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Em um autêntico disco de protesto, o guitarrista 
inglês Jeff Beck reconstrói sua banda, muda a 
sonoridade e mostra que em certos momentos 
da vida é preciso gritar mais alto para ser ouvido.

C
réditos: douban.com
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por Anderson Oliveira

destaque

Na última vez que lançou um álbum repleto de vocais, 
Jeff Beck sentia na pele todas as tendências da década 
de 80.  Ao lado de Rod Stewart, Jimmy Hall, Karen 
Lawrence e uma avalanche de músicos, o guitarrista 
lançou o trabalho mais acessível da carreira. Sem medo 
de mudar a direção, chocou a todos aqueles que que 
acompanhavam de perto suas incursões pelo fusion jazz 
na trinca formada pelos álbuns Blow by Blow (1975), 
Wired (1976) e There & Back (1980).

Pouco mais de três décadas após o criticado Flash ser 
lançado, o guitarrista inglês retorna com Loud Hailer, 
seu primeiro algum em seis anos. Diferente de Emotion 
& Commotion, onde revisitou algumas das mais belas 
peças da música clássica – como Nessum Dorma, de 
Giacomo Puccini – e do rock – caso de I Put a Spell on 
You, com quem dividiu as atenções com Joss Stone, 
Jeff Beck agora quer gritar. Gritar para todo mundo 
ouvir. E não esconde o tamanho de sua indignação.



Definido por Rod Stewart em sua biografia como 
um dos maiores amantes da arte, Jeff Beck 
sempre teve sua genialidade confundida com 
seu ego, mas nunca acima de uma sensibilidade 
que lhe permitiu servir de combustível para levar 
sua música a um outro patamar, tal qual sua 
geração dos anos 60 se fez presente em um 
período turbulento socialmente.

E Loud Hailer é alto e até certo ponto um dos 
discos mais barulhentos do guitarrista inglês nos 
últimos anos. Gravado por Jeff e sua nova banda, 
que inclui aí a guitarrista Carmen Vandenberg e a 
vocalista Rosie Bones, ambas da desconhecida 
banda inglesa Bones (não confundir com o 
Bones dos irmãos Faragher, formado na década 
de 70), o disco ainda conta com o baterista 
Davide Sollazzi e o baixista Giovanni Pallotti em 
seu line up.

Conhecido por sua personalidade centralizadora, 
Jeff Beck contou com a ajuda das integrantes 
do Bones compor cada faixa do disco, 
essencialmente pautado por letras engajadas e 
críticas sociais. Diferente de praticamente tudo 
feito em sua carreira, Loud Hailer abandona o 
formato “guitar nerd”, como definiu o guitarrista 
em entrevista, e embarca em um conjunto de 
faixas onde seu instrumento segue gritando alto, 
mas agora ao lado dos vocais de Rosie. 

Vale ressaltar que parte da ousadia encontrada 
em Loud Hailer é fruto da parceria entre Jeff 
Beck com Roger Taylor, eterno baterista Queen, 
parte importante em todo o processo ainda que 
não assine a produção do disco, que coube ao 
italiano Filippo Cimatti, o “pai” da banda Bones.

Com o claro objetivo de mostrar sua preocupação 
com a sociedade em tempos atuais, Jeff Beck 
resgata a referência do clássico de Gil-Scott 
Heron, The Revolution Will Not Be Televised, 
afirmando logo no início que sim, a revolução 
será televisionada e cabe a nós decidirmos o 
que fazer. Se assistir ou fazer parte dela.

O tom alarmista percorre cada faixa do disco, 
mas é em Live in the Dark que parece se fazer 
mais nítido, quando afirma “We will live in the 
dark / Won’t see me dying in the light”, algo como 
“Nós vamos viver no escuro e você não vai me 
ver morrer na luz”. Marcada por uma guitarra suja 
e um vocal que parece ser permanentemente 
acompanhado pelo megafone que ilustra a capa 
do disco, Loud Hailer soa como um grito de 
alerta a cada segundo transcorrido.

O pessimismo com que cada letra ganha forma 
no disco às vezes assusta em um primeiro 
momento por dar a sensação de não se tratar do 
mesmo músico que até outro dia estava em turnê 
com Buddy Guy e Billy Gibbons executando 
clássicos do blues. Ainda assim, em diversos 
momentos o brilhantismo de Jeff Beck se faz 
presente como uma lâmina de luz que corta um 
ambiente nebuloso repleto de nuvens cinzas. É 
assim em faixas como Scared for the Children, 

Jeff Beck ao lado de Rosie Bones, vocalista que dá vida às 
faixas de Loud Haler - Créditos: Ross Halfin

0706

uma das mais bonitas do disco.

Com pontuais solos repletos de feeling, são 
poucos momentos onde o Jeff Beck de 2016 
lembra seus mais antigos trabalhos. A curta 
Edna, de pouco mais de um minuto, é um deles, 
ainda que soe fora de contexto pela violência 
com que cada faixa é entoada antes e depois 
dela, especialmente em Shame, onde afirma “Eu 
estive além da encruzilhada / Mas o diabo não 
me queria por perto”. 

Não há dúvidas de que sua intensão com 
tamanha agressividade nas 11 faixas que dão 
forma ao disco foi servir de contraponto com 
a composição de fotos que estão presentes na 
capa de Loud Hailer. Como há tempos não se 
via, Jeff Beck assume de forma clara seu papel 

social e em tom alarmista clama para um levante 
buscando mudar o jogo. 

Disco que prima pelo pouco apelo radiofônico, 
o novo álbum de Jeff Beck precisa ser ouvido 
porque parece implorar por isso. Feito para se 
tornar algo além de um disco comum repleto de 
solos, Loud Hailer é o retrato fiel de uma época 
onde injustiças e intolerância parecem dar o 
tom da sociedade, que tem no disco uma trilha 
sonora. 

Jeff Beck quer gritar alto e consegue em seu último 
registro. Apelando ao novo e ao improvável, junta 
forças com sua irrepreensível Fender branca 
para levar seu trabalho instrumental ainda mais 
longe.  Clamando por mudanças que só através 
de consciência mediante a arte parecem ser 
possíveis.•

Jeff Beck em tour de divulgação do álbum Loud Hailer. Além da vocalista Rosie Bones, a guitarrista Carmen 
Vandenberg e os italianos Davide Sollazzi e Giovanni Pallotti completam o line up - Créditos: JeffBeck.com



Em ação inédita em sua história, DC Comics transforma a ficção 
em realidade ao apresentar uma história que funde os universos da 
música e dos quadrinhos, levando a um novo patamar o intercâmbio 
de mídias no século XXI.

Não é nenhuma novidade que a relação entre 
quadrinhos e o mundo da música aconteça 
há alguns anos e tenha se tornado parte do 
cotidiano da cultura pop. 

O maior exemplo é a banda americana de rock 
KISS, que teve mais de 50 edições de revistas 
em quadrinhos lançadas ao longo dos últimos 
anos alavancada pelo talento de alguns dos mais 
conceituados nomes dos quadrinhos, caso de 
Stan Lee e do desenhista Sal e John Buscema.

A diferença entre o trabalho realizado pelo 
KISS e o lançado em 2016 no Brasil pela DC 
Comics é que seus protagonistas eram reais, o 
que não acontece em Canário Negro - O Som e 
Fúria, encadernado lançado no Brasil que narra 
a trajetória da vocalista Dinah Lance em uma 
aventura repleta de referências do mundo da 
música. 

Diferente de qualquer outra história já lançada, 
a história faz o caminho inverso e “invade” o 
mundo real com o lançamento de um EP de 4 
faixas dirigido pelo produtor Joseph Donovan 
e a vocalista Michelle Bensimon, da banda 
Caveboy.

por Anderson Oliveira
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Com desenhos de Annie Wu e bom roteiro de 
Brenden Fletcher, Canário Negro - O Som e Fúria 
conta a história de uma banda que por onde 
passa é sinônimo de encrenca. Ao melhor estilo 
“quadrinho alternativo”, celebra a nova fase da 
personagem com uma história construída à base 
de traços duros e poucas cores, que 
se misturam a várias cenas de ação 
e referências da cultura pop.

Formada por integrantes excêntricas, 
a banda Canário Negro é composta 
pela protagonista e vocalista DD 
(Dinah Lance), a baterista Lord Byron, 
a tecladista e programadora Paloma, 
além da misteriosa guitarrista Ditto, 
que só consegue se comunicar 
através de ondas sonoras. Conhecida 
pelo público como “a banda mais 
perigosa da cidade”, a banda Canário 
Negro lembra o apelido dado ao 
Guns ‘N’ Roses na década de 80, 
quando se tornou popular em Los 
Angeles.

Com um poder que lhe proporciona produzir 
ondas sonoras poderosas, DD é contratada 



com a missão de encantar o público enquanto 
divulga seus novos novos singles em uma curta 
turnê. A realização dela lhe dá condições de se 
acertar financeiramente e é o principal objetivo 
da heroína, mas não é tão fácil diante de uma 
trama que envolve órgãos secretos do governo e 
uma ameaça alienígena, além de uma vocalista 
renegada pela banda antes da entrada de DD, a 
heroína Canário Negro. 

Graças à sua potente voz e a uma combinação 
de sex appeal acentuado pela sua marca 
registrada, as meias arrastão, DD logo se torna 
a sensação da banda e justifica os elementos 
que a tornaram uma das personagens femininas 
mais populares da DC Comics.

Criada por Robert Kanigher e Carmine Infantino 
na década de 40, conhecida como Era de Ouro 
dos quadrinhos, Dinah Drake (nome original da 
personagem e que inspira seu apelido na história 
de Fletcher) é uma das fundadoras da Sociedade 
da Justiça ao lado de personagens como o 
primeiro Flash, Joel Ciclone, e o Lanterna Verde 
Original, Alan Scott. 

Transformada em coadjuvante no período de 
crise pós-Era de Prata, Dinah Drake se tornou 
Dinah Lance, nome que adota na história atual 
e que faz parte de um processo de resgate de 
personagens clássicos da editora.

O lançamento faz parte de uma série de ações 
que já vinham sendo realizadas nos últimos anos. 
Para quem nunca acompanhou as histórias em 
quadrinhos, a heroína Canário Negro já estava 
se tornando popular graças às suas pequenas 
aparições em séries como Smalville e Arrow. 
O encadernado de Fletcher e Annie Wu é o 
ponto mais alto desse processo, que coloca a 
personagem em um novo patamar da editora. 

Disponibilizado na plataforma digital Bandcamp, 
os singles da banda da Canário Negro foram 
uma forma de fazer com que as vendas da

personagem voltassem a subir nos Estados 
Unidos, onde os quadrinhos seguem em queda 
vertiginosa após ascensão das séries e filmes.

E a tarefa foi realmente bem-sucedida. Quem 
acessa o endereço blackcanary.bandcamp.com 
tem a plena certeza de se tratar de uma banda 
real.

10

tem a plena certeza de se tratar de uma banda 
real. Datas de turnê, fórum com o feedback de 
fãs e o perfil de cada integrante da banda dão 
forma a um conceito que vai muito além da 
história. 

Alheio à cronologia atual da editora, que passou 
por um reboot em toda sua linha de histórias em 
2011, a Canário Negro consegue – cinco anos 
depois – a novamente ter relevância na editora, 
que sai na frente da Marvel ao aplicar um novo 
conceito de lançamento multimídia. Além disso, 
essa condição dá aos novos leitores a chance 
de se ambientar a uma nova fase da heroína 
sem ignorar os mais de 60 anos de existência da 
personagem. 

Se adaptando aos novos tempos, o quadrinhos 
parecem não se limitar somente a serem 
lançados para tablets para alegar uma evolução. 
Em uma experiência cada vez mais sinestésica, 
o encadernado da heroína Canário Negro ainda 
consegue proporcionar novas sensações sem 
deixar de lado o maior trunfo dos quadrinhos, o 
da imaginação. •

Capa do EP da banda Canário Negro - Créditos: DC 
Comics

Rainha do Axé, Rainha do 
Carnaval... quem vê Ivete Sangalo 
em pleno 2016 somente por esse 
ponto de vista não sabe o que está 
perdendo. Artista que há tempos 
vem se destacando por explorar 
todos os caminhos que seu talento 
lhe proporciona, a cantora baiana 
lançou em 2016 um projeto que – 
literalmente – “tira da tomada” sua 
música, mas jamais sua energia. E 
o resultado é sublime.

Gravado no Teatro L’Occitane, em 
Trancoso, distrito de Porto Seguro, 
na Bahia, durante os dias 8 e 9 
de abril de 2016, Ivete Sangalo 
- Acústico em Trancoso expõe a 
cantora como nunca havia exposto 
em sua carreira. Com um repertório 
que engloba diversas fases de sua 
carreira, a baiana solta a voz e 
emociona com uma solidez que só 
as grandes artistas são capazes.

Diferente das gravações realizadas 
no Madison Square Garden, 
também lançadas em DVD, ou 
dos especiais onde controla uma 
multidão com a mesma calma com 
que respira, a baiana tem dessa 
vez na sua competência técnica o 
trunfo para garantir um show em 
25 faixas que se transformam na 
mais pura expressão dos ritmos 
brasileiros.

Com convidados que vão do 

sertanejo (Luan Santtana  em Zero 
a Dez) ao reggae (Helinho, do 
Ponto de Equilíbrio, em Estar Com 
Você), Ivete Sangalo - Acústico 
em Trancoso agrada pelo carisma 
de sua protagonista em não se 
apegar aos diversos terrenos 
por onde se envereda. Sendo 
simplesmente ela, Ivete faz de seu 
sorriso plataforma para roubar a 
cena frente a uma direção de arte 
que faz de seu acústico um dos 
mais bonitos já lançados no Brasil. 

O lançamento acontece duas 
décadas após Ivete nascer para o 
povo brasileiro. No comando dos 
vocais da Banda Eva, a cantora 
gravou o álbum Banda Eva Ao 
Vivo e se tornou mania nacional. 
O disco é considerado até hoje 
um dos mais vendidos na história 
da música brasileira, rompendo 
a marca de mais de 2 milhões de 
cópias vendidas. Números que 
hoje, se não atendem à expectativa 
das gravadoras, se converte em 
público da cantora, sucesso  por 
onde passa. 

Seja nos palcos, na TV ou 
na internet, Ivete se tornou a 
verdadeira referência do carisma 
do povo brasileiro e seu novo 
projeto é o último degrau para 
quem ainda precisa de motivos 
para  reconhecer o talento da 
cantora baiana. •

por Anderson Oliveira
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Suas composições conquistaram os jurados e o público do programa Superstar, 
mas o Supercombo sempre foi muito mais que um grupo em busca de sucesso 
no programa de talentos da Rede Globo. 

Seu novo álbum, o ótimo Rogério, sintetiza todos os elementos que 
transformaram o grupo formado em Vitória em um dos mais queridos da nova 
geração do rock nacional. Com a internet ao lado e o público a sua frente, a 
banda revê seu passado e olha firme para o futuro em um ano que promete 
muito em sua história! 

A Revista Som conversou com Léo Ramos sobre tudo o que cerca essa nova 
fase da banda, que desde o início da carreira esbanjou maturidade e a cada 
lançamento se mostra ainda mais pronta para conquistar o país.



Uma nova fase pós-Superstar
Léo: Nós somos uma banda que não cria muita 
expectativa com as coisas. Pensamos que tudo 
o que vier nós fizemos por merecer, então assim 
que a gente acabou de lançar o álbum Amianto 
nós já estávamos começando a compor, fazer 
arranjos e juntando letras guardando material em 
um computador. Qualquer ideia que tínhamos 
nós colocávamos em um celular e levávamos uns 
para os outros nos ensaios e fomos deixando... 
Depois de um ano nós abrimos essa pasta e 
vimos que havia muita coisa legal. Nós fomos 
mesclando, juntando material e jogando outro 
fora de uma forma que quando entramos para 
gravar o álbum nós já tínhamos 19 músicas, mas 
fomos um pouco criteriosos escolhendo 12 das 
19 e guardando elas novamente no baú para o 
futuro. Lançar um disco com tantas músicas seria 
loucura, eu mesmo não tenho coragem de ouvir 
algo assim tão longo. Por isso fomos bastante 
criteriosos em proporcionar a sensação nas 
pessoas de que elas podiam ouvir novamente 
as músicas. 

A estética de Rogério além da música
Léo: Todo o processo de divulgação passa por 
nossa cabeça, com certeza. A personificação de 
tudo, de botar um apelido e de repente chamar 
ele de Rogério... nós começamos a pensar entre 
nós no tamanho de possibilidades que isso 
poderia proporcionar em merchandising e era 
uma loucura de tão grande porque o lance do 
azul e vermelho com a lente... uma coisa que 
não sei se as pessoas perceberam, mas todos os 
nossos clipes tem um retrato do Rogério como 
easter egg. Nós já estamos dando várias pistas 
faz tempo e sim, toda essa parte de divulgação 
nós estamos inseridos. Essa parte de produção 
visual é algo que sempre nos envolvemos.

Rogério ao vivo
Léo: Estamos numa fase onde temos como ideia 
levar tudo do Rogério para o palco. O que não 
definimos ainda é o “quando”, mas estamos 
fazendo testes com cenário, iluminação e 

e preparando um show novo com tudo baseado 
no conceito do disco. Queremos dar vida ao CD 
no palco e quem gosta desse conceito tem tudo 
para curtir isso ao vivo.

O sentimento de parceria e a cena atual
Léo: Desde antes da participação no Superstar 
nós já vínhamos prestando muita atenção em 
como o sertanejo consegue voar tão alto, ir tão 
longe. E começamos a ver que, goste ou não, 
eles são muito unidos. Eles são extremamente 
unidos, algo que o rock não estava sendo como 
poderia, então nos juntamos com o Far from 
Alaska, Scalene, Medulla... e começamos a 
fazer um burburinho que depois do Superstar 
só se alavancou. Nós hoje tentamos fazer 
shows juntos, participações, letras... tudo o que 
possa fazer com que o show de um ou do outro 
bombe ainda mais porque alguém está junto. E 
decidimos levar isso para o disco também!

Nós nunca havíamos feito um disco com tantas 
participações e gostamos muito desse espírito 

Capa de Rogério, álbum lançado em 2016 pelo 
Supercombo - Créditos: Divulgação

colaborativo. Tudo o que estamos lendo de 
review e das participações está sendo super 
positivo e estamos sentindo estar agregando não 
só para nós, mas também para nossos amigos. 
Queremos cada vez mais fazer isso e queremos 
que outas bandas façam isso em suas cidades 
e cenas de uma forma que movimente a cena 
igual a música sertaneja consegue.

O sucesso na internet e o conceito de sucesso
Léo: Primeiro, se compararmos esse panorama 
dos anos 90 com hoje, vemos que é diferente. 
Naquela época vender disco era sinônimo de 
sucesso, mas quando começaram a lançar CD-
Roms e as pessoas pirateavam muitos discos, 
deu uma caída no mercado, então não era mais 
o foco. Daí a gravadora começava a ver que 
você não estava vendendo etc... o digital chegou 
aí para sambar, literalmente, na cara da galera.  

A possibilidade de escolha de carreira e de como 
gerenciar o lucro de sua carreira com plataformas 
digitais quebrou a base da gravadora. Hoje em 
dia no rock, especificamente, é muito difícil você 
fugir da música boa. Existe muita coisa boa para 
lá e para cá e cada vez que essas coisas ficam 

na mão dos artistas é melhor. Fazer sucesso 
hoje é levar os números que você tem na internet 
para os palcos mantendo esse nível. 

Mexe conosco todos esses números na internet 
porque vemos que nossa música está chegando 
nas pessoas. Elas estão se identificando e 
mandando mensagem para nós sobre as suas 
interpretações. É algo que nos honra muito.

Hoje você definitivamente não consegue fugir 
das coisas boas. Você pode até não gostar, mas 
vai saber que é bem feito, é muito legal isso. As 
bandas estão aí levando do jeito que podem.

A próxima geração da música brasileira
Léo: Se existe alguma pressão por tudo isso 
eu não sei, mas posso garantir que fazemos 
tudo isso sem pensar nesse tipo de coisa. Nós 
tentamos ignorar qualquer pensamento desse 
gênero porque se fizermos isso nós colocamos 
limitações no que a gente faz. Queremos fazer 
do jeito que gostamos e ficamos muito felizes 
com o fato das pessoas se identificarem com 
nossas composições. Sem pensar em agradar 
ninguém, nós simplesmente fazemos.

Festivais e o caminho para novas bandas
Léo: De certa forma festivais contribuem para a 
parte econômica do país porque é algo que gera 
muito emprego. Fora isso há a movimentação de 
turismo. Quando você realiza algo do tamanho 
de um Lollapalooza são hotéis que lotam e é 
uma vitrine muito grande para bandas que estão 
começando, o que é sensacional. Há um certo 
prestígio e status que ajuda muito as bandas. 
Pensando no todo acaba sendo muito positivo.

Futuro
Léo: Estamos montando um show novo, o lance 
do cenário onde queremos transcender tudo o 
que tem no disco para o palco com luzes, tintas. 
Queremos fazer videoclipes, algumas versões 
acústicas e disponibilizar em playlists. E claro, 
faremos muitos vídeos para disponibilizar em 
nossos canais. •

Supercombo durante apresentação no programa 
Superstar. Créditos: Globo/Play
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Ela já quebrou um recorde que pertencia aos Beatles, se tornou a compositora 
favorita de toda uma geração de artistas pop e agora se prepara para dominar 
o mundo. Quem é Emeli Sandé, a cantora escocesa que tem tudo para ser a 
grande referência da nova geração da soul music.

Talento e sorte sempre foram dois elementos que andaram lado a lado no showbusiness. São 
músicos talentosos que estavam ali na hora certa e no lugar certo prontos para se tornarem a 
referência de todo um gênero musical. A escocesa Emelli Sandé, que lançou no fim de 2016 seu 
segundo álbum, Long Live The Angels, tem ambos, ainda que cada um deles não tenha andado 
realmente lado a lado em sua carreira.

Quando surgiu para o mundo da música, em 2011, Emeli era tudo o que a indústria queria. Uma 
garota de (muito) talento, descolada e que vivia longe das polêmicas. Dona de uma voz poderosa, 
emplacou no Reino Unido o single de Read All About It, fruto da parceria com o rapper Professor 
Green, se mantendo em voga até as vésperas de seu primeiro disco, Our Version of Events, já pela 
Virgin Records. 

Porém o momento não era dos melhores. Na esteira do sucesso de seu single havia a expectativa 
de se tornar a “próxima maior estrela da geração neo-soul”,  que até aquela altura vinha lançando 
sem sucesso uma verdadeira avalanche de genéricos de Amy Winehouse. 

Já em sua fase mais debilitada, o mundo acompanhava em ritmo de Big Brother a reta final de Amy, 
que faleceu no mesmo período em que Read All About It se tornava o grande hit do Reino Unido.

O encerramento da carreira de Amy Winehouse parecia ter aberto caminho para Emeli Sandé, que 
pouco tempo depois consagrou-se ainda antes de seu primeiro disco ser lançado, quando recebeu 
da crítica louváveis premiações no BRIT Awards, verdadeiro termômetro da indústria fonográfica, 
como Artista Revelação. Logo apósa conquista, a cantora escocesa conseguiu derrubar o recorde 
dos Beatles e manter Our Version of Events como um dos discos mais vendidos do Reino Unido por 
mais semanas consecutivas, no total 63.
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Parecia ser a vez de Emeli, mas não foi. Como 
um daqueles fenômenos inexplicáveis no mundo 
música, era a hora da até então desocnhecida 
Adele, que lançava seu segundo álbum, 21. Não 
foi necessário muito tempo para que Rolling 
in the Deep conseguisse aquele que seria o 
próximo passo da cantora escocesa, chegar 
ao mercado americano e, consequentemente, 
global.

O que aconteceu dali por diante todo mundo 
sabe. Adele se tornou-se a cereja do bolo da 
indústria fonográfica e nem mesmo seu hiato foi 
capaz de reduzir a sua popularidade, retomada 
após a gravidez e volta aos palcos com o álbum 
25, já em 2015.

Nesse período Emeli Sandé não saiu de foco, 
mas deixou de lado seu papel de protagonista. 
Presente em praticamente todos os grandes 
festivais europeus, seguiu com relativo sucesso 
durante turnê de divulgação de Our Version of 
Events enquanto se mostrava uma das melhores 
compositoras de sua geração. 

Respaldada em solo europeu, trabalhou com 
alguns dos nomes de destaque como Alicia 
Keys, Katy Perry e Rihanna. Susan Boyle, 
Tinie Tempah e Cheryl Cole foram outros que 
contaram com composições da escocesa em 
seus registros. Paralelo a isso, conduziu com 
brilhantismo sua turnê, que encerrou com um 
show épico no Royal Albert Hall, rendendo seu 
primeiro álbum ao vivo. 

Pronta para viver uma nova fase, Emeli encarou 
o fim de seu casamento na mesma época em 
que participou da nova edição do Band Aid, 
organizada por Bob Geldof em 2014. Além disso, 
a escocesa foi uma das artistas recrutadas pelo 
ativista para a regravação de Do They Know 
It’s Christmas?, single para as vítimas do ebola 
na África. Trabalhos de respaldo, mas era hora 
de começar a trabalhar em um novo álbum de 
inéditas.
18

Filha de um pai zambiano e uma mãe inglesa,  
Emeli buscou em suas raízes a motivação e 
direção musical suficientes para começar a 
trabalhar em  Long Live The Angels, disco que 
chega ao mercado amparado pelo sucesso da 
faixa Hurts, lançada no último mês de setembro.

Trabalhando novamente com parte do cast de seu 
primeiro lançamento, o que inclui medalhões da 
Virgin Records, caso do DJ e produtor Naughty 
Boy, Emeli abriu seu leque de influências para 
se livrar de vez da estética neo-soul no qual foi 
sempre inserida no início da carreira. 

“Me orgulho do meu primeiro disco e agradeço 
pelas experiências que tive por causa dele, 
mas estou muito mais feliz com o meu novo 
álbum e com a forma como minha vida está 
agora”, declarou de forma categórica aos 
veículos internacionais antes do disco chegar 
ao mercado.

A mudança surtiu efeito. Desde que foi lançado, 
Hurts já vem sinalizando que o caminho de Emeli 
em seu segundo álbum – com cara de reestreia 
– é bastante diferente de Our Version of Events. 
Para se ter ideia, a faixa Tenderly tem em seu line 
up o pai, Joel Sandé, e alguns de seus primos de 
Zâmbia, o The Serenje Choir. A faixa foi gravada 
no vilarejo de Serenje, no país africano.

Só o tempo poderá confirmar as expectativas, 
mas ao que tudo indica, 2017 tem tudo para 
ser o ano de Emeli Sandé. Mais madura, repleta 
de experiências e com um currículo de fazer 
inveja ao mais cético crítico, a cantora escocesa 
atingiu um nível artístico que parece conduzir 
sua música ao inevitável sucesso global.

Não existe justiça no mundo da música e 
nem lugar certo com tamanha globalização, 
mas existe o merecimento e dado o conteúdo 
apresentado por Emeli Sandé, chegou a hora 
do mundo dançar e cantar ao som da cantora 
escocesa. •



principal

Consagrada no rádio e com parte de sua 
história documentada em livro, a 89FM – A 
Rádio Rock vive hoje, mais de três décadas 
desde sua fundação e quatro anos após voltar 
ao formato que a consagrou, um verdadeiro 
roteiro de cinema. 

por Anderson Oliveira
C

réditos: Divulgação
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Do nascimento ao auge
Não é exagero, a 89FM se tornou um verdadeiro 
patrimônio de uma cidade que respira rock and 
roll. Hoje indo muito além da potência de suas 
antenas, a rádio que praticamente redefiniu o 
conceito de rock na maior capital do país vive 
o auge de uma história que se mostra longe de 
acabar. 

Responsável por lançamentos, promoções e 
praticamente tudo que envolve um dos gêneros 
mais populares do país, a rádio fundada no ano 
de 1985 lidou com os mais diferentes fatores 
externos para chegar até aqui, ao menos com 
o rótulo que a tornou tão querida pelo público.

Voltada a uma audiência carente de rádios rock, 
a 89FM conta hoje com uma infraestrutura 
tão grande quanto ao número de bandas 
que ganharam projeção no país pela voz de 
apresentadores como Éverson Candido, Fabio 
Massari, Luka, Zé Luis e Tatola. Gerações 
diferentes, mas que moldaram a personalidade 
da rádio que não nasceu para ensinar rock, mas 
para aproximar um conteúdo que até aquele 
momento era bastante difícil de se levar ao fã 
brasileiro. Éverson Cândido, um dos primeiros locutores de sucesso 

na 89FM - Créditos: http://www.ricardoalexandre.jor.br

No auge da popularidade, uma revista e CDs com grandes hits da rádio - Créditos: Divulgação
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Inicialmente na esteira do chamado Rock 
Alternativo, a 89FM tardou a caminhar na 
contramão de rádios como a 97 Rock e a carioca 
Fluminense FM. A linguagem mais popular e o 
esquema de programação pautado em listas de 
sucesso alçaram a emissora a uma das mais 
importantes do gênero na década de 90, quando 
viveria seu melhor momento desde a fundação.

Embalado por programas específicos 
como o Oitenta e Noise (apresentado pelo 
“mexicaníssimo” Pepe Gonzalez) e o Quiz 
Pressão Total (que além de perguntas sobre rock 
também explorava elementos de cultura pop), a 
89FM viva seu auge como rádio rock em paralelo 
ao boom do grunge e do britpop.

Foi também nesse período que o país viveu seu 
momento de maior ebulição dentro do calendário 
de shows. Na rota de mega turnês de bandas 
como Rolling Stones, AC/DC, U2 e Oasis, 
tinha na rádio um dos pilares para divulgação 
e promoção capazes de garantir bom retorno 
àquelas bandas que viajavam para a América do 
Sul com a mesma sensação de mergulhar em 
um continente sem informação.

Com parte de sua programação compartilhada 
com emissoras afiliadas na cidade de São Paulo 
e até fora do estado, a 89FM viu seu público 
crescer à medida que seu raio de influência 
propagava-se de forma considerável. Festivais 
com curadoria da rádio levavam ao palco bandas 
como Skank, Pato Fu, Cidade Negra e muitos 
outros que hoje são considerados clássicos 
dentro do rock nacional. 

Outro sucesso da rádio era o programa Sobrinhos 
do Ataíde, que nos intervalos da programação da 
rádio apresentava pequenos quadros de humor 
interpretados pelo trio Paulo Bonfá, Marco 
Bianchi e Felipe Xavier. Uma geração que até 
hoje segue como referência no humor nacional.

A Revista Rock, lançada perto do fim do século, foi 
outro trunfo de uma emissora que praticamente 
moldou o comportamento do público de rock no 
país. Sempre acompanhada de um CD, levava 
para a mídia impressa entrevistas e matérias do 
mundo do rock, sempre buscando ocupar uma 
fatia de mercado que vivia o fim de vários títulos 
voltados à cultura pop. 

O espantoso e alto voo da 89FM encontraria 
suas primeiras turbulências logo após a virada 

do século. Era o início do fim de uma geração 
de ouro, ainda que diversos elementos externos 
viessem a contribuir com isso.

A mudança de estilo
Única no dial paulista, a 89FM encarou com 
o novo século a chegada de seus primeiros 
concorrentes, em especial a rádio KISS FM, 
especializada em rock clássico. Uma rápida 
batalha judicial entre ambas chegou a balançar 
os bastidores do rádio, mas o “grande inimigo” 
estava em outra frente: o pop.

Agora coordenada por Roberto Braga, um dos 
papas do rádio paulistano e responsável pelo 
ápice de emissoras de samba e pagode na 
década de 90, a Rádio Mix abandonava sua 
posição de “primo pobre” da Rádio Rock para 
investir de forma maciça em uma programação 
inspirada nos formatos americanos de rádio. 
Refletindo diretamente as paradas americanas 
e contando com uma gama de patrocinadores 
dos mais variados segmentos, tornou-se a 
emissora líder de audiência pouco tempo após 
sua mudança. O rock gradualmente se tornava 
novamente underground para o público jovem.

E não foi só isso. A ascensão da rádio Mix no 



Destaque na programação da rádio antes e após sua volta 
às raízes, a locutora Luka é um dos grandes símbolos da 
rádio até hoje - Créditos: Divulgação

clássico: 89FM – A Rádio Rock, aparecendo 
novamente os principais números do IBOPE.

Agora muito mais Interativa e investindo em um 
primeiro momento em uma atmosfera nostálgica, 
a rádio tinha os dois olhos bem concentrados 
no futuro. Primordial na realização de grandes 
festivais como o Maximus e o Monsters of Rock, 
a rádio passou a se fazer presente no cotidiano 
do ouvinte não só como transmissor de um 
gênero musical, mas formador de opinião. 

Além de um upgrade estético, viu programas 
como “Quem Não Faz Toma”, apresentando 
pelo grande mentor dessa volta da rádio, Tatola, 
além dos divertidos Dennys, Ricardo e Ângelo 
uma das líderes de audiência. 

Hoje, em 2017, existem diversos motivos que 
fazem do retorno da 89FM um verdadeiro roteiro 
de cinema. O primeiro deles com certeza é o fato 
da rádio ter tido a percepção de seu lugar dentro 
do dial e seu papel frente aos concorrentes. 
Diferente de outras épocas, hoje tanto 89FM – A 
Rádio Rock como a Kiss FM vivem realidades 
distintas. Isso só fez com que o rock voltasse a 
ser forte no país.
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Outro deles é a interatividade. Com o conceito 
aplicado durante o período em que se afastou do 
rock transportado para essa nova fase, a 89FM 
atingiu em cheio novamente o público jovem, 
carente de novidades. Some a isso o fato do 
gênero viver novamente uma fase mais intensa e 
que exige maior atenção das rádios brasileiras e 
pronto... um canal com tamanho profissionalismo 
naturalmente conseguiria destaque.

Promoção. Com produtos ligados ao nome da 
rádio, que vão de camisetas até a Cerveja Rock, 
a 89FM também soube levar sua marca como 
carro-chefe a vários festivais. 

Hoje se tornou impossível desassociar os 
grandes momentos musicais do ano do logotipo 
da rádio, presente de forma categórica em 
festivais como o Lollapalooza, o Maximus 
Festival e até o Monsters of Rock.

Vivendo seu auge criativo e comercial, a 89FM – 
A Rádio Rock pode não atender como o apelido 
que consagrou o vocalista e baixista  Glenn 
Hughes, mas se tornou de forma definitiva Voz 
do Rock no Brasil. •

Seguramente o maior símbolo do sucesso da 89 FM nos últimos anos, Tatola, Dennys, Angelo e Ricardinho, apresentadores 
do Encrenca, se tornaram a grande voz da rádio, que vive seu melhor momento desde 1985  - Créditos: Divulgação

início da década mexeu de forma profunda com 
o dial paulista, dado que a crescente cena pop 
dominava as paradas no país levando o público 
jovem – e consumidor – para uma outra direção. 
Isso afetaria diretamente a 89FM. 

Agora sob a direção de Wagner Rocha, que já 
havia feito da Rádio Metropolitana e Sucesso 
FM (antiga Band FM) referências em audiência, 
a 89FM mudaria de vez sua identidade em 2006, 
quando a black music e a dance music ditavam 
as tendências da época.  Era o fim da Rádio 
Rock (ao menos como o país conhecia). Nesse 
processo programas se extinguiram e boa parte 
dos locutores que fizeram história na rádio se 
tornariam carta fora do baralho. Aqueles que 
viriam a permanecer acabariam tendo que se 
adaptar a uma nova realidade.

Diante de um novo público e apostando em 
cifras astronômicas de publicidade, a 89FM 
se tornaria uma das líderes de audiência 
durante alguns anos, acompanhando de perto 
qualquer movimento de suas concorrentes. 
Há de se considerar que nesse período o rock 
nacional também viveria um momento de pouca 
inspiração, já que a principal cidade do país não 
contava mais com um canal de tanta expressão 
como a Rádio Rock. 

A volta às raízes
Vivendo apenas uma vaga lembrança no 
imaginário de um público que teve sua formação 
musical definido pelo auge da rádio, a até então 
extinta Rádio Rock permaneceu inativa por 
longos seis anos.

Nesse período, além da programação flexível, 
a rádio acompanhou a tecnologia da época 
e apostou – de forma certeira – na mesma 
velocidade de seu público. Porém na virada da 
década, já em 2011, agora sob a concessão 
de uma empresa do ramo alimentício, a então 
Fast89 passou a lidar com uma nova realidade 
no rádio. 

A voz do Rock
Todo processo para o retorno da 89FM se deu 
após uma bem-sucedida parceria com a gigante 
do ramo de internet, o UOL, que transmitia a 
programação ao vivo da rádio em seu site. 

As mudanças dos últimos anos não foram 
ignoradas. Ironizando todo período em que 
permaneceu fora do dial com uma programação 
dedicada ao gênero que a consagrou, executou 
uma contagem regressiva capaz de chacoalhar 
novamente o dial do rádio. E agora pronta para 
ser uma emissora de cunho nacional.  

Após o fim do contrato com o grupo UOL, a rádio 
novamente voltou a ser chamada pelo nome 
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Ainda Há Tempo fez de Criolo um dos rappers mais 
elogiados dos últimos anos e abriu as portas para uma 
carreira que reforça a cada dia a esperança e a luta por 
um mundo melhor. 

Dez anos depois o disco ganhou regravação com grandes 
nomes do rap e se mostra mais atual do que nunca.

É baseado nesse momento que a Revista Som conversou 
com Criolo em uma grande entrevista. 

por Anderson Oliveira



Ainda Há Tempo e suas letras serem tão atuais 
uma década depois, além do reconhecimento
Criolo: É uma honra cada pessoa que nós 
acionamos para a realização desse trabalho. 
Não só os produtores, mas o Alexandre que fez 
a direção do show, o Cabral, que fez a produção 
do disco. Esse CD foi realizado através do amor 
de todas essas pessoas. E sinto um pesar muito 
grande de ver que essas letras acabam soando 
muito atuais. A ideia era com certeza estarmos 
celebrando outros assuntos. 

Como teria sido Ainda Há tempo dez anos 
atrás com as plataformas de hoje?
Criolo: Isso é algo que não dá para saber, mas 
uma coisa é certa. As pessoas que fazem rap 
no Brasil naquela época estavam fazendo cada 
disco cabuloso. Foi um momento incrível do rap. 
Gog, Rappin Hood... Z’África Brasil... o discos 
dos caras são um livro... o Gaspar é para mim um 
dos maiores escritores do país! Naquela época 
havia muitas coisas maravilhosas, então não sei 
como seria, mas posso dizer que foi como devia 
ser e só de ter tido a chance naquela época de ir 
em um estúdio e gravar cada uma dessas faixas 
foi muito louco.

Uma música positiva
Criolo: Minha música é exatamente isso, um grito 
de esperança! De mostrar que você acredita 
em algo bom. Nós estamos passando por um 
momento no Brasil onde você calado já está 
errado e o ambiente extremamente hostil onde 
muita coisa não mudou nada aqui. Racismo, 
homofobia, xenofobia... e você ainda vê muita 
gente por aí mostrando a cara para dizer que 
apoia algo que eu e muita gente abomina 
completamente... 

Não sou eu quem toco as pessoas, é algo 
muito maior. É a música! São as pessoas e todo 
mundo está gerando essa energia todos os dias, 
no momento do show, no decorrer do dia. Todo 
mundo tem um brilho no olhar e quando eu digo 
no show que emanamos isso é porque essa 

energia está chegando em alguém que precisa. 
Não sou eu. É a música!

Maturidade do público com novas influências
Criolo: Sinceramente eu não consigo imaginar 
que  um dia as coisas não foram assim. Não 
consigo imaginar um momento ruim nas 
pessoas. Se ela está disposta a ir ali escutar um 
som isso já é algo muito louco. Muito bom. 

Pensar de uma outra forma seria subestimar o 
público, algo como um preconceito e quando 
se fala de preconceito não existe algo leve ou 
pior, existe simplesmente preconceito. Acho que 
todas as pessoas estão abertas. Cada uma vai 
curtir aquilo que tem mais afinidade. 

A questão do engajamento na música e o 
papel do rap
Criolo: Não posso afirmar o que a música 
pop consegue ou não se conectar a isso, o 
que posso te dizer é que o rap tem uma força 
tão grande que ele amplifica os sentimentos, 
histórias e emoções de um jeito tão avassalador 

Lançado em 2006, o álbum Ainda Há Tempo ganhou 
relançamento em 2016 - Créditos: Divulgação

que é impossível passar despercebido. Entre 
tantas expressões de arte ele é uma que tem 
uma energia muito forte. 

Mainstream e underground 
Criolo: Nós que viemos do rap temos nesse tipo 
de conceito algo tão distante... já temos que 
ouvir de muita gente que nem considera o rap 
como música. Que já te olhava torto quando 
você falava que fazia rap. Esses termos são 
utilizados quando se fala em mercado e o rap 
está preocupado com outra coisa, que é passar 
uma mensagem, criar um ambiente de diálogo 
com as pessoas. Lógico que tudo foi crescendo 
e criando uma nova proporção e outras coisas 
ao redor, mas a essência do rap sempre foi essa 
troca de energia e de mensagens. 

Música é música. Você pode não ter nada para 
fazer um som e simplesmente emocionar as 
pessoas. E se você emocionou uma, vai saber 

se não emocionou a outra? É como você falar da 
música dos outros. Isso é feio. 

Meu pai sempre disse “tem que ter de tudo 
para todo mundo”. Tudo tem sua importância, 
talvez não tenha para um determinado grupo 
de pessoas, mas para outro tem. O mundo tem 
muitas pessoas e se formos falar de música é 
algo infinito. Existe algo que foi feito em 1950 
que só vou conhecer daqui dez anos porque 
não dá para saber de tudo, nem mesmo com a 
internet.

Na rua de baixo da sua casa pode muito bem 
estar acontecendo algo tão cabuloso quanto 
um cara que está arregaçando na Dinamarca. E 
esses caras estão vivendo, emocionando e são 
histórias que não se fala na grande mídia, que 
não vão ficar conhecidas. O processo de criação 
contemporâneo acontece e é diário em qualquer 
lugar do mundo.

Ao lado de Milton Nascimento, a celebração de uma amizade e a realização do show “Linha de Frente – 
Milton Nascimento Convida Criolo”. Créditos: Rogério von Krüger
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Festivais e o artista nacional
Criolo: Quando se pensa em festival gringo, 
assim como o nome fala (gringo), você já tem 
que entender que ele pensa na música como 
algo do mundo, não daqui. O que é que chega 
nos extremos do Brasil? Existem uma série 
de eventos acontecendo a toda hora. Festival 
de hardcore, festival de reggae, festival de 
pagode, festival de punk, de forró... isso está 
acontecendo e é importante pra caramba! Isso 
é o que influencia o moleque da quebrada, a 
irmãzinha da quebrada. É com isso que ela 
aprende a gostar de música. 

Quando você fala de eventos internacionais você 
tem que entender que tudo tem seu valor. Tem 
música para todo mundo. Um festival grande 
tem tanta importância quanto a roda de samba 
da 27, que começou a fazer muito moleque se 
interessar a tocar porque passaram a reparar 
nos instrumentos que os caras tocavam. Com 
isso começou a rolar uns encontros de fim de 
semana para ver quem se interessava, uma 
escolinha para ensinar a tocar e nessa brincadeira 
já são mais de dez anos de uma roda de samba 
de altíssimo nível que acontece no Grajaú. Por 
isso que reforço a ideia de que tudo tem sua 
importância. 

A primeira vez que cantei em Santos foi um 
festival de rap que a galera fez numa escola em 
um dia de domingo. A escola ficava aberta e 
faziam ações e uma galera de lá me chamou e 
falou “Criolo, você quer colar aqui?”, pegamos 
uma van ali no Jabaquara e descemos. E isso 
está acontecendo o tempo todo. É um patrimônio 
cultural que se constrói a cada dia que passa. 
Por isso precisamos enxergar a importância da 
música.

Estrutura
Criolo: O rap nos ensinou a criar nosso próprio 
espaço e não a tirar o espaço de ninguém. 
O rap não veio para tirar o espaço ou tretar 
com nenhum estilo. Cada um tem condição e 

e energia para criar isso de algo natural a partir 
do momento em que você fez o seu som e você 
está dividindo ele com o mundo. 

Como é que eu vou explicar para o jovem que 
eu mandava uma fita K7 para um cara e depois 
de 3 meses tinha que ligar para saber o que ele 
achou? Tinha um cara que trampava no centro 
e passava para levar a fita para alguém e torcer 
para chegar no cara certo. Isso acontecia no fim 
de semana na feira e eram outros tempos, o meu 
tempo. Tínhamos que esperar na fila do orelhão 
para tentar ligar para o mano e saber se chegou 
a fita para ele e se era possível gravar em um 
aparelhinho. É um outro rolê...

Parcerias e reconhecimento
Criolo: Sem brincadeira, posso te dizer que 
todos os momentos foram especiais. Todos! 
Você ter a honra de ter amizade e o amor de 
alguém como o Milton Nascimento? Ele dar o 
nome da tour com o nome de uma música minha 
que ele gosta? Honra incrível! 

A honra de ter uma amizade com Caetano Veloso. 
De ter sido citado por Chico Buarque em um 
trabalho dele. De ter participado de um DVD com 
o Mano Brown, de ser amigo de um cara como o 
Emicida, um ser iluminado. É muita gente... Tony 
Allen do Fela Kuti... Ney Matogrosso, a honra de 
ver ele gravar um som meu. Um samba gravado 
pelo Tom Zé, a Gal com o Milton... é muita 
coisa. Guardo todos com o mesmo carinho que 
tenho da época que estava na rinha de MCs em 
2007, vendo os moleques da minha quebrada 
arrebentando no freestyle, momento lindo! 

A honra de ter Ganja Man como amigo. Maurício 
Badé, Sérgio Machado, pessoas como Kiko 
Dinucci... Guizado... é tanta gente que posso 
dizer que tenho uma gratidão muito grande. 

Essa galera das antigas ‘milianos’... é muita 
gente. E é assim, vamos para a luta porque o 
baguio está louco! •

disco estranho
Sentimentos tão díspares, inocência e desespero 
são altamente perceptíveis na nossa infância, 
assim como na fase adulta. Mas e quando ambos 
se encontram? Como controlar a ingenuidade de 
vozes infantis com a profundidade de clássicos 
de Bowie e Beach Boys? É disso que se trata o 
belíssimo The Langley Schools Music Project!

Ritmo que embalou gerações ao longo das seis 
últimas décadas, o rock inegavelmente viveu 
seu um momento de maior inspiração durante as 
décadas de 60 e 70. Considerado o período de 
maior ebulição de sua história, o chamado filho 
rebelde do blues viu nessa época paradigmas 
da década de 50 caírem por definitivo e se 
transformar em um dos gêneros mais populares 
do mundo com nomes como 

No Canadá, na pequena província de British 
Columbia, o professor Hans Fenger cuidava de 
algumas turmas na pequena Langley School 
District, crianças entre 5 e 11 anos. Em paralelo 
vivia a vida de um típico canadense, sendo fã 
dos grandes nomes da época como Beatles, 
Stones, Beach Boys e David Bowie.

Cansado de ensinar sua turma com tradicionais 
músicas canadenses, Hans foi  apresentou as 
faixas que mais gostava. Sem mencionar a 
origem, passou a levar alguns dos álbuns que 
se tornariam essencias para qualquer fã de 
rock enquanto formava seu coral infantil. Assim 
nasce o belo The Langley Schools Music Project, 
lançado em 2001 pela Bar/None Records e 
resultado de uma aventura 25 anos antes. 

Gravado de forma amadora, Hans Fenger 
resolveu levar sua turma para a quadra da escola 
e aproveitar as aulas de ginástica para registrar 
algumas das obras ensaiadas em sala de aula. 
Eram clássicos de David Bowie, Beach Boys e 
Paul McCartney. Foi quando usou um gravador 

de 4 canais e registrou esses momentos. 

Lançado em dois álbuns posteriomente sob o 
título de Lochiel, Glenwood, and South Carvolth 
Schools e Hans Fenger/Wix-Brown Elementary 
School, as poucas cópias prensadas na época 
se perderam nos anos 70 e foram descobertas 
décadas depois pelo colecionador Brian Linds.

Innocence & Despair foi lançado em 2001 como 
uma coletânea de gravações da década de 70 
pelo professor Hans Fenger. Aprovado por cada 
um dos envolvidos no lançamento, Brian Linds 
teve a chance de ouvir desses artistas algumas 
das frases que serviram de motivação para seu 
lançamento. Enquanto Bowie afirmou que as 
crianças atingiram em sua música uma obra que 
ele jamais teria realizado, Richard Carpenter e 
Brian Wilson se emocionaram com cada faixa.

Sem lançamento no Brasil, Innocence & Despair 
é fácil de ser acessado nas plataformas digitais 
e até hoje serve de influência para diversos 
artistas por preservar o principal elemento capaz 
de fazer com que todos seus admiradores se 
emocionassem: a naturalidade de quem nunca 
conseguiu forjar um sentimento. •



Um dos DJs de maior sucesso nos últimos anos, o sueco Avicci se 
encerrou uma carreira que durou menos de uma década. Responsável 
por levar a EDM a um nível inimaginável, colecionou hits e fez da cena 
atual sua sala de estar, mas o que vai sobrar agora que tudo acabou?

por Anderson Oliveira

Mãos para o alto e boné para trás. Hit atrás de hit e plateia ensandecida. 
Cenas que agora são parte de um livro de história após a aposentadoria do 
DJ sueco Avicci, que em março de 2016 anunciou que se retiraria de forma 
definitiva do mundo da música após cumprir as datas de sua última turnê.

Mesmo com a EDM vivendo aquele que parece ser seu último ciclo, a 
aposentadoria de um dos maiores nomes do gênero cai com uma bomba 
em um cenário cada vez mais instável e que carece de identidade, visto que 
soa como uma bolha prestes à explodir.

Considerado um dos principais nomes da última década, Avicci já vinha 
vivendo momentos turbulentos em sua carreira nos últimos dois anos, 
afastando-se de uma turnê para se tratar de uma pancreatite aguda, 
supostamente relacionada ao abuso de álcool. A pausa ocorreu durante a C
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turnê do álbum True, que trazia – entre muitos 
outros – o hit Wake Me Up, fruto da parceria 
com Chris Brown, e Hey Brother, faixa que 
levou a EDM para dentro do cenário mais rico 
da música americana, a country music. 

Não se pode questionar os motivos que levaram 
Avicci a anunciar sua aposentadoria. É notável 
que os problemas de saúde e a sensação de que 
tudo poderia ter terminado em 2014 abalaram 
de certa forma sua confiança. O que vai além 
disso é se o legado construído pelo sueco em 
menos de dez anos será sustentado com o 
passar dos anos ou se tudo isso foi apenas uma 
onda como tantas outras na música eletrônica. 
E mais importante, se isso justificou as cifras 
milionárias que envolvem toda sua carreira e, 
especial, sua turnê de despedida. 

Responsável por aquele que é considerado o 
grande hit da música eletrônica nos últimos dez 
anos, Levels, lançada em 2011, Avicci conseguiu 
atingir cifras superiores a qualquer rockstar. De 
acordo com a Forbes, o sueco arrecadou em 

Durante a turnê de despedida, Avicci se apresentou durante a edição inglesa do festival Electric Daisy Carnival, em 
Londres - Créditos: Festickets.com
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2015 nada menos que 19 milhões de dólares 
com suas turnês. True, seu segundo disco, 
vendeu quase um milhão de cópias e atingiu 
o primeiro lugar em charts de vários países, 
incluindo os Estados Unidos.

Aproximando-se de diversos nichos que vão 
além de vertentes como techno ou trance, 
levou as batidas da EDM para dentro da música 
country e fez de Hey Brother um dos grandes 
hinos da música americana em 2014. A faixa 
se tornou obrigatória em qualquer pista e dava 
sequência à tendência apresentada por David 
Guetta na virada da década. Não havia limites 
para o grande abraço da música eletrônica.

Com tudo isso veio o glamour e as incessantes 
turnês. Avicci havia se tornado tão grande 
quantoTiesto na virada do século ou Calvin 
Harris nos últimos anos.

Conseguiu tirar do destaque dos line ups de 
grandes festivais as bandas de rock e enquanto 
se fortalecia a cada dia com uma cena que não 
parava de crescer.

Diante do bônus, o ônus também cobrou 
seu preço. Vieram os problemas de saúde, 
excessos e críticas, principalmente do público 
mais conservador. Para se ter ideia, apesar 
dos números expressivos, True foi bastante 
questionado quando apresentado durante a 
edição 2014 do Ultra Miami.  Tudo isso após 
se envolver em polêmicas de plágio durante a 
divulgação das faixas Collider, por Leona Lewis, 
e Give Our Love a Fightin’ Chance, de Cher.

Seu último disco, Stories, nasceu como epitáfio 
de uma carreira que já dava sinais de que não se 
estenderia por muito tempo. Ao declarar após 
seu tratamento de pancreatite que tinha mais 
de setentas faixas para seu novo lançamento, 
Avicci se orgulhou ao enaltecer parcerias que 
passavam por nomes como Jon Bon Jovi, Billie 
Joe Armstrong, Chris Martin, Wyclef Jean, Serj 
Tankian e Matisyahu. 

O primeiro single do disco, Waiting for Love, 
celebrava a parceria com outro prodígio, Martin 
Garrix, com quem voltou ao topo dos charts 
mundo afora. Como previsível, o disco ocupou 
o topo das paradas, mas agora visto como o 
trabalho mais pop da carreira do produtor sueco. 
Foi quando resolveu abandonar a carreira.

Passados 9 anos desde seu primeiro contrato, 
Avicci soube como poucos levar suas batidas 
para as mais variadas vertentes. Oportunismo 
ou não, é inegável que tudo foi feito com a 
maior perspicácia possível. Comparado a todo o 
movimento ocorrido na década de 90, é inegável 
que a profundidade do trabalho do sueco não 
se compara à nomes como Chemical Brothers, 
Basement Jaxx ou Aphex Twin, o que – nesse 
momento – evita uma comoção ainda maior em 
torno de seu afastamento.

A sensação de que uma nova Levels surgirá a 
qualquer instante joga sombra sobre o legado 
de Avicci, se é que podemos definir dessa forma. 
Dono de hits que fizeram o mundo dançar nos 

últimos 8 ou 9 anos, Avicci caminhou lentamente 
ao fim enquanto um alvorecer sombrio parece 
assolar a EDM. 

É em cima dessa situação mora a pergunta: 
“Avicci teria sido mais esperto que toda uma 
cena a ponto de se retirar antes de uma possível 
decadência?”. Talvez sim, afinal, saiu de cena 
no auge, Mas se o jovem produtor escolheu a 
aposentadoria pensando em se eternizar no hall 
dos grandes produtores da história, certamente 
encontrará em um futuro próximo o esmagador 
esquecimento de um público imediatista e que 
anseia por novidades.

Os boatos de um novo trabalho de estúdio em 
2017 alimentam a sensação de que tudo sempre  
foi encarado como uma grande diversão – e 
unicamente diversão desde o início – assusta a 
quem viu produtores redefinirem o conceito de 
música eletrônica no passado. 

Não seria justo com a música eletrônica e muito 
menos com o público, ou seria? Avicci caiu. O 
rei caiu. Viva o novo rei! •

Destaque nos maiores festivais do mundo, aposentadoria 
de Avicci chocou mundo da música - Créditos: Divulgação.
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Gravado em novembro de 1976, The Last Waltz é reconhecido até 
hoje – quatro décadas depois – como o maior concerto de rock 
já realizado. Show que marca a última apresentação da formação 
clássica da The Band, o registro de Martin Scorcese comprovou 
que não é a produção ou vendagem de discos que confirmam a 
grandiosidade de uma banda. por Anderson Oliveira
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Bob Dylan, Neil Young, Van Morrison, Ringo 
Starr, Muddy Waters e Ronnie Wood estavam 
lá... como coadjuvantes. Se os nomes citados 
acima dão a entender como um festival de 
proporções épicas, deve ficar claro que cada um 
desses nomes citados foi um dos convidados da 
realização do show daquela que seria a última 
apresentação dos canadenses da The Band.

Considerado o maior concerto de rock já 
realizado, o projeto de Martin Scorcese é 
considerado um marco na história por diversos 
motivos, mas todos eles inferiores ao fato de 
que foi naquela noite que Rick Danko, Levon 
Helm, Garth Hudson, Richard Manuel e Robbie 
Robertson subiram ao palco juntos.

Lançado em vídeo e áudio dois anos depois, 
em 1978,  The Last Waltz completou 40 anos 
em 2016 com a missão de deixar claro o 
tamanho do legado da The Band, banda que 
acompanhou Bob Dylan durante alguns dos 
melhores momentos de sua carreira e que é 
considerada pela crítica como um dos 50 nomes 
mais influentes nomes da história da música. 

Hoje um registro ímpar na cultura pop, The 
Last Waltz não era para ser o último registro 

da The Band com sua formação clássica. Ao 
menos para parte dos seus integrantes. Porém, 
essa ideia já vinha vindo sendo alimentada 
por Robbie Robertson após um acidente de 
barco com Richard Manuel, assim o vocalista 
e guitarrista da banda planejava se afastar dos 
palcos de forma similar aos Beatles, trabalhando 
somente em estúdio. A partir disso nasceu 
aquele que é considerado o maior concerto de 
rock da história.

Gravado no Dia de Ação de Graças, feriado 
americano, em 25 de novembro de 1976 no 
Winterland Ballroom, em São Francisco, o 
evento contou com o lendário Bill Graham para 
sua promoção e organização. 

Escolhido a dedo, foi no Winterland Ballroom 
que a banda canadense havia se apresentado 
em 1969 pela primeira vez e ali encerraria sua 
história, ao menos na teoria.

Inicialmente programado para que o grupo se 
apresentasse sozinho, logo veio a ideia de levar 
ao palco algumas das maiores influências do 
grupo, Ronnie Hawkins e Bob Dylan. Essa ideia 
se estendeu de uma forma quase incontrolável, 
o que logo acabou gerando os primeiros 

memória



primeiros descontentamentos na produção do 
espetáculo. 

Além disso, o lançamento de The Last Waltz teria 
que aguardar pelo menos até a divulgação do 
filme Renaldo e Clara finalizar. Com participação 
fundamental de Bob Dylan, a Warner já havia 
sinalizado que só liberaria o artista caso um 
projeto não atrapalhasse o outro. Esse imbróglio 
se arrastou até o dia do evento, revelando um 
clima de tensão que acabou não sendo captado 
pelas câmeras. Para se ter ideia, um membro 
do staff de Dylan chegou a ameaçar retirar o 
artista do palco durante sua participação, sendo 
impedido por Bill Graham.

O clima de rivalidade também tomou conta 
dos bastidores. O clima não amistoso entre 
Dylan e Neil Diamond, único da enorme lista 
de convidados que não tinha nenhuma ligação 
direta com a The Band, quase resultou numa 
discussão entre ambos em certo momento. 
Muddy Waters, influência de grande parte dos 
convidados do projeto, quase foi impedido por 
Robbie Robertson de subir ao palco com a 
banda. Soma-se a isso o fato de Mannish Boy, 
clássico absoluto do guitarrista, não ter sido 
captada por problemas técnicos que quase 
levaram Scorcese à loucura.

Mesmo com músicos tensos durante toda a 
execução, The Last Waltz teve toda sua gravação 
concluída com uma dose rara de beleza. Com 
um trabalho de edição que beira a perfeição, 
a reverência de cada artista pela The Band 
permaneceu acima de qualquer problema.  

Evidentemente, o clima de despedida parecia 
permear cada faixa executada. Interpretadas 
como um verdadeiro ode à cultura, The Last Waltz 
não foi só um show repleto de convidados, mas 
uma celebração que incluiu a apresentação de 
um sarau com os poetas Lawrence Ferlinghetti 
e Michael McClure e um baile dançante no início 
da noite. Ambos servindo de preparativo para 

uma amante, Mitchell se tornaria importante no 
gerenciamento da carreira de Amy, levando-a ao 
extremo da humilhação para o grande público.

O período de decadência física de Amy – 
apresentado sem cerimônias ou parcialidade – 
contrasta com a delicadeza com a qual a artista 
ainda consegue encontrar na música o refúgio 
para seus problemas pessoais, especialmente a 
bulimia, omitida ao extremo durante a carreira.

o grande evento que viria a acontecer, mesmo 
com tantos problemas nos bastidores.

O lançamento, como não podia deixar de 
ser, foi um sucesso de crítica, mas não deu à 
banda canadense o status de protagonista. 
Definido como uma das maiores experiências 
cinematográficas já vistas na relação entre 
imagem e música por parte dos veículos de 
comunicação da época, pouco se fala da 
essência de uma banda que levou a nata da 
música mundial para o mesmo palco em uma 
única noite.

Os próprios integrantes da The Band também 
não se deram por satisfeitos e o tempo acabou 
revelando parte dessas feridas. Já na década de 

90, em sua autobiografia, Levon Helm havia dito 
que parte do repertório passou por um trabalho 
de overdubs devido a problemas técnicos como 
microfones desligados e a ausência de foco em 
alguns dos músicos da banda, caso de Richard 
Manuel em I Shall Be Released, e que o show 
havia sido uma verdadeira cilada para a The Band.

Relançado posteriormente, The Last Waltz 
ganhou uma avalanche de tributos ao redor 
do mundo, incluindo um especial em 2016 
com o guitarrista do Gov’t Mule, Warren 
Haynes, que levou seu repertório na íntegra 
para o palco. Como era de presumir, a The 
Band não acabou após a realização do 
show, mas aquela acabou sendo realmente 
a última apresentação daquela formação. 

Hoje, 40 anos depois de sua realização, o 
maior concerto de rock segue sendo um 
dos pontos mais altos da música muito 
mais pela devoção de artistas do que pelo 
público. Uma ironia  impossível de explicar 
até mesmo para os envolvidos no projeto. •

Integrantes da The Band durante a gravação de The Last Waltz - Créditos: Divulgação

Celebrando os 40 anos de The Last Waltz, uma edição 
recheada chegou ao público em 2016 - Créditos: 
Divulgação

Pivô de uma das polêmicas durante as gravações de 
The Last Waltz, Muddy Waters roubou a cena e contou 
com a reverência de todos os participantes - Créditos: 
Divulgação
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É impossível pensar na música brasileira sem pensar 
em Rick Bonadio. Titãs, NX Zero, Ira!, Charlie Bown Jr, 
Mamonas Assassinas... os nomes são muitos... e agora 
ele resolveu contar como é a vida atrás da mesa de som 
em um livro que revela os bastidores do mundo da música. 

A Revista Som conversou com Rick Bonadio sobre o 
livro, a carreira e o mundo da música em uma grande 
entrevista! por Anderson Oliveira



A definição do conteúdo para o livro
Rick Bonadio: Foi difícil definir esse material 
porque tivemos que escolher o que achávamos 
mais relevante não só para nós, mas para quem 
estivesse lendo o livro. Existe um conceito que 
definimos e fomos muito fieis a ele quando 
criamos o projeto. O conceito dele é que trata-
se de um trabalho referencial para pessoas que 
amam a música e querem se aproximar um 
pouco mais desse universo maluco, aí o livro 
serve. 

Para a pessoa que quer trabalhar com música, 
que seja um pretenso artista, ou uma pessoa que 
quer ser produtora ou técnico, o livro também 
serve para isso. Então deixamos de lado papos 
particulares dos artistas. Eu não me foquei muito 
em falar deles, muito menos de fofoquinhas ou 
polêmicas, não era a intenção. A partir disso nós 
definimos bem o que valia a pena entrar no livro.

Oos bastidores do mundo da música
Rick Bonadio: Eu acho que o sentido de desilusão 
com o mundo da música nunca passou pela 
minha cabeça, o que pensei é que esse projeto 
vai causar um certo choque de realidade para os 
fãs, mas ele também está um pouco preparado 
para isso com o advento da internet e redes 
sociais. Acredito que isso já tenha preparado o 
fã para ver como as coisas realmente funcionam 
na indústria musical.

A pirataria no âmbito literário
Rick Bonadio: Então, é engraçado tudo isso 
porque com o livro eu acabei passando para o 
outro lado. Acho que eu estou meio artista nessa 
história e na realidade eu não me preocupo com 
isso, quem tem que se preocupar é a editora. 

O que mais me importa é que as pessoas leiam 
o livro. Não o fiz para ganhar dinheiro ou para 
viver do rendimento dele, o que realmente quero 
é que as pessoas – não importam quantas – 
leiam. Se dez pessoas lerem ele e tiraram boas 
lições, pode ter certeza que estarei muito feliz 

com isso. Se dez mil? Se dez milhões? Eu fiz 
o livro para ser verdadeiro e contar as histórias 
reais com a intenção de mostrar para as 
pessoas como funciona tudo isso, como é viver 
os altos e baixos para que todo mundo veja 
que não é porque trabalho com música que 
tudo é maravilho, na real é muito mais difícil. E 
que temos que nos manter motivados sempre, 
independente do mercado. Então não estou 
nem um pouco preocupado com pirataria, essa 
questão é problema da minha “gravadora” 
(risos).

A abertura de um novo canal para compreensão 
da música
Rick Bonadio: Essa foi a real intenção do livro 
e é necessário que exista. Acredito que muito 
mais pessoas deviam fazer projetos nesse 
sentido porque não se consegue informação 
real e verdadeira de como funciona o mercado 
fonográfico. 
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Todo mundo fala, mas não sabe como é. Tive 
que entrar, viver, aprender e sentir para entender. 
Minha ideia era contar isso porque muita gente 
tem a ilusão de como funciona e supõe coisas, 
mas ninguém sabe como é aqui dentro. O livro 
não foi escrito pelo Luís (que realiza a parceria 
com Rick no livro), ele foi contado por alguém 
que estava dentro disso. Nós colocávamos nas 
palavras certas para que as pessoas realmente 
tivessem a noção de que era eu falando. Nisso 

surgiu uma química muito grande entre nós para 
fazer o projeto. A intenção é que seja 100% 
verdade e não me preocupei em polir ou ser 
político. Eu falo a real das coisas e acho que 
as pessoas estão preparadas para isso. Meu 
livro é muito pouco para contar como funciona 
o mercado. São algumas páginas apenas. Eu 
precisaria de pelo menos uns dez livros para 
contar um pouco (risos). 

Um olhar sobre o mundo da música
Rick Bonadio: Acho que tenho toda hora essa 
sensação de prazer sobre tudo o que passou. Eu 
fico muito feliz porque tive a sorte de começar 
trabalhando com fita cassete na minha carreira. 
A primeira gravação que fiz na vida foi em um 
Tape Deck de 4 canais. Era um aparelho que 
a fita gravava só de um lado, então gravava 
metade dois para um lado e dois para o outro, 
imagina! Comecei gravando nisso, depois foram 
fitas de estúdio de um e quatro polegadas, 24 
canais, depois 48 canais... depois os gravadores 
digitais DAT, que eram gravadores que gravavam 
em fitas de VHS, daí o digital.... e foi evoluindo 
evoluindo... No fim do livro nós já estávamos 
no streaming e quando olhei para tudo isso eu 
pensei “uau, eu realmente tive sorte!” porque se 
estivesse começando agora ia achar que tudo 
era simplesmente um número. Não ia ter ideia 
do que é o analógico. Foi uma situação muito 
feliz ter passado por todos esses períodos.

O conceito de sucesso 
Rick Bonadio: O número de álbuns vendidos 
mudou, mas a realidade daquilo que é o sucesso 
não. Porque antigamente você tinha artistas 
que tinham números impressionantes, mas não 
levavam ninguém em um show, então acabavam 
rápido. Era algo efêmero. 

Hoje em dia você tem o cara que tem 50 milhões 
de views no Youtube, mas não tem condição 
de lotar uma casa para mil pessoas. Então o 
sucesso continua sendo a mesma coisa. É você 
conseguir levar seu público para te ver. 

Se você consegue levar mil pessoas, você tem 
algum sucesso. Se você consegue levar dez mil 
pessoas você tem muito sucesso. Se você leva 
cem mil você é um fenômeno. Então isso nunca 
vai mudar na vida.

Uma artista nas mãos de Rick Bonadio
Rick Bonadio: Tem vários artistas que gostaria 
de ter na mão, mas tem uma artista que está 
aqui perto que eu adoraria produzir e se chama 
Ivete Sangalo. Tudo o que ela faz é incrível, mas 
eu gostaria de fazer um dia algo bem pop com 
ela que nunca foi feito.

O mercado americano e sua influência
Rick Bonadio: Os EUA tem uma estrutura muito 
mais desenvolvida e mais velha que a nossa. 
Nesse momento eles estão na frente porque 
começaram antes, mas eles não tem mais 
talentos do que nós. 

Posso dizer que temos mais nomes talentosos 
que eles. A máquina de potencialização desses 
nomes que eles possuem é muito maior que a 
nossa, então quem é talentoso nos EUA acaba 
tendo muito mais retorno e fama do que alguém 
aqui. Uma outra coisa é o produtor, se eu tivesse 
esse mesmo sucesso que tenho aqui lá fora, 
eu estaria em Los Angeles, mas estou aqui 
no meu estúdio dando a entrevista e quando 
terminarmos vou voltar a trabalhar. É simples 

Com os Titãs. Banda inspirou Rick a trabalhar com 
produção musical - Créditos: Divulgação

Em 2016 Rick Bonadio atuou como jurado no 
programa X-Factor - Créditos: Divulgação



assim. Dessa mesma forma que se você tivesse 
sua revista lá estaria em uma outra realidade. É o 
preço de estar em um país menos desenvolvido. 

A atual safra da música brasileira
Rick Bonadio: De fato nesse momento a música 
não está boa, a safra é ruim. A qualidade está 
ruim e estamos vivendo um final de ciclo que 
está o fim da picada. Graças à internet hoje 
todo mundo é artista e perdeu-se o filtro, então 
o cara vai lá, faz uma música, escreve uma 
besteira e isso vira uma moda com muitos views 
na internet, daí a gravadora vai correndo para 
contratar esse negócio. O cara faz sucesso com 
isso e dura seis meses. 

Está faltando artistas que estejam dispostos a 
ter uma carreira longa. Esse ciclo vai terminar 
em breve e é algo que estou rezando muito para 
que possamos ter artistas mais consistentes e 
que não surjam de modismos bobos, mas com 
trabalhos profundos com poesia, mais harmonia 
e qualidade sonora também. 

A sua revista se chama Som, mas o som no Brasil 
caiu demais, está se gravando mal, mixando mal 
e usando estúdios de fundo de quintal. Todo 
mundo acha que qualquer computador vai fazer 
um puta som... e não faz. Então com isso o nível 
vai caindo... as pessoas se perguntam porque 
o nível está caindo, mas a resposta está clara, 
está se fazendo uma música de merda. Isso 
prejudica toda uma geração de artistas porque 
cria uma névoa. Você passa a olhar esses caras 
aventureiros e os de verdade estão lá atrás e não 
aparecem. Isso é algo ruim para a música.
 
Momentos especiais
Rick Bonadio: O melhor momento da minha 
carreira, o ápice, foi a produção do discos dos 
Titãs porque eles foram a banda que me motivou 
a trabalhar com produção. Eu lia as fichas 
técnicas dos discos e ficava querendo saber 
quem era o Paulo Miklos, o Sérgio Britto e quem 
era o tal do Liminha que assinava a produção. 
44

Então quando eu fui produzir os caras foi uma 
realização de fã. Eu até conto sobre isso no livro. 
Agora eu com essa idade eu me sinto realizado 
profissionalmente, mas tenho ainda uma ânsia 
enorme e uma vontade incrível de realizar muitas 
coisas na música.

Daqui para a frente
Rick Bonadio: O X-Factor veio em um momento 
muito legal para mim porque eu mudei minha 
gravadora e não empresario mais, então comecei 
a contratar artistas dos mais diversos estilos para 
dar minha contribuição e tentar melhorar essa 
qualidade musical que estou reclamando tanto. 

Estou abrindo as portas da minha gravadora 
justamente para procurar gente nova muito mais 
do que gente consagrada. Então no X-Factor 
eu tive a oportunidade de conhecer o que está 
acontecendo na música no Brasil. Vi gente de 
todos os cantos e todos os estilos. Com isso 
consegui ver que a música brasileira hoje é muito 
mais rica do que está sendo mostrado na mídia 
e na TV. •

Ao lado de Luiz César Pimentel, Rick Bonadio 
lançou livro biográfico - Créditos: Divulgação
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Eles tratam o sitar com o mesmo carinho que Jimmy Page trata sua 
guitarra. Procuram pelos ídolos de seus ídolos e fazem uma música 
tão viajante e rica culturalmente que foge a qualquer definição. Essa é 
a Bombay Groovy, banda que lançou em 2016 seu segundo álbum, o 
espetacular Dandy do Dendê.

por Anderson Oliveira

o ótimo Dandy do Dendê, a banda formada por 
Rodrigo Bourganos (Sitar e Theremin), Jimmy 
Diniz Pappon (Hammond) e Leonardo Nascimento 
(Bateria) une o Oriente ao Ocidente através do 
ritmo sem a nostalgia de quem vai muito além 
da década de 60 para buscar suas referências.

Uma das bandas que compõem o bom selo 
Instrumentown, a Bombay Groovy reforça uma 
cena que não cansa de crescer e tem no currículo 
nomes como o Bixiga 70, que recentemente 
realizou uma turnê bem-sucedida pelo exterior. 
Resgatando elementos que caminham à margem 
do pop, o grupo eleva o conceito de psicodelia a 
um patamar diferente, caminhando na contramão 
da tecnologia que dominou todo o mainstream. 

Aliás, esse resgate orgânico do que se refere 
à psicodelia da década de 60 e 70 vem 
sendo responsável por uma leva de bandas 
que gradualmente vem se firmando nos 
últimos anos, caso do Hellbenders, Almirante 

Eles fizeram um videoclipe repleto de vocalistas para uma música instrumental. Misturam música 
indiana com ritmos étnicos e blues e lançaram em 2016 um dos melhores álbuns em um país 
onde a quantidade de ritmos é reconhecida por todo o planeta, exceto por seu público local.

Formada em São Paulo, a Bombay Groovy mostra que para o bom gosto não 
há limites, literalmente. Ainda colhendo frutos de seu segundo disco de inéditas, 

Shiva e tantos outros que adotaram uma 
postura fiel aos seus princípios musicais.

No caso da Bombay Groovy essa fidelidade 
vai ainda mais além, desafiando seus próprios 
músicos a transformar uma música tão complexa 
e que exige de seus integrantes em uma 
experiência fácil de ser digerida. Dandy do Dendê, 
disco que pode ser ouvido online nos canais da 
banda, joga o ouvinte dentro de um liquidificador 
sonoro onde todo esse mar de referências é 
apresentado com dinamismo e sem cerimônias. 

Do flamenco de Pavão Andaluz ao blues de 
Moksha Blues, tudo é contextualizado dentro 
de uma esfera rock fácil de ouvir. E esse é 
certamente o grande trunfo da banda. Não há 
prepotência como sugere nos tempos modernos 
aqueles que parecem deter o conhecimento. 
Longe disso, há intensidade suficiente para lavar 
a alma, aprender a abrir uma porta para uma 
nova vertente. • 



entrevista Muito antes de Rumours ser considerada a obra-prima do Fletwood Mac e o 
grupo redefinir o pop, o grupo bebeu de forma intensa do blues em seus primeiros 
álbuns. O guitarrista Jeremy Spencer foi um dos responsáveis pela fundação 
da banda conversa com a Revista Som sobre tudo o que vive se dedicando ao 
gênero que nunca abandonou.
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por Anderson Oliveira
A paixão pelo Brasil
Jeremy Spencer:  Não sei se posso chamar essa 
conexão com o Brasil de “intensa”, mas em 
1975 um cantor country americano chamado 
Sam Halpert realizou um trabalho com um grupo 
brasileiro chamado Os Meninos de Deus, o disco 
ficou famoso pela canção Hallelujah nos Estados 
Unidos inclusive, e me convidou a ir ao Brasil 
para participar de seu próximo trabalho, que se 
chamava O Amor Nunca Falha. Nesse período 
eu trabalhei muito com Fernando Adour, que era 
o produtor do disco pela gravadora Polydor, a 
amizade foi tanta que acabei me mudando para 
o Brasil com minha primeira esposa e nossa filha 
de cinco anos (inclusive uma das minhas filhas, 
Maresha Luz, nasceu em Jacarepaguá em 1976).

Durante os anos 90, quando morei no Brasil 
durante seis anos, eu trabalho muitas vezes 
com Billy Blanco Jr, filho de um dos grandes 
nomes da história da bossa-nova, Billy Blanco 
(os outros dois nomes clássicos da bossa-nova 
eram Tom Jobim e João Gilberto, certo?), e todo 

esse período foi muito divertido para mim. 

Eu também trabalhei em estúdio com um 
compositor e cantor americano chamado Alan 
Pratt, ele viveu no Brasil durante trinta anos e 
casou-se com uma brasileira. Além disso eu 
fui membro de uma banda chamada Bootleg, 
que era composta de músicos americanos que 
viviam no Rio de Janeiro. Nós tocávamos um som 
voltado para a música country com mensagens 
bastante positivas. 

Não conheço muito da música brasileira mais 
atual, até porque não moro mais no país desde 
1997, mas na época sempre achava incrível a 
música de Daniella Mercury. 

E claro, não posso deixar de dizer que em todos 
os meus aniversários faço questão de sempre 
comemorar comendo feijão com arroz, farofa 
e vinagrete (risos). E gosto muito dos livros de 
Paulo Coelho!!
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A difícil tarefa de ser um músico de blues na 
atualidade
Jeremy Spencer: Acredito que isso sempre foi 
uma tarefa ousada, especialmente para quem se 
dedica a tocar o verdadeiro blues. Infelizmente, 
desde que a influência do hard rock do fim da 
década de 60 e início de 70 chegou ao blues, 
ele passou a ser tocado mais pesado, alto e 
com muitas distorções, de forma até certo 
ponto exagerada. Existem muitos gritos e uma 
falta de sutileza em se tocar blues atualmente, 
especialmente em artistas brancos. Um amigo 
meu, membro da Detroit Blues Society, me disse 
uma vez que esses artistas cospem o blues com 
sangue quando tocam.

As novas gerações
Jeremy Spencer: Eu tento manter minha 
mente bem aberta sobre novos artistas e me 
apresentam muita coisa nova, mas dificilmente 
consigo ouvir tudo. Com exceção de uma outra 
faixa, não há alguém que eu realmente goste. 
Eu entendo que preciso aprender a me divertir 
com algumas coisas novas, mas eu não posso 
forçar meus ouvidos e meu coração a gostarem 
de qualquer coisa como um prato de comida 
que não gosto.

Um dos fundadores do Fletwood Mac, Jeremy Spencer ao lado de Mick Fleetwood (esquerda), Danny Kirwan e John 
McVie (direita) e Peter Green (em pé) - Créditos: Getty Images

A tecnologia e o blues
Jeremy Spencer: Era uma vez em algum lugar de 
minha história… eu estava  tão fascinado pelas 
evoluções, hoje quase primitivas, inovações 
digitais da década de 80… de repente acho que 
tudo o que aconteceu nos anos 90 criou um 
abismo após o surgimento do grunge. 

A tecnologia digital pode fazer um músico 
criativo trabalhar de uma forma muito mais fácil, 
desde que ele esteja com a perspectiva correta 
sobre como usar esse material, especialmente 
no processo de gravação. Acho que os tempos 
atuais, tão artificiais, renovaram o interesse do 
público pela música ao vivo no rock, folk, jazz, 
blues e até mesmo os ritmos étnicos com sua 
complexidade vocal. Independente da época, 
uma canção bem tocada e produzida sempre 
terá sua demanda em qualquer lugar do mundo.

O Fletwood Mac de hoje e suas reuniões
Jeremy Spencer: Infelizmente, para mim tudo o 
que foi feito depois pela banda está ligado a “algo 
ruim”. Eu sou muito grato pela oportunidade 
que o Fletwood Mac me deu musicalmente, mas 
ter meu nome associado a eles atualmente é 
como um “Albatross em meu pescoço”! (N.E.: 

referência irônica com a clássica faixa lançada 
ainda na década de 60 no álbum The Pious Bird 
of Good Omen, no Reino Unido, e English Rose, 
nos Estados Unidos.

Algumas pessoas simplesmente não deixam 
você avançar como músico e só querem e 
preferem o que é velho de uma forma nostálgica. 
Como Jesus disse em uma parábola, “é arriscado 
derramar vinho novo em peles velhas porque as 
pessoas dirão que o velho é melhor”.

Eu me sinto confortável em saber que Eric 
Clapton e Mark Knopfler tem muito bem resolvido 
esse dilema em suas carreiras. Imagino quantas 
pessoas devem dizer “Vamos Eric, pare de 
brincar, pegue sua Les Paul e seu amplificador e 
nos dê algo velho”, ou então “Hey Mark, quando 
o Dire Straits vai voltar a tocar junto?”. 

O que me deixa muito feliz e é encorajador 
atualmente é ver que jovens, que na maior parte 
do tempo nem tem nenhuma lembrança minha 
ao lado do Fletwood Mac, amam o que eu faço.

Não sei o que pensar sobre as reuniões que o 
Fletwood Mac faz, mas eles - assim como nós - 
também precisam pagar impostos e suas contas. 
Acredito que John McVie ache esses shows 
necessários, Mick é é um artista que ama estar 
no palco, mas não gosta de estar acorrentado 
à imagem de um baterista de poucas batidas, 
assim como Lindsey não deve ficar feliz em não 
ter a chance de tocar tanto material seu quanto 
gostaria.

Jeremy Spencer recomenda
Jeremy Spencer: Ouçam tudo de artistas como 
Buddy Holly, Otis Rush e Albert King! E gostaria 
de recomendar, sem sombra de dúvidas, 
qualquer coisa que o guitarrista Mark Knopfler 
esteja envolvido.

O futuro do Blues
Jeremy Spencer: Muitas pessoas me fazem esse 

tipo de pergunta, acho que para o verdadeiro 
blues o que importa é manter sua integridade, 
sempre haverá um nicho de público dedicado a 
ele. 

Talvez ele não seja mais popular como foi um 
dia, e se por acaso se tornasse através de um 
ou outro hit nas paradas como aconteceu na 
década de 60, a geração seguinte traria novos 
elementos para ele como aconteceu com o hard 
rock e o heavy metal nos anos 70.

Novos artistas
Jeremy Spencer: Ela está na estrada há poucos 
anos, mas eu gosto muito da Dido. Adele também 
é muito boa. Acho que elas souberam dar uma 
atualizada na cena de alguma forma. 

Penso que nos últimos anos acabei ouvindo 
muito pouca música porque quando quero ouvir 
e tenho condição, vou ao estúdio e eu mesmo 
faço ela (risos).

O que falta realizar na carreira
Jeremy Spencer: Existem várias coisas que eu 
gostaria de fazer ainda… rezo para que ainda 
tenha tempo de fazer tantas coisas que sonho 
todas as noites. 

Eu quero gravar muitas faixas, fazer uma trilha 
sonora. Amo escrever e tenho várias histórias 
que gostaria de ver publicadas. 

Tenho várias caixas de HQs de mais três 
décadas guardadas em casa e queria muito um 
dia adaptar uma trilha sonora a algumas delas.

Momentos especiais
Jeremy Spencer: Eu não tenho condições de 
pensar em uma única coisa… sinto um prazer 
enorme em tocar e tenho me divertido como 
nunca! 

Fazer shows ainda é proporcionam um prazer 
indescritível. •



Considerado por várias lendas 
da música como um dos 

maiores nomes da guitarra 
contemporânea, Buckethead é 
seguramente uma das figuras 
mais extravagantes do mundo 

da música. 

Mas, afinal, quem é esse 
americano que esconde o 

rosto com uma máscara usa 
um balde de frango frito na 

cabeça? Conheça um pouco 
do mundo de Brian Patrick 

Carroll, ou apenas Buckethead.
por Anderson Oliveira
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“Buckethead é provavelmente duas vezes 
melhor que eu e Slash juntos, e ainda toca com 
um balde de frango frito na cabeça por várias 
horas durante uma noite”.  A frase proferida 
por nada menos que Dave Mustaine, fundador 
do Megadeth, durante uma entrevista ao site 
Suicide Girls em 2008, é só uma amostra do 
talento do incompreensível guitarrista, que é 
capaz de lançar quase uma centena de álbuns 
em um ano e não fazer a menor questão de 
divulgá-los para o grande público.

Nascido em 1969 na Carolina do Sul e 
apaixonado por quadrinhos e cultura pop em 
geral, Brian Patrick Carroll passava a maior 
parte do tempo trancado em seu quarto. 
Exceto quando se dedicava a ir até a unidade 
da Disneyland de sua cidade, onde passou 
boa parte da vida.

A paixão pela guitarra nasceu aos 12 anos, 
quando autodidata começou a ensaiar seus 
primeiros acordes. Ainda assim não faltaram 
grandes professores em sua história, com 
destaque para nada menos que Paul Gilbert, 
integrante do grupo Mr Big, banda que alcançou 
grande sucesso durante a década de 80.



O contato mais efetivo com o mundo da música 
se deu em 1988, quando integrou a banda Class 
X e foi descoberto pelo editor Jas Obrecht 
enquanto tocava em restaurante. Dali para frente 
Brian já havia se tornado Buckethead e o mundo 
da música nunca mais o mesmo. 

Existem várias teorias escabrosas que tentam 
explicar a razão pelo qual Buckethead mergulhou 
tão forte em seu personagem. Algumas delas 
dizem até que tudo isso nasceu a partir do 
ódio que sentia por guitarristas como Steve 
Vai e Joe Satriani, levando-o a buscar superá-
los tecnicamente sem mostrar a cara, um mito 
contado tantas vezes na história que acabou se 
tornando verdade para muitos guitarristas que 
conheceram seu trabalho há poucos anos.

Na realidade, Brian Patrick Carroll se tornou 
Buckethead em 1988 após assistir ao clássico 
do terror Halloween 4 – O Retorno de Michael 
Myers, filme considerado um dos melhores da 
série. De acordo com o próprio guitarrista em 
uma de suas raras entrevistas, ele se inspirou 
no famoso assassino do filme enquanto comia 
tranquilamente em sua casa. Olhou no espelho 
a máscara e o balde sobre sua cabeça e decidiu 
que a partir dali seria simplesmente Buckethead. 
E assim o fez.

Virtuoso, Buckethead não é considerado um 
dos mestres das seis cordas somente por seu 
fantasmagórico visual. Com uma facilidade acima 
do normal, se envereda por gêneros complexos 
como progressive metal, funk, blues, jazz, 
bluegrass, ambiente e o chamado avantgarde. 
Isso o levou a trabalhar logo no início da carreira 
com nada menos que o consagrado  John Zorn.

Vendo sua popularidade crescendo, Buckethead 
integrou a partir de 1992 o supergrupo Praxis ao 
lado de Bootsy Collins e Bryan “Brain” Mantia, 
com quem gravou três álbuns antes de abandonar 
o projeto. Nesse período, já dominando técnicas 
de produção e diversos instrumentos, lançava 

seus primeiros projetos como Buckethead e 
Bucketheadland, chegando a fazer testes para 
integrar o Red Hot Chili Peppers após a saída de 
John Frusciante (posteriormente Dave Navarro 
seria contratado). 

Discos emblemáticos da carreira de Buckethead 
nasceriam no fim da década e um bom exemplo 
é o belíssimo e melancólico Colma, dedicado a 
sua mãe, que havia contraído um câncer de cólon 
no mesmo período. A figura materna se tornaria 
presente em vários trabalhos do guitarrista, 
assim como a morte. 

Avesso universo pop, Buckethead se tornou uma 
espécie de guitarrista solitário, acompanhado 

Em um momento raro, onde aparece sem sua máscara, 
Buckethead aparece ao lado de Axl Rose - Créditos: 
Divulgação
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a distância por um público específico, que 
transitava entre amantes da guitarra e fervorosos 
seguidores de sua perturbada personalidade. 
Um deles foi o vocalista Axl Rose, que na época 
começava a trabalhar na primeira volta da banda 
após a saída de seus membros originais. 

Trabalhando com trilhas sonoras – tanto de 
games como de filmes – e em sua carreira solo 
cada vez mais extensa, Buckethead  passou a ser 
assediado por Axl para integrar a reencarnação 
do Guns N Roses que acabou vindo ao Rock in 
Rio de 2001. Sem demonstrar nenhuma vontade 
de fazer parte de uma banda, levou tempo para 
que o mesmo aceitasse o convite. 

De acordo com Paul Stenning, que escreveu a 
biografia Guns’n Roses – a banda que o tempo 
esqueceu, o guitarrista só aceitou o convite 
quando durante uma festa de Halloween, uma 
das maiores paixões da vida de Buckethead, o 
vocalista lhe ofereceu um boneco do personagem 
principal da série “O Massacre da Serra Elétrica”. 
Não foram os milhões de dólares, a fama ou a 
visibilidade, mas a miniatura de um assassino 
estrategicamente produzido e posicionado por 
Axl que acabou fazendo com que o guitarrista 
topasse a nova aventura.

Figura controversa, não foi fácil para os fãs 
aceitarem Buckethead na banda americana. 
Não bastasse um visual que contrastava com 
o de seu antecessor, Slash, a performance 
robótica incrementada por um solo que trazia 
uma performance com um Nunchaku (arma 
japonesa) fizeram com que nem todas as notas 
idênticas ao original o tornassem unânime para 
o grande público.

Ainda assim sua passagem pelo Guns N Roses 
durou quatro anos e as histórias acumuladas 
nesse período só mostram o quão perturbador era 
trabalhar ao seu lado. Em processo de produção 
do álbum Chinese Democracy, lançado somente 
em 2008, o guitarrista exigiu que Axl construísse 
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dentro do estúdio um galinheiro, onde ele – e 
somente ele – poderia ficar dentro para compor 
suas partes do disco.

O estopim da crise se deu quando um cachorro 
(filho de um lobo criado por Buckethead, havia 
defecado dentro do galinheiro e o cheiro tomou 
conta do lugar, que não poderia ser adentrado 
por mais ninguém. Somado a isso, vídeos 
pornôs exibidos constantemente no estúdio 
incomodavam o vocalista, que acabou discutindo 
com Buckethead e levando-o a sumir por vários 
dias, encerrando posteriormente sua história 
com o Guns N Roses.

Perturbado, nunca parou de trabalhar em seus 
álbuns. A facilidade em produzir material fez com 
que sua discografia crescesse cada vez mais 
e as colaborações com bandas se tornassem 
apenas um fio de cabelo no oceano. Um dos mais 
interessantes foi Thanatopsis, onde flutuava pelo 
fusion jazz ao lado do tecladista Travis Dickerson 
e baterista Ramy Antoun.

Obsessivo e dono de trabalhos irrepreensíveis e 
de difícil compreensão, Buckethead segue firme 
até hoje e seus fantasmas parecem sempre voltar 
para assustá-lo. Bom exemplo é a perda da mãe 
em 2013, que resultou no belo Hold Me Forever 
(In memory of my mom Nancy York Carroll). 

As colaborações com outros músicos ainda 
acontecem, mas a capacidade de lidar com um 
músico tão excêntrico nunca fizeram com que 
cada projeto ganhasse força. 

Sua obsessão pelo Halloween se fez mais nítida 
quando, em 2016, lançou uma sequência de 
álbuns durante todo o mês para celebrar a data 
tão especial para sua vida, disponibilizando um 
álbum por dia durante todo o mês.

Vivendo no mais obscuro underground da 
música, Buckethead construiu seu reino, sua 
Bucketheadland, e de lá não faz e nem fará o 
menor esforço para sair. •




