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Em um disco que tem tudo
para se tornar divisor de
águas não só para a carreira
do jovem rapper baiano, mas
para o gênero em si, Baco
Exú faz de Bluesman, seu
segundo álbum, um manifesto
alto e claro contra o racismo
em tempos onde uma onda
conservadora luta para
reescrever a história.
por Anderson Oliveira

Preste muita atenção antes de apertar o “play” e
começar a ouvir Bluesman, segundo lançamento
da carreira de Baco Exu do Blues!
Todos sabem e nunca foi segredo que o rap
teve uma função social similar ao punk, mas
estamos diante de um disco especial, que pode
ser considerado um manifesto definitivo contra
o racismo e que supera – de longe – o já ótimo
Esú, CD de estreia de Baco lançado em 2017.
De início arrebatador, com direito a um sample
de Mannish Boy, clássico de Muddy Waters, o
artista baiano vai direito ao ponto. “Eu sou o
04

primeiro ritmo a formar pretos ricos / O primeiro
ritmo que tornou pretos livres”. Sim, estamos
falando do Blues, mas isso vai muito além do
gênero revelado em W. C. Handy na primeira
década do século XX.
Aprofundando seu discurso, Baco mostra que,
tal qual o blues, diversos movimentos musicais
só se tornaram “populares” após a aceitação da
sociedade branca, escancarando uma onda de
racismo que é descrito de forma tão clara que o
choque é inevitável em menos de 2 minutos de
disco.
Mas o manifesto de Baco vai muito além da
questão musical. Certeiro – e extremamente
agressivo – em seu discurso, o rapper escancara
uma enormidade de clichês da sociedade que
clamavam por um porta-voz à altura do absurdo
que é narrado.
“Eles querem um preto com arma pra cima / Num
clipe na favela gritando cocaína / Querem que
nossa pele seja a pele do crime / Que Pantera
Negra só seja um filme”, dispara ainda na faixa
que dá início ao disco.
E não é um desabafo. Em Bluesman Baco não
lamenta a situação em que se encontra, mas
exprime o sentimento de revolta em ver até onde
isso tudo chegou e como, absurdamente, tentase pregar a ideia de ausência de racismo em um
dos países com mais casos de intolerância no
05

Com participações bastante interessantes, caso
do trio curitibano Tuyo, em Flamingos, uma
das mais belas faixas do disco, Baco não é só
revolta. Sem se alimentar do ódio, mostra que o
rap pode ir muito além das mazelas sociais, mas
como instrumento de reflexão nas mais variadas
condições do ser humano. Tim Bernardes, outra
revelação da música nacional, dá as caras em
Queima Minha Pele, outra canção que prima pela
melodia e serve de contraponto em um disco
curto, mas tão direto que certamente assusta
àqueles que passaram a ver o rap somente
como entretenimento.
Um dos principais motes de Bluesman é, sem
dúvida, a capacidade de Baco em associar
temas tão pesados e profundos com elementos
de cultura pop. Maior trunfo do rap moderno,
a capacidade em trazer para o centro o que
antes parecia limitado à periferia dos grandes
centros proporciona uma reflexão muito maior.
É também essa a questão que o próprio Mano
Brown levanta em relação à seminal obra de seu
grupo, o Racionais MCs, no século XXI.

com embasamento bem pavimentado, abrindo
os olhos de quem está disposto a ouvir com
atenção cada verso. Um trabalho fácil diante de
um disco atual, mas com problemas do passado
se desenhando para um futuro tão nebuloso.
Em seu auge criativo, Baco surge já aos 45
do segundo tempo de 2018 com um disco
que precisa ser ouvido. Mais que isso, precisa
de atenção para que possa gerar a reflexão
necessária em quem ainda tem dúvida sobre a
triste realidade em que vivemos. E em Bluesman
tudo está claro, mas se há duvidas basta se
atentar aos versos em que o rapper baiano exalta
“Tudo que quando era preto era do demônio / E
depois virou branco e foi aceito eu vou chamar
de Blues / É isso, entenda Jesus é blues”.

Créditos: Divulgação

no mundo.

Última faixa de Bluesman, BB King é mais
que a referência ao ídolo-mór do Blues, mas o
compêndio de uma história que não pode ser
mudada nos livros de história.
“Só eu posso me descrever / Vocês não têm
esse direito / Não sou obrigado a ser o que
vocês esperam / Somos muito mais! / Se você

Assista ao documentário Gimme Shelter, dos
Rolling Stones, que conta a história do fatídico
show de Altamont, nos EUA. Nesse mesmo
documentário preste atenção em uma placa na
entrada do show. Um jovem anuncia a venda de
diversas substâncias, uma delas é a psilocibina,
enteógeno popular por efeitos similares ao LSD.
Agora avance quase 50 anos, já em 2018. É aqui
que a psilocibina retorna, não como substância
química, mas como um power trio que sabe
como poucos beber da cena que popularizou a
substância que deriva seu nome e que dá título
ao seu primeiro álbum, lançado pela Abraxas.

Promovendo o novo álbum, Bluesman, Baco disponibilizou um curta-metragem de oito minutos protagonizado pelo ator
Kelson Succi e que tem como trilha sonora três faixas do álbum, a direção é de Douglas Bernardt. Créditos: Divulgação

Abusando das conexões, Baco apresenta em
faixas como Minotauro de Borges referências
que ao serem dispostas em suas composições
apresentam o tamanho do paradoxo que é
o racismo. E assim se cruzam Usain Bolt e
Beethoven, Kanye West e Jack Kerouac. Tudo
06

não se enquadra ao que esperam / Você é um
Bluesman”!
É desabafo. É um misto de Malcom X com
Lutherking. De BB King com um Pantera Negra.
É Baco Exu do Blues. •

Formado por guitarrista Alex Sheeny, o baterista
Lucas Loureiro e o baixista Rodrigo Toscano,
o Psilocibina é mais um dos bons nomes que
surgem nessa que parece ser a cena mais
sólida do rock nacional nos últimos anos. Sem
nenhum apreço pelos formatos pop, o grupo
apresenta em seu álbum de estreia uma energia
impressionante, impossível de ser ignorada.
Natural do Rio de Janeiro, o Psilocibina fortalece
um movimento que cada vez mais abraça a

contramão do rock nacional. Mergulhando no
passado de riffs e distorções, agrega elementos
eletrônicos e sintetizadores para não deixar
ninguém alheio ao seu som, tal qual a substância
que faz referência em seu nome.
Presente em turnês da produtora Abraxas em
2018, o Psilocibina cava seu lugar na preferência
dos fãs de Stoner Rock muito além do RJ. Em
SP, abriu para os americanos do Earthless.
Primando pela intensidade, o disco de estreia do
grupo é feito para ser ouvido no mais alto volume,
agregando ao seu rock tão sólido elementos que
vão do jazz aos ritmos étnicos, deixando de lado
a nostalgia e apostando em uma identidade que
parece definir a cada dia mais a curta história do
grupo, que fez seus primeiros shows em 2017.
Disponível em todas plataformas, está na internet
e não é ilegal como a substância que lhe dá
nome, mas os efeitos... Se informalmente fala-se
que “a viagem que você tem ao experimentar um
enteógeno é a que você merece ter”, acredite...
ou melhor, ouça faixas como LSD, Trópicos ou
Supernova 3333... faz bem. Abre a mente! •
07
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Um dos nomes mais expressivos na música brasileira
durante os últimos anos, os paulistas do Bixiga 70
lançam Quebra-Cabeça, seu quarto trabalho de estúdio,
e mostram que a cultura brasileira e africana sempre
caminharam lado a lado no melhor disco de uma carreira
em ritmo de evolução.
por Anderson Oliveira
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Não se trata apenas de discípulos de Fela
Kuti, lendário músico e ativista nigeriano,
maior representante maior do afrobeat. Mas de
discípulos de Luiz Gonzaga, Gilberto Gil e tantos
outros que souberam como poucos sintetizar
a influência da música africana com as raízes
brasileiras. E baseado nessa feliz fusão nasceu
em 2018 o espetacular Quebra-cabeça, quarto
disco do Bixiga 70.
Mais experimental que outrora, o novo álbum da
big band vai do jazz ao forró, do ska ao afrobeat e
do reggae ao funk pronto para fazer dançar, mas

sempre com uma mensagem a dizer. Disposto
a romper de vez qualquer barreira capaz de
delimitar seu horizonte, o Bixiga 70 fez show de
lançamento em São Paulo, no SESC Pompeia,
com ingressos esgotados) pronto para se
consolidar como um dos mais inventivos nomes
da música brasileira no século XXI. E conseguiu.
Muito além do que criatividade, a música
do grupo paulista é fruto de uma imersão
musical milimetricamente desenhada, fundindo
expressões e movimentos artísticos até então
díspares. Outrora visto como um braço da
09
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música africana no Brasil, o som do grupo agora
mostra personalidade própria, surpreendendo
em um disco que certamente deve figurar entre
os melhores do ano.

...ele é amor

Lançado pela Deck e composto por 11 faixas,
Quebra-Cabeça é um verdadeiro furacão em
forma de música. Dividindo bem o protagonismo
da banda, formada por Cris Scabello (Guitarra),
Cuca Ferreira (Saxofone Barítono e Flauta),
Daniel Nogueira (Saxofone Tenor e Flauta), Daniel
Gralha (Trompete), Décio 7 (Bateria), Douglas
Antunes (Trombone), Marcelo Dworecki (Baixo),
Mauricio Fleury (Teclados e Guitarra) e Rômulo
Nardes (percussão).

Sem se repetir, Quebra-cabeça proporciona
diferentes sentimentos, ainda que ambos
desaguem em um verdadeiro baile quando
apresentado. Não se trata de uma viagem ao

Vivemos tempos sombrios. Polarização, extremismo e uma falta de
perspectiva permeia a vida de um povo que se tornou notável no
mundo justamente pela força de seu sorriso. Por isso falar de amor é
mais do que necessário na atualidade. E ninguém melhor que Erasmo
Carlos, que lançou em 2018 seu 31 º álbum, Amor É Isso.

Lançado em CD e vinil, Quebra-cabeça teve produção
musical assinada por produtor Gustavo Lenza (Curumin,
Céu e Lucas Santtana) e também pode ser ouvido nas
mídias da banda, como o Bandcamp - Créditos: Divulgação

continente africano, tão bem desenhado nos
primeiros lançamentos da banda, mas por
uma viagem ao mais profundo Brasil e nos
mais longínquos pontos do globo. É quando se
mostra notável o estudo realizado pelo grupo ao
construir um disco que passa longe da sensação
de ser uma colcha de retalhos. Tudo se une
como uma teia, tendo o grupo em seu centro.
Repleto de destaques, o disco apresenta faixas
como Primeiramente, Ladeira e 4 Cantos como
alguns dos vários bons momentos de um disco,
feito para ser ouvido sequentes vezes.
Mais do que nunca, a música do Bixiga 70
escancara de vez um mundo globalizado, mas
colhendo dele sempre o melhor de cada canto
do globo. Reflexo disso é a apresentação em
setembro que a banda fará em São Paulo ao
lado de um artista africano em um... festival de
jazz.

Formado há 10 anos, Bixiga 70 coleciona participações
em festivais como Glastonbury, North Sea Jazz Festival,
Roskilde, Womex, Jazz à Vienne, Womad Australia/Nova
Zelandia, entre outros - Créditos: Divulgação
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Sem coadjuvantes e exalando a nata da
música mundial, o Bixiga 70 justifica o respaldo
internacional e dá um passo decisivo para se
tornar uma banda referência para a geração que
faz parte. Vida longa ao Bixiga 70! •

Diferente do intenso Erasmo Rock and Roll Carlos ou da sensualidade
de Sexo, o novo trabalho do eterno Tremendão não abandona o rock
que o consagrou, muito pelo contrário, dá uma aula de harmonia em
meio a um punhado de composições que emocionam do início ao fim
de um trabalho que pode ser definido como sereno.
Descolado, Erasmo se mostra antenado ao que lhe cerca em Termos
e Condições, que teve a participação de Emicida e é responsável por
alguns dos melhores momentos do disco. Sereno, Erasmo assume seu
protagonismo e faz de cada faixa um ode ao amor e ao otimismo, caso
de Minha Âncora, outra que é impossível passar indiferente.
Amor – na voz de Erasmo – é isso! O amor pela mulher, o amor pelo
próximo, pela vida, pelo sol e pela música! Tão representado na faixatítulo do disco, esse sentimento muitas vezes invocado de forma piegas
ganha forma sem se perder na banalidade nos faz lembrar de como o
amor desapareceu de nossas vidas em tempos tão sombrios.
Mais que um aspirante a clássico da carreira, Amor É Isso tem uma
função social maior que vai muito além da música. Inspirado em outra
pérola do repertório do músico carioca, “Carlos, Erasmo”, de 1971,
força uma reflexão. Não é só um disco para ouvir, mas para sentir.
Não faltam destaques. Novo Love, Acareação existencial e Não existe
saudade no cosmos, com letra de Teago Oliveira, são só algumas das
que merecem o sagrado “repeat” durante uma audição cuidadosa.
Com composições de alguns dos maiores nomes como Dadi Carvalho,
Adriana Calcanhotto e Samuel Rosa, Amor É Isso é especial também
por retomar a parceria de Erasmo com Arnaldo Antunes e Marisa Monte,
hoje no colosso Tribalistas, além de Nando Reis. Esse gigantismo
mostra que o objetivo com o álbum não era só ser mais um trabalho ,
mas um projeto que tinha consciência de sua função social.
Tal qual nomes como Bruce Springsteen, Erasmo pode não ter hoje
tamanho respaldo comercial diante de um dinamismo tão grande na
música, mas sua marca está lá como um refúgio para quem esqueceu
que é preciso amor para viver. E Amor É Isso! •

Créditos: Divulgação

No primeiro single do disco, a faixa-título
ganhou clipe funciona como um organismo
que ganha vida a partir da música. E se você
se deixa contagiar, fica difícil ignorar o swing
proporcionado por uma cozinha e naipe de
metais tão bem construído como o do Bixiga 70.

por Anderson Oliveira
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entrevista

Um dos maiores nomes da guitarra moderna,
Tony MacAlpine é também pioneiro no
conceito de “discos de guitarristas” ao lado
de nomes como Steve Vai e Joe Satriani.
Dono de uma extensa
carreira solo e integrante
de inúmeros supergrupos,
o guitarrista encontrou
tempo para falar com a
Revista Som enquanto
divulga seu último álbum,
Death of Roses!
por Anderson Oliveira
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A construção de um legado
Tony MacAlpine: Agradeço todos os dias por
tudo o que conquistei. Tenho alguns bons
anos no mundo da música que acabaram se
transformando em um catálogo /repertório que
me permite elaborar shows com uma grande
variedade de estilos e músicas, incluindo
improvisos para serem realizados ao vivo.
Preparar um show hoje é simples e ao mesmo
tempo complexo, muitas coisas são levadas
em consideração quando visito certos países.
Atualmente tenho excursionado ao lado do
incrível baterista Gergo Borlai e o super groove
do baixista Peter Griffin, então a única certeza é
de que sempre nos divertimos ao vivo!
A relação técnica x feeling
Tony MacAlpine: Minha maneira de compor
música é talvez um resultado direto do estudo
de piano e, claro, do pedagogo. Eu nunca vi a
construção de músicas instrumentais como
vitrines para o violão, mas sim como pequenos
interlúdios sinfônicos pelos quais o violão é parte
da mecânica da expressão.

O projeto CAB (com Bunny Brunel, Dennis
Chambers e Brian Auger)
Tony MacAlpine: Durante os anos que realizamos
o CAB (com Bunny Brunel, Dennis Chambers e
Brian Auger) nos divertimos muito interagindo
musicalmente com nós mesmos e, curiosamente,
falamos sobre a gravação de outro CD da CAB
em algum momento no futuro. No entanto, todos
nós nos tornamos tão ocupados com muitos
outros projetos que não conseguimos juntar
tudo isso.

A música instrumental brasileira
Tony MacAlpine: O Brasil tem um passado tão
vasto e histórico na música e isso é muito bom,
embora eu não tenha um grande conhecimento
sobre ela.
Depois de de estar imerso na música desde
5 anos, eu sabia com certeza o que eu queria
estudar e o que me pareceu interessante. No
entanto, eu diria que quando se trata de ver
música ao vivo, nada substitui estar em outro
país que não é meu e experimentar um show
local ao vivo. Esta é, por exemplo, é uma das
coisas que eu gostaria de incluir em minhas
viagens e turnês como as que realizo pelo Brasil.

Estou muito feliz por termos tido o tempo que
fizemos para trazer essas músicas à vida,
especialmente o lançamento do Theatre de
Marionettes. Gravar com o lendário tecladista,
pianista e compositor Chick Corea foi uma grande
diversão musical e foi tudo isso foi muito mágico.
Ambas as sessões, se você as comparar, foram
feitas de maneira muito diferente. Por exemplo,
nós fizemos pré-produção nos primeiros álbuns
do CAB juntos como uma banda... mas o Theatre
de Marionnettes era muito diferente!

Os fundamentos relativos da música, como solos
e tempos, são de fato uma segunda natureza para
o aspecto geral do que estou tentando alcançar
(musicalmente falando, claro). As músicas têm
que permanecer interessantes para mim muito
tempo depois de terem sido compostas. Sempre
ter uma vida útil longa e serem independentes
das restrições de modismos de época.

A ligação com a guitarra
Tony MacAlpine: Há momentos que vivi no
mundo da música que são extremamente
importantes para mim, assim como acontece
com um estudante de artes que deve revisitar
certas obras constantemente. Ter a condição de
construir um caminho natural para a expressão
de meu instrumento é de grande importância
para minha história.
Tony MacAlpine em ação durante a turnê de
divulgação do álbum Death of Roses - Créditos:
facebook.com/tonymacalpineofficial

A música instrumental e sua mensagem
Tony MacAlpine: Quando eles dizem “música é
a linguagem universal” a mensagem não exclui a
música instrumental.

O dinamismo na produção de álbuns
instrumentais
Tony MacAlpine: Toda a construção da música
contemporânea se tornou mais produtiva e
simplista com a inclusão de computadores na
vanguarda da gravação de áudio. Com isso em
mente, estamos mais conectados ao público
e temos a capacidade de responder às suas
demandas e solicitar rapidamente.

A música instrumental possui uma linha lírica,
assim como as letras escritas das canções
vocais incorporam uma linha de música.

Hoje é muito mais fácil regravar uma faixa e
alterar os vários elementos de uma música ou
de um álbum inteiro. Quando eu compus os
dois últimos lançamentos eu estava gastando
bastante tempo fazendo shows ao vivo. Isso é
muito importante também e é parte integrante
do processo de criação de música de hoje.

Não que eu não tenha certas músicas com
letras que eu não amo, mas aquelas músicas
instrumentais, puramente sem vocais, nunca
seriam as mesmas se fossem mudadas!
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Eu não gosto de condições desconfortáveis na
música e desejo a abordagem mais consistente
para conseguir isso. Você sabe que estar livre da
mente é um grande passo na direção certa para
mim, e é claro que nunca perder o amor é passo
fundamental nessa direção. •

Eu sempre senti muita força na letra não escrita
porque eu sempre posso fornecer minha própria
interpretação para a peça e também acho que
eu posso ouvir muito mais tempo a música
instrumental.

Lançado em outubro, Death of Roses é o primeiro
álbum do guitarrista desde que ele se recuperou
de um câncer. Composto por sete faixas, dá
título à nova turnê do guitarrista - Créditos: http://
tonymacalpine.com/

Elas são o que são. Em outras palavras, você
não vai a uma pizzaria para comer sushi!

Capa de Death of Roses, lançado em 2018 - Créditos:
Divulgação
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Em seu mergulho definitivo no mundo do samba,
Maria Rita dá corpo a uma carreira que há tempos
se afasta do universo criado pela mãe, Elis Regina.
Saindo da zona de conforto e acertando em cheio
com seu novo lançamento, a cantora paulista se
consolida como uma das melhores da atualidade
e reafirma o que todos queriam ouvir... o samba
está mais vivo do que nunca!
por Anderson Oliveira

Créditos: Divulgação

Quando surgiu para o mundo da música, em
meados de 2003, Maria Rita era “apenas” a
filha de Elis Regina respaldada por um mar de
talento que revolucionou a música brasileira.
Não era pouco, mas também não fazia jus ao
talento da cantora paulista, que acertou em
cheio um público que clamava por uma música
de qualidade.

16

estúdio, o ótimo Amor e Música. Exaltando de
forma ainda mais clara seu mergulho no samba,
mostra que há tempos o gênero não vivia um
momento tão prolífico quanto nos últimos dois
anos.

Sem abusar da sombra que a cobria, mostrou
em seu disco de estreia um confortável e
revitalizado voo pela MPB e a bossa-nova
com a segurança de uma veterana. E assim
consolidou-se de vez como Maria Rita.

Reforçando sua parceria com o bamba
Pretinho da Serrinha, Maria Rita apostou em
composições que vão de nomes como Davi
Moraes, que assina boa parte das faixas do
disco como Chama de Saudade, Nos Passos
da emoção, Amor e Música, Cara e Coragem
e Cutuca, a Zeca Pagodinho, em Nem por um
Segundo.

Quinze anos passaram-se e nesse período
surgiram mais quatro discos de inéditas, que
somados a dois ao vivo e inúmeros projetos
transformaram Maria Rita em uma das principais
artistas do país. E é nessa condição que a
cantora paulista lança seu sexto registro de

Embora siga uma tendência, xiste algo
diferente no samba de Maria Rita. Tal qual
Criolo desempenhou em Espiral de Ilusão,
disco brilhante lançado em 2016, há uma
vivacidade nas interpretações da cantora que
impressiona. É como se cada faixa do disco
17

Produzida por Pupillo e Carlos Trilha, a compositora e
pianista carioca Taís Alvarenga lança seu primeiro álbum,
o ótimo Coração Só!
por Anderson Oliveira

brotasse instantaneamente da voz de seu
intérprete, como uma chama que se aquece a
cada nota desferida pelo rico instrumental de
seus respectivos discos.
Menos político que o do amigo Criolo, Amor e
Música exalta tais sentimentos que inspiraram
seu título em faixas que muito exigem de Maria
Rita. Isso é possível sentir, por exemplo, na
sequência Cadê Obá e Reza, onde essa chama
precisa ser dosada com um controle quase
inumano. É samba, mas não é só samba. E é ali
que a artista paulista mostra o tamanho de seu
talento.

Sem tentar reinventar a roda, Maria Rita desfila
seu poderio vocal por 12 faixas que ainda tem

Capa do álbum de Amor e Música - Créditos: Divulgação

como trunfo a presença de artistas como Arlindo
Cruz, em Saudade Louca, e Carlinhos Brown, em
Cadê Obá, além do próprio Pretinho da Serrinha,
em Reza, uma das mais marcantes do disco. É
quando temos a certeza de que, definitivamente,
não há como dar errado algo desse tamanho.
Ainda assim, nada disso seria possível sem um
artista de talento nato para segurar tamanha
responsabilidade. Em outras palavras, Amor e
Música é belíssimo do início ao fim, ainda que
vez por outra exagere em um brilho tão intenso
que se aproxime perigosamente do artificial.
Ainda assim, isso não é nada que tire o brilho de
um disco que consolida Maria Rita como uma
das artistas mais brilhantes da atualidade. Artista
que decidiu há tempos ser cada vez mais pivô
da renovação do samba, a filha de Elis Regina
agora só faz referência ao trabalho da mãe
quando lida sua ficha técnica. Musicalmente já
se torna impossível.

Maria Rita ao lado do amigo e colaborador de Amor e
Música, Zeca Pagodinho - Créditos: Divulgação
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E na cadência do principal gênero do país e
no brilho de sua voz, Maria Rita está feliz. Está
cercada de amigos como em uma roda de
samba onde ela dá as cartas e transita por todos
os cantos como se estivesse nele há tempos, o
que de certa forma é verdade. E aproveitando
a letra de Perfeita Sintonia, composta por Fred
Camacho, Marcelinho Moreira e Leandro Fab,
“agora você descobriu o meu grande amor”. É
o samba.•

Com ecos de Hiromi Uehara, pianista japonesa
que levou a música clássica a um novo patamar
graças à forma que toca piano, e da suavidade
de Aimee Mann, dona de uma carreira
irrepreensível, Tais Alvarenga tem em sua
música uma estrutura palatável demais para ser
fruto da cena alternativa, assim uma sonoridade
tão densa que só alguém alheio ao mundo pop
poderia conceber. Por esse motivo vale a pena
mergulhar em suas dez faixas, Coração Só é
tudo isso e talvez seja muito mais do que nossos
ouvidos possam captar.
Cercada de nomes de grosso calibre como
Pupillo, um dos mais inventivos músicos do país
nesse século, além de Carlos Trilha, reconhecido
por seu trabalho ao lado de nada menos que a
Legião Urbana, o trabalho de estreia da carioca
impressiona desde o início, algo inconcebível em
um momento onde o dinamismo das plataformas

digitais, hoje refém de uma gama incontável de
playlists, mas isso pouco importa para Tais, que
explora em cada faixa o melhor de si, construindo
uma obra completa e para ser admirada.
Formada na Berklee College Music, de Boston,
Estados Unidos, Tais carrega em sua música
uma carga cênica tão intensa que sua extrapola a
barreira do visual e invade o campo sinestésico.
Não a toa trilhas sonoras compõem sua
formação nessa volta ao Brasil, onde resolveu
transpor tudo isso em forma de disco. Nesse
caminho resolveu falar de amor, mas não aquele
amor piegas de comédia romântica. Há também
esse formato, mas acompanhado de uma carga
emocional em todo o disco que transforma suas
faixas em uma montanha-russa carregada de
drama, suspense e, claro, muito romance.
Composto ao longo de quase uma década,
o disco é o símbolo de sua maturidade e seu
lançamento acontece exatamente na hora
que parece ter maturado todos os caminhos
escolhidos ao longo de sua história. Tais
Alvarenga é completa e isso vai muito além
das composições e arranjos escolhidos em um
disco que tem tudo para cativar quem busca
uma música realmente autêntica. •

Créditos: Divulgação

Ainda que não seja novidade, o trabalho de
Maria Rita segue uma trilha iniciada anos atrás
com o mergulho no samba por artistas como
Marcelo Camelo, que também participa de Amor
e Música, em Pra Maria. O que difere nessa longa
estrada é o fato de Camelo, lá atrás, ter sido um
músico de outra vertente experimentando sua
paixão no samba, já Maria, hoje, é a realidade
do gênero.

Autenticidade, coragem e ousadia. Adjetivos
cabíveis especialmente a veteranos do mundo da
música, agora inseridos em torno da jovem Tais
Alvarenga. Embora pareça um certo exagero,
realmente fica difícil ignorar a qualidade do
trabalho de estreia da artista carioca, que lançou
em 2018 seu primeiro álbum, Coração Só.
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Fundador do grupo inglês Dr. Feelgood na década de 70, Wilko Johnson é muito
mais que um herói do rock.

Gravou um álbum com Roger Daltrey, excursionou por onde fosse possível e,
milagrosamente, se curou do câncer dois anos depois sem abandonar o sorriso
no rosto.
A música salvou Wilko Johnson e, em uma entrevista histórica, ele conta como foi
tudo isso aqui na Revista Som!
por Anderson Oliveira
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Dedicando-se ao gênero que tanto ama durante décadas, viu sua vida mudar de
vez quando foi diagnisticado com um câncer no pâncreas que levou os médicos
a lhe darem poucos meses de vida. Ao invés de encarar longas sessões de
quimioterapia preferiu fazer o máximo de shows que pudesse, aproveitando sua
“reta final” da melhor forma.
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A vida depois do câncer
Wilko Johnson: Eu tenho estado bastante
ocupado com minha banda (tenho um power
trio com Norman Watt-Roy no baixo e Dylan
Howe na bateria) e sigo sempre em turnê. Nesse
ano tocamos Reino Unido, diversos países da
Europa, Escandinávia e Japão.
Tocamos no Royal Albert Hall no último mês
de setembro e gravamos um novo álbum em
novembro que ainda foi lançado em 2018. Não
posso reclamar da vida, acho que foi um ano
muito bom.
Espero que as pessoas gostem do novo
material, muita gente diz que nasci novamente
e lembro até hoje de quando era jovem e ouvia
pela primeira vez a música de alguns bluesmen
que gravaram aqui antes de eu nascer, era uma
sensaçãoo fantástica para mim.
A parceria com Roger Daltrey
Wilko Johnson: Naquela época Roger sugeriu
que fizéssemos um álbum quando ele teve a
notícia de que eu estava condenado e ia morrer
de câncer. Na época eu disse a ele: “É melhor
fazermos isso rápido! Porque os médicos me
disseram que eu tinha apenas alguns meses de
vida”.

entendem - afinal, elas são muito, muito simples.
“Um! Dois! Três! Quatro! Eu te amo baby - vamos
dançar!”
A chegada da tecnologia
Wilko Johnson: Eu sempre fui muito primitivo –
só eu e meu violão. Eu nunca usei nem ao menos
pedais ou efeitos, apenas coloco minha guitarra
no amplificador e toco.
Nunca usei nenhuma tecnologia, nem mesmo
a tecnologia analógica simples, por isso a
tecnologia digital é algo de que eu sei muito
pouco. Eu não sei se isso facilitaria minha vida
e, portanto, eu não uso. Rock para mim é algo
simples, sou eu e meu violão.
Produzir o álbum Going Back Home foi
exatamente igual ao primeiro álbum de Dr.
Feelgood. (exceto pelo fato de que não consegui
ver os carretéis de fita girando e girando).

A participação na série Game of Thrones
Wilko Johnson: Foi uma ótima experiência ter
trabalhado na série Game of Thrones! Eu nunca
havia feito nenhuma atuação antes disso e fiquei
surpreso com o convite.
Eu gostaria de ter feito mais, cheguei a voltar
para a segunda temporada, mas o câncer me
parou. Mas não dá pra negar que foi uma grande
coisa, não foi?
Eu acho que quando foi transmitido pela primeira
vez eu apareci diante de mais pessoas do que
todas aquelas para quem toquei em toda a
minha carreira (risos).
O novo rock e sua popularidade
Wilko Johnson: Eu não sou diferente da maioria
das pessoas mais velhas e apenas ouço a música
dos meus dias de juventude – tenho certeza de
que algumas coisas boas estão acontecendo
agora, mas eu não sei nada sobre isso.

A música durante o período da doença
Wilko Johnson: O ano que passei esperando
morrer foi extraordinário. Tocar rock and roll
quando você sabe que não tem futuro faz você
ter que viver cada momento como se fosse o
último. É muito intenso!
Eu realizei nesse período alguns dos melhores
shows da minha vida e isso é inacreditável.
Depois da minha operação passei muito tempo
no hospital e em casa me recuperando.
Durante o período em que fiquei no hospital tive
muito tempo para ouvir música e sempre ouvia
a obra de John Lee Hooker, algo que é muito
simples e também muito poderoso. E posso
dizer com certeza que isso foi fundamental na
minha recuperação.
Um conselho para o futuro
Wilko Johnson: CONTINUEM TOCANDO SEUS
INSTRUMENTOS E DETONANDO POR AÍ!•

Wilko Johnson fez sua estréia como ator na consagrada série Game of Thrones. Nela, ele interpreta Ser Ilyn
Payne e foi confirmado no papel já em 2010. Ele apareceu inicialmente como ator convidado na primeira
temporada e retornou neste papel para a segunda temporada. Créditos: gameofthrones.fandom.com

Foi muito divertido fazer tudo nesse disco e
pensar que seria a última coisa que eu faria em
vida. Acabou que isso não foi a última coisa que
fiz e o sucesso do disco pegou todo mundo
de surpresa. Para se ter uma ideia eu recebi
um disco de ouro para o Going Back Home
enquanto estava deitado no hospital depois de
um trabalho pós-operatório (risos).
O poder da música
Wilko Johnson: Eu acho que a música popular
pode refletir o sentimento dos tempos, simples
assim.
A música é uma das melhores maneiras de unir
as pessoas e fazê-las sentir-se bem, e isso torna
o mundo um lugar melhor.
Mas a música influencia a sociedade e a política?
Acho que não. Eu ainda toco músicas que
escrevi nos anos setenta e as pessoas ainda as
23

Ao lado de Roger Daltrey, com quem lançou o
premiado álbum Going Back Home, ainda durante
o período em que foi desenganado pelos médicos.
Posteriormente Wilko Johnson ainda gravaria outro
álbum de inéditas - Créditos: Avax Home
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Verdadeira entidade do blues, Buddy Guy mostra em The
Blues Is Alive And Well uma vitalidade que comprova a
relevância do gênero mesmo na reta final de sua geração
de ouro. Ao lado de convidados e afiado no repertório,
o bluesman americano renova os votos de quem um dia
achou que o blues andava mal das pernas.
por Anderson Oliveira

BB King, Muddy Waters e... Buddy Guy.
Claro, existem muitos outros que podem
ser chamados de lendários, tal qual Robert
Johnson, Lightnin’ Hopkins... mas não há
como negar que essa trinca de artistas citada
no início do texto foi fundamental por levar o
blues a um novo patamar.

pelo blues que lhe tornou um embaixador
do gênero a ponto de fazer com que alguns
de seus discípulos jurassem em seu palco
levarem essa bandeira quando o mesmo fosse
embora. Foi assim com Quinn Sullivan, que
hoje é visto como um prodígio para o futuro
do blues. Foi assim com Jonny Lang e com
certeza será com muitos outros.

Da trindade apenas Buddy Guy segue em
atividade e lança agora seu 18º álbum de
estúdio, The Blues Is Alive And Well, que como
o próprio título diz, mostra que o blues segue
mais vivo do que nunca!

Para Buddy Guy nunca foi só música. E
diante disso, fazia-se necessário mostrar que
o gênero, hoje restrito a um mercado muito
específico e distante das FMs, vive um bom
momento.

De fato, talvez até mais que Muddy Waters e
BB King, Buddy nunca escondeu uma devoção

Recheado de convidados do primeiro escalão
da música, The Blues Is Alive And Well
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impressiona pela vitalidade. Com um time que
inclui artistas como Jeff Beck, Mick Jagger e
Keith Richards, o álbum apresenta um trabalho
sólido e que em nada deve ao seu repertório
tão consagrado. Uma tônica que já podia ser
sentida em seu último álbum, Born to Play Guitar,
um petardo que, não por acaso, lhe rendeu o
Grammy como Melhor Álbum de Blues.
Com a experiência de quem deu forma ao blues
de Chicago, Buddy desafia seus amigos Jeff
Beck e Keith Richards na espetacular Cognac
em um duelo de prender o fôlego. Dono de um
sorriso que é sentido a cada fraseado proferido,
o guitarrista abusa dos solos como se tudo
fosse gravado ao vivo na minha ou na sua sala
de casa.

repertório de 15 faixas sem repetir uma mentira
que um dia se arriscou a transformar-se em
verdade. Só não vê quem não quer.

disco estranho

Ainda com uma voz potente, Buddy Guy
consegue impressionar pela vitalidade com
que canta cada música, sem abandonar seu
protagonismo enquanto mostra-se ciente de
seu papel como porta-voz do mais puro dos
gêneros musicais. Não há glamour, muito menos
um aparato que faça com que seu novo trabalho
possa soar fora do contexto tão explorado
durante a carreira. É puro coração.

Hoje a vertentes mais popular do planeta e base para a música pop, a
música eletrônica se tornou a menina dos olhos para quem se propôs a
dar o passo seguinte na tão buscada “evolução da música”.
Claro, tudo isso foi um processo muito gradual. No Brasil, por exemplo, só
nos anos 80 foi possível sentir os efeitos da house music, especialmente
pela chegada da disco music. Mas e na África? Vivendo os últimos
anos do apertheid, o continente sentiu o reflexo desse processo, o
que contrasta com sua rica história musical. E é baseado nisso que
Pantsula! - The Rise Of Electronic Dance Music In South Africa, 1988-90
é feito. Tal qual uma enciclopédia, reconstrói os primeiros hits da dance
music que surgiram na África do Sul e botaram o país para dançar.

Faixa mais acessível do disco, a homônima The
Blues Is Alive And Well, claro, reconhece que
os tempos não foram fáceis. Fala em traição,
algo que pode muito bem ser referência ao
destino que Jonny Lang teve musicalmente
ao se enveredar pelo soul e se perder com os
problemas de álcool. Também fala sobre boatos
infundados sobre o rumo de sua paixão paixão
pelo blues, mas exalta de forma clara que:

Em tempos onde a EDM reina absoluta, ouvir Pantsula! é uma experiência
intrigante. Composto por faixas onde os dialetos locais dão o tom, o
disco relembra bem os primeiros passos do breakbeat, uma fusão de
hip hop e funk, mas com um ingrediente especial: a música africana.

“As long as I am breathing / And my heart’s still
beating / I got my story to tell / I know the blues
is alive and well”

Esse caso tórrido de amor volta forte em Bad
Day, faixa que evoca o melhor lado de seu
trabalho, assim como em You Did The Crime, um
dueto com aquele que pode ser considerado um
dos seus maiores fãs, Mick Jagger. Outro que já
mostrou não ter perdido sua veia bluesera desde
que lançou Blue & Lonesome.
Vertente que hoje pouco se alinha ao pensamento
jovem, o blues de Buddy Guy em seu último
trabalho ao menos quebra um dogma que
de tanto repetido pareceu se transformar em
verdade, que é a repetição.
Versátil, o disco caminha por todo seu extenso
26

Com seu marcante sorriso e rodeado de grandes nomes
do mundo da música, Buddy Guy estampa a capa de
The Blues Is Alive And Well, lançado em 2018 - Créditos:
Divulgação

Ainda em plena atividade, Buddy Guy encerra
o repertório de The Blues Is Alive And Well com
uma exclamação.
Não é a toa que o título do disco soa tão ufanista.
Mais do que rebater críticas sobreo blues atual,
o guitarrista americano quer mostrar que ele
próprio vive um auge de carreira ao ter a chance
de fazer algo tão intenso com seus 81 anos
muito bem vividos. Por isso jamais acredite em
boatos sobre o blues antes sem ouvir sua maior
voz decretar. Ele vai muito bem, obrigado. •

Créditos: Divulgação

“Enquanto eu estiver respirando E meu coração
ainda está batendo Eu tenho minha história para
contar Eu sei que o blues está vivo e bem”

Pantsula! é composto por faixas que embalaram o Shangaan River Club,
localizado na África do Sul. Compilado pelos experientes DJ Okapi e
Antal, resgatam faixas que exploram a estrutura que marcou a dance
music americana do fim dos anos 80, soando até então ingênuas e
produzidas de forma amadora, mas muito, muito dançantes.
Inspirado por ritmos étnicos, em nada as faixas do disco remetem a
algo já ouvido antes, especialmente para quem tem em mente a música
americana. São remixes que ganham corpo inspirados no afrobeat
de Fela Kuti e, principalmente, no uso dos primeiros sintetizadores
produzidos no país. Isso fica claro em faixas de nomes como a Ayobayo
Band e S.Y.B., soando como uma versão turbinada do ícone nigeriano.
Apostando em uma música que “grude”, às vezes fica difícil acreditar
que estejamos falando de faixas produzidas entre 1988 e 1990, mas não
demora para perceber a riqueza da música africana. A versão de Ma
Hero, de Spirro, é o embrião do que anos depois poderia ser visto na
música da dupla franco-camaronesa Les Nubians.
Assim como todos os álbuns dessa seção, Pantsula! não é feito para ser
ouvido uma única vez. Mesmo calcado na repetição, o disco esconde
elementos que reafiram a riqueza musical de um continente que demorou
para sentir o peso da liberdade, mas nunca deixou de dançar. •
27
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entrevista

Depois de um acústico que revolucionou o rock nos anos
90, os Titãs retornaram em 2018 com mais um projeto
ousado, Doze Flores Amarelas, uma ópera-rock em três
atos que comprova o que todos já sabiam. Eles são
verdadeiros Titãs do rock nacional!
A Revista Som conversou com a banda sobre tudo o que
cerca a ousada ópera-rock Doze Flores Amarelas!
por Anderson Oliveira
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Erros e acertos são duas faces de uma mesma
moeda no mundo do rock. Entre ambas as
facetas só uma coisa catalisa o julgamento do
público e da crítica, a coragem. E isso os Titãs
tem de sobra.
Depois de revolucionar o rock nacional nos anos
90 com seu Acústico MTV, quando desplugou
os instrumentos da banda e gravou o disco
mais vendido da história do país, os paulistas
encararam a desconfiança com a saída de
alguns de seus integrantes e ainda assim
continuou arriscando. Fez covers, suavizou sua
música para depois retornar ainda mais pesado.
E agora em 2018 conseguiu novamente chocar
ao lançar uma ópera-rock composta por três
álbuns e recheada de polêmica.
Mais do que música, Doze Flores Amarelas é
teatro, artes visuais e puramente rock and roll.
Escrita por Hugo Possolo e Marcelo Rubens
Paiva, conta a história de três meninas estupradas
por cinco homens e as consequências que o
crime trouxe a todos. Aborda temas polêmicos
e passeia por assuntos atuais, que vão de
tecnologia a drogas.
Com nova formação, que conta hoje com Branco
Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto no comando
da nave, os Titãs voltaram a ser grandes,
literalmente. Tem ainda Beto Lee na guitarra
e Mario Gabre na bateria, além das vocalistas
Corina Sabbas, Cyntia Mendes e Yás Werneck,
que dão vida às protagonistas do disco, Maria A,
Maria B e Maria C.
Disponibilizado em todas as plataformas, o
disco desafia a lógica moderna das playlists e
conta uma história integrante, utrapassando
todas as paredes que delimitam o rock. Com um
lirismo que vai muito além de onde a banda já
havia caminhado em sua carreira, se desafia a
soa maior que o próprio Titãs, ainda que isso
seja bem difícil.
Doze Flores Amarelas é único. Desafiador. E
a Revista Som conversou com a banda para
saber tudo o que envolveu esse que é um dos
lançamentos mais ambiciosos da carreira da dos
Titãs, que já gravou um DVD do disco e mostrou
que o rock vai muito além do que se ouve.
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A produção de Doze Flores Amarelas
Titãs: Acredito que este seja, com certeza,
um dos nossos projetos mais interessantes. O
processo todo foi longo e deu muito trabalho,
mas, para compensar, também foi muito
prazeroso e instigante.
A nossa vontade era de contar uma historia
com canções, ou seja, sendo uma banda, fazer
uma Ópera-Rock. Convidamos dois amigos – o
Marcelo Rubens Paiva (escritor e jornalista) e
o Hugo Possolo (ator e dramaturgo) para nos
ajudar a fazer um primeiro esboço da trama.
Depois de termos definido a linha mestra da
história, começamos a compor e uma coisa
passou a alimentar a outra.
A princípio, iríamos fazer um DVD e registrar a
encenação propriamente dita, mas resolvemos
gravar primeiro um disco de estúdio. Pareceunos que só assim poderíamos definir os
arranjos e formatos das canções da maneira
mais adequada. Antes de entrar em estúdio
optamos por chamar três cantoras-atrizes para
fazer alguns duetos e vocais. Afinal de contas,
as protagonistas de Doze Flores Amarelas são
três mulheres e isso não poderia ser ignorado.
Criamos
também
pequenos
interlúdios
instrumentais (compostos em parceria com o
Jaques Morelenbaum) e inserimos alguns textos
falados para costurar a história (narrados por
ninguém menos que Rita Lee).

lidar com tais temas na Ópera-Rock?
Titãs: Acho que trabalhar nesse registro foi algo
a que estávamos acostumados. De qualquer
forma, quando temas são sensíveis assim, é
sempre bom ponderar/avaliar o está sendo dito.
Concordo, em termos, com Alice Cooper. Em
todo caso, mais que chocar, o que interessa é
tocar as pessoas, dizer algo que faça sentido em
suas vidas e faça conexão com o nosso tempo.
Tratamos, fora do assédio e da violência sexual,
de drogas, relação de pais e filhos, tecnologia
tóxica, paixão, religião, ódio etc. São temas que
nos interessam e nos motivam.
O desafio de lançar três álbuns e lidar com o
dinamismo da música digital
Titãs: Embora não pareça, a nossa prioridade
é sempre artística. Desta vez tentamos fugir
propositalmente do lugar comum. Depois
tivemos que adequar o nosso projeto ao que
existe, claro. No nosso caso, o fato de serem
três atos, 29 faixas etc, tem despertado a
curiosidade das pessoas em geral (como há
muito tempo não acontecia) e provocado uma
reação muito positiva da nossa base de fãs.
Ainda é muito cedo para saber o que vai acontecer
com Doze Flores Amarelas, mas acredito que
foi quando mais arriscamos que mais fizemos

sucesso. Foi assim no Cabeça Dinossauro e no
Acústico. Então há uma pequena chance (risos).
A influências de Doze Flores Amarelas
Titãs: Diria que tudo o que foi feito dentro desse
registro nos influenciou bastante. Procuramos
escrever, sempre que possível, canções que
funcionassem também fora do contexto da
Ópera. Isso é algo que o Pete Townshend sempre
enfatizou ao falar de Tommy e Quadrophenia.
Tentemos trilhar o mesmo caminho…
A diversidade musical da Ópera-rock
Titãs: Doze Flores Amarelas tem muita diversidade
musical. Inclusive coisas que nunca havíamos
feito antes. O uso do piano de forma ostensiva,
as vocais femininos e a narração falada, por
exemplo, são novidades. Mas nada disso foi
gratuito, pelo contrário, fomos chegando aos
arranjos e instrumentação para poder “contar” a
história da melhor maneira possível.
Doze Flores Amarelas é tão ousado quanto
Acústico MTV na carreira dos Titãs?
Titãs: É difícil comparar qualquer coisa com
o nosso “Acústico MTV.” Excedeu todas as
nossas expectativas, inclusive as do mercado.
Mas desconsiderando esse aspecto, acho
que os dois são projetos ambiciosos e bem
realizados. Queremos acreditar que sempre vai
haver espaço para coisas assim. •

Depois de gravar e mixar o disco, começamos
ensaiar num galpão com toda a equipe e fomos
definindo a encenação junto com o Otavio
Juliano (cineasta que também dirigiu o DVD) e
o Hugo. Figurinos, projeções, coreografias etc,
tudo foi definido nessa etapa.
Estreamos o espetáculo no festival de teatro em
Curitiba e fizemos uma pequena temporada
no SESC Pinheiros. Em seguida, gravamos o
DVD no Teatro Opus. Foi um longo e trabalhoso
processo…
Doze Flores Amarelas é um trabalho forte.
Certa vez Alice Cooper disse que no século
XXI poucas coisas na música seriam
capazes de chocar o público por causa
da internet. Diante disso, foi complicado

Titãs em apresentação da ópera-rock Doze Flores Amarelas - Créditos: facebook.com/titasoficial
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principal
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por Anderson Oliveira
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Era para ser o grande lançamento de hip hop
do ano. E talvez seja, de uma forma ou de outra.
Funcionando como uma sequência do álbum
Views (2016), ao qual pouca gente guarda
alguma lembrança que não seja a belíssima
foto de sua capa, o novo registro de Drake é
grande. Gigante na verdade, afinal, trata-se
de um álbum duplo recheado de expectativas,
mesmo que essa gire em torno de futilidades
que não condizem com a realidade de um
mundo que clama cada vez mais por uma
geração contestadora e que não aceite tantas
injustiças e absurdos.
E de fato Scorpion é um ótimo disco,
musicalmente falando. Conta com produtores
do primeiro escalão, compositores de mão
cheia e nasceu com videoclipes extremamente
bem produzidos e que podem ser muito bem
considerados quase curtas oriundos da mente
de alguém que pretende superar alguns de seus
rivais – entenda aí especialmente Kanye West e
Pusha T – em uma batalha invisível onde todos
ganham, menos o público.
Para quem não conhece Pusha T, basta apenas
lembrar da faixa Good Goodbye, lançada pelo
Linkin Park no álbum One More Light. Era ele. Já
Kanye West dispensa apresentações. E sim, ele
também lançou um novo álbum recentemente.

Mesmo com uma quantidade incontável de
rimas, o que acontece em Scorpion beira
o marasmo. Está tudo extremamente bem
produzido, como por exemplo faixas como
God´s Plan e I´m Upset, que rapidamente
atingiram o topo das paradas e tiveram seus
videoclipes aclamados em diversos canais.
Fruto disso é um disco de platina logo no
primeiro dia de lançamento de um álbum que
teve seu início divulgado há seis meses, quando
o rapper lançou o EP Scary Hours e gerou uma
gama considerável de expectativas.
O problema é que ao longo dessa estrada,
monótona, Drake pouco diz a quem está
disposto a ouvi-lo. No lugar do questionamento,
inúmeras ironias e frases de efeito como se
fosse uma vítima de um mundo opressor que
tenta a qualquer custo devorá-lo antes de cada
faixa lançada. E claro, pequenas alfinetadas em
Kanye e Pusha T, algo que só quem se dedicar a
ler extensas letras e colocar cada uma delas em
um contexto extremamente específico poderá
compreender. Caso contrário, soa apenas mais
um delírio megalomaníaco de alguém que se
acha perseguido... ou nem isso.

tudo se resume a contratos com gravadoras,
ironias em composições e uma disputa por um
reino onde não existe rei. Claro, tudo parece soar
mais profundo que isso, mas a busca pela vitória
nessa sequência de eventos simplesmente
caminha para saber quem é o maior (e não
melhor) rapper da atualidade. E nisso, não
adianta, Drake é insuperável.

Claro, inicialmente pensamos numa rivalidade
similar àquela que vitimou 2Pac e Notorious Big
e que voltou à pauta com a série Unsolved, do
Netflix, contando com o depoimento de um dos
acusados à beira da morte. Mas nessa questão
entre Drake e Kanye West/Pusha T nada disso
importa. São motivos muito mais fúteis que
estão em jogo.

Ainda que todos conheçam Kanye por suas
polêmicas, fica difícil ignorar a forma como
Scorpion bombardeou ao longo de 2018 todas as
plataformas possíveis e imagináveis. Quebrando
recordes nos quatro cantos do mundo, o disco
tem uma quantidade de “plays” autorizados digna
de um rockstar. De um popstar! Exatamente a
que se propõe Drake.

Diferente de 2Pac, o autor de Scorpion não quer
mudar a sociedade americana, muito menos
seus rivais nesse caso. Todos cantam (e Drake
canta muito mais por ter colocado faixas tão
extensas em um único disco), mas não dizem
nada. Ou ao menos nada que possa ter conexão
com um universo que não seja o seu. Flutuando
entre o R&B e o soul, Drake até consegue atingir
bons momentos no disco, mas não consegue
estabelecer uma ligação com o seu ouvinte,
afinal, o sucesso que está em jogo é o dele, não
o seu.

Você com certeza se pergunta qual a razão
disso tudo. Por que atacar dois rappers em
evidência? Ao invés de uma disputa ideológica,

Capa de Scorpion, álbum de Drake que já contabiliza
3.692.000 discos vendidos nos EUA- Créditos:
Divulgação

Há também uma gama de alfinetadas.
Especialmente em 8 Out of 10, quando dispara:
“Muito rico para quem? Vocês ficaram ricos
novamente / Quem segura o microfone e gosta
de matar seus amigos?”.
Com Scorpion, lançado em junho de 2018, Drake quebrou o recorde dos Beatles na Billboard e atingiu um bilhão de
reproduções em streaming do álbum, que se tornou o primeiro a atingir um bilhão de reproduções por streaming na
primeira semana e também estrear como número 1 da parada de álbuns Billboard 200. - Créditos: Divulgação
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Para todo herói, o vilão. No caso de Drake, Kanye West
(esquerda) e Pusha T (direita) são o foco de ironias, desafios
e, principalmente, disputa pela coroa de maior rapper da
atualidade - Créditos: Divulgação

A referência à morte de Big e 2Pac entra em
jogo em Survival, quando relembra com certa
ironia:
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“Eu vi esse filme uma centena de vezes, eu
sei para onde está indo / Perceba que alguém
tem que morrer quando ninguém resolver
isso / Manos jogando com sua vida por algum
conteúdo / Esse é o tipo de loteria que poderia
ter seu cabeça escolhida”.

compara mundialmente quando Kanye West
pode ser o alvo das afirmações. E tudo ao
longo de faixas que vão de 6 a 8 minutos com
batidas suaves, até belíssimas, ostentando uma
realidade do qual 99% dos americanos nem tem
ideia do que é.

E ainda complementa dizendo que “Toda essa
desordem, nenhuma resposta/ A coroa está
quebrada em pedaços, mas há mais em minha
posse / Há muito em minha posse”, afirmando
ser realmente o dono do pedaço.

De questionador, dois dos mais aguardados
discos de hip hop lançados em 2018 pouco
acrescentam a uma sociedade que caminha para
trás e clama por um porta-voz. Diferente de uma
busca por união, o novo lançamento de Drake
parece buscar simplesmente a paz, mas não a
do público e sim a sua paz. Tudo isso enquanto
o mundo pega fogo.

Adotando um tom mezzo pacifista e mezzo
irônico, logo dispara contra Pusha T em
Emotionless, que teve a colaboração de Mariah
Carey:
“Eu não estava escondendo meu filho do mundo
/ Eu estava escondendo o mundo do meu filho
/ De almas vazias que acordam e procuram para
debater / Até você olhar para sua semente, você
nunca pode vai entender”.
Não é preciso muito esforço, está claro que
o grande alvo é Pusha T, que embora tenha
destaque na cena americana, em pouco se

Abrindo caminho para uma estrada que
pode desovar em projetos mais audaciosos
musicalmente, não há dúvidas de que há mais
acertos do que erros em Scorpion, mas nenhum
deles parece ter força suficiente para chamar
a atenção como Kendrick Lamar em To Pimp
a Butterfly, que é visto aos quatro cantos do
mundo como uma aclamação universal. Também
não é possível ver nos videoclipes até então
divulgados algum sentimento desperto como
em This Is America, de Childish Gambino. Em
especial nos vídeos de God´s Plan e I´m Upset,
a única coisa que se percebe e uma tediosa
maratona de ostentação dentro de um universo
particular.
Diante disso tudo, Scorpion nasce como uma
utopia, um autêntico mundo paralelo onde
Drake, Jay-Z, Kanye West e tantos outros com
nomes repletos siglas não correm risco de serem
escorraçados pela polícia voltando para casa.
Também não correm absolutamente nenhum
risco de serem assassinados por seus rivais,
mesmo evocando até em tom histérico essa
possibilidade.

Drake em turnê de divulgação de Scorpion, quando se
apresentou para um lotado Madison Square Garden, em
NY - Créditos: Divulgação
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Maravilhosamente produzido, Scorpion é a
síntese de alguém que tem outras prioridades
que não sejam mudar o mundo ou questionar
o sistema que oprime seus fãs. É como pensar
em futebol imaginando que tudo se resume a
Cristiano Ronaldo e Messi em uma disputa pela
bola de ouro. E enquanto os números colocam
Drake na crista de uma onda invisível... viva o
novo rei. •
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Febre nos quatro cantos do planeta, a zumba é hoje uma
das modalidades mais praticadas por todos que buscam a
junção de música com saúde. A Revista Som mostra agora
a história de Beto Perez, o colombiano que revolucionou
o conceito de dança e aeróbica no século XXI.
por Anderson Oliveira

Nascido em Cali e hoje com 47 anos, Beto
Perez sempre foi apaixonado por música. Filho
de mãe solteira, trabalhava em três empregos
aos 14 anos para sustentar a família e não tinha
condições de fazer aulas de dança, o que não
o afastou dos ritmos quentes do continente e
o fez aprender de forma autodidata a lambada.
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Apaixonado pelo ritmo, venceu um dos
mais importantes concursos do país, sendo
aceito posteriormente em uma das principais
academias de música de Cali. Foi ali que
desenvolveu de forma técnica seu talento até
embarcar em 1999 para a terra do Tio Sam em
busca do sonho americano.
Trabalhando em academias como professor
de ginástica aeróbica, Beto Perez certo dia
esqueceu em casa suas fitas cassetes com
o repertório cheio de batidas que dava ritmo
ao seu trabalho e acabou fazendo uso de
músicas que ouvia para lembrar de sua paixão
na Colômbia, explorando ritmos caribenhos,
tal qual a lambada e a salsa. Deu certo. Não
demorou muito para o instrutor se tornasse
um dos nomes mais requisitados em Miami,

Créditos: Divulgação

Seja pela preocupação com a saúde ou pelo
calor de ritmos como salsa, merengue, mambo
e até o hip hop, uma coisa é inegável. Todo
mundo conhece alguém que pratica a zumba
depois do trabalho ou mesmo nos finais de
semana! Modalidade que se tornou febre nos
últimos anos, a atividade que funde aeróbica
com música se tornou revolucionária pelas
mãos (e braços, pernas e o largo sorriso) do
colombiano Beto Perez.
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De acordo com a Associated Press, publicação
americana, a modalidade criada por Beto Perez
foi capaz de moldar a música latina nos Estados
Unidos através de artistas que passaram a
desenvolver suas músicas especialmente
voltadas para a prática da Zumba. No Brasil
quem é responsável por esse trabalho é a cantora
baiana Claudia Leitte, que tem videoaulas de
muitos de seus sucessos sendo executados ao
lado de Beto. E se engana quem pensa que a
música inglesa escapou dessa onda nos anos
seguintes.

Beto Perez em ação durante uma das atividades no Zumba Cruise, que acontece anualmente - Créditos: Divulgação

onde passou a ser a bola da vez. Nascia ali o
fenômeno chamado Zumba.
Diferente da salsa ou do merengue, a Zumba não
é exatamente “mais um” ritmo musical, mas a
junção de duas modalidades que caminham lado
a lado buscando a satisfação física e psicológica
de seu praticante. Não se trata somente de aulas
de ginástica aeróbica ou o aprendizado das
quentes danças latinas, a Zumba vai mais além
e o resultado não podia ser melhor.
Contando com o patrocínio de Alberto Perlman
e Alberto Aghion, empresários colombianos,
Beto Perez passou a gravar videoaulas e aplicar
sua modalidade através de aulas à distância a
partir de 2003, apresentando um modelo de
negócios que três anos depois se transformaria
na multimilionária Zumba Fitness LLC, empresa
responsável pela produção de material em vídeo
distribuído para muito além da movimentada
Miami. Antes já requisitado pelas estrelas, Beto
Perez viria a se tornar um fenômeno cada vez
maior.
E a ascensão da Zumba Fitness LLC assusta, de
verdade. São centenas de instrutores treinados
diretamente pelo colombiano e uma gama quase
interminável de videoaulas distribuídas mundo
afora para a disseminação de uma das práticas
mais empolgantes de todos os tempos.
Existem inúmeros fatores que corroboram com
o sucesso de Perez. A ideia de transformar a
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Zumba em uma celebração da vida e do bemestar conseguiu romper um padrão que por
anos afastou muitas pessoas das academias.
Some a isso o crescimento da popularidade
da música latina no mundo através de artistas
como Shakira e Jennifer Lopez, que se tornaram
garotas-propaganda da modalidade, e pronto.
Fica difícil imaginar onde a Zumba poderia não
chegar.

Afim de estabelecer uma linguagem única e
manter controle de sua modalidade, foi criada
a Zumba Fitness Dance Party, sequência
de álbuns que explora uma gama surreal de
remixes que vão de Rihanna a a-ha, passando
por Michel Teló e pelo rapper americano Busta
Rhymes. Tudo isso para dançar a Zumba, ou
praticar... tudo depende do ponto de vista de
quem resolveu abraçar a busca por bem-estar

de Beto Perez.
Pouco mais de uma década desde a criação
da Zumba Fitness LLC , estima-se que existam
oficialmente mais 160 mil estabelecimentos
credenciados para a prática da Zumba ensinada
por Beto Perez. Esses espaços já estão
presentes em 185 países e contam com mais
de 180 milhões de pessoas que já praticaram ou
praticam a Zumba.
Com linha de roupas especial, inúmeros produtos
e até uma gravadora, a Zumba mostra que não é
uma moda passageira e segue alheia ao caráter
segregador de inúmeros movimentos nascidos
nos últimos anos.
E seguindo até hoje os ideais de Beto Perez,
o Sr Zumba, sua modalidade tornou-se nos
quatro cantos do planeta uma autêntica filosofia
de vida porque a vida sempre foi uma grande
celebração. •

Sucesso em todos os ritmos e formatos, algumas das caixas com diversos DVDs de azumba podem ser
encontrados em qualquer site pela internet, aumentando e inspirando ainda mais os praticantes da modalidade
criada por Beto Perez. Créditos: Amazon

Desenvolvida sob medida para o mais variado
público, a Zumba ganhou movimentos
específicos e temáticas diferentes para se
adequar ao perfil de seus praticantes. Para se ter
uma ideia desse universo, basta alguns minutos
em um mecanismo de busca na internet para
encontrar videoaulas de Zumba Toning, Aqua
Zumba, Zumba Sentao, Zumba Gold, Zumba
Gold-Toning, Zumba Kids e Zumba Kids Jr. Não
importa a idade ou espaço, a prática de Beto
Perez pode ser praticada sem sacrificar seu
idealismo e contando com uma variedade quase
assustadora de celebridades que se voltaram
para esse tipo de prática.
Ao redor do mundo não faltam exemplos de
artistas que se tornaram embaixadores da
empresa fundada pelo colombiano. Antes
limitada somente a alguns grupos latinos,
a Zumba logo trouxe para baixo de si uma
verdadeira avalanche de artistas latinos como
Don Omar, Pitbull e Daddy Yankee, esses últimos
um bom exemplo do tamanho da Zumba na
América do Sul.
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memória

por Anderson Oliveira

A história do The Fugees é certamente uma das mais intrigantes do mundo da
música. Formado por Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel, o trio atingiu o
auge da carreira em pouco mais de dois anos para então encerrar abruptamente
a atividades. Depois de lançar o disco que se tornou a voz de uma geração, o
seminal The Score, em 1996, o grupo não aguentou a pressão e resolveu se
separar em comum acordo para que cada integrante um trilhasse seu caminho.

Créditos: Divulgação

Foi diante desse panorama que a vocalista Lauryn Hill revolucionou a música e
subiu um degrau ao lançar dois anos depois o ótimo The Miseducation of Lauryn
Hill, disco que deu uma nova roupagem para a soul music e revolucionou um
gênero que parecia fadado à estagnação naquele momento.
Com pitadas de hip hop, reggae e jazz, o primeiro trabalho de Lauryn Hill
reposicionou a soul music no mainstream como há tempos não se via. Claro, isso
significa que naquele momento não havia soul music, muito pelo contrário, mas
uma transição parecia caminhar a passos de tartaruga até um novo zeitgeist.
Depois de sofrer com um hiato durante o fim dos anos 80, era das grandes
divas, o estilo que consagrou nomes como Aretha Franklin precisava de sangue
novo e ele veio com a vocalista do The Fugees em seu primeiro trabalho solo.
E não a toa, tudo o que cercou Lauryn Hill nesse processo veio do passado. Na
época diante de sua primeira gravidez ao lado de Rohan Marley, um dos – muitos
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– filhos de Bob Marley, e vivendo um turbilhão
de emoções enquanto morava nos Estados
Unidos, a cantora se via pressionada pela
mídia aumentando a desconfiança após o
encerramento da história com seu ex-grupo,
decidindo assim abrir todo um leque de
influências para dar forma a um disco que viesse
na contramão de The Score.

Jamaica, onde escolheu o lendário estúdio Tuff
Gong, fundado por Bob Marley nos anos 60,
para iniciar pra valer as gravações do disco. Ao
seu lado uma gama infindável de instrumentos
pelo qual era apaixonada. Clarinetas, harpas,
órgãos e tambores e a presença de amigos e
produtores dispostos a transformar tudo isso
em algo inédito.

Mergulhando de cabeça no processo de
composição, investiu essencialmente em temas
que giravam em torno de amor e religiosidade.
Compôs pelo menos 30 canções e foi certeira
ao não ignorar o cunho político em faixas que
viriam a se tornar símbolo de sua carreira solo,
caso de Doo Wop (That Thing), de enorme
teor feminista. Amiga íntima de Aretha Franklin
durante o processo de gravação, fica nítida toda
a influência de hinos como Respect, clássico na
voz de Aretha, nos caminhos de Lauryn Hill.

Escolhendo a dedo quem participaria do disco,
Lauryn trouxe à sua estreia solo algo muito além
de seu ex-grupo, eram elementos de hip hop e
reggae dentro do tão sagrado universo da soul
music. Um choque na época. Essa fusão fica
mais clara em faixas como Forgive Them Father
e Lost Ones, que ainda apresentam o canto em
patwa, dialeto comum na Jamaica.
Profundamente inspirada pelos artistas de R&B
da década de 40, Lauryn Hill explorou no disco
uma linha mais jazzística em parte do repertório,
deixando sua música mais palatável, embora
sua preocupação fosse se afastar o máximo
possível de um caminho radiofônico. Entre cada
faixa um interlúdio mostrando uma sala de aula
onde um professor interpretado por Ras Baraka,
educador e político americano, falava sobre amor

Mesmo em sintonia com tudo que a cercava, a
gravadora de Hill ainda relutava em apostar em
um trabalho com tamanha liberdade. Em posse
de suas composições, a Columbia Records
chegou a cogitar o envio de um integrante do
grupo de rap Wu-Tang Clan para ajudar, sendo
prontamente recusado pela vocalista. Foi diante
desse cenário que surgiu The Miseducation of
Lauryn Hill.

Lauryn Hill ao lado do até então marido, Rohan
Marley, com quem permaneceria casada até 2011 e
com quem teve 5 filhos - Créditos: Divugação

Inicialmente recebendo a reprovação do exparceiro de grupo, Wyclef Jean, por optar por
um trabalho solo, Lauryn Hill chegou, inclusive,
a ignorar a possível participação do ex-parceiro
na produção do disco posteriormente. A
pressão era grande e tamanha desconfiança
a fez abandonar Nova York e se mudar para a
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Com tudo realizado, restava analisar se a aventura
realmente valeu a pena. E valeu. O impacto de
The Miseducation of Lauryn Hill na sociedade
americana vai muito além do repertório ou
sucesso comercial. A forma como foi produzido
mexeria com toda a estrutura do hip hop na
época, conforme afirmaria o consagrado rapper
Nas posteriormente. Depois de desbancar
nomes como Madonna nas paradas e receber
5 Grammys em uma única noite, viu-se que o
impacto do disco iria muito além de qualquer
troféu.
A aproximação de vertentes até então ignoradas
pelo hip hop também seria de fundamental
importância não só para a soul music, que
ganhava espaço novamente na mídia, mas para
tudo o que foi produzido no hip hop nos anos
seguintes.
Ironicamente, Lauryn Hill também nunca mais foi
a mesma após o lançamento de seu álbum de
estreia. Alçada ao status de diva, a ex-vocalista
do Fugees ainda gravaria um acústico MTV só
de canções inéditas, mas seu comportamento
ao vivo colocaria em xeque o tamanho de talento
explorado em seu disco de estreia.

Lauryn Hill no Grammy de 1999, onde recebeu
históricas 5 estatuetas - Créditos: Divulgação

Com título inspirado em obras que abordavam o
racismo como mote principal, caso de The MisEducation of the Negro, de Carter G. Woodson,
e a autobiografia do ativista americano Sonny
Carson, a estreia solo de Lauryn Hill nasceu
como uma verdadeiro força da natureza pronta
para ganhar o mundo. Entre as colaborações,
John Legend, que tocou piano em Everything
is Everything, e D´Angelo, nome emergente
da cena soul que florescia na época. Carlos
Santana também teria seus acordes no disco,
em To Zion, além de Mary J. Blidge, em I Used
to Love Him.

o disco transformou a vocalista em uma das
artistas mais bem-sucedidas na época, trazendo
a soul music novamente para o mainstream da
música americana.

Lauryn Hill em 2018 já em ação durante a turnê de 20
anos de The Misenducation of Lauryn Hill - Créditos:
Divulgação

e educação aos alunos, na ocasião formados
em sua maioria por netos de Bob Marley dentro
do estúdio.
Com 14 faixas, todas assinadas por Lauryn Hill,
o disco que mudou a história da soul music
explodiu como previsível. Vendendo milhares de
cópias desde sua estreia, em agosto de 1998,

Depois de ver o disco alcançar números
expressivos ao redor do planeta, a cantora se
afastaria do mundo da música disposta a só
realizar pequenas turnês e até realizando um
flerte com seus ex-parceiros de banda. Enquanto
isso a soul music rejuvenescida pela vocalista
inspirava uma gama incontável de artistas que
dominavam as paradas mundo afora.
Atualmente, Lauryn Hill excursiona pelo mundo
comemorando os 20 anos do disco que mudou
não só a sua história, mas a de uma vertente
musical inteira. Na época contando apenas
com três singles nas rádios, o álbum The
Miseducation of Lauryn Hill segue sendo, duas
décadas depois, uma verdadeira aula de música
através do sentimento de igualdade tão buscada
em tempos de opressão. •
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Quando era criança Robert Glasper não ia
à creche como as outras crianças. Nascido
no Texas, o filho de Kim Yvette pouco soube
sobre os prazeres de ser criança e logo cedo
bebeu da técnica e do feeling do jazz, enquanto
acompanhava a mãe, diretora artística da
East Wind Baptist Church. Começava ali a
história de um dos maiores artistas da música
contemporânea.

Mais do que um
apaixonado pelo jazz, o
americano Robert Glasper
vem transformando o
mundo da música em um
laboratório onde é capaz
de transformar as mais
variadas vertentes em
algo original tal qual um
cientista e seus vários
tubos de ensaio.

por Anderson Oliveira
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Créditos: Divulgação

A Revista Som conta
mais sobre artista que
levou as mais improváveis
equações do mundo da
música ao mainstream.

Mesmo crescendo dentro desse ambiente
religioso, a imersão de Glasper no mundo
da música pouco tem relação com a fé e a
consequente paixão por algum instrumento. O
resultado disso lhe deu a possibilidade de ter
um contato maior com o público e realizar suas
primeiras apresentações dentro de três igrejas
diferentes, a Batista, a Católica e a Adventista
do Sétimo Dia. Foi através desse “trânsito” que
sua personalidade musical foi moldada à base
de gospel e jazz.
A profissionalização aconteceria alguns anos
depois, quando adentrou a Elkins High School
in Missouri City e passou a frequentar a New
School for Jazz and Contemporary Music, de
Nova York. Foi nela que teve contato com o
soulman Bilal Oliver, com quem desenvolveria
uma parceria fundamental para os rumos de sua
carreira.
Foi lá também que Robert Glasper passou a
trabalhar com uma geração seminal de rappers
como Mos Def, Kanye West, Erykah Badu, JayZ, Talib Kweli, Common e J Dilla. Tudo isso
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paralelamente ao trabalho com jazz. E de repente
a música do pianista americano não tinha mais
paredes ao seu redor.

pelos sintetizadores e experimentalismo dos
ingleses do Radiohead. Fundindo em seu jazz
elementos até então pouco explorados.

O primeiro álbum oficial de Glasper, Mood,
foi resultado de uma avalanche de parcerias
realizada ao longo de meses com nomes do
primeiro escalão do jazz mundial. Os guitarristas
Russell Malone e Mark Whitfield, o baixista
Christian McBride e os trompetistas Terence
Blanchard e Roy Hargrove foram alguns que
contaram com o pianista em seus trabalhos. Daí
a aposta da gravadora Fresh Sound, especialista
em jazz.

O caminho natural foi ter ao seu lado a maior
gravadora de jazz do mundo, a Blue Note, que
se encarregou de planejar o segundo álbum
de Glasper, que trouxe composições próprias,
sendo uma delas em homenagem à mãe e outra
ao produtor de hip hop J Dilla, ambos falecidos
no mesmo ano.

Respaldado por inúmeros músicos, Glasper
também contou com inúmeras colaborações em
seu disco. Além do amigo e soulman Bilal Oliver,
o pianista teve Russell Malone e os saxofonistas
John Ellis e Marcus Strickland em suas faixas.
Apresentando um jazz recheado de elementos
contemporâneos, trouxe em um repertório
ousado uma versão repaginada do clássico
de seu ídolo, Herbie Hancock, na faixa Maiden
Voyage. Para os novos arranjos declarou aos
quatro cantos ter sido bastante influenciado

Desde então o pianista se tornou uma das
presenças mais aclamadas em festivais de jazz
mundo afora, reforçando ainda sua condição de
produtor e arranjador de inúmeros artistas. Suas
parcerias também se perderam no horizonte,
mas o que ficou marcado nesse período foi
justamente seu flerte com a soul music, evocando
grandes nomes de sua geração, caso de Lupe
Fiasco e Yasiin Bey. Tudo isso sem perder o fio
do jazz que o consagrou.

influências e artistas em ascensão. No repertório,
nada menos que Radiohead, John Legend,
Kendrick Lamar e Joni Mitchell. Foi aí que o
Grammy saltou aos seus olhos na categoria de
Melhor Álbum de Jazz Instrumental.
Respeitado dentro do mundo da música,
mas relativamente desconhecido do grande
público, faltava um trabalho definitivo para que
Robert Glasper se consolidasse como a grande
referência do jazz de sua geração. Foi quando
trabalho na trilha sonora da cinebiografia de um
de seus maiores ídolos, Miles Davis.

mais novo do produtor J Dilla, Hiatus Kayote
e o velho amigo Bilal foram escolhidos para a
missão.
No piano e agora nos estúdios, Robert Glasper se
tornou referência na cena pop dos últimos anos
ao produzir álbuns aclamados como To Pimp
A Butterfly, de Kendrick Lamar, com quem há
havia trabalhado, além de artistas responsáveis
pela fusão certeira de soul, hip hop e jazz de
Anderson Paak. Mac Miller e Q-Tip, outro com
quem já dividiu estúdio no início da carreira, são
outros que tiveram seus trabalhos moldados
pelo agora produtor americano.
Em paralelo a tudo isso, a parceria com
Esperanza Spalding mostrou que o jazz sempre
foi o primeiro plano de um artista que parece
não ver limites para sua obra.

A
sequência formada pelos
dobradinha
de álbuns Black Radio 1 e 2 chegariam ao
ápice da carreira com Covered, disco que
trazia versões de algumas de suas maiores

Ao lado do rapper Yasin Bei durante apresentação da série
Robert Glasper Experiment feat Yasiin Bey aka - Créditos:
Paul Bourdrel

A trilha de Miles Ahead, lançada em 2016,
colocou o pianista e produtor americano em
um novo patamar. Na esteira da produção veio
ainda o audacioso e experimental Everything´s
Beautiful, disco que contou com a participação
de inúmeros nomes citados nessa matéria, entre
outros, cantando sob a base de Miles Davis,
praticamente transportando toda magia do
fusion dos anos 60 para os tempos atuais em
misturas de jazz com hip hop, soul, R&B e pop.

Robert Glasper em apresentação do material de seu premiaa série de álbuns, Black Radio 1 e 2, que acabou lhe
rendendo um Grammy em 2013 e 2015 - Créditos: Divulgação
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Para se tomar a proporção da realização de
Glasper, artistas como Stevie Wonder, John
Scofield, Erykah Badu, Illa J, que é irmão mais

Capa de Everything is Beautiful, disco de Robert Glasper
que contou com grandes artistas inspirados na obra de
Miles Davis - Créditos: Divulgação

Seu mais recente trabalho, lançado em março
de 2018, reforça novamente uma parceria do
passado, dessa vez ao lado do rapper Common
e do baterista Karriem Riggins. Composto de 11
faixas, August Greene foi gravado em apenas três
meses e reforça a excelência da música negra
no século XXI, flutuando pelo hip hop, a soul
music, o pop e tudo aquilo que Glasper resolver
utilizar em seu estúdio, que qualquer amante
da boa música pode muito bem considerar um
laboratório. •
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por Anderson Oliveira
Perto de uma década de história, poucas vezes o Ghost conseguiu tanta atenção da mídia como
nos momentos que antecederam Prequelle, seu quarto álbum de estúdio lançado em 2018. Depois
de uma turnê bem-sucedida – e que incluiu o Brasil – com o álbum Meliora (2015), a banda liderada
pelo recém-descoberto Tobias Forge fez de seu apelo visual o mote para uma nova fase da banda,
atingindo finalmente a maturidade de um projeto iniciado com relativa timidez durante o lançamento
de seu primeiro trabalho, Opus Eponymous (2010).
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Créditos: Divulgação

Foi o ano do Ghost! Com seu último álbum, Prequelle,
os suecos se elevam a um patamar mais alto tudo e
capitalizam tudo que envolve os bastidores da banda,
servindo de contraponto para uma performance cada
vez mais vibrante e menos teatral, consolidando a banda
como uma das principais do rock na atualidade.
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Inserido no contexto mundial a partir de seu
segundo trabalho, Infestissumam, o Ghost
iniciou sua história apostando essencialmente no
mistério que envolvia seus músicos, apelidados
como Nameless Ghouls e liderados pelo sinistro
Papa Emeritus I.

de praticamente chocar à base dos dogmas
da igreja católica, o Ghost se aproximava da
performance de uma banda tradicional de rock
sem deixar de lado toda atmosfera que construiu
ao longo de sua história.

Ocultos por atrás de fantasias, os músicos da
banda eram identificados a partir elementos
que regem a Terra. Sendo assim, Fire era o
guitarrista, Water o baixista, Air com os teclados,
Earth o baterista e Éter o guitarrista base. A
frente de cada elemento uma versão sombria
do Papa, devidamente trajado e emulando
o comportamento do nome maior da igreja
católica.
Tudo isso envolto a uma sonoridade que bebia
do hard rock setentista e carregava elementos
de doom metal e até o rock psicodélico de
bandas como Vanilla Fudge ou Blue Cheer. Além,
claro, de letras que evocavam demônios e mitos
capazes de fazer qualquer cristão fervoroso
achar estar diante de uma ameaça à sua fé.
Essa amálgama proporcionada pelo Ghost
causou estranhamento logo de cara e demorou

Capa de Prequelle, último álbum do Ghost - Créditos:
Divulgação

a engrenar. O som mais cadenciado agradava
quem procurava novidade no até então
engessado heavy metal. Em paralelo a isso seus
primeiros dois trabalhos pareciam provocar um
questionamento àqueles que ao longo dos anos
associavam letras desse teor a qualquer vertente
mais extrema como o Black Metal.
Nesse período o Ghost conquistou uma base
de fãs suficiente para dar seu passo seguinte,
“matando” seu primeiro vocalista. É quando o
teatro engajado do início da banda começou
finalmente a tomar forma.
Sem revelar a identidade de seus integrantes
após dois álbuns, o Ghost dava forma ao seu
teatro à medida em que despistava cada vez mais
a mídia em torno de sua imagem. Papa Emeritus
I foi morto e entrou em seu lugar Papa Emeritus
II, uma mudança que deu um verdadeiro nó na
cabeça dos fãs grupo, já que pouco ficava claro
o que isso significava, afinal, o vocalista seria
ainda o mesmo.

Agora com a liderança do Cardinal Copia, Ghost em turnê
do álbum Prequelle - Créditos: Divulgação
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Já os Nameless Ghouls não. Modificados a
cada lançamento, a legião de que acompanhava
Papa Emeritus II tinha data para nascer e morrer,
que correspondia justamente ao período de
divulgação do álbum, assim como a figura de
seu líder. Dessa fase nasceu o Meliora (2015) e
o terceiro Papa, evocado cada vez mais dentro
de uma figura profana e performática. Depois

Até esse momento perdia-se de vista tudo o que
envolvia a identidade do Ghost. Em entrevista
a Jack Osbourne, foi confidenciado que até
mesmo Dave Grohl, vocalista e guitarrista do
Foo Fighters, já havia se apresentado na banda
que acompanhava Papa Emeritus II durante
a divulgação de Infestissumam. A identidade
do líder da banda só foi revelada parcialmente
a partir de uma busca na Sociedade Sueca
de Direitos de Apresentação, que mostrou
Tobias Forge, vocalista das bandas Subvision e
Repugnant, além de ex-guitarrista do Crashdiet e
da banda Magna Carta Cartel como responsável
pelas letras da banda.

Uma sequência de vídeos fantasmagóricos
foram publicados nas mídias do grupo guiando
os próximos passos até a revelação de Cardinal
Copia, o novo vocalista do Ghost. É a partir
desse momento que nascia a Idade Média,
conforme anunciou Papa Emeritus.
A fantasia criada pelo Ghost, afirmando
embalsamar todos os Papas anteriores e
declarando ter como objetivo levar todos
para o palco, além da edição de vídeos que
colocam Papa Emeritus Zero e Cardinal Copia
lado a lado trouxeram de volta a mesma magia
proporcionada na primeira fase da banda,
responsável por sua ascensão.

Parte da fantasia do Ghost foi quebrada com
essa revelação, que trouxe na sequência a
revelação de outros ex-músicos da banda, que
viviam naquele momento uma batalha judicial
pelos direitos das músicas de suas fases na
banda sueca. O quebra-cabeça envolvendo o
grupo parecia parcialmente resolvido, ao menos
até o fim da turnê de Meliora, quando seria o fim
de Papa Emeritus III e seus Nameless Ghouls,
aparentemente já modificados durante a turnê.
Diferente do que se imaginava, com uma base
sólida de fãs ao redor do mundo e diante da
maior encruzilhada de sua carreira, o Ghost
investiu na fantasia. E levou isso ao extremo
depois de anunciar ao vivo a chegada de Papa
Emeritus Zero, o Papa Nihil, botando novamente
uma pulga na cabeça de quem achava que
Tobias Forge fosse a mente por trás da banda.
Tecnicamente o Papa Zero nunca assumiu a
banda de verdade. Embora fazendo uso da
imagem do grupo, o “novo” líder da banda nada
mais era que Tobias Forge preparando o próximo
passo a ser dado. Para se ter ideia do tamanho
do Ghost, até aquele momento, além de um
verdadeiro rebanho de súditos, o grupo já tinha
em sua coleção nada menos que um Grammy
pela Melhor Performance de Metal, vencido em
2016.

Tobias Forge, em montagem com todas as facetas
adotadas na história do Ghost - Créditos: Divulgação

Com uma sonoridade mais palatável e apoiado
por uma história cada vez mais bem desenhada,
o Ghost é hoje a bola 8 da música pesada.
Algo comparável até ao fenômeno Rammstein,
arrebatando um número de súditos maior cada
vez maior em seu rebanho, algo que passa
diretamente pela música mais acessível que
executa.
Nascido a partir de “Ghosts” no mundo da
música, a banda sueca hoje se mostra tão
real e tão bem articulada que fica difícil não
acreditar no conto apresentado tão bem a partir
de elementos da igreja católica. E entre uma
blasfêmia e outra, o Ghost se consolida como
o novo em um mundo que espera pela volta de
seu Deus. •
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por Anderson Oliveira
Acontece com todo mundo. A pessoa entra em seu quarto e pergunta como você consegue encontrar
as coisas naquela bagunça. No caso de uma apresentação ao vivo das meninas do Rakta é exatamente
igual. Dentro de um som caótico e uma performance quase teatral, camadas e mais camadas de som
assustam ao mesmo tempo em que fascinam. E de repente o caos de faixas tão intensas começa a
se transformar em uma linha rítmica capaz de proporcionar a imersão do público.
Nome proeminente da cena alternativa nacional, o Rakta coleciona em suas discografia 2 LPs, 4
compactos e várias fitas-cassete que foram lançados no Brasil, EUA, Alemanha, Inglaterra, Espanha
e Japão. Também tiveram a oportunidade de excursionar pelos países onde lançaram seus discos e
muitos outros, alcançando respaldo e destaque por onde passaram.
Com uma mistura que funde elementos de pós-punk, música experimental e até krautrock, o grupo
embarca em uma onda psicodélica muito similar a nomes sessentistas, mas em uma intensidade
muito maior graças ao impacto de seus sintetizadores. Não a toa, a música banda conta com um
elemento dançante graças às linhas de baixo de Carla Boregas, que acompanhada de perto pela
baterista Nathalia Viccari vê sua música ganhar forma através das performances da tecladista Paula
Rebellato, é um som que agride e conforta, tal qual uma verdadeira manifestação artística.
De base sólida de fãs e longe de aspirar ser um fenômeno, o Rakta é a pura expressão da liberdade
artística, caminhando na contramão do sucesso imaginado na cena pop. Além disso, tendo em sua
linha de frente apenas mulheres, o grupo cumpre um papel social cada vez mais necessário, abordando
em suas letras temas mais pesados, como abuso sexual. Tudo isso proporcionando verdadeiras
experiências sinestésicas. É real, o Rakta arrebata fãs por onde passa, fruto de uma agenda intensa
e que inclui até demonstrações de improvisos realizados em seu trabalho.
Construindo uma história que mostra sua evolução pessoal e artística, o Rakta pavimenta um caminho
que vai muito além do eventual sucesso, mas onde o amor à arte e a força de uma manifestação
artística tem muito mais chances de mudar a vida de alguém sem a necessidade de um videoclipe ou
uma música na rádio.•
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