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A “edição dos Secos & Molhados” foi a mais
elogiada entre todas. As pessoas ficaram satisfeitas
Djenane Arraes
com a qualidade e com a iniciativa em procurar
personagens que participaram da banda sem querer
levantar rusgas. A “edição dos Autoramas”, no caso a
Djenane Arraes
mais recente (já que houve algumas) foi uma boa
demonstração de amor dos leitores com uma banda
só. Comentei em um e-mail com o Gabriel Thomaz
que não tinha idéia como o Autoramas era adorado.
Foto de divulgação (Badke & Antunes)
Mas e a banda “de casa”? Quase toda edição
do Elebu tem alguma informação do Pato Fu ou de
seus integrantes, mesmo assim, quando pensei
com meus botões sobre a edição passada de
Djenane Arraes
aniversário de 10 anos, não conseguia ver ninguém
Xavier de França
diferente. Ou era eles ou era uma capa em branco
(sério!). No início fiquei feliz e ao mesmo tempo
Rúbia Cunha
decepcionada com a repercussão desta que também
Leonardo de Moura
foi a maior entre todas da história do zine. Muitas
pessoas mandaram suas mensagens de felicitações
pelo aniversário, no entanto poucos comentaram a
respeito do conteúdo. E os que disseram alguma coisa,
não foram para falar dos personagens da capa.
Não dá para evitar. Quando se faz uma entrevista
longa e rica em informações como essa com Fernanda e
John (a primeira que fiz com eles em 10 anos de forma
Nervoso
exclusiva e sem ser por e-mail) crio as melhores
Paula Belchior
expectativas. Para a minha surpresa, quem apareceu não foi
Marcelo Appezzato
o casal Fu e sim André Vianco. Não que eu desmereça ou
diminua sua importância, mas são envolvimentos distintos. A
história entre Pato Fu e Elefante Bu é de 10 anos! Mas é bom
ficar claro que fiquei muito feliz pela entrevista com André
Vianco tenha sido tão bem recebida.
A moral da história é que “santo de casa não faz milagre”?
Até que faz. Mais tarde descobri por meio de estatísticas que a
http://elefantebu.blogspot.com
“edição do John e da Fernanda”, de longe, foi a mais vista da
história do zine, e a matéria da capa, a mais lida. Eu sabia que
elefantebu@yahoo.com.br
o universo de leitores é sempre maior do que o feedback, até
porque as coisas são assim em qualquer lugar. A Veja, por
exemplo, com seus mais de um milhão de exemplares a cada
tiragem, os comentários nas “Cartas aos Leitores” poucas
vezes chega às quatro centenas. Interessante, né?
Ao pensar nisso, a frustração deu lugar a um orgulho
danado. Sim, o Pato Fu ainda importa.
Nervoso é quem nos faz as honras nesta edição. Não
quero concurso de popularidade, até porque isso não é um.
Mas o disco dele é sensacional e a entrevista ficou muito
bacana. Logo, seria fantástico se a repercussão fosse tão boa
quanto a anterior.
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pato fu

dvd

on line

Pato Fu presenteia os fãs
com um DVD lançado online, com jeito caseiro, que
informa tudo que você
gostaria de saber a
respeito da banda mas
nunca teve coragem (ou
disposição) para perguntar.

O Pato Fu parece gostar de produzir
DVDs. Existe um de show, outro de clipes e
mais outro com clipes de todas as faixas de
um disco, além de documentários caseiros
sem entrevistas sobre a criação de um disco e
registros de turnês. Agora, em mais uma
iniciativa inédita em terras brasileiras, o novo
DVD do Pato Fu, o Extra! Extra!, é on-line, onde
é possível fazer o download dos vídeos. Para os
colecionadores mais fervorosos, a versão física
está disponível para venda no site.
Extra! Extra! é um presente feito para os fãs
da banda prometido há vários meses, mas que só foi
lançado em maio. Ele é dividido em cinco partes:
documentários, vídeo clipes, fake demos, lições da
estrada e música de bolso.
Dos documentários, são dois que se
complementam em algumas partes e se repetem em
outras. O primeiro, Pra Onde A gente Vai Agora?, tem
pouco mais de 50 minutos e tem direção de Gabriela
Lima, que acompanha o Pato Fu há algum tempo. Foi um
trabalho muito interessante desenvolvido por Gabriela,
onde ela fez o registro da turnê do disco Daqui Pro Futuro, e
mostrou um pouco dos bastidores da banda, tudo isso num
ritmo agradável para acompanhar. O segundo documentário,
Japão 2007, tem direção do John Ulhoa e conta como foi a
turnê do Pato Fu por aquelas terras. Os dois documentários se
aproximam quando se concentram nos pokets shows, e esses
eventos tomam muito tempo. Quem assiste ao de Gabriela Lima
e em seguida ao do John, fica com a impressão que restou pouco
a ser mostrado pelo segundo. Gabriela Lima também produziu
uma série chamada Lições da Estrada com oito episódios que tem
de dois a cinco minutos. A série foi publicada no site da MTV. Serve
como um “cenas extras”.
Os vídeos clipes são os produzidos para o Daqui Pro Futuro e
mais a “coletânea de imagens” do Rotomusic de Liquidificapum. Ao
todo são cinco disponíveis, sendo que três deles foram produzidos pelo
John Ulhoa. São produtos caseiros, com mil perdões ao John e demais,
pouco interessantes (exceto o Rotomusic). É, de certa forma,
decepcionante pela tradição do Pato Fu em ter clipes bacanas, mesmo
aqueles de baixo orçamento ou trash, como Sítio do Pica-pau Amarelo, do
início da carreira.
Por fim, tem as Fake Demos e o projeto Música de Bolso, que
também se aproximam. O Música de Bolso é um projeto da Io Io Filmes que
tem como proposta o registro ao vivo de algumas canções em locais
inusitados. Do Pato Fu foram feitos seis músicas e todos muito bacanas. Em
especial Woo, que ficou uma bagunça hilária. Outro muito bacana é Fernanda
cantando A Verdade Sobre O Tempo em um cemitério. Muito bom. Os Fake
Demos segue o espírito do Música de Bolso, em fazer versões das músicas do
disco ou contar essa história de um ângulo diferente. Algumas idéias ficaram
legais, outras nem tanto. Atenção para o trabalho de Xande Tamietti na bateria
em 30 Mil Pés. O cara é muito bom!
O Pato Fu acertou ao deixar claro que o DVD on Line Extra! Extra! é um
presente para os fãs e não um produto de mercado ou de carreira. Vale, e muito,
pelo carinho. [D.A]
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ziniando

é simples!
Nervoso e os Calmantes faz
bom uso da experiência e
maturidade dos integrantes
na produção do primeiro disco
da banda (o segundo de
Nervoso). O resultado é um
dos trabalhos mais
interessantes do ano da
música brasileira, seja lá em
qual estilo for.
Texto: Djenane Arraes
Fotos: divulgação (Badke & Antunes).
“É envelhecer/ se olhar no espelho/ ser tomado por
saudáveis reações/ sem aquele vazio nebuloso/
deletado por plena satisfação”
“Eu sei que nada tenho nada a ver com isso/ porém com
o tempo pude perceber/ que certos caras nascem com o
dom de campeão/ meu amigo, não quis o iludir/ um dia
terás razão de se queixar/ porém não pense nisso, por
enquanto/ pois tem saúde, atitude e pés no chão”
“Sei que minha ex-esposa a incomoda/ e que meu filho é
tudo que mais me importa/ mas meu amor saiba que dou
valor a tudo que você representa para mim”
Estes versos de música só podem ser de autoria
do Roberto e do Erasmo Carlos. Quem mais poderia ser
simples nas palavras, ir direto ao ponto e mexe com os
sentimentos. Afinal, há artistas que entendem da alma
feminina, falam de amor como ninguém, são poéticos e
tudo mais. Mas das coisas simples que vão ao coração,
só mesmo Roberto e Erasmo. Verdade se não fosse um
porém: os versos acima foram escritos por André Paixão.

É pouco provável que você tenha ouvido falar do
André Paixão. Ele é mais conhecido como Nervoso. No
seu currículo estão participações de algumas bandas
importantes da cena independente carioca, como a
Acabou La Tequila. Foi baterista e o apelido veio do seu
jeito vigoroso de tocar. Depois resolveu investir na
carreira solo, onde o primeiro disco, Saudades das
Minhas Lembranças, foi um conjunto de hits
desconhecidos pela grande massa. Faz mal não. O futuro
há de fazer justiça.
Neste ano, ele resolveu lançar um disco de
banda. Daí surgiu Nervoso os Calmantes. “Na verdade, o
nome 'Calmantes' foi uma solução que a gente achou
para separar dos trabalhos que faço individualmente e
até paralelamente à banda”, disse Nervoso, “em 2005,
por exemplo, nós abrimos para um show do Barão
Vermelho e a banda era o Nervoso, o que ficou muito
estranho. Depois fiz trilha para o Multishow: 'trilha
Nervoso'. Mas Nervoso é o cara ou é a banda? Então a
gente achou que o nome Nervoso e os Calmantes foi uma
solução ótima para batizar o pombo e até estimular a
participação da banda. Os caras têm a minha idade, mais
ou menos a mesma vida que eu, a maioria tem filhos
também, enfim, todos tem os mesmos problemas e
dificuldades que eu. Todos merecem uma certa
igualdade, que se tenha democracia dentro da banda,
apesar que todo mundo queira que a coisa fique
concentrado em mim. De qualquer maneira, essa foi
uma forma que achei de estimular a participação dos
músicos da banda: o Nico, Alberto, Alê, o Sérgio, e agora
o Wagner que entrou”.
Nervoso e os Calmantes, o disco, chegou ao
mercado em maio. A ele pode ser atribuído todos os
clichês de “amadurecido”, “um dos melhores
lançamentos do ano deste mês” e etc. Dá até certo
ceticismo quando essas coisas são ditas por aí, porque
dificilmente o futuro ratifica. Só que depois de um mês
com esse disco nos ouvidos, os clichês elogiosos fazem
todo sentido, mas há ressalvas. É provável que a
garotada com hormônios a pico não absorva muito bem
às mensagens e talvez a sonoridade calma passe longe
do top 10 das festinhas. Mas para aquele que passou dos
30, como eu, quanto sentido!

O álbum faz referência ao homem maduro e ao
mundo adulto, o que não impede que mulheres possam
se identificar e até mesmo passar a entender melhor o
outro lado. É como na música Kit-Homem que fala da
relação não muito harmoniosa com a namorada
enquando se tem filho e ex-mulher em sua vida. Oras,
se você nunca passou por uma situação assim, seja lá
em qual papel, pelo menos conhece alguém próximo
que vive. E a música é ótima também.
Outra faixa marcante é Universo Vocacional.
Enquanto a maioria trata o passar do tempo, o
envelhecer, como um caminho certo para a cova, eis que
vem Nervoso com outra perspectiva, bem mais
atraente: de que se pode viver essa experiência no
trabalho, em casa, onde for... pode ser legal, um motivo
de orgulho. “É uma canção maravilhosa, sonhei com a
melodia, então acordei e fiz a música. Mas a letra não
estava. Sonhei que estava passando por problemas no
mundo corporativo, no emprego e aí veio essa melodia
na cabeça e aquela voz 'levanta e faz, levanta e faz,
levanta e faz'. Muito louco, acordei num sábado, às sete
horas da manhã e fiz a música em três horas. A letra,
obviamente, demorou um pouco mais. Acabou sendo
uma homenagem ao mundo corporativo, minhas
andanças, minhas relações. Foi uma experiência
fabulosa para mim. Foi muito bonito”.
Sabe o que é curioso? Nervoso pode ser
considerado, fácil, um dos compositores mais
interessantes de sua geração. Se prestar atenção nas
canções de Nervoso e os Calmantes, vai entender. Não
tem uma letra que se diga que é mais ou menos. Todas
dão o seu recado, são claras nesse sentido, além de bem
feitas. Parece até que é fácil, mas de acordo com
Nervoso, não é bem assim. “Eu sou um cara observador.
Noto situações alheias e as que vivo. Eu não retrato

exatamente uma situação que vivo, não exponho isso,
mas elas tem grande influência. Até porque o processo
natural de composição da minha parte é fazer primeiro
uma música e os arranjos. A letra depois é aquele
desafio. Eu acho muito difícil conceber uma boa letra em
português. Então uma música numa harmonia e um
arranjo que são considerados rock aqui, embora não
consiga rotular, mas de certa forma tem guitarra, tem
vocal contemporâneo. Então, pra mim é um grande
desafio compor hoje dentro do português. Pra ficar
satisfeito com uma letra que faço, é uma coisa absurda.
São dias, semanas. Releio, dou uma repaginada”.
Nervoso fez a maior parte das canções. As
parcerias, que não foram poucas, foram com Nina
Becker (Orquestra Imperial), com Benjão (que era da
banda) e com Bernardo Vilhena – de Menina Veneno. O
The Alberto foi quem fez Antes, linda música
instrumental que abre o disco. Mas ele é um dos
Calmantes. Foi com Vilhena que veio a Canção do
Vento, em homenagem a Zé Ramalho. Eles tentaram,
inclusive, convidá-lo para gravar a música, mas tiveram
resposta. “A gente até deixou um CD de presente com a
música, mas acho que ele não se animou muito não. Vai
ver que pensou que devia ser um bando de malucos.
Mas foi uma homenagem e vai continuar sendo. É um
carinho, uma admiração a um grande ídolo que é o Zé
Ramalho. Se um dia ele resolver cantar a música com a
gente, vai ser muito bem-vindo. Pra gente será um
motivo de emoção”.
Ainda há participações especiais do Canastra,
Lafayette, entre outros. São pessoas que Nervoso se
identifica no processo criativo, embora diz que procurar
evitar essa formação muito fechada de turmas. “Essa
galera faz música que a gente gosta e se identifica. Acho
que, de certa forma, isso acontece com todo mundo. O

Jorge Vercillo adora ter participação do Djavan no show
dele. Enfim, é natural formar esses grupos, embora
procure fugir disso o máximo possível. Tanto que no
show de lançamento (no Cinematheque em maio
último), chamei o George Israel para participar em
Despedida Sem Fim, que é música do primeiro disco, e
tocamos Spanish Bombs, que é uma música do The
Clash. Foi o maior barato, sem levar em conta que o cara
fez história no Kid Abelha. Quer dizer, eu não gosto do
Kid Abelha, mas gosto do George, que é um cara que
tem bom gosto. Ele me chamou para participar do show
dele e foi o maior barato, então eu o chamei de volta.
Enfim, é saudável você interagir com pessoas que não
fazem parte do nosso ciclo. Isso tem acontecido muito
aqui no Rio.
“Agora com o Canastra e com a Nina já é uma
coisa mais fechada, de interação musical. A Nina gravou
quatro músicas minhas. Outras que fiz com ela vão sair
no disco dela. Enfim, aí é uma coisa de identificação, de
estética de composição mesmo. Estética artística. Acho
que não conseguiria conceber com o George Israel, por
exemplo. A gente procura o que nos trás facilidade e
gratificação para poder fazer mais e melhor. No caso
dessas pessoas, como o Renato ou o Gabriel, do
Autoramas, são que eu tenho identificação artística e
pra gente fica mais fácil de se entender. O pessoal da
Orquestra Imperial está sempre junto, o Kassin, o
Domenico, eles estão sempre lá fazendo as coisinhas
deles até porque eles tem essa facilidade de
convivência. E o lado pessoal também é muito
importante nesses lances. É muito importante você ter
uma relação firme com uma pessoa. Não é só se
encontrar e convidar para compor”.
Mas se a tal pessoa fosse um Roberto Carlos, daí
Nervoso já mudaria de idéia. “Acho que é o sonho de

todo artista brasileiro ter o Roberto Carlos envolvido em
algum projeto, ter alguma participação dele. Nem
precisa ser necessariamente numa música, pode ser
num show junto com ele. Fui ao especial de fim de ano
da Globo, depois fui até o camarim, tirei uma foto com
ele e vi a quantidade de artistas emocionados com o fato
de poder ficar cara a cara com o rei. Na minha fila estava
o Lázaro Ramos, a Xuxa Lopez, só nomes consagrados
da dramaturgia brasileira, e todo mundo louvando o
cara. O Roberto é o maior pop star brasileiro, até porque
ele gera esse tipo de percepção das pessoas. Ele é um
cara que não aparece, está sempre na casa dele na Urca
e não sai, ele não gosta de eventos sociais. Não é como o
Caetano (Veloso). Ele poderia ser um cara tipo o Roberto
Carlos, mas ele faz o tipo mais popular, mais showzinho,
chama a galera para tocar com ele, gosta da molecada,
está sempre nos eventos procurando se informar, está
sempre atualizando o blog dele, interagindo com os fãs.
Isso gera uma aproximação enquanto o Roberto Carlos
gera distância pessoal. E o fã fica louco com isso. É
natural, ele não faz por querer. É um cara fechado, na
dele. É tipo o João Gilberto que nunca aparece”.
Enquanto o Nervoso não tem a oportunidade de
fazer qualquer parceria com o rei Roberto Carlos, ao
menos a sua influência segue ali firme no disco com
letras bonitas, melodia idem e de quem não está nem aí
para modismos. Nervoso e os Calmantes tem unidade,
tem personalidade. É um trabalho que precisa ser
conhecido e apreciado devagar, degustando, como se
faz com iguarias finas. Não é todo dia que se encontra
um disco onde se pode afirmar ser um dos melhores do
ano... e isso ser um fato.
Para ouvir:
www.myspace.com/nervosoeoscalmantes

não existem
Documentário sobre Ratos do Porão revela sem frescuras as
aventuras e desventuras desta que é uma banda que tem quase
30 anos de carreira sendo fiel a si mesma... apesar da acusação
de ‘traidora de movimento’.
“Lição? Que Nada! Cada um que tire suas
próprias conclusões”.
É dessa forma que o músico Marcelo Appezzato
conclui se existe alguma moral da história no
documentário Guidable – A Verdadeira História do
Ratos de Porão (Brasil, 2009). Ele está certo. O filme
mostra cenas desconcertantes, como uma em que João
Gordo, vocalista da banda Ratos de Porão, mostra com
satisfação carreiras generosas de cocaína que, logo,
seriam aspiradas para dentro do seu organismo e do
restante dos cavalheiros ali presentes. O espectador
“careta” ficaria atordoado em ver como um ser humano
conseguiria suportar tanto tóxico sem sofrer uma
overdose. Por deus, até mesmo aquele usuário
ocasional ficaria de cabelos em pé. Cenas parecidas
com a loucura da Ratos de Porão, na opinião de
Appezzato, só mesmo com o pessoal da Black Vomit
Filmes ou o Rafael Ilha para competir. Mas é assim, sem
a menor frescura, sem julgamentos, sem suavizações
que Appezzato co-dirigiu a história de quase 30 anos de
carreira da Ratos de Porão junto com o Fernando Rick. A
produção é do próprio João Gordo.
Marcelo Appezzato conhece bem esse
submundo do rock. Além de cineasta, ele também é
músico. Toca na banda Hutt, de grindcore. Ele se uniu a
Rick na produtora Black Vomit Filmes para concretizar o
registro da história da Ratos de Porão a pedido do
próprio João Gordo. Ficou a cargo dos dois o desafio de
se aventurar por dezenas de fitas com gravações
caseiras feitas pelos próprios integrantes da banda ao
longo de todos esses anos, programas de TV e arquivos
de imprensa. Das entrevistas, foram mais de 200 horas
de depoimentos recolhidos por ele e Rick. Some aí dois
anos de produção com um material gigantesco para ser
resumido em 121 minutos de fita. “Desafio nada, pra

gente foi tranquilo. Nada que estimulantes poderosos não
resolvam. Sem contar que a gente é foda”, garantiu
Appezzato, que disse ainda não ter ficado surpreso com as
imagens que se deparou. “A gente é muito podre pra ficar
impressionado facilmente. Já vimos muita coisa por aí. O
material de arquivo já foi diferente, tinha muita coisa
muito fudida pra gente que é fã. Acho que o Show com o
Jello Biafra e o show no DCE em Belo Horizonte em 87 com
o Sepultura são coisas que até hoje, quando assisto, me
arrepio. Mesmo já tendo visto um milhão de vezes”.
A crítica recebeu Guidable – A Verdadeira História
dos Ratos de Porão com entusiasmo. São elogios que vão
desde o direitista O Globo até a mídia underground. “E
que além de ser um puta relato histórico pra música
nacional, o bom humor dos caras conquista a galera”.
Marcelo Appazzato tem razão. A Ratos de Porão é, de fato,
a banda punk/hardcore mais importante da história da
música brasileira. A carreira deles é tão significativa que
passa por cima fácil de ciumeiras como na época em que
foram acusados de “traidores do movimento” (alegação
de gente sem visão). Nasceu em 1981 junto com o
movimento punk que explodia no underground paulista
naquela época juntamente com as banda Olho Seco,
Inocentes, Lixomania e Cólera. O primeiro disco,
Crucificados pelo Sistema (1983), foi um tremendo
fracasso perto dos companheiros de geração paulista.
Talvez a maior parte dos jovens da época tenham se
assustado com a velocidade e a sujeira do som da Ratos
de Porão – já com João Gordo à frente.
O tempo mostrou que o carisma dos caras em
meio à agressividade do som reverteu as coisas ao favor
deles. A Ratos de Porão mostrou para todos que podia
viável sem se trair. E foram coisas assim que a mídia
especializada que surgiu após o Rock'n'Rio em 1985
passou a dar espaço, apesar de ainda passarem muito
longe das antenas das rádios comerciais. O melhor disco

lições

considerado por muitos dos fãs é Brasil (1989), que fazia
um esculacho da política e da sociedade brasileira
naquela época de profunda crise econômica e abertura
democrática (as pessoas votariam pela primeira vez em
anos). “O disco Brasil foi um dos responsáveis por
estragar a minha vida”, disse Appazzato, “o som, as
letras e o encarte são capazes de detonar a cabeça de um
moleque de nove, dez anos, que foi a idade que eu o
descolei. Acho que foi em troca de um disco do Raul
(bleargh!!). Sem contar que eu e a molecada da minha
área que ouvia som comigo ficávamos olhando o encarte
dos caras pra descobrir novas bandas. Extreme Noise
Terror, Doom, Sore Throat e uma porrada de outras eu
descobri assim. Ou seja, fudeu! E no lance de escrever
letras, a ironia dos caras sempre me influenciou
bastante”.

Da crítica, porém, o disco mais apreciado é o
Carniceira Tropical (1997). Uma das razões é por ser um
dos mais bem tocados na carreira da Ratos de Porão. No
mais, a banda continua em atividade após promover
uma dança das cadeiras de baixistas, mas tendo no
guitarrista Jão e no vocalista João Gordo sua grande
base.
Quanto aos diretores, a parceria entre Marcelo
Appazzato e Fernando Rick não pára com Guidable. “A
gente já fez mais um curta chamado Decepção, que já
está no Youtube (é só procurar 'decepção black'),
fizemos mais um roteiro chamado Estopim, que logo
mais a gente realiza e, mano, além de parceiros a gente
é muito amigo, então essa parada vai longe. Aguarde”!
Para saber onde Guidable será exibido, visite o
site: www.blackvomit.com.br/guidable. [D.A]

geração 00

rio grande do sul
Seattle era em Porto Alegre. Pelo menos era o que
parecia no início dessa década. Não há dúvidas que o
movimento indie brasileiro da geração 00 começou por lá. Isso
porque surgiram muitas bandas de qualidade ao mesmo
tempo, o que atraiu as atenções. Nesse tempo, jornalistas,
como Lúcio Ribeiro e Fernando Rosa – e a sua revista eletrônica
Senhor F - ícones da imprensa indie, também dedicaram
grande espaço para falar das produções do Sul. Nos festivais
que pipocavam em todo Brasil, os gaúchos eram apresentados
como grandes atrações.
Pelo menos três bandas ficaram lendárias. Vídeo Hits e
Bidê ou Balde assinaram contrato com a extinta Abril Music e
lançaram dois dos discos mais importantes da geração indie
nacional. Vídeo Hits, de Diego Medina, veio com o Registro
Sonoro Oficial em 2001 com uma pegada mais jovem guarda,
porém acelerada, pop, que pouco tinha em comum com o rock
gaúcho caracterizado pela Graforréia Xilarmônica e
Cascavelletes. Foi um disco recheado de clássicos como (vo)C,
Sentido Anti-Horário, Cozinha Oriental, Bomba. E não é por
nada, mas foi a Vídeo Hits a primeira a resgatar a fase
psicodélica do Ronnie Von em Silvia 20 Horas Domingo. Só
depois é que veio a onda revisionista da obra do “príncipe”. Uma
pena que o Diego não conseguiu terminar o segundo disco da
Vídeo Hits, que estava fantástico, por sinal, e a sua demo
tornou-se uma raridade.
A Bidê ou Balde veio em 2000 com o Se Sexo é o Que
Importa, Só o Rock é Sobre o Amor, uma estréia igualmente
sensacional e com o melhor nome de disco dessa geração, sem
a menor dúvida. Este, aliás, foi o grande disco inaugural da
geração 00 do rock gaúcho que chegou com uma baita

polêmica. A música E Por Que Não?, que fala de incesto e
pedofilia, teve o clipe banido para execução pública. Mas a Bidê
ou Balde não usou da polêmica para se sustentar, ao contrário,
as músicas mais celebradas eram, como o título, sobre o amor.
Em 2002, a Bidê lançou Outubro ou Nada, outro disco
fundamental não apenas no rock gaúcho como também para o

te dizer que essa garota possa ser você/ desde que tenha
sexperienced”.
É do Sul que veio também, embora dos anos 80, o
Jupiter Maçã, que é considerado um mestre.A colocação
dele nessa geração é pela carreira solo que começou a
desenvolver no final dos anos 90. E foi nesta década que ele
lançou o single A Marchinha Psicótica de Dr. Soup que é
uma das melhores músicas feitas nesta década, e daí
englobe tudo que quiser.
Até a primeira metade desta década, não tinha
outra cena brasileira que conseguisse concorrer em
qualidade e quantidade com a gaúcha. O problema veio na
segunda metade. A Vídeo Hits acabou, a Bidê ou Balde caiu
de produção, o Júpiter Maçã se detonou mais que deveria, a
fórmula saturou, e só a Cachorro Grande continua
justificando o seu nome. O que começou a aparecer depois
de 2005 foram bandas que repetiam suas antecessoras que
não deram passos adiante. A mais interessante que surgiu
após esses anos de ouro foi a Superguidis sob tutela de
Fernando Rosa. Mesmo assim, essa depois de um primeiro
disco muito bom, ficou meio sem sal no segundo. Disseram
que eles tinham amadurecido. [D.A]
Outras bandas:

indie nacional. As canções Bromélias, As Cores
Bonitas e Microondas, que de certa forma
estabelecem uma trilogia, são para arrasar
quarteirão de tão boas.
Porém, aquela que é considerada a
maior banda da geração gaúcha 00 é a Cachorro
Grande pela discografia que construíram, pela
qualidade e pela durabilidade, apesar de tantas
garrafas de cervejas e pacotes de cigarros. O
primeiro disco homônimo de 2001 é fora de
série. Isso porque enquanto as demais bandas
trilhavam para um caminho mais suave nos
temas das canções, A Cachorro Grande tinha
mais testosterona e disparava com muita
propriedade “quero uma garota que já tenha
sexperienced/ não tenho razão pra me importar
com que os outros pensem/ não tenho medo de

Irmãos Rocha, Ultramen, Comunidade Nin-Jitsu, Fresno,
Superguidis, Tequila Baby, Wonkavision, Superphones,
Pata de Elefante, Locomotores, Banzé, Pública.
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Complete
Móveis Coloniais de Acajú

C_mpl_te, segundo álbum da banda
brasiliense Móveis Coloniais de Acaju, é um dos
grandes lançamentos de 2009. Produzido pelo
veterano Carlos Eduardo Miranda, que no começo
da década passada foi um dos responsáveis pelo
sucesso dos também candangos Raimundos e
Maskavo Roots, C_mpl_te é uma obra madura de
uma banda que há um pouco mais de 10 anos
transita com sucesso em palcos nacionais e
internacionais.
Composto de 12 faixas, o novo registro
mantém as influências do álbum anterior Idem
(2005) como o ska, rock e a MPB. Além de flertes
com sons europeus folclóricos, porém não muito
distantes do pop. C_mpl_te soa como se essas
influências tivessem todas sido peneiradas para que

nada de desnecessário ficasse sobrando.
É como se a estratégia ou intuito neste
álbum fosse focar em ser o mais direto e natural
possível tanto na construção dos arranjos como na
execução. Nada soa gratuito. O que faz a
experiência de ouvir o C_mpl_te semelhante a
participar de algo descompromissado e seguro.
Porém um tanto desafiador.
O desafio viria de assimilar cada vez mais, a
cada audição, as nuances dos arranjos de teclado e
instrumentos de sopro, assim como de cada palavra
cantada por André Gonzalez.
O Tempo, primeiro single do álbum, dá a
pista para uma nova poesia, que no álbum anterior
esteve mais atrelada a frases bem humoradas. Ou
melhor, um tanto “espertinhas”. Quem conhece a
banda, sabe do que falo.
Em O Tempo, música que André começa
cantando “a gente se deu tão bem, que o Tempo
sentiu inveja, ele ficou zangado e decidiu, que era
melhor ser mais veloz, e passar rápido pra mim”,
clássicos da banda como Seria o Rolex? ou Perca
Peso ganham uma carga de peso que antes nunca
pareceram ter. O Tempo, assim como Adeus, são
melancólicas, pensativas e maduras.
Porém, felizmente esse envelhecimento da
banda não ganhou ar sisudo e distante. A energia e
a capacidade de empolgar e cativar da banda
mantém-se vivas. Provas disso são as composições
Lista de Casamento, talvez a música mais Móveis
Coloniais de Acaju do disco, e Descomplica, que
remete aos melhores momentos mais Mighty
Mighty Bosstones da banda.
O legal de quem conhece a banda e for ouvir
o C_mpl_te pela primeira vez é a de ter mais um
bom exemplo a ser listado de banda que consegue
passar do desafio do segundo disco. E claro, a de
também ficar feliz pela superação do temido desafio
do segundo disco. Ou melhor, do desafio de dizer
definitivamente ao que veio.
O novo disco do Móveis Coloniais de Acaju
pode ser baixado gratuitamente no site
http://albumvirtual.trama.uol.com.br [Xavier de
França]

The Full Time Rockers Club
Joseph K
A banda cearense Joseph K? (sim, com ponto
de interrogação) ao contrário do que acontece com o
Joseph K. do livro O Processo, de Franz Kafka, sabe
da sua acusação por conta do seu segundo registro
fonográfico The Full Time Rockers Club. É culpada de
produzir registro musical rocker, pesado,
psicodélico, stoner, blueseiro e acima da média em
t e r m o s d e p r o d u ç ã o, g rava ç ã o, c r i a ç ã o
(composição) e execução.
Alternando canções escritas em português
com outras em inglês, o disco The Full Time Rockers
Club começa sem firulas. Caixa e bumbo ajudando a
formar um crescendo até que o vocal de Talles
Lucena, também guitarrista da banda, dá receitas
para que alguém fuja dele. Talles canta “Faça tudo
pra eu não te encontrar” no refrão de Fuja de Mim
que termina em um solo de guitara de um pouco
mais de 1 minuto. Solo bom. Calcado no efeito wahwah e sempre buscando ascender em algo. No caso
terminando com o refrão sendo invocado mais uma
vez, um tanto grudento e sendo assim, bastante
eficiente.
O disco segue com Sexy Apelo, cujo refrão,
um dos melhores e também o mais hard rocker do
The Full Time Rockers Club vem para deixar às
claras o que move o mundo.
Um diferencial da Joseph K? é saber investir
bem na parte instrumental de todo o álbum. Falando
em instrumental, a banda remou contra a maré e se
dedicou a compor a ótima Higher Than Thoughts.
Simples, direta e repetitiva em um riff principal que
remete a Led Zeppelin, esta faixa poderia estar
incluída em algum road movie sujo. Com carros
empoeirados, garotas e bebidas destiladas.
Falando em filmes, a faixa seguinte
apresenta o melhor “trecho cinematográfico” do
álbum. A introdução de Blues do Espelho ajuda a
fornecer um visual forte e melancólico na mente de
quem a escuta. Sem aditivos ou mesmo
headphones, Blues do Espelho, longa e com um quê
de Mutantes nos trechos cantados, tem em sua
introdução a parte cinematográfica citada. Assim
como nas faixas anteriores, Blues do Espelho é
calcada em um ótimo trabalho de execução de Talles

Lucena, Rildney “Bixim” Cavalcante(bateria) e
Johnny Wesley (baixo).
Os pontos negativos do disco são poucos.
Começa pela capa. Um trampo vetorizado bem
simples, que não causa impacto e que nem diz a
que veio, não fica a par com o que é apresentado
sonoramente.
O outro momento de menor destaque do
disco foi a banda ter investido, pela primeira vez
em seus cinco anos de formação, em composições
em inglês.
Nada contra a língua pátria do rock. Mas as
letras de The Dry Law e Gimme Some Love ficaram
simplórias perto das composições escritas em
português. Em determinado momento de Gimme
Some Love, Talles Lucena decepciona quando
canta versos batidos como “Gimme some love,
what a fuck, I'll pay the price”.
Já em The Dry Law, por ser tão energética e
empolgante, merecia uma letra boa e divertida a
altura de Sexy Apelo, por exemplo. Das cantadas
em inglês, Cheap Love Tricks é a melhor
apresentada no The Full Time Rockers Club.
Joseph K? pode ser colocado no mesmo
panteão de bandas como as goianas MQN e Black
Drawing Chalks. Todas fiéis ao que o estilo melhor
representa, como conteúdo amoral, sexual e ilícito
em suas letras. E muita, mas muita energia
oriunda dos instrumentos.
Fica o desejo de que a Joseph K?, nos
trabalhos seguintes, continue a investir em letras e
arranjos vocais bons e divertidos como
apresentados em Sexy Apelo e Blues do Espelho,
no intuito de melhor dialogar com o público. Sem,
claro, nunca perder a pegada forte e já
característica da banda, assim como o punch
apresentado neste seu segundo registro. Caso
desejem curtir praias internacionais, que
redobrem a atenção aos chorus e verses. Pois em
inglês, a banda deixou um pouco a desejar.
The Full Time Rockers Club foi lnaçado no
dia 16 de maio e encontra-se para ser baixado
gratuitamente no site www.paneladiscos.com
[Xavier de França]

Challengers
The New Pornographers
The New Pornographers é um super-grupo
canadense que não gosta de ser chamado assim. É
super-grupo pela quantidade de integrantes atuais
ou que já passaram pela banda ao longo de pouco
mais de dez anos de formação e quatro discos
gravados. Atualmente são oito. Outra razão por
assim ser chamado é que esses mesmo integrantes
fazem parte de inúmeras outras bandas do Canadá
ou possuem seus trabalhos solos, como é o caso de
Dan Bejar, que também contribui com as bandas
Destroyer, Swan Lake, Hello – Blue Rose e
Bonaparte.
No início da carreira, a New Pornographers
era tida como aquela banda bacaninha que usava
timbres alegres para fazer uma crítica social ou
política aqui e acolá. Pegue, por exemplo, o disco
Eletric Version, de 2003, e verá que não há muitas
diferenças para o Power pop produzido no Sul. Eles
não eram muito conhecidos fora do Canadá ou do
nicho indie norte-americano. Mas o trabalho em
questão é o Challengers, de 2007, lançado pelo
selo Matador.
Mudar de cidade, de país, deve mesmo
trazer grande diferença na carreira de uma banda.
No caso aqui, o líder A.C. Newman desapareceu de
Vancouver, assim do nada, sem dizer uma palavra,
e foi dar sinal de vida em Nova York um ano depois.
Reunido com os companheiros de banda nos
Estados Unidos, ele começou a gravar e produzir
Challengers, que é um belo exemplo do quanto
uma banda pode evoluir sem perder as
características ou ficar chata depois de um hiato
significativo.
O disco começa de forma brilhante com My
Rights Versus Yours que Newman classifica como
“a história de sua vida”. Tem cunho político quando
diz “The new empire in rags/ the truth is one free
afternoon”, ao mesmo tempo que revisita sonhos
de revolução juvenil não concretizados. Mas a
música que mais fez sucesso desse disco é Myriad
Harbour, de Dan Bejar, considerada uma das 100
melhores músicas lançadas em 2007 pela revista

Rolling Stone. Como construção lírica é um trabalho
muito simples. “I walked into the local record store
and asked for an American music anthology/ it
sounds fun”. Isso foi tonificado por uma
interpretação muito boa de Bejar auxiliado por um
ritmo que deu profundidade a canção. Além de ter
um vídeo clipe de encher os olhos. Myriad Harbour
mostra que se trabalhada bem, até a mais simples
das canções podem ter tonalidades vivas,
marcantes.
A New Pornographers tem no seu conjunto a
cantora americana de country Neko Case e a
tecladista Kathryn Calder que revezam nos vocais
com Newman e Bejar. As faixas que as duas saltam
para o primeiro plano nos vocais também estão
entre as melhores do disco. Neko é a voz da faixatítulo, que é uma canção linda canção triste. Assim
como é a quase guerrilheira Failsafe, de Kathryn.
Essa dinâmica de quatro vocalistas que se revezam
na New Pornographers dá um ritmo fenomenal à
banda. Mas essa conquista só foi bem realizada em
Challengers. Talvez por isso que o disco seja tão
legal: porque conseguiu fazer com que os oito
integrantes tocassem o fino e estivessem bem
sincronizados apesar das inúmeras diferenças entre
eles. Os discos anteriores eram basicamente
Newman com os outros dando o suporte. Quando os
outros integrantes tomaram parte do projeto de
forma mais efetiva, a coisa melhorou e muito.
Mesmo com alguns anos de atraso e,
principalmente se voc~e não conhece a banda, é
bom ouvir esse disco e ver o quão refrescante ele
pode ser.[D.A]

Emílio & Mauro
Vários
Que material bonito! Essa é a primeira
exclamação a respeito do tributo ao Emílio &
Mauro, lançado pela Fuinha Feliz e Senhor F Discos
e distribuída pela Tratore. Agora a pergunta trivial
que você pode estar fazendo é “quem foi Emílio &
Mauro”? Para o Senhor F estar envolvido, e pela
figura que é Fernando Rosa, no mínimo deve ser
uma dupla obscura dos anos 60 do Sul que tocava
jovem guarda, talvez com alguns toques de
psicodelia. Meu amigo, você está 1/2 certo. O som é
jovem guarda e Emílio & Mauro veio do Sul, de
Curitiba para ser mais preciso, mas tratava-se de
uma banda e dos anos 90.
O que Emílio & Mauro fez para conseguir um
tributo foi produzir uma fita demo que virou uma
lenda entre bandas do Sul e mais algumas outras de
outros lugares. É provável que os integrantes
nunca tivessem imaginado serem alvos de um
tributo feito com um material luxuoso. Ele vem em
um envelope selado (a figura é a pin up que ilustra
toda a parte gráfica) com o carimbo da “Senhor F
Pombo Correio”. Dentro do envelope em uma
revista informativa que fala a respeito do projeto,
da banda Emílio & Mauro, depoimentos sinceros e
outros bem sacanas, as letras das 23 músicas e
comentários dos integrantes originais a respeito
das versões feitas pela Graforréia Xilarmônica, The
Feitos, Repolho, Sapatos Bicolores e etc. Por último,
o CD.
Não dá para dizer que Emílio & Mauro foi
essa maravilha toda. O que eles fizeram, pelo
menos falando da letras (já que o som original eu
nunca ouvi) é o que a Graforréia fazia, o Wildner, os
irmãos Panarotto... é aquele rock do Sul brega com

jovem guarda e alguma desorientação necessária.
Nada além disso. No final, ficou a impressão de que
aquilo era material próprio das bandas
participantes. Agora a iniciativa do tributo é show
de bola, e o disco é muito agradável. Dá para
escutar de ponta a ponta curtindo. Não dá para
destacar uma faixa ou outra porque todas elas se
aproximam. Nem parece que são várias bandas.
[D.A]

Uh, uh, uh
Natalia Lafourcade
O pop mexicano é mesmo uma coisa de
outro mundo. Gosto de imaginar como deveria ser a
repercussão no Brasil de disco como Uh, uh, uh, o
terceiro de Natália Lafourcade (com e sem banda,
ela nunca se define). Talvez não se enquadrasse por
ser esquisito demais tanto para a MPB quanto para
o pop. Ainda assim, a jovem música e compositora
mexicana consegue ser popular com uma mistura
de Bjork com Kate Nash e o projeto Cinco
Estaciones Del Amor que ela desenvolveu com a
orquestra sinfônica de Vera Cruz.
Mesmo assim, a moça tem coragem de
lançar Azul, a primeira música de trabalho, com seis
minutos de duração que parece mais uma ... e dar
certo? Mas como? Porque é bom pra caramba. Uh,
uh, uh não é um facilmente degustado, como o
anterior, Casa, mas diante de tantas soluções
improváveis para o mundinho pop, consegue
cativar. Mais que isso, faz o ouvinte viajar entre os
ruídos inusitados e a orquestração predominante.
O ponto alto do disco é a faixa título com a
participação especial de Julieta Venegas. Natalia
Lafourcade participou do acústico MTV de Venegas
tocando o show inteiro como instrumentista e nos
vocais. Bom, agora a grande musa do pop
mexicano retribuiu o favor à colega mais jovem.
Problema mesmo é só quando Lafourcade
achou que podia cantar em inglês. A moça se autoexilou no Canadá para aprender o idioma, mas a
coisa parece que não deu muito resultado. O
sotaque dela é forte demais e não ficou bem. Let's
Get Out, por exemplo, tem um ritmo sensacional e
ficaria perfeita se não fosse essa pronúncia tão
estranha. Sorte que só foram três faixas
“estragadas” de treze. [D.A]
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o olhar sobre o cotidiano de

norman rockwell
Décadas após a morte do renomado artista americano, suas
obras ainda exercem fascínio sobre antigos e novos
admiradores pela força da emoção presente em algo comum a
todos: o dia-a-dia.
Leonardo de Moura
Mesmo entre aqueles que pouco conhecem sobre
arte, é difícil encontrar alguém que não tenha tido algum
contato com a obra de Norman Rockwell. O pintor,
famoso sobretudo pelas mais de 300 ilustrações que
produziu para a revista Saturday Evening Post entre
1916 e 1963, tinha como marca de seu trabalho a
representação da pessoa comum e de situações
cotidianas. Isso não seria um diferencial significativo,
não fossem duas outras características marcantes suas:
o trabalho meticuloso com as cores e o cuidado na
representação das expressões faciais de suas
personagens, que conseguem, dentro de todo o conjunto
de cada pintura, demonstrar exatamente a emoção que
o artista desejava.
Suas pinturas sobre a infância, muito recorrentes
nas capas do semanário que o projetou, beiram o

caricatural, com poses e expressões capazes de
apresentar uma emotividade pouco vista antes, e nem
sempre com uma grande profusão de cores (vide No
Swimming, de 1922), como seria de se esperar neste tipo
de tema em um veículo de comunicação de massa.
Entretanto, a mensagem de obra é clara no que se refere
ao momento do tempo que pretende eternizar. Pinturas
como a Girl at Mirror (1954), por exemplo, sintetizam a
vontade do ser humano de querer ser algo diferente do
que é demonstrando isso por meio da boneca jogada para
o canto e da revista aberta sobre o colo da menina. Tal
cuidado com os detalhes da cena, além da escolha de
cores menos brilhantes, dão a este trabalho, um dos mais
famosos do artista, uma vivacidade do instante congelado
e uma melancolia quase palpável.
Em tempos que os EUA prosperavam como

nenhuma outra nação no mundo, Rockwell foi tido como o
pintor do “estilo americano de vida”. Os símbolos usados
por ele, repetidos à exaustão em tantos filmes e até mesmo
em mídias visuais como os quadrinhos, são retratos de uma
cultura da qual o artista não apenas foi reflexo, mas ajudou
a afirmar: o jogador de beisebol, o jantar de ação de graças,
os escoteiros, a lanchonete com banquinhos fixos junto ao
balcão, os marinheiros veteranos de guerra… todos eles
elementos familiares mesmo àqueles que não nasceram
nos Estados Unidos ou não viveram naquela época.
Mas a obra de Norman Rockwell também apresenta
uma crítica a essa mesma sociedade, especialmente
quando trata de temas delicados como o racismo. A imagem
da pequena Ruby Bridges sendo escoltada para a escola
simplesmente por ser a primeira criança negra a estudar
numa instituição de Nova Orleans antes destinada apenas a
brancos foi eternizada pelo artista em The Problem We All
Live With (1964). Outras obras mais amenas, como New
Kids in the Neighborhood (1967) tratam do mesmo tema,
ainda que com mais suavidade.
Muito ainda haveria a dizer sobre este artista, mas
podemos sintetizar o conjunto de sua obra como sendo
marcante por mostrar valores universais, na maioria das
vezes em situações as mais corriqueiras possíveis, e
eventualmente revestir essas mesmas situações de uma
aura de solenidade, como no conjunto The Four Freedoms
(1943). É por isso que Norman Rockwell, mesmo depois de
31 anos de sua morte, continua a ser um artista que
consegue falar a todos de modo simples, mas nem por isso
menos eloqüente e atual.

Na página acima: The Problem We All Live With. Na página ao lado:
New Kids in the Neighborhood. Nesta página, da esquerda para a
direita: Girl at Mirror, No Swimming e Four Freedoms.
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...onde nenhum

homem...
Star Trek é uma aula de
como rejuvenescer uma
mitologia respeitando os
fãs antigos e mais
exigentes e, de quebra,
ainda conquistar uma
legião de novos
admiradores

Quando se faz resenhas de
filmes do estilo “franquia” que tem
uma base de fanáticos adoradores,
então sempre convém explicar a sua
posição sentimental quanto à obra
em questão. Então vai lá: eu não sou
uma trekker. Meu vínculo com a série
original Star Trek se limita com
alguns episódios que acompanhei há
muitos anos nesses horários de fim
de tarde. E eu sempre achei o
capitão Jean-Luc Picard de muito
mais legal do que o canastrão
James T. Kirk. Claro que o Sr.
Spock, de Leonard Nimoy, é
único e encontra-se num
outro patamar. Entendido?
O filme Star Trek
( S t a r
T r e k ,
EUA/Alemanha, 2009)
é o melhor reboot já
realizado. O que é
isso? Nessas cine-

series, como os filmes do Super-Homem e
Batman, é comum os produtores fazerem
filmes recontando o início da mitologia ao
invés de dar continuidade ao que já foi feito.
No caso de Star Trek, esse reboot foi feito de
forma brilhante. Os roteiristas Alex Kurtzman
e Roberto Orci, pegaram deixas e
informações de tudo que foi produzido antes
e criaram um evento que modificou a
dinâmica da série original.
Nemo, um romulano perturbado (Erik
Bana, irreconhecível, e o adjetivo é do
próprio dr. Spock) volta no tempo e destrói
uma U.S.S Enterprise onde estava a bordo o
1° oficial George Kirk e Winona Kirk, preste a
dar a luz. Se na série original, o capitão
James T. Kirk (Chris Pine) era um homem
inspirado nas ações e ensinamentos do seu
pai, nesse reboot, ele torna-se um gênio
rebelde pela falta da figura paterna.
Enquanto isso, no planeta Vulcano, o jovem
mestiço Spock (Zachary Quinto) cresce com
o conflito para lidar com seu lado racional
vulcano e passional humano.
Essas duas figuras lendárias
eventualmente se encontram na academia
da Federação junto com o resto da frota
lendária da U. S. S Enterprise: Leonard
McCoy (Karl Urban). Nyota Uhura (Zoe
Saldana), Hikaro Sulu (John Cho), Scotty
(Simon Pegg) e Pavel Chekov (Anton
Yelchin).
Que resultado fantástico! O novo Star
Trek fez a delicadeza de respeitar
características da série original, inserir
piadas internas para o prazer dos mais
fanáticos (como o primeiro nome da
comandante Uhura) e construiu uma história
atraente para que outros filmes possam vir
na sequência.
É preciso ressaltar a atuação de
Zachary Quinto como Spock e a sensibilidade
dos produtores em convidar Leonard Nimoy
(com o mesmo personagem) para fazer parte
do que virou uma grande celebração. Quinto,
que é a única coisa boa do seriado Heroes, fez
a sua primeira participação no cinema e
conseguiu caracterizar o seu Spock de forma
ainda mais conflituosa e até mesmo humana
do que seu predecessor. A história é muito
boa, assim como os efeitos especiais são
espetaculares, mas é dr. Spock e seu conflito
interior a parte mais interessante. Nimoy
pode ficar sossegado porque o seu lendário
personagem está em boas mãos. [D.A]

buffy no b
Sucesso consolidado nos Estados Unidos, a caçadora de
vampiros terá suas histórias em quadrinhos publicadas no
Brasil. Enquanto isso, na sua terra natal, a produtora que
detém os direitos da franquia no cinema cogita lançar um
filme sem a participação do criador de Buffy no projeto.
Djenane Arraes
Buffy Summers, Willow Rosenberg e Xander
Harris finalmente vão tocar o solo brasileiro. Sucesso
consolidado nos Estados Unidos e presença freqüente no
top 20 dos quadrinhos mais vendidos do mês, BTVS
Season 8 teve os direitos de redistribuição adquiridos
pela Panini Comics e deverá sair em breve em português
no formato de Graphic Novel. Em outras palavras, com
todas as histórias que formam um arco de história, ou
um episódio (no caso de como BTVS é organizado nos
quadrinhos).
O “x” da questão é como seria a recepção dos
brasileiros. BTVS aterrissa em solo nacional sendo um
dos títulos mais vendidos no mercado estadunidense e
com alguns prêmios Eisner (o Oscar dos quadrinhos)
como selo de qualidade. O seriado não é um
desconhecido, mas o problema do preconceito é uma
realidade.
Nos Estados Unidos, Joss Whedon, o criador da
série e coordenador dos quadrinhos, é muito respeitado,
assim como a mitologia da caça-vampiros está bem
fixada na mente dos americanos. As referências
culturais são inúmeras, e existe até a expressão
“WWBD” que significa “What would Buffy do” (o que
Buffy faria?). Contudo, até mesmo lá as pessoas não
gostam do nome original e preferem identificar a série
pela sigla BTVS. Agora imagine isso aqui no Brasil. Se os
vampiros são criaturas importadas na nossa cultura e há
certas ressalvas, o que dirá um caça-vampiros. Pior!
Uma que se chama Buffy?
Mas uma vez que a barreira do preconceito ou do
constrangimento é superada, o leitor brasileiro vai se
deparar com histórias muito agradáveis, com um
planejamento de temporada, ou seja, existem arcos

(conjunto de histórias) que são tratados como se fosse
um episódio de TV que são interligados seqüenciados e
vão desembocar numa grande conclusão em algum
momento.
A linguagem é ligeira e o ritmo dos quadrinhos
também. Nessa “temporada”, a humanidade descobriu
que vampiros existem, assim como as caçadoras. Mas
ao invés de ficarem assustadas, as pessoas passam a
amar os vampiros e a considerar o exército de Buffy
como o maior inimigo da humanidade desde Hitler.
Agora, como se não bastasse ter de matar milhares de
vampiros e demônios por obrigação, Buffy e seus
aliados se encontram no dilema em considerar matar
humanos para de defender, como em qualquer guerra,
apesar do “código de ética” onde diz que isso seria
proibido. Enquanto o confronto derradeiro não chega,
Buffy invade ruas de Tókio de forma nada discreta para
promover uma chacina de vampiros, viaja ao futuro,
rouba bancos e submarinos. Isso porque ela é a
heroína!
Filme
Enquanto isso, nos Estados Unidos, os fãs da
série e a imprensa especializada fizeram um alvoroço
quanto ao anúncio da diretora Fran Kuzui em fazer um
reboot da franquia de Buffy nos cinemas sem a
participação de Joss Whedon no projeto. Kuzui foi a
diretora do primeiro sofrível e fracassado filme de Buffy,
e por causa disso mesmo possui os direitos de
exploração da franquia. O plano seria recontar a história
de um modo mais sombrio e sem conexões com o
seriado que consagrou o personagem.

brasil
O resumo da ópera é o seguinte: vendo o sucesso
de Crepúsculo, o que Kuzui quer é aproveitar a onda para
fazer algum dinheiro. Para isso ela colocaria uma atriz
“gostosona” para substituir Sarah Michelle Gellar (a
Buffy dos seriados e o seu rosto nos quadrinhos) que
teria atitude de Batman pata sair distribuindo sopapos e
enfiando estacas nos vampiros. Interprete como quiser o
duplo sentido. Segundo a onda de boataria, duas atrizes
estariam na mira de Kuzui: Megan Fox (a mocinha de
Transformers) e Kristen Stewart (a Bella, de Crepúsculo
– e sobre essa hipótese, só pode ser uma piada de
extremo mau gosto).

A chiadeira foi geral e é possível que um fã mais
exaltado tenha ameaçado fisicamente a diretora. A
maior parte da crítica acha terrível a idéia de se fazer
um reboot sem Whedon no projeto ou sem a inclusão
dos demais personagens (apesar de se mostrarem
favoráveis por um filme estrelado pela caçadora). Uma
minoria deu crédito de confiança por considerar que a
mitologia de Buffy tornou-se grande o suficiente dentro
da cultura popular e agora é independente do seu
criador. Outros já especulam que essa notícia seja uma
tentativa deliberada de pressionar Sarah Michelle
Gellar, antes relutante para voltar a encarnar a
personagem que a tornou conhecida, para se envolver
no projeto.
O que Joss Whedon acha dessa história de uma
franquia de Buffy sem ele estar envolvido? Numa
entrevista a um site de entretenimento ele foi lacônico
e disse que “pode ser legal”. Os seus amigos e críticos
mais próximos, no entanto, traduziram a frase como
“espero que seja um fracasso tão estrondoso a ponto de
fazer com que Crepúsculo se transforme em uma obraprima”. Mas sem nenhum ressentimento, ok?
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Rúbia Cunha
Sabe quando clichês, ficção científica,
suspense e surrealismo se reúnem em uma
história bizarra e tresloucada ao ponto de fazer
você se perguntar de onde a pessoa tirou aquela
idéia? Pois bem, eis que surge mais um momento
trash, que venho trazer para sua diversão.
Muitas vezes, os diretores usam cenários
como, um acampamento abandonado, casas
mal-assombradas, cidades com histórico de
eventos paranormais, mas são raros aqueles que
usam a cena de um shopping com um grupo
atípico das usuais mocinhas e rapazes de belo
porte que atrai pensamentos nada comportados.
É estranho por sinal, você ver pessoas
normais, daquelas que passam despercebidas,
estrearem numa das coisas mais bizarras que eu
pude ver.
Primeiro que a mocinha principal da
história se encontra em um centro de diversões
completamente vazio, a não ser pela presença
desse grupo andando ao lado dela. Já nesse
momento é claro que todos estranhariam o fato
de que tudo ocorre durante o dia.
A anormalidade da situação só agrava, ao
que um camarada com sua barriga protuberante
e roupas desleixadas, com sua barba grisalha,
carrega uma lata de cerveja reclamando da vida
e da estranheza de não ter ninguém além deles
naquele lugar. A mocinha com seus instintos
berrantes, ao invés de sair de perto daquele
camarada que praticamente tem uma placa
grudada em suas costas de vítima potencial,
resolve acompanhá-lo para longe do restante do
grupo a um local mais isolado.
Claro que o clichê não termina por aí,

quando eles encontram o motivo de toda aquela
cena surreal. Ao invés de correrem o máximo
possível para salvarem suas vidas, ou surgir uma
cena ao melhor estilo Panteras, deles se mantendo
acima da linha da porta usando a força de seus
braços e pernas para não serem percebidos pelos
inimigos; eles correm para o local mais próximo e
dão de cara com um banheiro, que é um verdadeiro
beco sem saída.
Mas, eles não são os únicos. Até agora me
pergunto, como um Fox Paulistinha, se meteu
dentro de um shopping... Mas voltando ao assunto,
sempre tem que surgir o pato na história e a vítima
em potencial desempenha seu papel ao que resolve
brigar com ninguém menos do que alienígenas que
de assustadores não tinham nada. Até que o visual
deles era bem fofinho. Será que há influências de
opiniões infantes? Mas quem conhece Gremlins,
sabe que esta premissa está longe de ser verdade e
quem prova isso é justamente o paulistinha, que
ataca os alienígenas na melhor cena slasher, não
precisando da ajuda da mocinha que resolveu
bancar a heroína porque não queria ver o pobre
cãozinho lutando sozinho. Pobre cãozinho? Aquilo
era uma besta infernal em vestes inocentes que
logo fez a ficha da mocinha cair e se tocar de que
havia uma forma para ela fugir daquele surrealismo
todo.
Magrinha e pequena, ela consegue passar
por uma janela, um basculante e correr sem nem
pensar em que fim teria o restante do grupo e
apenas no estacionamento do shopping, já
anoitecendo e nenhum carro a vista que ela
desperta...
- Droga, até meus sonhos estão ficando
trash. Será que algum diretor compraria a idéia?

antologias,
uma caixinha de surpresas
Rúbia Cunha
Muitas pessoas ficam receosas com o conceito
antologia, por ser um gênero que reúne vários autores e
estilos em um livro só. É compreensível esse medo vindo
tanto dos escritores quanto dos leitores, pois o produto
acaba sendo uma caixinha de surpresas.
Há algum tempo, lancei-me nesse mundo novo,
na esperança de ver alguns de meus escritos na forma
impressa, encarando-o como um exercício para tomar
coragem e lançar um livro.
A primeira sensação que tive foi de ansiedade, já
que os textos são avaliados por uma ou mais pessoas.
Acredite, sempre fico ansiosa esperando a resposta
positiva de meus textos.
Durante o processo, conheci outros escritores,
que com o tempo, se tornaram mais íntimos. Mas como
em qualquer convivência social, houve aqueles que me
identifiquei e outros nem tanto. O que contava era tornar
uma realidade as minhas pequenas doses de coragem.
Descobri, no entanto, que a maior parte das
editoras cobra por seus serviços que compreendem a
editoração, impressão, lançamento e distribuição.
Aceitei de “bom grado”, afinal já tinha começado o
processo de encorajamento e não iria desistir, mas não é
sempre que há um revisor disponibilizado pela editora, o
que acabou me levando ao exercício de rever, reescrever
ou adaptar o texto.
Aos metros finais, já com o coração acelerado
fiquei um pouco chateada, pois os lançamentos sempre
aconteceram em São Paulo e ficaria muito caro para
arcar a cota de livros, a passagem e a hospedagem.
Alegria para os que foram e resignação para eu, que
fiquei em Brasília.
Mas sabe o que realmente me deixa mais
“nervosa”?
É a fase final. A venda do produto. É onde a
antologia se torna uma caixinha de surpresas, tanto na
minha mão quanto na do leitor. Com um pouco de
coragem, meus primeiros compradores foram família,
amigos e alguns clientes do restaurante que eu
trabalhava. A mente foi a mil, tive vontade de roer unhas

pela ansiedade, pois não sabia se eles gostariam e o que
achariam não só do meu texto, como dos outros, afinal,
eram escritores diferentes, estilos diferentes, e gregos
e troianos não se agradam simultaneamente.
Respirei fundo e aguardei...
As primeiras opiniões vieram dos colegas de
cada obra, daqueles que tive mais afinidade e
intimidade. As opiniões positivas animavam, me
encorajando para participar cada vez mais. Então
comecei a receber a opinião dos amigos... Elas já
vieram com sistema de contrapeso, pois haviam as
positivas e negativas, o que traz o pensamento mais
forte de que já está na hora de lançar um livro apenas
meu e parar de me manter na posição de uma entre
muitos. Os clientes que compraram, foram super
positivos, elogiaram não apenas meus textos, assim
como os do outros escritores. Mas quando precisei da
opinião de minha família, eis a minha decepção, “Fico
feliz por você ter conseguido lançar seus contos em um
livro, quando é que virá um livro só seu?”, foi o máximo
que escutei.
No final das contas, a experiência foi muito boa.
A antologia se tornou um leque mais aberto na área que
tenho mais afinidade. Com meus primeiros passos, já
estou envolvida em outros projetos. Passei a ser
organizadora e, quem sabe no futuro, meu livro surja
finalmente e eu consiga abrir uma editora?
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o fim do site

Em 2003 o site do Elefante Bu chegou ao fim
quando estava no auge. Tínhamos acabado de fazer a
cobertura dos dez anos do Pato Fu, participado de
coletiva de imprensa de ator norte-americano,
entrevistas com artistas nacionais interessantes,
tínhamos contatos... enfim, o site estava em ebulição.
Então, por que acabou? Olhando para trás, acabou por
inexperiência e insegurança de minha parte.
Nesse mesmo ano estava envolvida com a
monografia de final de curso da faculdade. Na época,
também estagiava, mas com a formatura, o contrato se
encerraria e seria preciso procurar emprego. O Luiz
Nogueira havia passado no concurso público e estava de
mudança para o interior de Goiás. Pediu para sair.
Marcelo Lemos estava enrolado na empresa que
trabalhava e começava a ter de fazer as atualizações de
madrugada ou correndo durantes os cada vez mais raros
minutos que tinha para respirar. Não era justo com o
Marcelo.
Conversei com a equipe e todos concordaram em
terminar. Quer dizer... Loester foi o único a discordar, que
era uma tremenda bobagem enterrar o fanzine desse
jeito. Eu coloquei as minhas dificuldades, que só depois,
com o tempo, percebi que nem eram tão grandes assim.
A verdade é que bateu a insegurança em continuar com o
projeto, assim como também era verdade que a
qualidade de conteúdo do site começava a cair nos
últimos meses e não havia perspectivas de crescimento.
O bom é que a história do site foi encerrada, e
cada um continuou a tocar a sua vida, mas continuamos
amigos.
Apesar do fim, que naquela época julgava ser
definitivo, houve muitas manifestações carinhosas de
pessoas que se eram fãs desse trabalho e que acabaram
se tornando amigas. Essa foi a parte bacana. Uma em
particular aconteceu no show do Pato Fu em Brasília,
num espaço que existia em frente ao Shopping Liberty
Mall. A banda dedicou a música Morro aos quatro Bus
(eu, Loester, Luiz e Lemos) e foi um momento muito
especial. Sobretudo porque no meio daquele povo, o

jornalista Leonencio Nossa, que foi uma espécie de
mentor pra mim, me encontrou no meio daquela
multidão só para me dar um abraço. Fiquei duplamente
honrada.
...
No final do ano, decidi fazer um blog chamado
Prófugo. Essa experiência, apesar do pouco tempo que
durou, foi importante para poder entender uma coisa:
que era possível e eu era perfeitamente capaz de
sustentar e produzir um zine de boa qualidade, mesmo
trabalhando sozinha.
O Elebu voltaria a funcionar, mas com outro
formato.
...
Um fato fundamental para a retomada e
continuidade do Elebu como ele é conhecido hoje foi
quando trabalhei em uma revista esportiva em 2004.
Era a primeira vez que lidava com esse tipo de mídia e
foi uma escola e tanto. Em especial porque foi ali que
criei gosto para o design gráfico, diagramação, que tive
as primeiras noções da importância do espaço em
branco, de saber utilizar ferramentas básicas do
programa Corel Draw. Enfim, peculiaridades de uma
mídia pela qual me apaixonei. O curioso é que era
apenas uma repórter e não me envolvia com essa área.
O encantamento por essa construção gráfica veio pela
curiosidade e em ficar incomodando o designer com
perguntas bem imbecis.
Quando essa revista esportiva chegou ao fim,
levei muito mais que exemplares e mais um item no
meu currículo. Estava animada com a idéia de fazer uma
revista também onde eu pudesse falar do que bem
entendesse e ter condições de produzir sem ter dinheiro
para investir. Passei algum tempo para descobrir como.
Mas já tinha um nome em mente: Elefante Bu. Não
poderia ser outro. [D.A]

a semelhança

das diferenças
No texto resgatado desta edição, uma resenha muito bacana
escrita pelo Loester, que era nosso especialista em cinema e
assinava a maioria dos textos do Película, no site do Elefante
Bu. A coluna do Lexter era legal porque ele falava de filmes
fora do circuito comercial, então sempre era uma novidade
que costumava ficar de fora das páginas dos jornais.
Bagdad Café (Bagdad Café – Alemanha/EUA
– 1987) – Estive lendo o livro “Manual do Roteiro” de
Syd Field, e lá dizia que todos os “bons” roteiros de
Hollywood devem mostrar se o filme é bom ou ruim
nos primeiros dez minutos de projeção. Se todo
mundo fosse seguir essas regras hollywoodianas e
sair do cinema se o filme não dizer a que veio nos dez
primeiros minutos, ninguém assistiria “Bagdad Café”
além dos tais dez minutos. Talvez a intenção desse
filme é mostrar exatamente que não existem regras
para a arte. Sinta-se livre para fazer as coisas ao seu
modo! “Bagdad Café” é na verdade uma fuga do limbo
(limbo: lugar onde, segundo a teologia católica, estão
as almas mortas sem batismo, ou que morreram sem
acreditar em Deus). E o que seria o limbo para
Hollywood? Talvez um lugar legal onde todo mundo
faz tudo certinho e ganha seu dinheirinho com isso.
Mas não é só no roteiro que o diretor (e roteirista,
claro) Percy Adlon foge ao padrão. Tudo é fora do
normal. Os personagens (uma alemã gorda e uma
negra chata), o uso da câmera na mão (será que o
estilo Dogma 95 já teria começado em 1987?) e
outras coisas técnicas que em Hollywood chamariam
de anti-técnica.
Brenda é uma negra proprietária do Bar-PostoMotel Bagdad Café, na Rota 66 – caminho entre a
Disneylândia e Las Vegas. Frustrada com o marido
irresponsável (até o expulsa de casa), com a filha
“dada” e com o filho que só pensa em ficar ao piano
tocando músicas do alemão Bach, que nenhum cliente
gosta e que além de tudo é pai solteiro, mas deixa o
bebê para Brenda cuidar. Além disso, o número de

clientes diários do bar não passa de três ou quatro.
Jasmin vai parar lá caminhando pelo deserto, com uma
mala enorme e cheia de roupas depois de brigar com o
marido que a larga na estrada. Pede uma vaga no motel
para dormir. Apesar de Brenda tentar mostrar todas as
diferenças de raça entre alemães e negros, Jasmin
insiste e acaba ficando. Todo o lugar é muito bagunçado
e Jasmin tenta dar uma ajeitada a contra gosto de
Brenda. Muitas brigas por conta das diferenças
acontecem, mas o que reina mais tarde é a
compreensão de que uma é importante para a outra.
Um dos maiores sucessos de bilheteria do
cinema europeu em todos os tempos, “Bagdad Café” é
dirigido pelo renomado cineasta alemão Percy Adlon,
que dirigiu também “Estação Doçura”, “Roslie vai às
Compras” e “Escrito nas Estrelas”. A música tema (que
toca o filme todo) “Calling You” cantada por Jevetta
Steele, foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original.
Aclamado por crítica e público, “Bagdad Café” é um dos
cult-movies dos anos 80.
O DVD
A qualidade dos DVD vendidos nas banquinhas
de revista está ficando bem melhor. Além de estarem
vindo filmes com um maior nível cultural, os defeitos
que eram constantes nos discos não ocorrem mais. O
DVD de “Bagdad Café” vem ainda com seleção de
cenas, galeria de fotos, biografias, filmografias, trailer
e prêmios recebidos. Nada atrás dos vendidos a preços
absurdos nas lojas. Com certeza esse DVD não deve
faltar na coleção de ninguém.

