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De 18 a 22 de maio, o Sesc
Pinheiros vai abrigar o
Bagagem ao Vivo, evento
proposto pelo Axial que
pretende discutir novas
possibilidades para a
produção e distribuição
musical e refletir sobre a
liberdade digital e o direito
autoral. No último dia do
evento, Projeto Axial, Kiko
Dinucci, Juçara Marçal e
Embolex se apresentam
em um show que lança
oficialmente o Bagagem.

PROJETO
AXIAL

ASOLUÇÃODOS

AO VIVO

Foram 11.438 visualizações
únicas desde o lançamento
do aplicativo (até quinta,
14). Já é mais do que eu
distribuí fisicamente em
toda a vida.”

Felipe Julián, baixista do
Projeto Axial e criador do
Bagagem

● BAGAGEM

VD
É muito fácil publicar na inter-
net. Um músico, por exemplo,
pode liberar seu trabalho para
download e deixar que os fãs di-
gam quanto querem pagar pelo
álbum, pode não cobrar, pode ta-
xar cada música, pode usar sites
2.0 como YouTube, MySpace e
Last.fm. Opções não faltam.

Mas e quando nada disso satis-
faz? Foi o que aconteceu com Fe-
lipe Julián, baixista do Projeto
Axial, banda que ainda conta
com sua mulher Sandra Xime-
nes (vocal e teclado) e Leonardo
Muniz (sax), quando decidiu
criar um novo jeito de distribuir
música online. Julián já usa a in-
ternet para a divulgação de seu
trabalho há tempos e, habituado
aos eletrônicos – “também toco
computador”, brinca –, resolveu
arquitetar um programa, dese-
nhar uma interface e arranjar
um amigo programador que to-
passe entrar no projeto por um
preço camarada. Agora, os dois

notebooks e o tablet que se mis-
turavam aos demais instrumen-
tos da banda no segundo andar
da casa do casal servem também
para acompanhar como anda
sua nova obra: o Bagagem.

Gratuito, o Bagagem é a plata-
forma que o Projeto Axial criou
para lançar seu último álbum,
Simbiose, e obras inéditas de mú-
sicos parceiros. Uma vez baixa-
do no computador, o software
(leia ao lado) funciona como pla-
yer e aplicativo de download pa-
ra as músicas já cadastradas. Até
agora, os álbuns do Axial e de Chi-
co Corrêa já estão no ar. Os próxi-

mos lançamentos são de Juçara
Marçal, Kiko Dinucci e do grupo
Embolex. O software pode ser
baixado no site do grupo www.
axialvirtual.com.

Felipe conta que desenvolveu
essa solução para resolver falhas
que percebia enquanto músico e
tentar sanar os problemas en-
frentados pelos usuários. Do la-
do do músico, está o excesso de
controle que os sites publicado-
res exercem sobre a criação e a
dificuldade de enviar gratuita-
mente pela internet um produto
coeso.Do lado dos usuários, “per-
cebi que muitos sentem falta do
objeto CD, que, uma vez compra-
do, é a obra tal como foi concebi-
da e organizada pela banda, com
a ordem das músicas, os dese-
nhos do encarte, as informações
de cada faixa”.

No Bagagem, cada faixa vem
com um vídeo ou uma ilustração
escolhida pelo artista. “Essa é a
geração YouTube. Para ela, a vi-
sualização da música é importan-
te. Aproveitei que estava lançan-
do um aplicativo, onde posso
acrescentar funções, para colo-

car algo a mais que faça sentido
com a música. Não é um trecho
de show ou um videoclipe, é uma
outra coisa, nova”, explica.

Mais do que um player ou um
lançador de músicas, Bagagem é
também o nome do coletivo de
artistas que se articula em torno
do software e da proposta. Os
músicos que vão lançar álbuns
pelo aplicativo funcionam como
“uma cooperativa de artistas”,
nas palavras de Felipe. Para en-

trar, é preciso se comprometer a
ajudar o projeto, divulgá-lo, lan-
çar músicas pelo programa, tra-
balhar por sua melhoria. “Eu
acredito na autogestão da carrei-
ra musical e os coletivos são uma
forma de se organizar”, diz.

E esse projeto pode gerar ren-
da no futuro? Felipe escolhe
bem as palavras: “Indiretamen-
te, por meio da construção de
um público que frequente shows
e, talvez, pela captação de recur-
sos através de parcerias ou patro-
cínios”. Ele não cogita vender
músicas. “Realmente acredito e
estou trabalhando em um mode-
lo de distribuição gratuita.”

Ainda com a ideia de coletivos
em mente, Felipe, que também é
professor universitário, quer
promover o encontro entre mú-
sicos e pessoas que lidam com
software livre pois crê que daí po-
dem surgir boas colaborações.
“O que eu gostaria com esse en-
contro é que a classe musical se
politizasse e se animasse a criar
novos modelos de distribuição
de música menos dependentes
de intermediários.”

✱

Em casa. Julián e a
mulher Sandra Ximenes
entre os instrumentos
do Projeto Axial

O programa Bagagem é
compatível com os siste-
mas operacionais Win-
dows, Mac OS e Linux e re-
quer que o Adobe Air este-
ja instalado na máquina
em que ele será usado.

Quando uma música é ou-
vida pela primeira vez, a
transmissão é feita via
streaming. Ao mesmo tem-
po, o arquivo é automatica-
mente baixado para o com-
putador. O aplicativo é inte-
grado com o Twitter e tem
uma rede social interna.

● Grupo cria software que inova a distribuição de
música, como uma iTunes Store própria. E o programa
Bagagem nem cogita incluir pagamentos
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