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Fernanda e John

Xavier de França

Móveis Coloniais de Acaju

Neste mês o projeto do fanzine Elefante Bu 
completa 10 anos de existência. É um orgulho imenso 
chegar até aqui e sentir que existe fôlego para ir além. 
Só gostaria de dar os parabéns a todas as pessoas que 
participaram em algum momento dessa história com 
sugestões, textos, críticas, entrevistas, um apoio... e 
até com quem briguei pelo caminho merece uma 
fatia desse bolo.

Muito obrigada a todos vocês e espero que a 
gente continue nessa comunhão bacana por mais 
algum tempo.

Marcelo Mendes

André Vianco e Lígia

Leonardo de Moura

A Roupa do Corpo - Pato Fu

Azul - Natalia Lafourcade

O Tempo - Móveis Coloniais de Acajú

Sobre o Tempo - Pato Fu
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pato fu1

fernanda e john
especial para os 10 anos do elebu

Por Djenane Arraes
fotos de Jun Sawao e Ricardo Koctus







Novo disco do Pato Fu pode sair neste ano!

Antes que você fique todo animado e ansioso por informações, é 

melhor desacelerar. Fernanda Takai disse que tem alguma coisa nova da banda 

para esse ano, mas (enfatiza-se a conjunção adversativa) ainda nem 

começaram a trabalhar em cima disso. Não é por menos. Os integrantes do 

Pato Fu, Fernanda, John, Ricardo Koctus, Xande Tamietti e Lulu Camargo hoje 

possuem outros trabalhos além da banda que requer dedicação. Ricardo 

Koctus lançou o primeiro disco solo no início deste ano e vai começar sua turnê 

a partir de maio. Lulu Camargo volta e meia está envolvido em algum projeto 

paralelo experimental ou não, e o baterista Xande Tamietti tem uma segunda 

banda.

Contudo, as atividades paralelas de John e Fernanda costumam 

caminhar juntas. Ele faz parte da banda que acompanha a turnê do disco solo 

dela. Esse mesmíssimo projeto ganha um registro ao vivo em DVD gravado no 

Teatro Municipal de Nova Lima no dia 14 de maio. De acordo com Fernanda, 

isso faz parte das estratégias de manutenção de Onde Brilhem Os Olhos Seus 

enquanto um segundo disco ainda não foi colocado em pauta. E sim, existe o 

interesse da cantora em se aventurar mais uma vez em vôo solo. “A primeira 

experiência foi muito boa. Antes eu não tinha vontade de lançar nem o 

primeiro. Não tinha me organizado para isso. Mas foi muito bom”. O contrato 

de Fernanda com a Deck é flexível suficiente para dar a ela tempo para se 

organizar e produzir o segundo solo sem pressões. O disco vai sair 

eventualmente, mas nem ela sabe quando.

Enquanto isso, os fãs podem ir se deliciando com o DVD Extra! Extra!, 

lançado na web neste mês no endereço  com 150 

minutos de material visual com registros de turnê, versões alternativas das 

músicas do disco Daqui Pro Futuro e videoclipes inéditos. Esse DVD pode tanto 

ser tanto baixado de graça para o computador quanto ser adquirido na lojinha 

do site da banda ou nas banquinhas dos shows pelo Brasil e mundo afora. 

Pato Fu cansado

Entre os discos mais recentes lançados e os projetos ainda a ser 

realizados, Fernanda e John viajaram como nunca no Brasil e para o exterior 

tanto com a banda quanto com o disco solo (John é o guitarrista na turnê do 

Onde Brilhem os Olhos Seus) a ponto de nas férias a cantora preferir ficar em 

casa, em Belo Horizonte, curtindo Nina, a filha do casal. “Acho que desde 

meados de 2007, quando fiz o São Paulo Fashion Week, até dezembro do ano 

passado, nunca trabalhei tanto na minha vida. A ponto de janeiro e fevereiro 

deste ano eu dar um pânico e parar de fazer o tanto de coisa que estava 

fazendo porque fiquei muito cansada. tive um retorno muito bom, de 

satisfação pessoal e financeiro também. Mas fiquei também muito afastada da 

minha filha. Quando fui fazer uma turnê no SESC Pompéia com o Pato Fu, a 

Nina foi também e vi o quanto ela ficou feliz um estar com a gente. 

Praticamente não viajei com ela ano passado, tinha reuniões de pais na 

escola que não conseguia ir. Fiquei chateada, apesar de tudo que aconteceu de 

bom, e do monte de prêmios que ganhei, do tanto de gente legal que cantei 

junto. Passei janeiro e fevereiro em casa com ela, saímos bastante, fomos ver 

todas as peças de teatro, todos os filmes em cartaz, fizemos coisas em casa 

como oficinas de massinhas, de pedrinhas”. 

O cansaço é mais que compreensível, Fernanda fez mais de 60 shows 

apenas no ano passado, e participou de mais de 50 eventos entre entrevistas, 

rádio, televisão e noites de autógrafos. Tudo isso, claro, com o marido John a 

acompanhando na maioria desses compromissos. No Japão foram várias 

www.patofu.com.br/extra





apresentações, incluindo participações especiais como no concerto da 

Camerata Vale Música & Marcelo Bratke com duas datas em Nagoya e Tokio. 

Houve também uma mini-turnê da própria banda por lá em mais algumas 

cidades. 

Tiveram oportunidade para ir aos Estados Unidos, país que não iam 

desde 1995 quando fizeram uma apresentação única em Nova York, no 

S.O.B's (Sounds of Brazil) e depois “desceram” até a Flórida para fazer um 

programa na Disney especialmente para a rádio 98 de Belo Horizonte. Eles 

deveriam ir a Nova York em março como escala de uma mini-turnê que 

começaria ali na vizinhança, em Nova Jersey, passaria por Chicago e 

terminaria no festival South by Southwest, em Austin, Texas. Não foi possível 

realizar os shows por problemas burocráticos no consulado estadunidense em 

São Paulo, como explicou Fernanda. “Esse festival é muito importante, mas 

não cobre os custos de ninguém. A gente tem de ir pelo próprio bolso. Daí 

marcamos algumas datas em outras cidades pelo convite de gente que nos 

queria até para ajudar a cobrir os custos. Se fosse só para o South by 

Southwest, a gente precisaria do visto de turista porque não se ganha nada. 

Agora para fazer a turnê lá dentro era preciso ter o visto de trabalho, e para 

conseguir esse é que ficou complicado. Mas a embaixada não negou. É que não 

deu em tempo. O pessoal das casas continuam com o interesse e a gente está 

vendo se consegue marcar novas datas até junho. Então vamos ver se 

consegue realizar ainda esses outros shows”.

Uma pena não ter acontecido. A banda acabou sendo substituída pelos 

amigos do Clã, que tocaram no palco Momo's onde o Pato Fu deveria se 

apresentar numa quinta-feira. “O palco ficou mais cheio do que aquele onde o 

Clã iria tocar. Eles contaram depois, por e-mail, que muita gente foi lá para 

assistir a gente e perguntaram 'cadê o Pato Fu?', e eram os americanos”. Não é 

de se surpreender que muita gente mundo afora conheça o som da banda. 

Parte do princípio que existe reconhecimento internacional da crítica pelo 

trabalho realizado pelo agora quinteto e some isso daí com as inúmeras 

ferramentas disponíveis hoje na internet, como o Myspace. Fora o trabalho 

boca a boca – esse tal marketing de guerrilha - feito pelas pessoas que gostam 

e que saem divulgando Fernanda e cia pelos quatro cantos de um mundo 

globalizado e mais aberto.

“Então tem muita gente que conhece a gente por lá”, continuou 

Fernanda, “assim como também tem muita gente que quer comprar um 

material nosso e não consegue. Tenho um esquema que inventei para resolver 

o problema deles e é bom pra mim também. Eu mando para eles alguma coisa 

do Pato Fu , CD, DVD, camiseta ou sei lá o que pedirem, troco por alguma coisa 

de lá que não consiga comprar aqui. Tinha um povo do Canadá que queria 

comprar um CD e não conseguia porque não aceitava o cartão, essas 

confusões de burocracia. Então pedi um disco e em troca mandei o meu para 

eles. Eu acho legal isso”. Sem falar que é altamente vantajoso para a senhora 

Takai, não é mesmo?

Amigos Internacionais

Além dos shows, Fernanda e John andaram trocando figurinhas com 

gente que fala idiomas que não o português – e às vezes até falam o próprio, 

mas com outras acentuações, como é o caso dos integrantes da portuguesa 

Clã. E muitas vezes são participações de via dupla, ou seja, os gringos marcam 

presença no disco deles e vice-versa. Foi assim como a vocalista no Clã, 

Manuel Azevedo, e também com a colombiana Andréa Echeverri 

(Aterciopelados) – mas nesse caso, Fernanda gravou para o disco solo de 

Hector Buitrago, também do Aterciopelados. Para John, esse é um processo 





que vai acontecendo devagar. “A gente vai se aproximando das pessoas que 

temos uma afinidade genuína. Como os Clã de Portugal. Mas a gente não se 

dedica a isso, até porque cada um procura se estabelecer no seu próprio país. 

Mas são coisas que vão acontecendo naturalmente”.

Ano passado, o casal (e a banda por conseqüência) recebeu Maki 

Nomiya, vocalista do já extinto Pizzicato Five. Para quem gosta das músicas 

do Pato Fu como Made In Japan, sabe porque esses japoneses são tão 

significativos. “Imagina! Tocar e ter aqui na minha casa a vocalista do 

Pizzicato Five era uma coisa que nunca imaginei que fosse acontecer”, 

Fernanda não esconde o encanto, “era uma banda que já tinha acabado, mas 

a gente gostava bastante. Ela veio aqui tocar comigo no meu show e depois no 

Japão. A gente quer fazer algo junto, gravar uma faixa”. Como é natural da 

cantora, que fala bastante, o assunto prosseguiu e foi evoluindo. 

“Tudo isso só acontece por conta desses tempos modernos onde se 

consegue falar por e-mail, mandar mp3, tem o Myspace. Daí a gente se 

apresenta, as pessoas gostam e tem aquela empatia. Fiz uma gravação muito 

recente com um cara chamado Carlos Nuñez que tem uma música celta, bem 

regional, mas é muito conhecido, faz turnês pelo mundo inteiro. Ele foi fazer 

um disco com algumas cantoras brasileiras e radialistas da Espanha falaram 

que deveria entrar em contato comigo porque as minhas músicas estavam 

tocando no rádio com o Pato Fu e com o meu disco, e que tinha um timbre de 

voz que ia gostar. Ele mandou um e-mail, veio aqui em casa também, e a 

gente fez uma gravação. Nem o conhecia, mas o cara é muito grande lá fora. 

Ele canta em galego! Eu não sei falar galego e fiquei que nem uma louca aqui. 

Mas acho isso muito bom de acontecer”.

Trabalhar ao lado de Maki Nomiya foi um sonho realizado pela cantora. 

Um outro, e esse é de conhecimento público, é gravar com o Paul McCartney. 

John também gostaria de gravar com um inglês que tem nome de rei do rock, 

mas não balança a pélvis. Em outras palavras: Elvis Costello. “Cara, eu já faço 

algumas coisas com ele, algumas músicas que parecem com as dele. Às vezes 

fico querendo achar uma solução para alguma composição e fico imaginando 

o que o Elvis Costello faria. É o máximo que consigo por enquanto, fazer 

alguma coisa com ele assim metaforicamente”.

World music

Se por um lado a internet proporciona que pessoas de todas as partes 

do mundo conheçam o trabalho realizado não apenas pelo Pato Fu, a ponto de 

haver penetração nas rádios estrangeiras, como no caso das espanholas; por 

outro, existe uma massa gigantesca querendo o mesmo e o volume de 

informações é tão grande que fica complicado, e até mesmo impossível, 

absorver o volume de informações. “Às vezes você tem uma sensação que é a 

sua obrigação de conhecer essas coisas novas. Mas tem horas que você quer 

ter uma postura mais relaxada e ouvir os seus discos mais antigos. Não quero 

ouvir mais nada novo”, disse John, “Acho que já tenho música suficiente na 

minha biblioteca”.

Nem mesmo Fernanda, que é uma pesquisadora nata de novos sons e 

artistas mundo afora, e que tem uma memória de elefante consegue ter uma 

boa dimensão do monte de coisas que são produzidas hoje. “Um exemplo foi 

que dei uma entrevista para um jornalista italiano noutro dia e que foi muito 

boa. O cara conhece tudo da minha música, do Pato Fu e muito de música 

brasileira. Daí ele me perguntou qual era o artista italiano que mais gostava. 

Eu não sabia. A única que veio na minha cabeça foi a Rita Pavone. Por incrível 

que pareça, estava ouvindo um álbum dela de 63 ou 64, e era a única coisa de 

italiano que tinha gravado em minha mente até pela personalidade e pela 





figura que ela era na época. De quando as mulheres todas eram arrumadinhas 

e vem ela que parece um moleque cantando e de um jeito muito diferente, 

sem cerimônia. Então fiquei pensando: eu que gosto de conhecer música de 

outros países e de conhecer as coisas de link em link e não sei qual é o artista 

italiano mais legal. Têm outras coisas que conheço, tipo Laura Pausini, mas 

que não acho muito legal. Pelo menos não é o que estou procurando e não me 

chama a atenção. E é tão estranho isso. E eu fiquei com vergonha e disse pro 

jornalista: putz, estou com vergonha, não sei”.

Outros baratos

Como se não bastasse a estrada, Fernanda, John e o Pato Fu ainda 

levaram trabalho para casa. Ano passado, John compôs a canção A Roupa do 

Corpo, tema da exposição Com Que Roupa Eu Vou, na Casa Fiat de Cultura. 

Não se trata apenas de uma peça publicitária. A Roupa do Corpo tem 

qualidade e é tão melodiosa que poderia ser incluída sem problemas nos 

discos de carreira ou virar hit nos shows. “Raríssimas vezes a gente fez 

publicidade. E quase sempre que precisamos fazer, em vez de fazer aquele 

jingle, a gente procura compor uma música que por um acaso vai ser usada”, 

falou John, “no caso dessa foi fácil porque não era algo institucional da Fiat, 

mas uma exposição que estava tendo aqui em BH sobre roupa. A gente 

acabou fazendo uma música com esse tema. Às vezes uns temas prontos são 

muito inspiradores até porque só o fato de escrever uma música é falar de um, 

né? E quando já te dão um, é bom”.

O que marca a canção são os teclados bem executados a la Doors que 

se tornaram seu grande charme. O interessante é que eles não foram feitos 

nem por Dudu (que na época acompanhava Fernanda e o Pato Fu), nem pelo 

titular Lulu Camargo. O “irresponsável” foi o John, que começa a também 

compor no piano, auxiliado por Ricardo Koctus e Fernanda nos vocais. “Mas 

onde você fala The Doors, eu penso em Monkees aquela banda que imitava os 

Beatles”, explicou John, que dos Doors não gosta muito, a não ser os teclados 

de Ray Manzarek. “Os Monkees foi uma banda dessas fabricadas feita para um 

programa de TV, mas com músicos muito bons que não podiam tocar porque 

já tinha os caras do estúdio que tocavam, cantavam, gravavam... Só que é 

incrivelmente bom e eu não estou nem aí que eles são uma banda armação”.

O trabalho de John não pára por aí. Sua carreira como produtor está 

numa crescente (e o estúdio que trabalha é no quintal de sua casa). Além dos 

discos da própria banda e também da esposa Fernanda, esse mineiro de 

Paracatu assina os novos discos de Zélia Ducan, Érika Machado, da banda 

Falcatrua (de belo Horizonte). É a segunda vez que ele produz Érika, e no seu 

currículo ainda constam nomes como Arnaldo Baptista, as bandas 

Wonkavision e Valv. “Acho que vou fazer algumas coisas também com o (duo) 

Lucy And The Popsonics. Também estou fazendo a trilha do curta Fogo, de 

Hique Montanari, que deve estrear em breve nos festivais ou coisa assim”, 

disse John.

Trilha de cinema é uma das coisas que o músico, produtor e compositor 

adora fazer. “Gosto de pegar um corte do filme e fazer um diálogo da cena com 

a música. Fico improvisando. Acho muito bom”. John compôs trilhas para 

curtas como Surfista Invisível, de Juliana Mundin, Cinco Filmes Estrangeiros, 

de José Eduardo Belmonte, e do longa-metragem Ponto Org, de Patrícia 

Moran. Fora aqueles que a banda cedeu músicas ou gravou alguma faixa em 

especial como Coração Tranquilo, que fez parte de Era Uma Vez Dois Verões, 

de Jorge Furtado, e da canção Agridoce, que entrou em Os 12 Trabalhos, de 

Ricardo Elias. “Tem uns filmes que nem vimos ainda”, Fernanda reclamou, 

ainda que de forma resignada, “é que o pessoal ficou de mandar para a gente”.
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móveis ensina
Texto e fotos: Xavier de França



Na noite do 

lançamento do 

segundo álbum do 

Móveis Coloniais de 

Acaju choveu muito. O 

local do espetáculo, Centro 

Comunitário da Universidade 

de Brasília, alagou de fãs que 

não cessavam de cair de todas as 

partes do Distrito Federal. 

Moradores de redondezas de lagos, 

riachos e paragens com nomes de 

pedaços de avião, animais e também de santos, em toda a sua 

diversidade e diferenças, se reuniram no Centro para festejar o 

nascimento do segundo filho da banda, o álbum “C_mpl_te”.

O “nascimento” do C_mpl_te, previsto para o final 
de abril por meio de download gratuito no site da 
gravadora Trama foi desmembrado. Tudo porque a banda 
conseguiu, para o começo do mês, apoio da Brasiliatur 
para fazer o show sem custo nenhum para os fãs. A não 
ser pela contribuição de alimento não perecível destinado 
ao Mesa Brasil Sesc, projeto que combate a fome e o 
desperdício de alimentos. 

E para não perder a oportunidade de fazer o bem 
não só com os fãs, mas também com quem carece de 
solidariedade e ajuda, a banda improvisou com um 
“lançamento paralelo” do C_mpl_te: gravou vídeos de 
performance das novas faixas ao vivo e os disponibilizou 
juntamente com o single O Tempo em seu site oficial

. 
 

(http://www.moveiscoloniaisdeacaju.com.br)

Não foi preciso muitos dias na rede para que as 
músicas já estivessem nas pontas das línguas dos fãs. O 
que era vídeo exclusivo na conta da banda no site 
youtube.com, não demorou para ser “ripado” e 
convertido em mp3s pelos seus admiradores mais 
entusiasmados e geeks. O que explica a cantoria e 
empolgação do público sempre que qualquer música do 
novo repertório era executada. 

O não estranhamento dos fãs às novas músicas 
que até aquele momento ainda não tinham sido 
oficialmente lançadas, por si só acrescenta mais uma 
história a fortalecer o título de “Fenômenos do Cerrado”, 
que a revista Trip, nove dias depois do show na UnB, 
conferiu à banda.

O Móveis Colonias de Acajú é uma banda distinta. 

Os donos da festa, Móveis Coloniais de Acajú e o convidado Black Drawing Clalks



Não só pela sonoridade dançante 
e cativante de base rocker 
mesclada com o balanço do ska e 
flertes com samba e estilos de 
dança de salão (bolero, foxtrot, 
swing, tango e até gafieira) que 
você não vê em mais nenhum 
outro lugar. Mas também pelo seu 
posicionamento incansável do 
“faça você mesmo”, que você 
também não vê em todo lugar. 

Nos dias anteriores ao 
show, ou você encontrava a 
banda ensaiando de manhã até a 
hora do almoço no estúdio 
Original 69, na Asa Norte, ou 
trabalhando no decorrer do dia 
montando a estrutura do show no 
Centro Comunitário da UnB. 

“A maior dificuldade foi 
organizar tudo”, explicou o 
saxofonista Esdras Nogueira, 
sobre a produção do show. 
“Mesmo com dez pessoas é difícil 
fazer tudo, mas vai rolando. A 
gente vai aprendendo.” 

A décima pessoa citada 
por Esdras é o assessor de 
imprensa da banda, Fabrício 
Ofuji, responsável pelo trabalho 
de produção e contatos da banda 
desde 2004. E no Móveis é assim: 
o trabalho de produção não fica 
centrado em uma só pessoa.Ele é 
todo dividido entre os seus 
integrantes.

Experiência goiana

Perguntado se o futuro 
para as bandas independentes é o 
dos músicos se organizarem e 
meterem a mão na massa, 
Renato Cunha, guitarrista da 
banda goiana Black Drawing 
Chalks, responde dando a real.

“Sim. Infelizmente a gente 
não vive só da banda. Então, 
temos que tratá-la como negócio 
também. Tem que investir em 
merchandising e correr atrás de 
contatos. Não basta deixar rolar”, 
explica.

Como experiência própria, 
Renato cita um exemplo de 
plantio e colheita de sucesso em 
t e r r a s  e s t r a n g e i r a s .  
“Recentemente, a gente fez uma 
turnê no Canadá. Fomos e 
pagamos do próprio bolso. Mas 
agora em outubro já está rolando 
oportunidade de voltar com tudo 

pago. A gente vai fazer uma turnê 
de 30 datas, do Canadá até os 
Estados Unidos”, conta. E conclui 
q u e  “ p a r a  s u r g i r  a s  
oportunidades, tem que dar as 
caras mesmo.”

A Black Drawing Chalks 
abriu a noite com hard rock 
cantado em inglês, instrumental 
afiado, botas vermelhas e 
bigodinhos estilosos e safados. 
Segundo Cunha, foi a melhor 
apresentação da banda em 
Brasília, que já a recebera em 
outras duas ocasiões. 

My Favourite Way e I'm A 
Beast I'm A Gun foram bem 
recebidas pelo público. O baixista 
Denis de Castro dançou, 
desnudou-se  um pouquinho e 
ganhou gritinhos das moçoilas na 
platéia. E na mesma empolgação, 
o baterista Douglas de Castro, 
mesmo atrás do seu drumkit, foi 
bem notado pelo público que 
também aplaudiu Renato Cunha e 
o guitarrista e vocalista Victor 
Rocha. Sendo estes dois últimos, 
os mais contidos em termos de 
performance do quarteto. 
Embora não menos talentosos 
com os seus instrumentos. 

Galinhas

A próxima banda da noite 
foi o Galinha Preta, do carismático 
vocalista e ocasional guitarrista 
Frango Kaos, que anteriormente a 
qualquer nota tocada no Centro, 
já atentava os ouvidos do público 
brincando no microfone com os 
nomes das bandas de abertura. 

Reclamava que não sabia 
pronunciar Black Drawing Chalks 
e chamava a outra banda de 
abertura da noite de Macaco 
Boing. Tanta intimidade com o 
palco tem explicação. Frango, ex-
baixista da extinta Vernon 
Walters, é o técnico de som que 
toda banda de Brasília já topou ou 
alguma vez encontrará em 
alguma passagem de som. Tido 
como um dos mais competentes 
da área, trabalha em tudo quanto 
é show que rola no Distrito 
Federal. Inclusive nos da sua 
banda. O que o iguala em atitude 
com o Móveis e o Black Drawing 
Chalks.

Depois de um começo 

Black Drawing Clalks, Galinha Preta e Macaco Bong



Macaco Bong e o naipe de metais do Móveis

caótico, tecnicamente falando 
(volumes mal ajustados dos 
instrumentos e principalmente do 
sampler), o Galinha Preta ganhou 
pogo na platéia a partir da quarta 
música. Assim perdurou tanto nas 
novas, em que juntamente com o 
guitarrista Hudson Hells, Frango 
tocou guitarra, como na última 
Gritos, que teve participação dos 
“móveis” Esdras Nogueira e Paulo 
Rogério. 

Momentos antes do show 
dos “galinhas” Frango, Bruno 
(baixo), Hudson Hells (guitarra) e 
Boró (bateria), Esdras contou que 
faria uma participação no show da 
banda. Perguntado sobre qual 
música iria tocar, respondeu que 
não sabia. E o resultado foi um 
pouco mais da desordem que 
r e i n o u  n o  c o m e ç o  d a  
apresentação do Galinha Preta. 

Isso para a banda é elogio. 
Tocando músicas hiper rápidas, 
sujas e sem referência ao 
h a r d c o r e  a t u a l ,  c o m o  
apresentadas no seu álbum 3 em 
1, lançado no ano passado, o 
Galinha Preta se posiciona como o 
aluno mais aplicado da escola 
finlandesa de hardcore. Mesmo 
com referências a estilos tão 
díspares como o Industrial e o 
Thrash em seu repertório. 

Terminado o show dos 
“galinhas”, Frango demonstrou a 
sua admiração pelos “móveis” ao 
público. Relatou que poucas 
bandas metiam a mão na massa 
como o MCA. E que todo o sucesso 
a eles eram merecidos. 

Hits from the Bong 

Em seguida, como última 
banda de abertura, o Macaco 
Bong, tal como pedreiros de uma 
grande obra musical, “levantou 
uma parede” sonora de riffs e 
batuques que em momentos 
lembrava The Melvins e em outros 
Lou Reed, só que sem vocais. 

Ok, talvez o Macaco Bong 
não soe como nenhum dos grupos 
citados. Mas dizer que um 
encontro de Jimi Hendrix, Miles 
Davis, João Donato, Helmet e 
Fantômas daria uma idéia de 
como é a banda, também não 
bastaria. 

Bong é uma parafernália 

que stoners usam para fumar 
maconha. Bong também é um 
som, uma batida. Bem, declarar 
nesta reportagem que o som e 
performance da banda foi a 
imagem de um macaco noiado de 
THC não seria injusto com a banda.

Alternando momentos de 
agressão como o início de Amedoin 
e boa parte da ótima Shift com a 
mansidão inicial de Fuck You Lady, 
o Macaco Bong hipnotizou e 
cativou os presentes para dentro 
da sua construção, ou melhor, 
criação sonora. 

Formado em 2004, o trio 
instrumental que conta com os 
músicos Bruno Kayapy (guitarra), 
Ynaiã Benthroldo (batera) e Ney 
Hugo (baixo) em sua formação,  
tem em seu curriculo vitae, 
participação nos maiores festivais 
nacionais como o Goiânia Noise 
Festival, MADA e o Fora do Eixo. 

Assim como o Móveis 
Coloniais de Acaju, o Macaco Bong 
faz a sua parte como organizador 
de eventos. Em sua terra natal, 
Cuiabá, são co-responsáveis pelos 
festivais Calango, Grito Rock e 
Semana da Música. Também 
trabalham como incentivadores de 
produções locais por meio da 
organização Volume (Voluntários 
da Música).

Bruno Kayapy usava uma 
camiseta do Sonic Youth durante a 
apresentação. Mas de Sonic Youth 
no repertório do Macaco, só deu 
para ouvir algo semelhante em um 
pequeno trecho de Vamos Dar Mais 
Uma. Enfim, descrever a banda é 
tarefa difícil.

Mesmo falando muito 
pouco entre as músicas, Bruno 
mostrou-se bastante carismático. 
O baterista Ynaiã Benthroldo, 
talvez o músico de maior destaque 
da banda, remetia ao mesmo 
tempo a Mike Bordin (Faith no 
More) e Doug Wimbish (Living 
Colour). Porém mais tribal, 
brasileiro e jazzístico. Já o baixista 
Ney Hugo tocava com muita força e 
agilidade na mão direita. O que 
transparecia certa tensão. Porém, 
Hugo nunca saía do compasso e 
mostrava-se sempre muito preciso 
e em harmonia com o baterista 
Yanaiã. Macaco Bong deixou o 
palco à 1h08, bastante aplaudido.



Móveis em ação

Móveis Cativa

Sem fazer cerimônia alguma, perante ao palco da 
jornada inicial de lançamento do álbum C_mpl_te, 
segundo registro da banda brasiliense Móveis Coloniais 
de Acaju, estava o maior destaque da noite: o público. 

Faltava um mês para a vinda definitiva do segundo 
rebento de André Gonzáles (voz), Paulo Rogério (sax 
tenor), Esdras Nogueira (sax barítono), Xande Bursztyn 
(trombone), Eduardo Borém (teclados), BC (guitarra), 
Fábio Pedroza (baixo), Beto Mejía (flauta transversal) e 
do novo baterista Gabriel Coaracy.  No entanto, cerca de 
cinco mil pessoas já sabiam boa parte do novo repertório 
da banda e não conseguiam mais se conter para cantar e 
dançar não mais em frente aos seus computadores.  

Não só com a vontade de curtir novas músicas 
como Lista de Casamento,  Cão Guia,  Descomplica e 
Cheia de Manha, os fãs se deslocaram até o Centro 
Comunitário da UnB. Mas também com a missão de 
testemunhar parte importante da história do conjunto, 
famoso pela sua famosa feijoada búlgara musical, que 
naquela noite daria início ao segundo capítulo de um livro 
cujo prefácio, introdução e primeiro tomo, conta com um 
pouco mais de 10 anos de dedicação a uma sonoridade 
feita sem “receio do remorso”. 

Foi uma bonita linha de baixo e instrumentos de 
sopros que o público primeiramente ouviu da banda. A 
música era nova. Muitos sabiam cantá-la, mas o frenesi 
inicial e agitação como num moshpit transformou 
qualquer som oriundo dos fãs em alguma coisa similar a 
histeria.

O empurra-empurra de baixo e a movimentação 
sem parar dos músicos em cima misturavam, 
simultaneamente, imagens de carnaval, circo e show de 
rock.

Mas o que parecia desorganizado, visualmente 
falando, tinha um clima de celebração que não podia ser 
ignorado. A banda sabia que aquele momento era de 
desprendimento com preocupação do presente e do 
futuro. Mais do que isso, sabia que o que tinha sido feito 
para culminar com tudo o que estava acontecendo tinha 
dado certo.

Móveis Ensina

Antes do show começar, André Gonzales, ao falar 
do disco novo, deu sem querer pistas e respostas a 
qualquer dúvida referente ao sucesso do MCA. Ao 
responder sobre o álbum C_mpl_te, André contou que “o 
interesse foi o de criar um álbum com unidade para as 
músicas.” 

Unidade foi o que se viu tanto da parte do público, 
preocupado em já logo obter material novo da banda 
antes dele ser lançado oficialmente, como da própria 
banda em botar para trabalhar cada integrante. Tanto na 
internet como no pé do telefone. Sempre se dividindo e 
organizando para melhor chegar ao público.

Ainda sobre as respostas de André sobre o novo 
filho da banda, creio que seja possível fazer mais 
analogias para entender o “fenômeno Móveis Coloniais de 
Acaju". 

Perguntado a que tipo de unidade se referia, se de 
ritmo, tema ou sonoridade, André explicou melhor. “A 
unidade de buscar um estilo e uma identidade própria, 
dentro de uma diversidade no repertório. E manter a 
diversidade é um conceito forte nosso.”

A apresentação no Centro Comunitário terminou 
perto das 3h30. Para um show de lançamento foi estranho 
notar a intimidade do público com músicas já consagradas 
Esquilo, Perca Peso e Copacabana com a mesma 
intensidade com faixas que mal caíram em seus mp3s 
players. 

O baterista Renato Rojas, que deu lugar definitivo 
a Gabriel Coaracy, da banda Bois de Gerião. Participou de 
cerca de metade do show e foi homenageado na roda que 
a banda costumeiramente abre no meio do público em 
suas apresentações.

Adeus, uma das melhores do novo disco, encerrou 
a apresentação do conjunto. Adeus é melancólica e tem 
em sua letra a frase “eu trago os meus sonhos para somar 
aos seus”. O que no entender deste repórter é nada mais 
do que a síntese do relacionamento da banda para com os 
seus seguidores. Ou um resumo do encontro do trabalho e 
desejos da banda com o que o seu público procura. 

Será?



ukulele
descontrol

O primo do cavaquinho vira 
sensação e ganha adeptos 
nos mundos real e virtual 
com a ajuda de versões de 
clássicos do rock e do pop.

Marcelo Mendes



Foi ouvindo algumas músicas e, principalmente, 

assistindo a algumas performances que cheguei até o 

ukulele. Primeiro, era apenas uma vontade, fomentada 

pela versão de A Postacard to Nina, do Jens Lekman, 

tocada ao instrumento. Mas depois, principalmente de 

ouvir o disco da Sophie Madeleine, Love.Life.Ukulele 

(que você pode ouvir de graça no bandcamp.com), que 

eu comecei a me empolgar de verdade. Finalmente 

houve o passo definitivo: descobri que uma fábrica de 

Porto Alegre estava produzindo o instrumento no país. 

Encomendei um, por um preço módico, e nos primeiros 

acordes me apaixonei. Trata-se um instrumento 

encantador, e quem toca pode atestar: não quer largar 

jamais. 

Agora, se você procurar na internet, vai encontrar 

uma multidão de artistas e pessoas interessadas no 

ukulele. Além do Jens Lekman e da Sophie Madeleine, 

que já citei, você vai se deparar com a Julia Nunes, 

sucesso no You Tube com suas versões ukulele de 

músicas famosas, como Keep Fishing, do Weezer, entre 

outras. Além dela, você vai encontrar talvez os grandes 

responsáveis pela popularidade do instrumento fora do 

âmbito dos iniciados: a Ukulele Orchestra of Great Britain 

– um grupo com todas as vozes de ukulele (o 

instrumento tem algumas versões: soprano, sopranino, 

baritono e concerto), que toca músicas populares, como 

Smells Like Teen Spirit, do Nirvana. 

Também há a Wellington Internacional Ukulele 

Orchestra que, além de fazer como seus antepassados 

ingleses, tocando músicas populares, como Hey Ya, do 

Black Eyed Peas, conta com participação luxuosa de Bret 

McKenzie, da banda/seriado Flight of the Conchords (de 

quem uma das músicas, Mermaids, da primeira 

temporada, era protagonizada por um ukulele). Enfim, 

há talvez o músico mais completo a ter o instrumento 

como o principal, uma espécie de Yamandu Costa do 

ukulele, o Jake Shimabukuro (para quem gosta de 

virtuosismo). Claro que há mais artistas que se utilizam 

do instrumento, ou que se utilizaram, como, por 

exemplo, George Harisson (aquele mesmo dos Beatles), 

que usou o instrumento em seu Braiwashed, disco solo 

póstumo, entre outros. 

É interessante notar que há toda uma cena 

ukulele rolando mundo a fora que tem como principal 

instrumento de divulgação a internet – é só colocar a 

palavra “ukulele” no You Tube, por exemplo, para ver 

diversos vídeos, inclusive tutoriais para ensinar os 

primeiros acordes e as batidas, até vídeos mais 

complexos, demonstrando dedilhados das músicas do 

Leonard Cohen, por exemplo, de um instrumentista 

chamado Ken Middleton (que também gravou diversas 

versões de Leonard Cohen em ukulele). Mas, se quiser se 

ligar na cena, o melhor ponto de partida é o site Ukulele 

Hunt (ukulelehunt.com), com notícias vídeos, tutoriais, 

cifras, tablaturas e dicas sobre o instrumento. Pela rede 

em geral há vários tutoriais, com tabelas de acordes, 

afinadores, tablaturas e cifras – aí é só buscar no google.

Mas, afinal, que diabos é ukulele?

Ukulele é um instrumento havaiano, cuja origem 

remonta a Portugal – foram imigrantes portugueses, da 

Ilha da Madeira, que levaram a braguinha, o cavaquinho 

português, nos idos de 1879, para o Havaí quando foram 

trabalhar nos campos de cana-de-açúcar. A origem e 

forma são muito parecidas com a do nosso cavaquinho, 

mas tanto a afinação quanto o timbre são bastante 

diferentes. O som do ukulele, pelo menos na minha 

opinião, é mais aveludado do que seu primo brasileiro – 

que, por sua vez, é mais estridente. Assim como o 

cavaquinho, o ukulele tem apenas quatro cordas, o que o 

torna um instrumento limitado, mas, talvez por isso 

mesmo, ideal para revelar uma boa canção. Se ficar boa 

a versão ukulele, a música passou no teste. 

Mas bem, um som vale por mais de mil palavras. 

Minha recomendação, para sacar o som, é ouvir duas 

músicas para começar: Deep Water, do Portishead (do 

último disco deles, Third), e Take Your Love With Me, de 

Sophie Madeleine, do disco Love.Life.Ukulele 

(sophiemadeleine.bandcamp.com/). 



um papo com

andré
vianco

Ele peitou o mercado editorial e 
até o desemprego para se tornar 
o escritor brasileiro de 
fantasia/terror mais lidos por 
aqui e o primeiro a mostrar que é 
possível fazer literatura do 
gênero no país.

Entrevista de Djenane Arraes

Foto de Nely Rosa



Elefante Bu - Você provou ser possível produzir literatura 

de fantasia/ terror no Brasil com o sucesso. Mas e quanto 

à crítica? Ela já foi conquistada por um gênero que nem 

sempre é levado tão a sério?

André Vianco - Como todo o resto do mundo a crítica 

vem mudando nas últimas décadas a forma de encarar a 

produção de cultura e entretenimento nacional. E não 

acho que a culpa seja só dos críticos, seja em jornais, TV 

ou internet em não levarem a sério a fantasia e terror 

nacional. A culpa também era parte desse lado de cá, dos 

escritores. A maior parte da literatura de fantasia e 

terror produzidas nas últimas duas décadas eram 

essencialmente infantis, quando juvenis, infantilizadas 

demais. 

Elefante Bu - Quando é que começou a sua fascinação 

pelo mundo gótico, do vampirismo e da literatura de 

fantasia?

André Vianco – Não lembro exatamente. Mas acho que 

isso começou com os filmes de vampiros e as sessões de 

filmes de terror que eram apresentadas na TV Record 

nos aos 80.

Elefante Bu - Das mitologias criadas sobre vampiros 

mundo afora, quem você acha que conseguiu construir 

uma mais interessante e bem construída?

André Vianco - Curiosamente eu não li muitos livros de 

vampiros para poder opinar, porém me falam muito da 

literatura criada para o RPG A Máscara, que tem muitos 

seguidores por suas construções em clãs e gênese, 

parece ser bem interessante.

Elefante Bu - Sua obra literária parte após a publicação 

de Os Sete, mas ela é apenas o seu segundo romance. 

Qual o primeiro?

André Vianco - O primeiro que considero um romance 

O ano era 1999, quando o jornalista André 

Vianco decidiu prensar os mil exemplares da saga Os 

Sete, o primeiro volume de uma série que seria 

publicada anos depois, ele estava desempregado e 

precisou usar o seu FGTS para bancar sozinho a 

publicação. Isso porque nenhuma editora, naquela 

época, mostrou interesse por suas histórias. Para 

vender, essa leva, demorou um ano. Essa é uma 

daquelas histórias que dariam um romance, um filme de 

final-feliz. Quem poderia dizer que esse lunático com 

uma pilha de livros para vender na sala de casa e uma 

filha para sustentar poderia vir ser o primeiro brasileiro a 

conseguir provar que o gênero terror e fantasia tinha o 

seu lugar no complexo e ainda assim restrito mercado 

brasileiro?

André Vianco não apenas conseguiu vender as 

mil cópias de Os Sete na sala de sua casa, como as 

multiplicou por 50. Lançado posteriormente pela editora 

Novo Século, ele soma hoje um patrimônio com mais de 

dez obras circulando pelas livrarias do país e cerca de 

150 mil exemplares vendidos. É o primeiro brasileiro a 

tornar-se Best-seller com livros de fantasia e terror (em 

especial os vampiros que perambulam especialmente 

em Osasco, na grande São Paulo), além de ser um dos 

poucos privilegiados do país que vive da literatura.

O curioso é que André não tem em Bram Stoker e 

nem mesmo os grandes autores modernos do gênero, 

como a estadunidense Anne Rice, como fonte 

inspiradora. Por certo gostava de ver os filmes de terror 

e de fantasia quando criança, e sim, os vampiros são 

personagens que chamam muito a sua atenção dentro 

do campo ficcional. Mas André bebe mesmo é da fonte 

de grandes romancistas distantes do estilo literário que 

ele se especializou, como Monteiro Lobato.

 Escritor acessível, André gosta de estar em 

contato direto com os fãs, e corre-se o risco até dele 

aparecer na sua festa de aniversário, caso seja 

convidado.

 André bateu um papo com o Elebu. Confira aí a 

nossa entrevista.



publicável (na ocasião hahaha) foi O Senhor da Chuva.

Elefante Bu - Se O Senhor da Chuva foi o primeiro que 

considerou publicável, então é sinal que você escreveu 

outros anteriores, certo? Então qual o critério que você 

pensou para tal, que um não era bom suficiente, mas o 

Senhor da Chuva sim?

 

André Vianco - Olha, escrevi dois livros antes de O 

Senhor da Chuva, dois livros que foram, digamos, meu 

treino para um dia chegar ao primeiro romance de fato. 

O primeiro escrevi aos 15 anos, chama-se Titã: O Herói 

Urbano (hahahahha, pode rir, eu deixo), mas sem 

condições de ser publicado, também como A Alma da 

Espada que escrevi aos 18. Esse segundo já 

melhorzinho, mais estruturado, já tem meu DNA de 

escritor ali bem visível e perceptível. Agora, quem quer 

publicar tem que ter autocrítica. Não basta ter uma 

história, ela tem que ter algum valor. Se fosse hoje 

talvez eu não publicasse O Senhor da Chuva, acho ele 

um romance bastante cru, ainda não lidava bem com 

personagens como já evoluí hoje, mas o barato da 

evolução é isso, é poder notar e perceber. Acho que seria 

injusto com meus leitores renegar meu primeiro 

romance, O Senhor da Chuva.

Elefante Bu - Como você escrevia antes, mas só 

publicou a partir do Senhor da Chuva, é um claro sinal da 

sua autocrítica para determinar o que é bom o suficiente 

para publicar. Talvez seja uma percepção que muitos 

dos novos escritores não tenha visto é a qualidade 

aquém de muitas obras literárias da nova geração e das 

pessoas que costumam publicar textos em antologias e 

etc. Na sua opinião essa nova geração brasileira carece 

de um pouco de autocrítica e até mesmo de boas 

referências literárias?

André Vianco - Carecer, a maioria carece, mas veja bem, 

a literatura nada mais é do que uma expressão artística. 

Em qualquer forma de arte existirá a divisão dos 

amadores, dos notáveis e dos geniais. Ninguém tem 

obrigação de ser genial. E todos nós que escrevemos, 

quando começamos temos aquele afã de submeter os 

texto aos leitores, de sermos lidos e validados, 

aprovados e queridos. É normal. Hoje, publicar pela 

internet cria subsídios para novos escritores, aqueles 

com cabeça para aceitar críticas, de temperarem, de 

forjarem seus textos, seus escritos. É muito difícil dizer 

que tal fulano escreve mal ou tal escreve bem... é quase 

que impossível determinar sob o ponto de vista de arte o 

que é ruim. Existem coisas má escritas, tipo, sem 

coerência ortográfica e gramatical, isso é outro assunto. 

Estou falando aqui de quem quer usar as letras para 

expressar sua arte. Pegando por esse viés podemos 

discutir horas, percebemos que existem vários tipos de 

escritores e cada um pode ser bom para um 

determinado tipo de público. Eu sou um escritor que 

gosta de mexer com o sentimento do leitor, de tocar na 

ferida algumas vezes, gosto de agradar o leitor com 

sensações e fantasia. Outros escritores não estão nem 

ai para o leitor, explodem numa verborragia implacável e 

esse o barato deles e para eles existe um determinado 

público também. Tá vendo como é difícil estabelecer um 

“isso” ou “aquilo” sobre a qualidade da arte? Agora, sem 

sombra de dúvidas o escritor, iniciante ou não, precisa 

de uma autocrítica acurada, isso ajuda bastante. 

Referências literárias têm que vir de todos os cantos do 

planeta.

 

Elefante Bu - E quais são suas referências no campo da 

literatura?

André Vianco - Sempre comento Victor Hugo, Lobato, 

Ignácio Loyla Brandão e Henry James, essa é a minha 

quadra de ases. Mas tem mais uma porção de escritores 

que além de referências são influências. Lendo meus 

livros você encontra um monte de gente no meio das 

linhas. 

Elefante Bu - Li o A Casa e não acho que seja um livro 



muito cinematográfico porque ele tem uma natureza mais 

subjetiva do que Os Sete, por exemplo. Então como adaptar 

uma obra assim para os cinemas? 

André Vianco - Porque dentre os meus romances publicados ele 

é o que mais se aproxima para uma execução técnica muito bom, 

levando em consideração o baixo orçamento disponível para a 

empreitada. Contudo, discordo em que o A Casa não seja 

cinematográfico. Ele é intenso, não em aventuras, como em Os 

Sete e Bento, mas os dramas particulares dos protagonistas 

explodem com força e é bem introspectivo. Funciona 

perfeitamente em cinema.

Elefante Bu - Porque a cidade de Osasco é cenário um cenário 

recorrente na sua obra. O que ela tem de inspirador e seus 

atrativos?

André Vianco - Bem, Osasco é a cidade onde vivo desde que 

nasci e quando comecei a imaginar minhas personagens 

perambulando por algum lugar, foram essas ruas que surgiram 

na mente primeiro. Acho que todo escritor, de qualquer gênero, 

deve em algum momento homenagear sua terra, seus lugares, 

mesmo que não sejam tão atraentes como as esquinas de 

Osasco, mas, curiosamente, alguns leitores que nunca 

estiveram aqui em minha cidade já tiraram um final de semana 

para vir conhecê-la.

Elefante Bu - Não é segredo que o mercado editorial do Brasil 

não é muito receptivo aos novos escritores, e por tudo que você 

passou, de ficar um ano para vender mil cópias de um best seller 

que é Os Sete, o que você diria para essas pessoas? Que 

caminhos percorrer?

André Vianco - O principal é a pessoa descobrir ou refletir se 

realmente tem talento para literatura, se quer mesmo ser 

escritor(a), do fundo do seu coração. Porque a estrada não será 

curta e as portas abertas (frestas) são poucas. O escritor 

iniciante tem que considerar também bancar sua primeira edição 

para descobrir como seus escritos vão se sair junto ao público 

leitor, junto ao mercado livreiro. Tem que apostar e acreditar e 

não desistir nos primeiros tropeços.



olhares1

o legado de um 

brasiliense 
Leonardo de Moura

Quase um ano se passou deste a morte do 

mestre Athos Bulcão, mas o vigor de seus painéis de 

azulejos, espalhados por toda Brasília, em nada 

diminuiu, mas, antes, cresce cada dia mais também 

entre a nova geração de brasilienses. 

Apesar de sua obra não se restringir apenas a 

seus azulejos, foi neles que Athos expressou com 

maior êxito o que ele era: artista – que não se definia 

como tal – mas que sabia brincar com as formas 

geométricas e com as cores, extraindo delas 

movimento e vida.

O olhar do artista, ao receber a encomenda 

de um novo painel, voltava-se sempre para o local 

onde sua obra permaneceria quando pronta, bem 

como aos seus arredores. Assim, no foyer da Sala 

Martins Pena, no Teatro Nacional, podemos 

contemplar o movimento de seus semi-círculos 

amarelos, entremeados de azulejos brancos – 

brancos, simplesmente! – num passeio ao qual o 

olhar é conduzido quase sem perceber. No Museu de 

Gemas da Torre de TV, os quadrados e retângulos 

pretos parecem brincar com as combinações 

possíveis entre eles, fazendo eco à arquitetura da 

cidade modernista que das janelas do mesmo museu 

podemos ver, com seus prédios em curiosas formas 

geométricas.

As formas em Athos, aliás, não se apresentam 

meramente como são, mas se combinam de maneira a 

gerar o inesperado: os semi-círculos que não se 

encaixam perfeitamente, presentes em tantos de seus 

painéis, são um exemplo disso. A vista segue e torce 

para que surja algo com o qual estamos familiarizados, 

mas vem aquele encaixe diferente, aquela forma 

quase truncada, e vemos então a brincadeira com que 

o artista quis nos brindar, mostrando que nem tudo 

precisa ser como nosso olhar está acostumado a ver.

As cores eram para ele uma maneira de causar 

reações nas pessoas. Sabendo disso, o artista quis 

fazer deste elemento também um diferencial ao 

confeccionar seus painéis. O branco torna-se parte 

destacada na obra, como vemos nos monocromáticos 

painéis da Torre de TV, da Escola Classe 407 Norte ou 

das paradas para corredores no Parque da Cidade: 

novas formas surgem quando se tenta deixar de ver o 



de coração
“fundo” do painel apenas como isso, fundo, e 

se tenta subverter a maneira à qual estamos 

habituados a ver tais obras. Assim, é possível 

que a cor seja transportada para o segundo 

plano e o branco ganhe destaque. Já os 

painéis mais coloridos – como do Instituto de 

Artes na UnB, do Mercado das Flores ou do 

aeroporto – são sempre sóbrios, mas sem 

perder sua vivacidade. 

E para quem pensa que Athos 

aventurou-se nos painéis de azulejos apenas 

com as formas não-representativas, o artista 

nos mostra, na Igrejinha de Nossa Senhora 

de Fátima, o poder que seu desenho 

figurativo tem, sem dispensar jamais a 

geometrização, tão marcada no desenho da 

estrela e do Espírito Santo em forma de 

pomba, ambos sobre um fundo azul, 

incomum em seu trabalho.
A força lúdica dos painéis de azulejos 

de Athos Bulcão, que permitem a cada um 

brincar com o próprio olhar passeando 

deliciosamente por suas engenhosas formas 

e cores, talvez seja o segredo do encanto que 

eles exercem sobre cidadãos de Brasília e 

visitantes. E o melhor: podem ser 

encontrados em diversos locais normalmente 

não consagrados à arte, como parques, 

prédios públicos e até mesmo residenciais. 

Athos conseguiu aproximar a arte das 

pessoas, integrando-a ao cotidiano, e 

exatamente isso que constitui o que de mais 

precioso há em seu legado.

Leonardo de Moura é licenciado em Artes Plásticas 

pela Universidade de Brasília e adora biscoito oreo.

azulejo da igrejinha



olhe1 parada quase

paroquial
Rúbia Cunha

Inspirada na temática mítica de anjos e 

demônios, não me referindo a Dan Brown, 

comecei a buscar filmes que envolvessem esses 

“caras”. Como o universo sempre conspira a 

favor, eis que surge a oportunidade de ver um 

filme chamado Demônios (5ive Girls, Canadá, 

2006). 

Comecemos pelo título... Será que o 

diretor Warren Sonoda é fã do filme 7 Seven e 

quis inovar no mercado colocando 5ive? Olha, eu 

não sei se isso pode vir a ser um padrão 

canadense, estadunidense, qualquer coisa 

“ense”. O fato é que quando vi o título em inglês, 

fiquei um tempo pensando no oras bolas, que 

tipo de nome é esse para um filme de demônios? 

Dei de ombros e parei de questionar.

A história começa até engraçadinha. Você 

vê um padre (Ron Perlman) em uma escola 

católica para meninas, uma mocinha (Krysta 

Carter) e os trejeitos dela com Ron e aí pronto, a 

mente já acostumada com os escândalos que 

envolvem esses homens cristãos, arranca um 

riso matreiro, deixando a mente fervilhar com 

pensamentos sujos e questionar se o que está 

vendo é um filme de terror ou algo a mais.

Claro que falamos do gênero citado, deixe 

de bobagem (rs). Mal se apresenta o affaire e 

Legião, um ser pouco delicado que encontrou 

Cristo no deserto e disse “meu nome é Legião, 

pois somos muitos”, rapta a guria, levando o 

padre a entrar em depressão, a escola cair em 

desgraça e eu dar boas gargalhadas com um 

comentário maldoso, “Viva, 5 minutos, sem 5 

garotas e o filme foi perfeito”. Teria sido o curta 

mais fabuloso da minha vida, se assim fosse, 

mas estamos falando de um longa.

A introdução prende a atenção tempo o 

suficiente para que você se aventure e veja o que 

acontece depois do incidente, onde depois de 

alguns anos, uma garota (Terra Vnesa) é largada 

pelo pai na dita escola, pois não aguentava mais 

viver com os problemas causados por ela. Normal... 

Se ela fosse apenas uma delinqüente, esta seria a 

reação mais vista em pais estrangeiros, só que o 

modo dragonball é acionado, e uma surpresa que 

poderia ser trabalhada mais tarde, é despejada de 

cara. 

A escola St. Marks recebe cinco garotas 

(Vnesa, Jennifer Miller, Jordan Madley, Barbara 

Mamabolo, Tasha May) e as trata como marginais. 

Em rédeas curtas, despreza-as e as reeduca a base 

de castigos medievais. A surpresa estragada mais 

cedo se espalha como um vírus e você descobre que 

todas são garotas superpoderosas.  

O número cinco se repete tantas vezes, que é 

hilário. A simbologia usada para o número liga a um 

erro comum, muitas vezes cometido por aqueles 

que associam um pentagrama, por exemplo, apenas 

ao diabo. 

Devido a isso, o filme tenta explicar porque 

há todo “um” motivo, para as cinco mutantes se 

reunirem na mesma escola em que “uma” garota 

que foi raptada por “um” demônio, que na verdade 

são muitos, e o padre depressivo voltar para a vida 

tutelar e ajudar a diretora (Amy Ciupak Lalonde) a 

domesticá-las.  

Os defeitos especiais, escancarados ou não, 

mostram como age cada dom das garotas, sendo 

que um deles é bem convencional para a escolha 

sexual de uma delas. Mas para mim, nada supera a 

diretora super sádica e inquiridora, blondíssima 

mulher deixaria fãs de spanking loucos; o suposto 

padre tarado, que esconde muito mais coisas e me 

fez xingá-lo por não responder todas as suposições 

que ergui; e o porteiro da escola (James Kidnie), que 

não dei valor algum quando ele apareceu, e que se 

tornou uma das três peças que mais se destacam, 

perto das meninas e claro da raptada por Legião. 

Eles justificam toda a história e os porquês de tudo 

acontecer.



um brinde ao sorriso 

O Casamento de Rachel (Rachel 

Getting Married, EUA, 2008) é uma tremenda 

ode ao desconcerto e ao constrangimento. O 

filme de roteiro simples escrito por Jenny Lumet 

tem direção de Jonathan Demme. Mas ele não 

existe pelo enredo, que cai na vala comum. O 

Casamento de Rachel é fundamentalmente um 

filme de e para grandes atuações, auxiliadas 

pela direção sensível de Demme.

A história é a seguinte: jovem mulher 

tem permissão de sair da clínica de recuperação 

para viciados para participar do casamento da 

irmã. A reunião familiar expõe feridas e 

traumas. E isso é tudo que você precisa saber. 

Com um enredo trivial, não é difícil imaginar 

porque a força do elenco e da direção torna-se 

importante para uma produção como essa.

O Casamento de Rachel ganhou 

notoriedade, em primeiro lugar, porque foi o 

debut da atriz Anne Hathaway. Não falo do rosto 

bonito e da menina carismática que apareceu 

interpretando uma princesa ao lado de Julie 

Andrews, e depois como a jornalista mal-

arrumada que virou a secretária elegante de 

Meryl Streep. Digo Anne Hathaway, atriz de 

primeira linha capaz de fazer as pessoas se 

esquecerem de seus personagens populares e 

mergulharem no drama de Kym Bushman, a 

dependente química em processo de 

recuperação que entra em confronto com a 

família.

Para que Hathaway pudesse ser levada à 

sério, foi preciso abrir mão das grandes 

produções e do dinheiro para mergulhar no 

universo independente. Não é algo incomum. O 

mesmo aconteceu, por exemplo, com Hilary 

Swank, vencedora de dois Oscars de melhor 

atriz sendo, que o primeiro foi por uma 

produção indie e o outro por um filme de 

orçamento modesto. 

Além de Hathaway mostrando a que 

veio, ela teve a felicidade de encontrar em O 

Casamento de Rachel um elenco de apoio 

discreto, formado no teatro e que circula entre 

as séries televisivas, hoje mais interessantes do 

que as atuais produções cinematográficas. 

Rachel Bushman, a irmã conflituosa e 

amargurada, é muito bem personificada por 

Rosemarie DeWitt, formada Broadway e hoje 

faz parte do elenco de Mad Man. O pai sensível 

foi interpretado de forma brilhante por Bill 

Irwin, que também fez carreira na Broadway. E 

a mãe é Debra Winger, outra atriz formidável 

que começou a atuar no seriado da Mulher 

Maravilha (aquele da Lynda Carter).

A interação entre os quatro principais 

atores é um encanto da tensão, do 

constrangimento, da rejeição. A família 

Bushman está presa a um trauma no passado, 

sendo que a causa foi provocada por Kym. Por 

isso, a jovem está em um embate pela 

reconquista de seu lugar junto a sua família. A 

mãe mal consegue estar no mesmo ambiente 

da filha caçula, já Rachel entra em crise com a 

presença da irmã, que ela ama e não perdoa, 

além do stress natural que é um casamento. No 

meio de campo está o pai, um sujeito otimista e 

de boa índole que adora as duas filhas, convive 

bem com a ex-esposa, mas também tem a sua 

mágoa. Mas o turbilhão de sentimentos não é 

mostrado nos grandes diálogos e expressões 

teatrais. Ele é uma constante nos pequenos 

gestos, nos olhares, no sorriso amarelo. 

É esse conjunto que faz O Casamento de 

Rachel ser um filme que prende a atenção 

apesar da produção barata e do roteiro batido. 

Cinema ainda se faz com atores, fato que essa 

produção não deixa esquecer. [D.A]

amarelo
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Rita Maria Félix da Silva

Quando o Império Panzhuriano conquistou a Galáxia, 
as raças sobreviventes foram incorporadas a ele -- ou 
“aculturadas” como a elite da época dizia. Assim, por 
exemplo, os gedarianos tornaram-se parte considerável da 
infantaria imperial e os transmorfos prondaxes foram 
colocados no papel de escravos-artistas ou escravos-sexuais 
para entretenimento e satisfação das grandes massas. 

Problemático, todavia, foi o destino dos humanos: 
confinados nas fazendas-criadoras, reduzidos a gado de corte 
e transformados no alimento favorito do Império. Logo 
comerciantes, políticos e religiosos estabeleceram os acordos 
necessários para que livros sagrados e dogmas sofressem as 
devidas alterações. Portanto, breve, foi divulgado a todos os 
mundos sob o jugo do Império que a humanidade não possuía 
alma, não sentia dor de verdade e era lícito devorá-la, afinal, 
como agora ditavam os textos santos, o Deus ou os Deuses 
haviam criado essa espécie para servir de comida aos 
panzhurianos.

Porém, mesmo entre os conquistadores, havia quem 
discordasse desse estado de coisas. Arkanpantur 
Nauremaque, notoriamente vegetariano, aristocrata e 
nascido em família rica, tradicional e ilustre, logo se destacou 
como o maior defensor da humanidade e a voz mais corajosa e 
insistente a erguer-se contra “aquela carnificina”.

Dizem que Arkanpantur era figura notável. Tão 
disciplinado, correto e coerente em suas ações que deixava 
constrangido de inveja determinado número de sacerdotes. E 
não possuía vícios nem se apegava a luxos, com uma pequena 
exceção: certa geléia, de cor acinzentada, produzida de forma 
artesanal em Optimix XII. Nauremaque amava aquele 
alimento. Era um de seus poucos prazeres na vida e, enquanto 
o consumia, com deleite indisfarçável, explicava, não sem 
certa vergonha, que até as criaturas mais elevadas têm direito 
a, pelo menos, uma pequena falha.

Ocorria, porém, que a fórmula daquela geléia era 
segredo guardado com zelo pelos fabricantes, embora o 
rumor mais corrente afirmasse ser feita de uma variedade de 
plantas rasteiras -- idéia que agradava aos vegetarianos, o 
principal público consumidor daquele produto. Outra história 
circulando sobre isso advertia que, semelhante a tantos 
outros itens da culinária panzhuriana, a base daquela geléia 
era seres humanos. 

Arkanpantur horrorizava-se com a possibilidade, mas 
jamais deu atenção a esse mito. Claro que poderia ter 
pressionado um pouco aqui e ali e o segredo da receita 
acabaria por aparecer. No entanto, julgou mais prudente não 
mexer no assunto, mesmo porque se sentia confortável com a 
versão sobre as plantas rasteiras.

Dessa forma, enquanto ele devorava seu prato 
preferido e ocupava-se de espalhar pela Galáxia discursos 
veementes contra a exploração da humanidade, em Optmitix 
XII, os produtores continuavam utilizando o cérebro de 
humanos para fabricar aquela tão famosa e querida geléia...
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Marcelo Leite

Os cabelos claros, um tanto compridos, teimavam a favor do vento pela 

janela do ônibus, num ritmo quase tão frenético quanto o da música aos fones de 

ouvido. A mochila sobre o colo pesada de todos aqueles livros de faculdade, o 

pesado caderno e as quinquilharias quase essenc ia is  da v ida moderna: 

carregador de celular, palmtop, um joguinho portátil para as eventuais filas chatas. 

O que ele não sabia, mas que mais tarde iria irritá-lo profundamente, é que nada 

daquele peso todo tinha a forma ou função de uma caneta. Mas ali, ainda não 

importava.

Ela subira apenas quatro pontos depois dele, mas outros dois se passariam 

antes que alguma pancada do ônibus - típica de IPVAs mal gastos - o fizesse passar 

os olhos pelas outras pessoas na condução. E ali, quase sete paradas depois, 

vislumbrou pela primeira vez aqueles belos cachinhos quase ruivos, profusos, 

desafiando a gravidade e balançando não com o vento, mas com os movimentos do 

próprio ônibus. Contou as cadeiras para saber q estava a apenas três passos de 

saciar sua imensa e súbita curiosidade.

Não se pôs a imaginar demais, mas tentou adivinhar melhor que cor seria 

aquela. Quando viravam para a direita, eles dois e todos os presentes, a luz do sol 

fazia-a parecer loira. Para a esquerda, ficava mais pra ruiva. Era como olhar para 

aqueles brindes de pacote de salgadinhos, imagens mudando de cor. Mas ele jamais 

havia fantasiado com brindes e eles certamente não teriam aqueles cachinhos para 

se agarrar e deslizar os dedos. 

Quando desistiu da disputa entre as tonalidades, começou a desenhar 

outros aspectos, descobrir feições. Sardas? Certamente teria, mas não muitas. 

Apenas salpicada de pontos interessantes para beijar - sob a desculpa de contá-los - 

pelo rosto, ombros, braços, seios. Não era muito alta, a calça de algum uniforme, 

um laranja discreto com um verde-musgo, e as sandálias de saltos curtos. O que via 

de seus braços era uma pele bem branca, delicada. Fácil de arrepiar, talvez.

Pela silhueta, era magra, mas sem exageros, uma medida agradável. 

Quando se ajeitava ao banco para começar a ler algo, ele percebia - imaginava, mais 

do que via - o decote de algum volume, firme. Mas mesmo na diagonal em que a via, 

nada transparecia do rosto. Os cachos faziam bem seu trabalho de esconder o 

suficiente para atiçar-lhe a imaginação fértil. E ali, a cabeça bolava mil e uma 

maneiras de se aproximar ainda dentro do ônibus, todas um tanto cretinas e 

algumas delas bem ridículas.

O coração perdeu uma batida para o vento, quando um ponto antes do seu 

ela levantou-se e puxou a corda. Ele precisaria imaginar um tanto mais e com mais 

afinco, para dar a ela aquele rosto. Sua mente não lhe fizera qualquer justiça e por 

isso ele se sentiu um pouco culpado. De frente a luz definitivamente a deixava loira. 

Não se havia demorado a pensar nos olhos e enquanto ela passava, ele se agradecia 

por isso. Não conseguiria bolar aquela cor de mel tão clara e reluzente.

Passava. Não havia mais desculpas que o apoiassem na vontade de continuar 

olhando. Mas ao olhar pela janela, sorriu largo e quase tolo. Ali, a um ponto de suas 

aulas, uma lanchonete estampava as mesmas cores do uniforme.

E assim, e pelo resto daquela manhã, ela mal imaginava que tantos pontos 

de ônibus, alguns lanches demorados, flores e um bocado de ladainha depois, 

alguém se deitaria beijando-a... com o pretexto de contar-lhe as sardas.in
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nasceu morta
geek1

Dollhouse, seriado de Joss Whedon, tem final melancólico depois 
de meses de discussões com o canal FOX e pode ser um 
indicativo que as séries sci-fi terão espaço reduzido na TV aberta

Para quem acha que a lendária interferência de 

uma gravadora sobre um disco ou grupo pode ser cruel, é 

porque não viu nada do que acontece na TV. É 

praticamente impossível desenvolver um seriado em 

uma emissora aberta sem sofrer grandes intervenções. 

Mas existem políticas e acordos que tanto podem atenuar 

quanto tornar maiores as diferenças entre indústria e 

autor. De todas as emissoras estadunidenses, o canal 

FOX é o que mais carrega a fama de intransigente, e o 

com maior potencial para boicotar um bom produto. Joss 

Whedon que o diga!

A história entre o produtor e o canal FOX é 

constituída por mais tapas do que beijos. A parte boa é a 

contratual, sólida. O tapa é no que diz respeito à 

interferência crua, nua e suja. O caso Dollhouse tornou-

se emblemático de como o embate criador versus 

empresa pode jogar um projeto no lixo. 

A idéia central do seriado é uma instituição onde 

abriga pessoas que são como bonecos sem memórias a 

espera de clientes muito ricos. Quando ele surge, um 

desses bonecos-gente é programado com uma 

determinada personalidade, memória e habilidade para 

desempenhar bem o papel que atenda às necessidades 

de quem pagou. É como instalar um software num 

computador vazio. Por exemplo, se o cliente deseja uma 

garota de programa que fale javanês, então uma 

“boneca” recebe uma determinada informação 

diretamente seu cérebro onde ela vai jurar que a vida 

toda foi uma garota javanesa que se prostitui. Feito o 

serviço, ela é devolvida a Dollhouse e o “software” é 

apagado.

Sim, é um princípio imoral, anti-ético, doentio e 

bem nojento. Por outro lado, o argumento é original, 

apesar de os aspectos que o rodeia nem tanto. Coloca em 

primeiro plano a visão de uma organização rica e 

manipuladora sem fazer de seus integrantes anti-heróis. 

É diferente de séries como Os Sopranos e Dexter, onde a 

torcida vai para o criminoso ou o serial killer. Aqui, 

deseja-se que os bonecos/gente, as vítimas dessas 

pessoas, recuperem suas memórias originais e explodam 

tudo.

O problema é que os executivos da FOX e Joss não 

entraram em sintonia. A produção do episódio piloto foi 

um drama, e sequer foi ao ar. Ficou arriscado de Dollhouse 

também acabar antes mesmo de começar. É que Joss 

queria fazer capítulos interligados, como em Lost. A FOX 

queria capítulos independentes, mas com alguma 

conexão entre eles, como em CSI. Joss queria 

complexidade. A FOX, um produto mastigado. 

O orçamento também foi outro problema. Se hoje 

em dia um episódio de série dramática não sai por menos 

de U$ 3 milhões, imagine um sci-fi? Em época de crise, o 

dinheiro precisa ser racionado. Ao invés de 22 capítulos, a 

FOX só se comprometeu com 13 com orçamento 

moderado. Assim planos foram todos revistos. No fim, 

Dollhouse foi jogada para a noite de sexta-feira 

(considerada um caixão), teve péssima audiência e 

roteiros ruins, apesar da produção decente. As coisas só 

começaram a ficar interessantes a partir do sexto 

episódio. Por uma ironia esse foi produzido nos moldes 

originais. Mas aí era tarde. O fato de o seriado vivenciar o 

drama do cancelamento não surpreende. O “x” da 

questão é como Dollhouse foi transmitido se nasceu 

praticamente morto? A única explicação plausível é o 

mercado de DVDs, sempre lucrativo para as emissoras. O 

de Dollhouse já está, inclusive, em fase de pré-venda. 

Agora, “dá a Cesar o que é de César”. Joss Whedon 

é um diretor caseiro e tende a trabalhar com as mesmas 

pessoas. Até aqui nada de novo, pois muitos são assim. O 

problema é que os bons atores de sua turma (Alyson 

Hannigan, Nathan Fillion, Summer Glau e Jewel Staite, 

além da superestimada Sarah Michelle Gellar e do 

carismático David Boreanaz) estão comprometidos com 

outros projetos. Sobrou a mediana Eliza Dushku e mais 

outros que não fazem melhor. Em resumo: formou-se um 

elenco canastrão para um projeto onde boas atuações são 



nasceu morto
fundamentais. Outro problema do autor é insistir em seus 

próprios clichês: a chefe é britânica, o nerd é fofinho, a 

heroína dá porrada e faz piada. Cadê a novidade? Nem 

mesmo os diálogos inteligentes e cheios de metáforas, uma 

marca registrada, se fizem presentes. A FOX pode ter 

boicotado o projeto, mas Joss também teve sua parcela de 

culpa.

Dollhouse não foi o primeiro trabalho de Joss 

Whedon frustrado pelo canal FOX. Alguns anos antes, o 

excelente faroeste espacial Firefly foi cancelado antes do fim 

da primeira temporada. Três dos episódios produzidos 

nunca foram transmitidos nos Estados Unidos e ficaram para 

o DVD. O piloto da série de uma hora e meia de duração foi o 

último a ser transmitido quando o cancelamento já tinha 

sido anunciado – e ainda há quem estranhe o fato do filme 

posterior, Serenity, ter sido bancado pela concorrente 

Universal. O cancelamento foi devido a pouca audiência 

para um orçamento alto demais, em contrapartida, o filme 

teve uma ótima bilheteria e liderou o ranking dos mais vistos 

por duas semanas (no Brasil, sequer chegou às salas). Mas a 

FOX também lucrou com Firefly: o box de DVD foi um dos 

mais vendidos por lá. 

Joss Whedon é um produtor de TV com grandes idéias 

e um bom diretor. Um talento que tem o suporte de milhares 

de fiéis seguidores e da crítica. Até a universidade de 

Harvand o reconheceu como um grande cara e o condecorou 

com o The Humanist Chaplaincy no mês passado. Agora, um 

ponto é unanimidade entre crítica e público: as séries dele 

são para a TV por assinatura e não para os canais abertos. 

São projetos para HBO, Showtime, ou até mesmo da FX, 

braço da FOX, que ainda se preocupam mais com a qualidade 

e repercussão do que com a audiência. As séries de Joss têm 

complexidade e coragem que a audiência mais conservadora 

da TV aberta não aceita com facilidade. Com Dollhouse, isso 

tornou-se um fato. [D.A]
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Chuck
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Nice Dream – Radiohead

Mad Men

Sukiaki – Kyu Sakamoto

Supernatural

A Well Respected Man – The Kinks

Terminator: The Sarah Connor Chronicles

The Man Comes Around – Johnny Cash

The Sopranos

Suspicius Winds – Elvis Presley

diga o que escutas...
Séries de TV também podem ser uma 

estação fantástica de rádio onde clássicos e 

novidades do indie, além daquelas músicas da 

moda, circulam fácil. Lógico que o estilo vai 

depender muito da série e do gosto do seu 

produtor. Em Heroes, por exemplo, é um prato 

cheio para músicas que entrariam em filmes do 

Tarantino. The Sopranos é para quem gosta 

dos clássicos, Brothers and Sisters investe 

no pop atual e calminho, já Tina Fey, a faz tudo 

de 30 Rock, é fanática pelos anos 80. Coloque 

tudo junto e o resultado é um disco eclético e 

muito bom. Confira a lista:



wolverine
origens

Filmes extraídos do universo das HQs têm sempre boa 

probabilidade de, no mínimo, pagar os custos de produção. Pudera, 

pois apresentam personagens que fazem parte da cultura popular, 

são carismáticos, interessantes e alimentam fantasias. Com a 

tecnologia e o retorno quase certo, pipocaram produções baseadas 

em super-heróis. Surgiram até mesmo aqueles que nasceram 

direto no cinema, como é o caso de Hancock. Mas para tudo há um 

limite. Em X-Men Origens: Wolverine (X-Men Origins: 

Wolverine, EUA, 2009) é um exemplo muito bom de que a 

saturação chegou.

Wolverine é o cara, quando se trata de X-Men. Interpretado 

por um ator como Hugh Jackman (bom, lindo e sexy), então existe o 

casamento perfeito entre o imaginário e sua personificação. Sim, a 

figura encarnada de Wolverine nas telas está garantida para a 

posteridade, tal como o Super-Homem de Christopher Reeve. Mas 

isso por si só não é suficiente. X-Men, por mais história que tenha 

nas HQs, ainda é um filme de ação, onde a necessidade de uma boa 

atuação dramática não é tão relevante assim. Logo, se o 

fundamental para o ator nesse tipo de trabalho é aparecer bem na 

tela, então para que ele possa dar um gás a mais, é necessário que a 

história e a direção ajude, certo? Não é o que acontece em X-Men 

Origens: Wolverine. Nem toda a graça de Jackman, seu bom 

trabalho, seus músculos torneados e os efeitos especiais são 

suficientes para superar um produto repetitivo.

O filme solo do Wolverine consegue ser mais fraco que o X-

Men 3, que já foi um desrespeito. Cronologicamente, os 

acontecimentos são anteriores ao X-Men – O Filme. Criativamente, 

ele copia elementos de todos os outros três. A trama que gera as 

ações do final do filme é uma repetição do que acontece em X2. 

Tudo que leva a esse ponto é recheado com muitas cenas de 

pancadaria e personagens secundários sem propósito. Um exemplo 

é Gambit, membro dos X-Men dos mais interessantes: no filme ele é 

só uma desculpa para mais efeitos especiais.

Enfim, X-Men Origens: Wolverine é um belíssimo filme para 

passar na sessão da tarde, depois da novela repetida. Nem mesmo 

os cortes grosseiros que costumam ser feitos para a televisão farão 

alguma diferença. [D.A]



o melhor do velho carcaju

No mês em que os fãs de quadrinhos finalmente assistirão nos 
cinemas o longa-metragem do mutante mais invocado da Marvel, 
o EleBu traz a você um panorama de seis das melhores histórias 
de Wolverine de todos os tempos. Todas foram produzidas por 
grandes nomes das HQs, e algumas dessas publicações 
influenciaram diretamente o novo filme. Confira a seguir:

por Leonardo de Moura

Wolverine – Dívida de Honra: minissérie 

escrita por Chris Claremont e desenhada por Frank 

Miller, publicada originalmente em 1982. A trama é 

bastante simples: Logan tem que viajar ao Japão para 

resolver antigos problemas de seu passado, e acaba 

encontrando problemas ainda maiores! Esta edição 

merece um destaque todo especial por um simples 

fato: desde que Wolverine surgiu nos quadrinhos, 

ainda como coadjuvante do Hulk em 1974, ele não 

passava de um personagem violento sem propósito 

algum. Claremont, ao inserir seu passado como 

samurai, deu ao personagem um novo fôlego e razão 

de ser, abrindo a possibilidade de que Logan se 

tornasse algo mais que uma mera máquina de matar. 

Este detalhe é desconhecido pela grande maioria dos 

fãs. Outra curiosidade é que as garras de Logan 

aparecem com o mesmo formato de katanas (espadas 

japonesas), e esta alteração foi mantida pela maior 

parte dos desenhistas nos anos posteriores, até hoje. 

Wolverine – Dívida de Honra foi republicado pela 

última vez no Brasil pela Panini, numa edição 

encadernada de 100 páginas, em 2004.

Wolverine & Kitty Pryde: talvez a menos conhecida desta 

leva de aventuras de Logan, esta história mostra um pouco mais do 

passado samurai do mutante, além de ter ajudado a redefinir Kitty 

Pryde como uma personagem mais interessante e autônoma no 

universo dos X-Men. A história começa quando a garota vai ao Japão 

tentar ajudar o pai a resolver problemas com criminosos locais, mas 

logo ela se vê envolvida em algo muito maior, e Wolverine precisa 

intervir. Lançada pela última vez no Brasil no formatinho O melhor de 

Wolverine #01 (228 páginas), pela Editora Abril, em 1997.



Arma X: minissérie em 13 partes de autoria 

de Barry Windsor-Smith (argumento e arte). 

Lançada pela primeira vez em 1991 nos EUA, aqui 

podemos ver um Logan violento como nunca antes, 

vítima dos experimentos que lhe deram seu 

revestimento esquelético de adamantium. Foi, 

durante muitos anos, o máximo de luz que se havia 

lançado sobre o passado do mutante canadense, e 

continua sendo uma das melhores histórias dele (e 

das HQs de super-heróis) até hoje. Arma X também 

foi republicada pela Panini no ano de 2003, numa 

edição de luxo encadernada com 148 páginas.

Origem: aguardada durante anos, esta minissérie em seis 
partes conta com o talento de Paul Jenkins no roteiro e Andy 
Kubert na arte. Como diz o nome, nesta historia finalmente temos 
conhecimento de quem realmente é Wolverine, onde ele nasceu, 
qual seu verdadeiro nome e como a vida o levou a um destino 
totalmente diverso do que ele deveria ter se a tragédia não tivesse 
batido em sua porta tão cedo. Cenas de Origem foram adaptadas 
para o novo filme do herói, resta apenas saber se a trama será 
coerente como nos quadrinhos, ou não. Publicada no Brasil pela 
Panini em edição encadernada de luxo com 164 páginas, em 2003.

Wolverine - O Fim: o roteirista Paul Jenkins 

revisita o passado do carcaju e nos mostra uma 

visão tenebrosa do futuro, onde Logan, com 210 

anos de idade, recebe a notícia do falecimento de 

um velho conhecido e decide resolver de vez seus 

problemas com o projeto Arma X, que nunca o 

deixou em paz. Destaque para a arte do italiano 

Claudio Castelinni. Wolverine - O Fim foi publicada 

no Brasil pela Panini em 2005, como uma minissérie 

em três edições.

Saudade: esta edição especial apresenta Wolverine 

visitando… o Nordeste brasileiro! Os autores franceses Jean-David 

Morvan (roteiro) e Philippe Buchet (arte) nos mostram como 

Logan foi parar de férias no Ceará e acabou ajudando um mutante 

tupiniquim. É bom ver como o Brasil é retratado como algo mais do 

que apenas futebol e carnaval nesta história, e é ainda mais 

curioso constatar como as garras de Logan aqui têm o mesmo 

formato de peixeiras! Saudade foi lançada no Brasil pela Panini em 

2007, no formato original europeu, com 52 páginas.



babu1

Dois caras fundamentais na 

construção do Elebu/site foram 

Loester e Luiz Nogueira. Os dois já 

eram amigos de longa data e o Loester, 

assim como o Marcelo Lemos, tinha sua 

própria página sobre o Pato Fu. No 

caso, uma só de fotografias tiradas por 

ele nos shows pela cidade (naquela 

época eram mais freqüentes). Além de 

gostar de fotos, Loester gostava muito 

de cinema e passou a colaborar no 

Elebu/site escrevendo resenhas sobre 

o assunto. E não eram filmes 

comerciais qualquer. Ele gostava de 

falar dos europeus que eu só tomava 

nota da existência quando lia seus 

textos.

Já o Luiz foi quem bagunçou a 

casa. Quando comecei a fazer resenhas 

de outras bandas, ele comentou que 

achou ótima a iniciativa e topou 

colaborar nisso daí. Só que, ao 

contrário do que eu fazia, o Luiz foi em 

direção à cena independente que 

efervescia no Brasil. Foi ele quem me 

apresentou bandas como Bidê ou 

Balde, Maybees, Sala Especial, 

Acústicos e Valvulados, Os Pistoleiros... 

até ao CPM 22 na época que eles só 

tinham uma demo. E quanto a mim, o 

que conhecia era o Autoramas e 

algumas das bandas que a Bizz 

reservava algumas linhas para falar a 

r e spe i t o .  Passe i  a  se r  uma  

pesquisadora dessa cena independente 

a partir daí. Mas não foi só nisso que o 

Luiz revolucionou.

Antes, achava que o público 

leitor do Elebu era limitado aos fãs do 

Pato Fu. Em certo momento descobri 

que isso não era verdade e que parte 

nossa linda

juventude
deles sequer gostava do zine (ou da 

minha pessoa). Foi uma desilusão. 

Talvez o Luiz já estivesse ciente disso. 

Mas o que ele soube antes de mim é que 

nós tínhamos um público potencial 

muito além dos patofãs. Ele mandava e-

mails spam para editores de jornais, 

colunistas, pessoas que faziam sites de 

música... avisava das atualizações e 

divulgava o endereço do site.

De repente, comecei a receber 

e-mails de pessoas que não conhecia, 

CDs para resenhar, releases para 

publicar. O Elebu/site passou a ser 

citado em notinhas de jornais elogiando 

o trabalho feito. Mais do que isso, o Luiz 

mostrou outro lado do negócio, que é 

importante ter uma estratégia de 

divulgação, de não ficar limitado a um 

único público, mesmo sendo meros 

amadores. Foi uma grande lição. Esse 

foi o ponto em que o Elefante Bu deixou 

de ser um zine sobre o Pato Fu, sem 

renegar ou deixar de falar da banda 

numa posição de destaque. Muito pelo 

contrário, ela foi e continua sendo a 

grande constante.

Com a equipe formada por mim, 

encarregada da maior parte do 

conteúdo, Loester na crítica de cinema, 

Luiz com sua coluna indie e Marcelo 

Lemos disponibilizando tudo na 

internet, o Elebu/site conheceu seus 

tempos áureos. Tínhamos boa fama, 

éramos elogiados pelo conteúdo, pela 

comunicação fácil e, principalmente, 

nós quatro éramos muito amigos. 

Achava que seríamos inseparáveis. Mas 

é como diz aquela letra do Renato 

Russo. “Se lembra de quando a gente 

chegou um dia a acreditar...” [D.A]

Marcelo Lemos (acima), Luiz Nogueira, 
Loester e Djenane formaram a 
superequipe do Elefante Bu/site.

foto para matéria na revista Tablado



popverduras argentinas

Mesmo com as facilidades da Internet e da 

dita “Globalização”, ainda é incipiente o intercâmbio 

musical entre o Brasil e a América Latina. As maiores 

barreiras para a efetiva troca de informações 

musicais ainda são a língua e a falta de curiosidade 

dos hermanos latinos e de nós, brasileiros. Mas 

alheio a essa situação inexplicável, a parte 

espanhola do continente americano produz uma 

cena musical inventiva e forte.

Se atualmente as coisas andam difíceis na 

Terra Brasilis imagina como é fazer rock 

independente na Argentina. E é de Buenos Aires que 

vem o sexteto Sudarshana: Ariel Pavletic (vocal), Javier 

Casas (guitarra), Kiko de Lema (guitarra), Javier Suarez 

(baixo), Eugenio Rodríguez (teclados e violão), Emilio 

"Koki" (bateria). Uma banda com posições nada 

convencionais. Os argentinos são influenciados 

pelos ensinamentos Hare Krishnas e são adeptos do 

vegetarianismo e da filosofia Straight Edge, que 

prega a liberdade total de qualquer tipo de 

drogas e substancias tóxicas ao corpo. 

E o som? Eles fazem um Power Pop com 

pitadas de hardcore que resulta numa mistura 

interessante e agradável aos ouvidos mais 

dispares. Eles já lançaram três cds Sacrificio 

(1997) Reviviendo La Emoción (2001), este lançado no 

Brasil pela “78 life records” e Sacrificio +2 (2002).

Já tocaram no Uruguai, Chile, e no início desse 

ano estiveram no Brasil, se apresentando em uma 

“Verdurada” (tradicional festa Vegan regada a quitutes 

da culinária vegetariana onde substâncias da estirpe 

do álcool são proibidas) em São Paulo.

O Sudarshana assim como os paulistas do Point 

Of No Return e dos brasilienses do Tofu são adeptos 

das hostes que querem um mundo melhor iniciando 

essa mudança a partir de alterações na escolhas 

pessoais que acabam se refletindo em toda sociedade. 

Posições discriminadas, porém extremamente válidas 

e racionais. 

Deixando de lado as questões doutrinárias, e 

prestando atenção no contexto musical, desde o seu 

nascimento (1996) o Sudarshana passou por 

inúmeras alterações no seu plantel, essas alterações 

permitiu que a banda chegasse a um refinamento 

musical que colocou a banda em uma posição de 

destaque no underground argentino. 

O som é pop, o pensamento é livre, o corpo é 

limpo e a diversão é garantida.

 Até!

O texto retrô dessa edição veio da 
coluna Fluindo, escrita por Luiz 
Nogueira. O estilo era sempre direto, 
textos curtos, e sobre cada banda... 
a primeira vez que ouvi falar de um 
monte delas foi por meio da Fluindo, 
que era muito legal.



esporte1 droga de 

biscoito
Vôlei é um jogo com dois times separados por 

uma rede e que no torneio brasileiro feminino o 

Rexona-Ades sempre vence. O detalhe é que o 

treinador do lado azul escuro é o Bernardinho (eu tenho 

outros nomes para o cavalheiro, mas não seria de bom 

tom reproduzi-los aqui), o mega-campeão pela seleção 

masculina. O outro time que geralmente está do outro 

lado é o Finasa/Osasco, o meu de coração. Imagine o 

mais fanático torcedor de futebol... bom, o meu amor 

pelo time não chegaria a tanto, afinal, sou um ser 

racional. A questão é que a derrota dói.

Derrota tem a sensação do poema José, de 

Carlos Drummond de Andrade. “A noite esfriou/ o dia 

não veio/ o bonde não veio/ o riso não veio/ não veio a 

utopia/ e tudo acabou/ e tudo fugiu/ e tudo mofou...”. É 

um aperto no peito, uma pontada no estômago que é 

seguido por uma vontade imensa de chorar pelo gosto 

amargo da falha. 

A sabedoria popular diz que é preciso aprender 

com as derrotas porque é tudo que resta fazer. É o 

treino da resignação, da tentativa do aperfeiçoamento 

e da espera. Sim, porque é aquela eterna esperança de 

que na próxima vez os erros não serão repetidos. Mas 

como somos seres imperfeitos, olha ele aí de novo nos 

sabotando. Talvez ele esteja mais suavizado, não tão 

grave, porque do contrário o aprendizado não 

aconteceu. E a perfeição não chega. Será que um dia 

ela virá?

Claro que procurei fazer a minha parte. Não viu 

a minha mão segurando o joelho de Paula Pequeno para 

que ele resistisse? Olha lá eu de novo cochichando no 

ouvido do técnico Luizomar. É bobagem inverter o 5x1 

agora, professor, olha aí, a Carol Albuquerque está 

jogando pra caramba e a Ana Tiemi está fria para 

assumir um jogo complicado, mesmo que seja só até 

chegar à rede. Olha lá eu emburrando a Camila Brait 

para que ela voe um pouco mais nas bolas. O caroço de 

ameixa estava sobre a mesa, o jogo complicou... joga 

essa semente no lixo. Ufa, o placar voltou a dilatar. O 

Rexona passou no placar. O que devo fazer? Comer mais 

uma ameixa? Deu certo no segundo set, mas e nesse 

agora? Serve biscoito de leite? Que droga, não está 

funcionando. Qual fruta ainda tem no cesto? E a feira é 

só amanhã. Sassá, olha essa recepção. Thaísa, é para 

bater porque a largada não está caindo. Adenízia, seu 

tempo a esquerda está marcado, ataca para a direita. 

Carol, não corta de segunda porque o duplo está em 

cima de você. Estamos perdendo contra-ataques 

demais, não pode Natália. Olha lá, a televisão mostrou, 

o juiz “roubou” quatro vezes para o outro time e 

nenhuma vez para o nosso. Erro da arbitragem no vôlei 

é dois pontos para o adversário. Chega o quinto set e 

meus braços e pernas estão dormentes de tanta tensão. 

Minha telepatia através das ondas da televisão não está 

funcionando. O meu time está por sua própria conta.

O jogo termina, eles ganharam... de novo. Meu 

time perdeu... de novo. Olho as estatísticas. Fomos 

superiores no ataque, no saque, iguais no bloqueio, mas 

erramos muito mais. Nós? Olha eu me incluindo, a 

jogadora da sala de TV. Culpo o biscoito de leite. Talvez o 

outro canal tivesse dado mais sorte, mas agora é tarde. 

Só resta o próximo campeonato. Esse é o lado 

bom porque as oportunidades só acabam com a morte. 

Se estamos vivos, com o coração a bater e o cérebro a 

comandar, então sim, ela virá. É a esperança do 

torcedor de que no ano que vem o vôlei possa ser um 

esporte com dois times separados por uma rede e que o 

time de vermelho possa ser finalmente o campeão.

Djenane Arraes

Reflexões e eternas esperanças de uma torcedora 
apaixonada diante da derrota.

P.S.

Esse texto foi escrito logo após o jogo final da SL08/09 e 
antes da semana da crise do vôlei. Decidi publicar o 
texto como uma homenagem (mesmo que falando da 
derrota) a um time que, de certa forma, se acabou.





a semana que o vôlei

Os dias entre dia 21 e 24 de abril foram um dos 

mais emblemáticos e intensos do vôlei nacional que se 

tem notícia. Na segunda-feira, dia 21, as Organizações 

Bradesco, resolveu finalizar as atividades do time 

adulto de vôlei feminino que existia há 16 anos. O 

núcleo esportivo das Organizações Bradesco é um 

sólido projeto que vai completar 21 anos em 2009. 

Começou com um time de basquete feminino em 1992, 

foi estendido para o vôlei, que se tornou o carro-chefe e 

vitrine.

O time profissional feminino começou como BCN 

(banco já extinto que pertencia ao Bradesco) primeiro 

com base no Guarujá, depois em Sorocaba até se firmar 

em Osasco, na Grande São Paulo. E foi em Osasco que o 

time de vôlei se estabeleceu, ganhou a cor vermelha e 

identidade com a comunidade local além de torcedores 

de todo país. Talvez o BCN/Osasco, que depois virou 

Finasa/Osasco (Finasa é a financeira do Bradesco), 

fosse o time de maior torcida do vôlei nacional. Nesses 

16 anos, o projeto formou as campeãs olímpicas Paula 

Pequeno, Mari Steinbrecher e Jaqueline. Também foi 

onde a levantadora Carol Albuquerque jogou a maior 

parte da carreira profissional. O técnico José Roberto 

Guimarães foi um dos coordenadores do projeto, além 

de técnico por bons cinco anos. Da seleção medalha de 

ouro, sete das 12 jogadoras vestiram a camisa 

vermelha em algum momento.

A liga nacional de vôlei é composta de times das 

mais variadas origens. Existem dois clubes 

tradicionalíssimos: o Minas Tênis Clube, de Belo 

Horizonte, e o Pinheiros, de São Paulo. Nas últimas 

Superligas o Mackenzie/Cia do Terno também entrou na 

lista (o Mackenzie é um clube formador tradicional de 

Belo Horizonte). O restante das equipes são projetos 

esportivos de empresas como Unilever e Bradesco, 

além de parceirinhas entre prefeituras e algum 

patrocinador, como é o caso do São Caetano, mais 

conhecido como “Sanca”. Patrocinadores vão e vem no 

vôlei. Era até rotineiro times surgirem e serem extintos 

a cada temporada. A Brasil Telecom, que tinha base em 

Brusque, foi comprada pela Oi, que não tem o menor 

interesse no esporte. Logo o time acabou, a 

comunidade xingou, e não passou disso.

Mas quando a diretoria do Bradesco anunciou 

que o seu time profissional fora extinto, aí a coisa pegou. 

Tudo porque o Finasa/Osasco era detentor da maior 

estrutura do vôlei nacional, tinha quatro campeãs 

olímpicas no elenco, pagava os maiores salários e, por 

conseqüência, tinha o maior investimento. Para manter 

tudo funcionando na mais perfeita harmonia, o Bradesco 

tirava do bolso uma bagatela de 12 milhões de reais por 

ano, sendo que a metade vinha de incentivos fiscais. Não 

é difícil dizer que essa cifra é nada diante dos lucros 

bilionários anuais que o banco tem. Então por que 

acabar com um projeto e provocar uma crise dentro de 

um esporte olímpico vitorioso? Imagem! Ou a falta dela.

Você pode não se lembrar, mas nos anos 80 e no 

início dos anos 90 o vôlei era um esporte transmitido em 

TV aberta. Até a Rede Globo de Televisão comprar os 

direitos de transmissão para disponibilizar a Superliga 

apenas aos assinantes do canal Sportv. Pior, além do 

jogo anual (talvez dois) transmitidos em TV aberta, os 

patrocinadores tinham o nome excluído. Finasa/Osasco, 

virou Osasco. Rexona-Ades virou Rio de Janeiro. No 

masculino, até o tradicionalíssimo clube Banespa tinha o 

nome trocado por São Bernardo. É a mesma coisa de 

chamar a equipe Ferrari de F1 de Maranello, a Mclaren de 

Woken e a Williams de Grove.

Qual são os patrimônios mais valiosos de uma 

empresa? Seu nome e suas marcas. Se eles não podem 

ser mencionados e nem o nome da camisa é mostrado na 

TV, os jogos não são transmitidos, então não há razão 

para investir no esporte. É um tiro no pé.

Foi preciso o Finasa/Osasco, a maior e mais 

antiga entre as equipes atuais, dar adeus para que as 

pessoas começassem a reagir diante do problema. 

Jogadoras e o técnico José Roberto Guimarães choraram 

em rede nacional. Torcedores de todas as equipes 

liderados pelos fãs do Finasa/Osasco se organizaram 

pela internet para fazer petições, mensagens 

endereçadas à prefeitura de Osasco, à diretoria do 

Bradesco, inundaram os blogs da Rede Globo com 

mensagens de protestos. Muitos queriam a cabeça do 

atual presidente da Confederação Brasileira de Vôlei 

(CBV), Ary Graça. Entre os adjetivos publicáveis estão 

“omisso”, “corrupto”, “idiota” e “incompetente”. Não foi à 

toa a julgar pela posição de “não estou nem aí” que o 

presidente apresentou durante todo o caso. Há uma 

A retirada do patrocínio do grupo Bradesco ao time de Osasco gerou crise 
no vôlei nacional que viveu uma semana negra e de muito pessimismo 
para o futuro do nosso único esporte coletivo campeão olímpico.



car hou
razão: quem financia a CBV é o Banco do Brasil, concorrente 

direto do grupo Bradesco. 

Empresários oportunistas se ofereceram para salvar o 

time. A Blausiegel, que patrocina o Sanca, anunciou que 

aumentaria investimentos e que poderia absorver parte da 

equipe do Finasa, o Rexona-Ades vai se tornar Unilever e faria 

o contrário: jogará a próxima temporada com orçamento 

menor. Enfim, o vôlei foi notícia a semana inteira diante do 

pandemônio criado.

Na quinta-feira, dia 23 de abril, o prefeito de Osasco, 

Emídio de Sousa, o técnico Luizomar de Moura, a levantadora 

Carol Albuquerque, diretores do Bradesco e empresários 

fizeram uma reunião de emergência no ginásio José Liberatti, 

a casa do Finasa/Osasco. Ficou decidido que a equipe iria 

continuar em Osasco, com o mesmo investimento (12 

milhões de reais), mas arcados por um grupo de empresários 

ainda não divulgados e a prefeitura cobriria custos extras. O 

time teria à disposição toda a estrutura física de antes 

(ginásio de jogo, de treinamento, academia, etc), Luizomar 

acumularia as funções de gerente de projeto e treinador, e 

Carol Albuquerque saiu de lá com o contrato assinado (talvez 

vire também a garota propaganda desses empresários). O 

mundo do vôlei respirou.

A questão agora é se a semana de crise vai servir para 

modificar as coisas que estão erradas. A Globo já sinalizou 

que vai continuar chamando os times de acordo com a 

prefeitura (quando possível) e não existe a menor 

indicação transmitirá mais jogos em TV aberta. A 

CBV dá sinais que continuará com sua postura de 

sempre: omissa. Mas o empresariado e os 

torcedores dão pinta que essa briga ainda não 

acabou. Eles querem alterações no ranking interno 

das jogadoras e mais imagem. Os torcedores 

querem a massificação do esporte e TV aberta. O 

Osasco (agora é sem Finasa) ficou de pé, mas as 

petições continuam rolando. Ao que tudo indica, 

essa briga ainda está no primeiro round. [D.A]


