito barulho para algo que não
tem nada de excepcional. O disco
é bom sim, e dá seqüência ao
trabalho anterior, só que com meia
grama a mais de ousadia. Ainda
assim, This Modern Love vale mais
do que A Weekend in The City
por inteiro.

Dixie Chicks - Taking The
Long Way

Javiera Mena - Esquemas
Juveniles

The Orders
Confusion

Country music não atrai! E ganhar
Grammy não é grande coisa (se
até Jennifer Lopez fatura alguns!).
O que chamou atenção mesmo
para esse trio de garotas foi a
história que elas sofreram boicote
por falar mal do George Bush.
Esse disco foi um fracasso de
vendas, mas um sucesso de
crítica. Devia ter algo especial ali,
então! Ao ouvir Taking The Long
Way concluí que a história
continuava ser melhor que o som.

Essa jovem é um grande nome da
nova geração chilena, que virou
sensação no resto da América
Latina que fala espanhol. O
primeiro disco de carreira,
Esquemas Juveniles, é pop
cheio de sons eletrônicos. Só que é
preciso saber usar o elemento
eletrônico para a coisa ficar boa, e
Javiera mostrou que ainda precisa
aprender mais. As melhores
passagens ainda são as canções
mais orgânicas. Mas há potencial.
Aguarde o próximo.

Esse é made in Finlândia. O
quarteto mostrou que faz rock dos
bons, com um pé nos anos 80,
logo nesse primeiro álbum. Se
você gosta de guitarras que
remetem ao rock gótico, vocais
num sotaque diferente, e uma boa
linha melódica, aqui é a sua praia.
É disco que corre fácil em pouco
mais de meia hora. Ele começa
poderoso com Cold e só vai perder
um pouco do embalo na última
faixa Split Us in Two Halves. Mas
aí o disco já acabou mesmo!

-

Guilt

&

Jogo das

Sombras
Sombras

Uma das formas mais interessantes, ao meu ver, é claro, de fotografar shows é fazer o contra-luz*.
Nos shows temos uma variação de cores, um jogo de luzes muito grande e com uma combinação
com a fumaça que acaba favorecendo essa técnica. Selecionei fotos de shows diferentes. Se você
conseguir identificar as quatro sombras ganha um CD do Violeta Pop. Mas só temos dois CDs, então
quem enviar as respostas corretas primeiro leva.
O email é poraoweb@terra.com.br

Fotos e Comentários: Washington Ribeiro (wr/bk)
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* Contra-luz: é a
luz que vem por
trás do assunto
convertendo-o em
silhueta, perdendo
por completo a
textura e
praticamente
todos os detalhes.
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Hype
colunista da edição: Guilherme Lobão

e ressurreição
O tal do hype é algo ao mesmo tempo fácil e difícil de
entender. Fácil porque denota sucesso, algo como “estar em alta”.
Fim do problema. Difícil, por outro lado, porque a palavra é
indissociável da cultura britânica começou com os Beatles, seguiu
o caminho dos longos solos do Yes, foi parar na coroa de Ozzy
Osbourne e o seu Black Sabbath, se perdeu na gritaria do Sex
Pistols, apagou com o figurino dark do Cure, reascendeu com o brit
pop do Oasis e, agora, personifica na imagem indie do Arctic
Monkeys.
É tão genérico que até grupo o paulistano Cansei de Ser
Sexy (que também atende pela sigla CSS) sem tirar-lhe o mérito
foi honrado pela “Coroa” radiofônica inglesa com o título de hype.
O uso do termo está tão aleatório quanto a escolha de celebridades
para batizarem-se como “sir”. Não é de todo mal, especialmente
para as bandas.
O fenômeno que acompanha paralelamente esse hype de
Arctic Monkey e CSS pode ser chamado de ressurreição. Se não
vive de hype, a Grã-Bretanha, ou somente Londres (o que já é
muito), acorda dragões adormecidos para equilibrar o sucesso das
jovens bandas da garotada com uma porção de história e
nostalgia. Falamos de Police, de lá; e Mutantes, daqui, mas que
“aconteceu” de novo na terra da Rainha.
Ambos crias dos anos 70 do rock'n'roll, cultuados pelo que
foram e, agora, celebrados pelo que tentam ser. As teias da idade
que pairam sobre a música de Sting, Summers e Copeland ou
Arnaldo, Sérgio e Dinho trazem uma antiga novidade à geração
que não precisa de nenhum disco girando para tornarem-se
seguidores de tudo que é hype: o culto aos ressurretos.
Uma coisa não precisa ser exatamente melhor do que a
outra. Podem completar-se, rivalizar-se ou ignorar-se. Escolha e
seja feliz. Agora, o momento é interessante para perceber a
evolução (ou retrocesso) do rock'n'roll mundial a partir de quatro
peças: o velho, o novo, o masculino e o feminino.
Os Monkeys não seguem a fórmula do Police, mas plantam
no mesmo solo arado por seus antecessores. As meninas do
Cansei de Ser Sexy.... ora, o que foram os Mutantes que não a
figura de uma loira-ruiva desajuizada que afeminava e passava
glitter na cara do rock'n'roll (os glam são outra história)?
Tenho todos os discos dos Mutantes, um ou outro do Police,
mas nunca vi na Fnac ou no Submarino um do Arctic Monkeys ou
do CSS. E ainda assim, tenho tudo que ambos gravaram e
despejaram gratuitamente na net. Não é caso de admitir-se regido
pelo hype, nem preso pela nostalgia. São apenas coisas desse
tempo para serem refletidas ou discutidas. Negue-as ou entreguese a elas.
Guilherme Lobão é repórter do Jornal de Brasília

Ganhar ou Perder
Georgiana Calimeris

mental, da idéia de como este texto começou, de como
este zine começou, de que somos perfeitos em nossas
imperfeições. Não existe esse papo de “perfeição
humana” porque todo mundo tem dias de ogro, vai ao
banheiro e, sem exceção, erra! O mais bonito da vida é
abraçá-la e aceitá-la como ela vem. Sei o quanto é difícil
sair do buraco que cavamos para nós mesmos, às vezes.
Ou melhor, sempre! É tudo uma questão de escolha, é
quando dói não é mais uma opção e fazer o papel de
vítima se torna algo over.
Podemos escolher sermos felizes, apesar de
tudo. Afinal, a maioria dos seres humanos tem ou teve
problemas. Nem sempre o caminho é como nos filmes, o
happy end na vida real é bem diferente. Quando o filme
acaba, encerra-se apenas um pedaço da vida das
personagens. A nossa continua e, mesmo depois, várias
lições se apresentam. Quando envelhecemos podemos
nos tornar mais sábios, mais espertos e com o coração
inteiro. O que é bonito é ver que tem gente que se
supera com coisas que temos como garantia eterna
como nossas visões, mãos, pés. Conheço um rapaz que
tem transtorno bipolar e consegue conviver com o
distúrbio sem colocar a culpa no mundo e tem uma
incrível sede de vida! Há um tempo, quando via essas
pessoas, lágrimas me chegavam aos olhos porque eu
não era capaz de me superar. Me enganei. Todos
podemos fazer isso!
Ganhar não é uma questão de ter faculdade, o
melhor carro, a casa mais bonita, o melhor de tudo...
ganhar é ser capaz de ter uma idéia, sonhar, correr atrás
mesmo quando o mundo rui à volta, e ter a certeza de
que a primeira vitória foi o primeiro Himalaia de muitos
outros que ainda estão por vir. Essa é uma das belezas
da vida: a gente aprender e seguir em frente apesar da
neve, frio, calor ou dificuldade. Portanto, tenha idéias,
cultive seus sonhos e corra atrás. Sempre vai valer a
pena ouvir o chamado da alma! É como diz a música da
Jewel: de tanto ver beleza, quem sabe, um dia, a gente
se transforme naquilo que a gente vê?

o guia

Acho que nada é impossível, a gente
precisa é sonhar como a criadora deste zine.
Puxo o saco, sim, porque adoro escrever aqui, é
um momento mágico. Tudo começou a partir de
uma idéia, do desejo de falar de música e do
Pato Fu. Há um tempo atrás, tinha em mente
que nada deve ficar entre nós e nosso sonho.
Tem gente que tem distúrbio psiquiátrico
definido pelos tempos atuais e reclama da
vida... tem gente que tem deficiência física e
prova que a vida é muito mais do que defeitos!
Estava conversando com um amigo
sobre isso hoje quando ele me contou que um
cego havia entrado no ônibus e estava de pé,
conversando com umas mulheres sentadas. Ele
reparou que o sujeito era sarado. Então, ele
observou a camiseta do rapaz que tinha escrito
“Associação Kunte Kinte de Capoeira” na frente,
e nas costas “derrotado não é aquele que cai e
sim aquele que não se levanta da queda”
Mestre João. Então, o moço saiu do ônibus e as
mulheres se despediram dizendo: “Até mais,
João”. Ele era o João, mestre cego de capoeira e
presidente da associação. Ele diz ter ficado
impressionado e com vontade de chorar! Tem
gente que por bem menos reclama bem mais.
Ah! De repente, você diz: ela diz isso
porque tem a vida mansa. Não! Já fiz parte do
time dos reclamões de plantão, já disse e achei
que “ninguém me ama, ninguém me quer”.
Quem me aturou sabe como fui perturbadora,
chata e incrivelmente pentelha. Ano passado,
fui em uma clínica de reabilitação mental. Fiquei
meio chocada em ficar reclamando enquanto lá
havia uma moça que não andava nem falava
devido a um acidente de carro e faz tudo
sozinha. Eu não sei bem porque, mas, parece
que crescemos apenas para reclamar, falar o
quanto somos desolados, infelizes, feios,
gordos, magros, narigudos, de cabelo ruim, cor
de olhos erradas, baixos, altos. Encontramos
muitos defeitos em nós mesmos, o suficiente
para tornar nossas vidas miseráveis e não
entendemos quando alguém como Mestre João
consegue vencer as próprias deficiências.
A gente tem a tendência de culpar a vida
difícil, os pais, o fato de termos nascidos pobres
ou ricos. Quando a gente não encontra o centro,
tudo é razão para justificar o fracasso. Nunca
pensamos que procuramos as situações nas
quais nos colocamos porque é mais cômodo não
assumir a responsabilidade pelas próprias
escolhas. Podemos, claro, escolher entre
sermos os eternos perdedores ou os
vencedores. Tudo começa com a atitude

a escolha é sua

O Valor de um Filmaço

para ver

Quanto custa fazer um filmaço? No caso
do independente Pequena Miss Sunshine
(Little Miss Sunshine EUA, 2006), foi apenas
US$ 8 milhões. Ele é absolutamente adorável e
que possui uma história de bastidores tão
interessante quanto a do filme. Michael Arndt
escreveu o roteiro há dez anos e passou muito
tempo procurando alguém para produzi-lo. Ele
e Marc Turtletaub bateram na porta de todos os
estúdios, mas todos recusaram (que prova que
os executivos de Hollywood são mesmo idiotas
sem visão). A Focus Features chegou a comprar
os direitos, só que desistiu do filme em 2004.
Turtletaub readquiriu os direitos pelo preço de
US$ 250 mil e decidiu partir para a
independência.
Um elenco modesto, porém experiente,
foi escalado junto com uma equipe mínima de
produção. Só conseguiram dinheiro para rodar
em 2005. Mas valeu a pena porque Pequena
Miss Sunshine se tornou vedete no festival de
Sundance de 2006. O sucesso foi tanto que a
Fox Searchlight pagou US$ 10,5 milhões pelos
direitos de distribuição e o filme se transformou
em hit do verão americano. Quem viu se
apaixonou e saiu muito feliz do cinema.
É comum descrever-lo como a história
de uma família de desajustados sociais. Não é
bem assim. Na verdade, trata-se de um bando
de perdedores (o que não significa desajuste)
que pega a estrada na esperança de que pelo
menos um deles, Olive (Abigail Breslin, a
adorável garotinha rechonchuda), tivesse o seu
momento de estrela. Os pais, o irmão mais
velho que fez voto de silêncio, o avô viciado em

heroína, e o tio que tentou suicídio embarcam
numa kombi velha (que também é um
personagem fundamental) junto com a garotinha
com destino a um concurso de beleza e talento
infantil chamado Little Miss Sunshine. Eles
passam por situações absurdas, muitas delas por
causa da kombi velha que só pegava na base do
empurrão (daí você entende o cartaz). E no meio
do inusitado, há aquela parte previsível onde eles
se descobrem e desencanam de certas paranóias.
Mas quer saber? Não importa, porque o clichê não
tira o mérito e nem compromete as soluções
criativas. O final é feliz, pelo menos do ponto de
vista de um perdedor.
Pequena Miss Sunshine tem passagens
maravilhosas. O auge da dramatização, que é uma
cena de dança (já histórica), é surpreendente e
esperada ao mesmo tempo. Ele faz rir e chorar,
além de vingar e redimir o espectador de
consegue se ver por meio dos personagens.
O curioso é que não apenas o público que
saiu de alma lavada com Pequena Miss Sunshine.
O filme feito aos trancos e barrancos por
“perdedores” e sobre perdedores, acabou sendo
vencedor. Ele arrebatou dezenas de prêmios e
ainda ganhou dois Oscar: de ator coadjuvante
para Alan Arkin (no papel do avô), e de roteiro
original para Michael Arndt.
O mais legal em Pequena Miss Sunshine,
nem foram os prêmios, mas sim provar que para
fazer um filmaço, não é preciso muito dinheiro. Os
ingredientes para o sucesso ainda são uma boa
história, um elenco entrosado, sensibilidade, e ter
muito amor pelo próprio trabalho. Esse é o
verdadeiro valor de um filmaço.

Os mexicanos mandam! Pelo menos no
cinema. São eles (mais os diretores latinos de
outras nacionalidades) os responsáveis pelos
filmes mais interessantes da atualidade,
porque eles não têm medo de propor estéticas
diferentes ou tratar de temas não comerciais.
Essa ousadia é um grande alento a inteligência
num mercado onde a mediocridade impera. De
todos os diretores, Alfonso Cuarón (E Sua Mão
Também) é, de longe, o meu favorito. É ele
quem assina a obra prima Filhos da
Esperança (Children of Men EUA/Inglaterra,
2006), uma ficção científica realista e
assustadora.
O filme é baseado no livro de P.D. James,
onde a humanidade começa a discutir a
extinção quando o ser mais jovem é
assassinado aos 18 anos. Não se sabe as razões
exatas que fizeram as mulheres ficarem
estéreis, mas o fato encadeou uma crise global
onde, supostamente, só a Inglaterra conseguiu
manter alguma ordem dentro de um regime
xenófobo e fascista. É nesse ambiente que o exativista Theodore Faron (Clive Owen) vive. Ele
se transformou num burocrata amargurado,
até que um dia foi procurado pela ex-mulher
Julian Taylor (Julianne Moore) para conseguir
um benefício em favor de Kee (Clarie-Hope
Ashitey), a única mulher grávida do planeta.
Theodore se propõe a proteger Kee de
terroristas, e da realidade apocalíptica.
Filhos da Esperança é uma ficção
científica assustadora. Cuarón não mostra
carros voadores, robôs humanizados e trajes
bacaninhas. A tecnologia do filme já existe,
mesmo que algumas ainda funcionem de forma
experimental, e ela nem é a vedete da história.
O que impressiona é a veracidade de certas
coisas, como a ação terrorista, a realidade de
um campo de concentração, e o horror de um
ambiente de guerrilha urbana. Theodore e Kee
vão sobrevivendo ao mesmo pesadelo de uma
pessoa que enfrenta uma guerra civil.
O filme levanta uma gama de questões
relevantes. Ele vende a idéia que o homem
dificilmente muda de postura, mesmo diante da
extinção eminente. Há passagens
emblemáticas que procuram fundamentar essa
tese. Uma delas é um pequeno comentário
onde diz que, apesar de tudo, a situação na
Faixa de Gaza continua a mesma. É claro que
também há um lado profético e religioso para
quem gosta de pensar por esse ângulo. A última
mulher grávida do mundo é uma negra
africana. É como se a humanidade fosse
renascer do mesmo ventre que surgiu. E isso é
apenas uma interpretação dentro de várias
outras.
Filhos da Esperança tornou-se
obrigatório para os amantes da ficção científica
porque é marco de um gênero ao mostrar um
futuro viável. Depois de Cuarón, Spielberg ficou
pálido.

mundo geek

O que é RPG mesmo?

Quando somos pequenos, brincamos de polícia e ladrão
e outras tantas aventuras, criadas por nossas mentes criativas
como estar em um barco (que podia ser a cama, o sofá...), o
piso era um mar perigoso em que enfrentávamos estranhas
criaturas. A piscina se tornava o oceano em que éramos sereias
e tritões. Dois jovens no começo da década de 70 fizeram com
que fosse possível que ainda hoje se possa brincar ludicamente
com nossa imaginação por meio do que se conhece como RPG
(Role Playing Game ou Jogo de Representação de Papéis).
Tudo começou nos Estados Unidos quando os estudantes
de história, Gary Gygax e Dave Arneson resolveram que os
jogos de guerra deveriam se tornar mais elaborados para que a
diversão fosse mais satisfatória e lúdica. Então, ao invés de
guerras na Alemanha ou na Inglaterra, eles criaram cenários
medievais fictícios e fantasiosos em que os personagens não
eram apenas homens comuns, mas elfos, dragões e criaturas
mágicas inspiradas em livros de fantasia. O primeiro jogo que
criaram se chamava Chainmail. Talvez a maior influência para
os primórdios do RPG tenha sido o livro O Senhor dos Anéis. Os
jogos se desenvolveram a partir da necessidade dos
personagens em lidar com as situações propostas. Isso resultou
na criação de um grande clássico: Dungeons and Dragons,
que deu origem ao famoso desenho Caverna do Dragão.
Na década de 80, no Brasil, o jogo era um artigo de luxo
por ser importado e pela dificuldade de se achar o livro em
português, ou seja, era como uma sociedade secreta. Assim,
com o advento das importações e das novas tecnologias, não só
o Dungeons and Dragons foi introduzido como jogo de mesa,
como também Vampiro, A Máscara, e Lobisomem. No caso
desses, é preciso ter fichas para os personagens, dados
especiais, e muita boa vontade para cumprir as nem sempre
fáceis missões propostas pelo mestre, que cria personagens
para interagir com os jogadores e dificulta a vida dos mesmos
para que tenham algum desafio à sua frente. Há também a
variável dos dados, que pode ou não matar o personagem caso

a ação seja mal-sucedida. No entanto,
vale sempre lembrar que a principal
regra de um bom RPG é a diversão. Por
isso, alguns jogadores gostam de
experimentar o “live action”, jogos ao
vivo em que se vestem como o
personagem e agem de acordo com um
teatro improvisado, mas sem o roteiro
ou falas determinadas.
Com o advento da tecnologia e a
facilidade da comunicação, o RPG se
expandiu na internet em muitas formas
como jogos por e-mail, play by fórum
(jogos em fóruns), Massively
Multiplayer Online Role Playing Game
(MMORPG) e RPG eletrônico. O
tradicional foi formatado para um tipo
on-line, que simula as fichas e os dados.
A melhor forma de se reunir para a
brincadeira via internet é pelos
programas de mensagens instantâneas
como msn, google talk e outros.
Cada um escolhe o melhor modo
de se jogar ou o que lhe parecer mais
agradável. Os jogos que permitem
maior trabalho de criatividade e
liberdade são os por e-mail e por
programas de mensagens
instantâneas. No caso do PbF, o mestre
direciona as ações de acordo com o
jogo, ou seja, se você estiver em um
universo já determinado por alguma
literatura como, por exemplo, os mitos
gregos, a interpretação vai ter que ser
de acordo caso resolva usar Afrodite
como personagem. A função do mestre
nesse caso é orientar para que as ações
não fiquem dispares. Uma das
modaliddades mais procuradas tanto no
mundo como no Brasil em lan houses é
MMORPG, em que as pessoas entram
em jogos on-line em busca de artefatos
que possam ser negociados. (Mariana
Câmara e Georgiana Calimeris)

Avante Homens de Esparta
Enquanto a adaptação dos quadrinhos Os 300 de
Esparta, com Rodrigo Santoro no elenco, não chega às
telas brasileiras, aí vai uma dica valiosa: leia o livro em
quadrinhos. Trata-se de uma obra-prima roteirizada e
ilustrada pelo mestre das HQs modernas, Frank Miller, e
sua esposa Lynn Varley. Os 300 de Esparta conta a história
do rei Leônidas e a batalha das Termópilas em 480 a.C.
quando o seu exército de 300 homens desafiou os persas,
bem mais numerosos e armados. Esse foi mesmo um fato
histórico (pode pesquisar), que no traço de Miller ganhou
poesia e impacto. As seqüências das batalhas são
audaciosas, não apenas pela elegância do traço do
mestre, mas também na força das cores e nos jogos de
silhuetas que transmite toda a dramaticidade do evento. A
história foi lançada originalmente pela editora Dark Horse
e chegou pela primeira vez no Brasil em 1999 pela editora
Abril. Ano passado, a editora Devir relançou a obra em
edição de luxo. O preço é salgado, mas vale à pena.

Mundo Fantástico
Muitos pais me perguntam se O Estranho
Mundo de Jack pode ser indicada às crianças.
Para que você chegue a uma conclusão, é
necessário conhecer um pouco mais sobre o
filme.
O longa-metragem, que levou mais de
dois anos para poder ser produzido pelo diretor
Henry Sellick, foi o primeiro que usou a técnica
conhecida como “stop-motion” (bonecos
fotografados quadro a quadro). Depois dessa
inovação, muitos outros surgiriam na área,
cativando o público para esse tipo de trabalho.
Deveríamos agradecer então a
Touchstone por ter nos trazido essa história
sombria, em que Jack Skellington, rei da cidade
de Halloween, busca um sentido maior para sua

vida além do que assombrar os outros nos dias das bruxas? Acho
que deveríamos agradecer à Walt Disney Company, por ela ter como
sua propriedade o estúdio acima citado. Mas o filme ainda contém
algumas partes que podemos perceber os traços desenhados. Os
desenhistas da Disney foram chamados para fazer esses trechos.
Após algumas tentativas, receberam ordens para fazer os traços
com a mão oposta das que eles utilizavam para desenhar, dando
assim um ar mais grotesco aos rabiscos.
Apesar de todos acharem de forma errônea que Tim Burton é
o diretor, o longa, que marcou a carreira do cineasta, deu a ele os
créditos de co-produtor e roteirista nesse segundo filme que ele
lançara. O primeiro havia sido um curta-metragem monocromático
conhecido como Vincent.
A história que vem recheada de personagens cativantes por
suas formas e sua simplicidade, nos remete às saudades de nossos
rabiscos de infância, e também nos traz músicas compostas e
cantadas por Danny Elfman. À medida que vemos o filme (mais de
uma vez), a surpresa surge ao que somos pegos desprevenidos
cantando a trilha sonora.
Pronto! Se você já está cantando as músicas enquanto Jack
descobre através de uma porta mágica a cidade do Natal e fica
encantado com este mundo novo, pode começar a concordar
comigo de forma afirmativa que O Estranho Mundo de Jack é um
filme que podemos recomendar às crianças. A magia que envolve o
Halloween está apenas começando.
A animação acabou nos trazendo outra produção de Tim
Burton, A Noiva Cadáver, que ao mostrar o seu trailler para o
mundo, fez com que a saudade dessa primeira animação stopmotion apertasse os nossos corações e nos levasse às locadoras
para revermos, ou então apresentarmos aos nossos filhos de onde
surgiu essa idéia.
A porta está à sua frente, basta apenas você girar a
maçaneta e vir à Halloween conhecer Jack. (Rúbia Cunha)

