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Popularizados por amadores, aplicativos para celulares viram febre entre fotógrafos profissionais
Divulgação/Mílton Montenegro

FOTO COM o aplicativo The Cool Cam (à esquerda);

e ensaio de moda (no alto) e cobertura da Volta

da França (acima), feitas com o Instagram

● Alice: O site Trendland
fez uma ótima seleção de
retratos de crianças foto-
grafadas por Loretta Lux.
O resultado é perturbador,
no melhor estilo “O ilumi-
nado”: bit.ly/v3k9ix.

● Bruno: Enquanto o Spo-
tify, melhor serviço de as-
sinatura de música por
streaming, não desembar-
ca por aqui, temos os gra-
tuitos Grooveshark (groo-
veshark.com), seguindo
forte, com visual melhora-
do, e a versão brasileira do
Rdio (oirdio.com.br).

● Carol: O blog Street Art
Utopia fez uma ótima
compilação com o melhor
da arte de rua em 2011. A
lista está bem diversa e re-
cheada de trabalhos cria-
t i v o s , v a l e o c l i q u e :
http://bit.ly/siJ0oB.

● Fabiano: O Beatport
lançou o primeiro aplica-
tivo pro IOS para produ-
t o r e s de mashups , o
Mashbox, com seis ca-
nais. Nele, é possível
controlar bateria, percus-
são, baixo etc.

Hoje
• Vai ser animado: The Twel-
ves na Bootleg, no Fosfobox,
às 23h, mais um line-up com
Léo Janeiro, Márcio Careca,
João e Beto Pedroza, Jonas
Rocha e Renato Weiss.

Sábado, 17
• A dupla Dubshape, Pedro Me-
zzonato, Bernardo Campos, Flow
e Zeo tocam na Noo, a festa ves-
pertina do 00, a partir das 16h.
• Os grupos Djangos e Favela
Blue se apresentam na Casa
Rosa, no festival Multimídia
Zeitgeist, que vai ter também
exposições, dança e poesia, a
partir das 14h.
• Ilustre morador de São Pau-
lo, Lobão faz show no Studio
RJ, com o craque Dudu Lima
no baixo, às 23h.

Segunda, 19
• A Crazy Mondays ocupa as se-
gundas-feiras da Casa da Matriz,
às 23h, durante as férias, com
os DJs Tito Figueiredo, Mario
Mamede, Larissa V e Schlaepfer.

Terça, 20
• Carioca há mais de um ano
em Nova York, Lepaux visita a
família e faz edição especial da
Back to Back, na Fosfobox, ao
lado de Johny. E ainda tem Júlia
Garcia, Tulio e Newton, às 23h.

Quarta, 21
• Vários DJs se juntaram para
fazer a festa “Faça sua parte”,
no Pista 3, com toda a renda
revertida para a Fundação São
Martinho.

FICA A DICA

• Na noite de Natal, Pedro
Piu, Thetroublemaker (ft. Bidi
freestyle), Winning Electro, Chi-
co Abreu e Morphus tocam na
festa Santa Caos, no Studio Li-
ne, a partir das 0h45m.

Um polvo cai de uma árvore, uma estrela do
mar brilha, e águas vivas ganham...vida.
Cristais líquidos mudam de cor, cavalos
marinhos se enroscam. Imagens psicodé-

licas assim vão fazer parte da performance “Quadra-
do”, que acontece hoje à noite na festa Borzeguim,
no Clube Carioca, no Jardim Botânico.

O “Quadrado” é criado por quatro rapazes muito
talentosos de vinte e poucos anos: Felipe Fernandes
toca guitarra e sintetizadores, junto com Pedro Tie,
que, além dos sintetizadores, se encarrega das bati-
das e das programações eletrônicas. As projeções,
no clima “National Geographic” revisitada, ficam por
conta de Kammal João e Lucas Osório.

Kammal e Lucas participam da Borzeguim des-
de a primeira edição, que, em 2009, ocupou uma
mansão em Santa Teresa. Para o quarto número
da festa, que não tem endereço fixo, o grupo re-
solveu criar algo juntos pela primeira vez, apro-
veitando a proposta estética de a cada edição tra-
zer novidades visuais. Em outras noites, por
exemplo, 12 pessoas forraram as paredes com jor-
nal e fizeram colagens reproduzindo pinturas con-
sagradas. Também já foram apresentados dese-
nhos gigantes, de dois metros, só de animais.

Foi por isso que, há três semanas, os quatro pas-
saram em uma locadora e pediram “um filme antigo,
com cor retrô, poucas falas e belas imagens”. Saíram
de lá com o documentário “Science is fiction”, filma-
do entre 1927 e 1937 pelo francês Jean Painlevé, com
imagens da vida submarina. A partir daí, decidiram
filmar a projeção dessas cenas aquáticas na super-
fície de objetos velhos e abandonados.

Levados pela maré das projeções, os músicos pro-
metem batidas de hip-hop, linhas de guitarra em loop
e até uma desconstrução de “Superstition”, de Stevie
Wonder. Tudo feito na hora. (Alice Sant’Anna) ■

• Veja as fotos de Gregg
Bleakney

• Conheça o Mashbox

Em outras frequências

Viagem ao fundo do mar

Imagens com tratamento VIP
T odo mundo já ouviu o

bordão que diz que
um bom equipamento
não faz o fotógrafo,

mas a popularização das ima-
gens registradas por celula-
res, principalmente pelo iPho-
ne, está redefinindo a fotogra-
fia como a gente a conhece,
revelando e ampliando a dis-
cussão sobre o modo como
os celulares estão modifican-
do o uso profissional.

O debate cresceu quando,
utilizando um iPhone para do-
cumentar a guerra do Afega-
nistão, o fotógrafo do “New
York Times” Damon Winter
conquistou o terceiro lugar
em um concurso nacional de
fotografia no início deste ano.
O tamanho e a portabilidade
do aparelho ajudaram Winter
a conseguir ângulos que se-
riam impossíveis de captar se
estivesse carregando sua
enorme câmera profissional.

Do retrô ao moderno
Foi essa portabilidade que

também conquistou o fotógra-
fo americano Gregg Bleakney,
que, na cobertura da última
Volta da França, resolveu fugir
do empurra-empurra dos fotó-
grafos que se estapeiam pelo
mesmo clique no espaço re-
servado à imprensa, e trocou a
sua câmera profissional pelo
iPhone para registrar a com-
petição de um ângulo mais in-
timista, transmitindo a expe-
riência vivida por um especta-
dor normal. O resultado foi su-
cesso no mundo inteiro.

Diferentemente das câme-
ras fotográficas — que só
saíam de casa em ocasiões es-
pecíficas — todo mundo tem
um celular a tiracolo, e ima-
gens do cotidiano que rara-

mente eram registradas hoje
são compartilhadas excessiva-
mente graças a aplicativos co-
mo o Instagram, que está cada
vez mais se popularizando co-
mo ferramenta de marketing.

Em São Paulo, o casal Paula
Reboredo e Gil França, donos
do brechó chique B.Luxo , uti-

lizavam a rede social há algum
tempo para divulgar novas pe-
ças que chegavam à loja. Foi
quando surgiu a ideia de usar o
Instagram para criar um edito-
rial de moda — algo que nor-
malmente exige uma produção
complicada de iluminação e su-
per câmeras profissionais.

O próprio casal produziu as
modelos (que são clientes da
loja) e Gil, que é fotógrafo pro-
fissional, sacou seu iPhone 4
para clicar as belas imagens,
que foram postadas em tempo
real e compartilhadas efusiva-
mente pelos seguidores da
marca. A estética vintage dos

filtros combinou perfeitamen-
te com o estilo retrô da loja, e
o resultado não poderia ter si-
do melhor — alguns clientes
chegavam a encomendar as
peças assim que as fotos eram
postadas.

Indo na contramão do esti-
lo retrô, que popularizou

aplicativos como Hipstama-
tic e o tão falado Instagram, o
carioca Milton Montenegro
— uma espécie de guru da fo-
tografia publicitária — se
uniu à sua sócia, a também
fotógrafa Márcia Ramalho,
para lançar o aplicativo The
Cool Cam. Disponível na Ap-
ple Store, ele pretende reunir
uma série de filtros com uma
estética mais moderna assi-
nada pelos dois. O primeiro
filtro disponível se chama
Glam e, como o próprio nome
sugere, dá uma toque de gla-
mour nas fotos através de
ajustes de cor e textura. No
decorrer do ano que vem, eles
pretendem lançar mais dois fil-
tros exclusivos.

Produção em alta
Montenegro se diz fascina-

do pelas possibilidades que a
câmera do iPhone oferece.

— Graças à portabilidade e
à facilidade de colocar o tele-
fone no bolso e sair por aí, eu
passei a fotografar muito
mais, e tenho notado que mui-
tos fotógrafos profissionais es-
tão aumentando a sua produ-
ção pessoal em função disso
— afirma ele.

Essa nova etapa de demo-
cratização da fotografia está
aumentando drasticamente o
fluxo de produção de ima-
gens, na qual a estética criada
pelos filtros usados é quase
sempre a mesma e acaba dei-
xando tudo parecido. Além
disso, com tantas imagens
sendo produzidas, a tendên-
cia é que o processo de sele-
ção se torne cada vez mais im-
portante para a fotografia, as-
sim como o toque do DJ está
cada vez mais influente na
música. (Carol Luck) ■

Divulgação

IMAGENS QUE VÃO ser projetadas na festa Borzeguim

Divulgação

O festival Novas Frequências já
acabou e continua ecoando
por aqui. Com uma proposta
bastante ousada, o evento

reuniu alguns dos principais nomes da
nova música eletrônica experimental
em cinco noites: Com Truise, Sun
Araw, Murcof, Andy Stott e os brasilei-
ros Pazes e Psilosamples, uma escala-
ção difícil de se ver até em festivais no
exterior, como o próprio Com Truise
comentou. A entortada nos ouvidos foi
tamanha que não tem como não torcer
pelo repeteco no ano que vem. E me-
tendo o bedelho onde não fomos cha-
mados, ficam cinco dicas de nomes
que fariam bonito numa próxima edi-
ção. Bom, isso hoje, né? Até lá aparece
muito mais coisa. (Bruno Natal).

tas de melhores do ano, e a versão com re-
mixes traz reconstruções de nomes como
Adrian Sherwood, Dam FunK, patten e ou-
tros. Ouça: http://bit.ly/PeakingSun

● 3) Washed Out: Uma das grandes estre-
las do chillwave, ao lado do Toro Y Moi, Er-
nest Greene foi surpreendido pelo sucesso
das próprias canções, feitas no quarto de
casa e disponibilizadas on-line. “Feel it all
around” é a trilha de abertura do seriado
“Portlandia”, aumentando ainda mais o al-
cance de suas músicas contemplativas, pa-
ra ouvir esticado na praia ou olhando pras
árvores. Ouça: “Feel It All Around” —
http://bit.ly/WashedFeel

● 4) Emeralds: Um dos integrantes da ban-
da, o guitarrista Mike McGuire, estava origi-
nalmente escalado para o Nova Frequências
com o seu projeto solo, mas acabou cance-
lando sua vinda. O grupo não tem planos pa-
ra lançar um segundo disco, mas, se viesse,
seria uma boa oportunidade para McGuire
também se apresentar. Ouça: “Candy Shop-
pe”: http://bit.ly/EmeraldsCandy

● 5) Chet Faker: Para manter uma atração
com trocadilho no nome, sai Com Truise,
entra Chet Faker (já falamos dele aqui na
coluna, assim como o Eltron John). O aus-
traliano classifica sua música como “future
beat, downtempo, post-dubstep”. Para en-
tender, tem os remixes: ele já produziu ver-
sões estranhíssimas de “Nude” (Radiohead)
e “No diggity” (Blackstreet). Ouça “No dig-
gity”: http://bit.ly/ChetNo. ■

WASHED OUT:
o projeto de

Ernest Greene,

estrela do

chillwave, é

uma aposta

para futuros

shows no

Brasil

● 1) Ducktails: Lançado pelo comentado
selo Not Not Fun, Ducktails é o projeto solo
do guitarrista do Real Estate, Matt Monda-
nile. Nele, se afasta um pouco do chillwave
e envereda por canções assobiáveis, man-
tendo os aspectos que caracterizam o pop
hipnagógico, como sons filtrados, gastos,
sugerindo o passado não muito distante das
f i tas demo. Ouça “Hamil ton Road”:
http://bit.ly/DucktailsHamilton

● 2) Peaking Lights: Também afiliados ao
selo Not Not Fun, os californianos do Pea-
king Lights descrevem seu som como “dub
pop psicodélico”. Então, já sabe o que vem:
graves pesados, efeitos e chapação filtrada
pelo lo-fi. O disco “936” tem pintado em lis-

Divulgação/Gil França

Divulgação/Gregg Bleakney

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 dez. 2011, Segundo Caderno, p. 4.




