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MIL ‘BEATS’, UMA LÍNGUA

Festival Lusotronics reúne em maio, em Berlim, destaques da nova música digital e dançante de Brasil, Angola, Portugal e Moçambique
DIVULGAÇÃO/BRUNO LÁZARO

SILVIO ESSINGER

silvio.essinger@oglobo.com.br

À

parte a última flor do Lácio, inculta e bela, o que
mais têm em comum cidades como o Rio de Janeiro,
Belém, Lisboa, Luanda e Maputo? Periferias fervilhantes,
juventude inquieta, acesso à
internet, uso corrente de instrumentos digitais e um grande apetite por festa. Que deu
em estilos musicais miscigenados e mutantes, como funk,
kuduro, tecnobrega, funana e
ku house. Todos eles serão, enfim, reunidos nos dias 18 e 19
de maio, em Berlim, no festival
Lusotronics, que promete não
deixar caixa de som sobre caixa de som no clube Gretchen.
— Para a grande mídia, tudo
o que vem do Brasil, Portugal,
Angola e Moçambique é world
music, o que é estúpido. O festival vai mostrar a variedade da
nova música digital desses países — diz o DJ, jornalista, produtor, dono do selo Man Recordings e mentor do Lusotronics Daniel Haaksman.

MISTURAS PODEROSAS
Na escalação do festival, estão
os brasileiros Bonde do Rolê,
Gang do Eletro, Edu K, João
Brasil, Cibelle, DJ Edgar e Bani
Silva. De Angola, vem uma estrela do kuduro, a transexual
Titica (que se apresentou ano
passado no Viradão Carioca);
de Moçambique, a rapper Dama do Bling; e de Portugal,
dois projetos mistos: o Batida
(do produtor Pedro Coquenão,
que relê com eletrônicas contemporâneas o semba, estilo
musical angolano dos anos
1970) e o Throes & The Shine,
poderosa junção de uma banda de indie rock da cidade do
Porto com MCs angolanos do
kuduro radicados no país.
— No nosso primeiro LP,
“Rockuduro”, exploramos a sinergia entre os dois estilos, e

Batida. O elogiado projeto do produtor português Pedro Coquenão faz releituras do semba, a música angolana dos anos 1970, com eletrônicas contemporâneas
DIVULGAÇÃO/LUÍSA CATIVO

isso é algo que vamos continuar a fazer — conta Marco Castro, guitarrista e tecladista do
T&TS. — Mas também vamos
procurar dar outros sabores às
nossas músicas, explorando
outros ritmos africanos e latinos e uma maior diversidade
melódica e instrumental.

Elogiado em importantes revistas sobre música, como a inglesa “Mojo”, pelo álbum “Batida”, do ano passado, Pedro Coquenão identifica hoje em Lisboa um fértil momento de diálogo com a música angolana.
— São os mp3s que circulam,
clubes e uma rádio dedicados

DIVULGAÇÃO

Throes +
The Shine.
No Porto, um
grupo de indie
rock encontra
MCs de Angola
e, juntos, fazem
uma poderosa
mistura de
tradição e
modernidade

exclusivamente aos estilos angolanos, compilações que chegam ao top de vendas sem passar pelas rádios mais ouvidas...
Cada vez mais essa música se
mistura e se assume como parte da cultura e identidade dessa cidade mestiça — observa o
produtor, que fez no Brasil a

Dama do
Bling.
A rainha do
hip-hop de
Moçambique:
“Temos ritmos
novos de
música e de
dança com
influências
tradicionais”

estreia ao vivo do Batida (em
João Pessoa, na edição de 2009
do festival Cineport).
Admiradora dos brasileiros
Racionais MCs (“Esses fazem o
bom hip-hop”, diz), a moçambicana Ivânnea Mudanisse,
conhecida em seu país como a
Dama do Bling, é um dos artis-

tas do festival que mais animam Daniel Haaksman.
— Ela é uma grande rapper e
tem letras muito inteligentes,
misturando inglês e português
— elogia o alemão.
Para a Dama, a música moçambicana hoje tem tudo para
não ficar mais atrás do angolano kuduro em termos de reconhecimento internacional.
— Os artistas novos estão
surgindo com muito peso e
força, e já se faz trabalho com
maturidade. Temos ritmos novos de música e de dança com
influências tradicionais, o que
identifica bem o estilo moçambicano — diz a rapper.
EPIFANIA NA ÁFRICA
Haaksman, que já tinha lançado compilações de funk carioca e de tecnobrega pela Man
Recordings, conta que a ideia
do Lusotronics veio depois de
uma ida a Angola, em 2011.
— Fiquei impressionado não
só com o patrimônio musical
do país mas com a riqueza das
novidades que estavam rolando. Eu já tinha ouvido o kuduro, mas não sabia de sua complexidade e de sua história. E lá
fui apresentado também à música de Moçambique — relata
ele, que se inteirou bastante do
assunto e que, desde janeiro,
apresenta em uma rádio estatal o programa Luso FM. — O
Lusotronics me veio como
uma ideia ficcional, porque os
países falam a mesma língua
mas não são exatamente integrados. Berlim tem a vantagem
de ser um território neutro,
não lusófono, que pode oferecer uma visão externa dos fenômenos musicais.
O plano dele é que, depois
dessa primeira edição, o festival siga uma itinerância (e,
quiçá, chegue ao Brasil).
— Boa parte desses artistas
ainda não se conhece, será interessante ver como eles soam
juntos, no palco — torce. l

na

is.

DESIGNER BRASILEIRO VAI CRIAR BANCOS PARA PARQUES DE NY
FOTOS DE DIVULGAÇÃO /ANDRÉ GODOY
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Autor de 140 peças
de madeira em Inhotim,
Hugo França fará
projeto de US$ 1 milhão
AUDREY FURLANETO

audrey.furlaneto@oglobo.com.br
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Forma de abrigo. O engenheiro e designer gaúcho Hugo França, de 66 anos, em uma de suas criações, a peça “Casulo Guapeva” (2011), que pesa 3,5 toneladas
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Em Inhotim. “Banco Karimu” (2008), móvel de 15 toneladas feito de madeira de pequi
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— A ideia é fazer, neste ano,
entre cinco e dez peças. Vejo
isso como um pontapé para
um projeto global. O resíduo
de madeira urbana é grande e
acaba jogado fora — diz o designer que, nos anos 1980, trocou São Paulo por Trancoso,

A

e seu escritório em São
Paulo ou de seu ateliê
em Trancoso, o engenheiro Hugo França recebe
uma ligação quando uma árvore de pequi é encontrada na
mata ou derrubada num pasto
no sul da Bahia. Há mais de
dez anos, ele fez contato com
índios pataxós e fazendeiros
que hoje o avisam de pequizeiros mortos, sabendo que ele
poderá fazer do imenso tronco
um banco maciço, sem pregos
ou emendas.
Seu trabalho ganhou notoriedade e, agora, o prefeito de
Nova York, Michael Bloomberg, quer que ele dê jeito nas
árvores que caem nos (muitos)
parques públicos da cidade. O
gaúcho Hugo, aos 66 anos, foi
convidado por Bloomberg para desenvolver lá o projeto de
US$ 1 milhão que vai transformar árvores em mobiliário para os próprios parques onde as
espécies um dia cresceram.
Em setembro, ele inicia o trabalho na cidade.
A galeria que representa o artista nos Estados Unidos, R 20
Century — a mesma de Sergio
Rodrigues e Joaquim Tenreiro
—, encaminhou o projeto à
prefeitura de Nova York quatro
anos antes e não conseguiu
resposta. Quando Bloomberg
veio a São Paulo em 2011, conheceu um dos bancos do designer no Parque do Ibirapuera. Comprou um para sua casa
e desengavetou o projeto para
os parques de Nova York.

na Bahia, e, pescando, conheceu o pequi, madeira usada
nas canoas indígenas.
Em NY, Hugo ainda participa
da mostra “Against the grain”,
no Mad Museum, museu de
design e arte em Manhattan. A
partir de amanhã, ele expõe lá

Em NY. “Banco Chara” (2007), a partir de amanhã no Mad Museum

um banco de três metros, também feito com pequi.
Sobre a madeira, ele discorre
com a desenvoltura de um botânico: o pequizeiro da Mata
Atlântica, quase em extinção, é
uma árvore monumental, vive
1.200 anos e pode alcançar 50

metros de altura; como o tronco é oleoso, a madeira não
queima ou se deteriora facilmente e, quando morre, permanece deitada na mata ou no
pasto por muito tempo.
— O pequi é um sobrevivente e, por isso, aproveito as refe-

rências do desgaste do tempo
no tronco e, de certa forma,
tento conservar seu valor arqueológico — defende.
No Brasil, suas peças são conhecidas principalmente por
causa de Inhotim, que tem 140
exemplares distribuídos entre
as obras de arte contemporânea. Em abril, vai para lá o que
Hugo já chama de “o maior
banco do mundo de que se
tem notícia”, projeto ao qual
ele se dedica desde setembro
do ano passado.
Feita a partir de um tronco de
20 metros, encontrado em Camacã, a cerca de 200 quilômetros de Trancoso, a peça terá de
viajar da Bahia ao centro de arte
em Brumadinho (MG) numa
carreta especial. No velho pequizeiro, poderão então se sentar mais de 20 pessoas.
— Tentamos interferir o mínimo possível, não apagar rachaduras ou sinais de desgaste
na madeira. Aplicamos umas
seis camadas de verniz e lixamos para tirar aquela plasticidade do verniz e deixar ressaltadas a cor e a textura — explica o designer.
EM SÃO PAULO E NO RIO
Quando ele estiver a caminho
de Nova York, em setembro, o
Instituto Tomie Ohtake deve
abrir uma exposição com suas
peças. Lá, em especial, serão
exibidos os “casulos”, troncos
em que, como indica o nome
da peça, pode-se entrar.
No Rio, há seis obras suas no
Museu do Açude. Para a cidade, Hugo diz sonhar com outro
projeto: quer derrubar jaqueiras na Floresta da Tijuca
(abrindo assim espaço para espécies nativas) e, com a madeira, criar bancos públicos.
— Daria para mobiliar a cidade toda e ainda sobraria jaqueira — diz ele. l

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 mar. 2013, Segundo Caderno, p. 3.

