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Editorial
Não demandaria uma extensa pesquisa para se
identificar a falta de uma publicação que aborde a
música da forma como aprendemos a amá-la.
Grande parte da música que nos move não passa por caminhos bem
pavimentados, iluminados por refletores e com cobertura televisiva.
Caminhos estes, nos quais uma parte da música desfila de braços
dados com o consumo e com o modismo. Não que isso seja de
todo ruim, pois às vezes, as majors e a media nos mostram alguma
coisa que faz nosso coração disparar. Talvez por descuido, talvez

FACEBOOK
https://goo.gl/QDZPZh

por saber que ainda existem pessoas como nós, que queremos um
pouco mais da música e um pouco menos do fake espetáculo.
Só sei que a música que realmente me faz sentir vivo,
dificilmente se encontra nessa estrada iluminada e nesse
caminho glamoroso, porém volátil. Ela está mesmo é nos
caminhos mais escuros, mais subterrâneos, porém com
muito mais vias, com muito mais vida e opções.
Planejamos fincar a OHM MUSIC MAGAZINE nessas estradas tortas e
undergrounds como uma placa indicativa, igual a aquelas, presentes
nas encruzilhadas, cheias de setas nos apontando o caminho a seguir.
Para isso organizamos uma grande e expressiva rede de
colaboradores pelo mundo, que a cada edição nos enviarão os
mapas e as coordenadas desses caminhos, indicando música
de vários estilos, às vezes desconhecida, às vezes esquecida,
talvez reconhecida, mas sempre inovadora e surpreendente.
Pode parecer um desafio muito grande, mas por aqui, na OHM MUSIC
MAGAZINE, a gente acredita de verdade, que se existe alguma
coisa que realmente representa nossa humanidade e que poderia
nos salvar como sociedade, passa por entender a importância
da música como objeto de integração, respeito e revolução.

LEO OLIVERA
É Jazzmaniaco, pesquisador,
DJ e apresenta o programa
Elektronica na Rádio UFMG
Educativa FM104,5.
Suas pesquisas transitam
pelas influências exercidas
pelo Jazz e pela música
eletrônica em nossos
tempos.
Em seus sets toca
Nujazz, Acidhopjazz,
Afrohouse, Funky House,
Nordestinatrônica e Lounge
Music.
Se apesenta em eventos
como Fela Day, Beat
OldSchool (SP), Virada
Cultural (BH), Festival de
Arte Negra (FAN-BH), entre
outros.
A OHM Music Magazine é
um sonho antigo!

Então apostamos nisso; compartilhar música, independente
do estilo, da origem e da cultura. Mostrar o que está por trás
dessa música e principalmente como podemos encontrá-la.
Wow, que comece a nossa festa! Vocês são convidados especiais!

Leo Olivera
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OHM::ENTREVISTA
EDUARDO OLIVEIRA

DJ Murilo Cafieiro

“Sempre digo que fui um privilegiado, vivenciei todas as épocas!”

Falar do DJ Murilo Cafieiro é muito
fácil, mas ao mesmo tempo é uma
responsabilidade muito grande.
Bem, vamos lá! Como pessoa não
existe adjetivo que o defina, pois
é sempre pessoa de bom humor,
possuidora de um caráter fora de
série. É um grande amigo.
Mas vamos falar do DJ Murilo, do
seu lado musical e da contribuição
que ao longo dos anos vem
trazendo à música. Se existe
hoje essa turma mais nova e
boa que vem fazendo sucesso
é porque lá atrás, quando tudo
começou estavam os chamados
discotecários, como o Murilo. E
não tenham dúvida que se não
fosse por homens como ele hoje
não teríamos o reconhecimento
da profissão. Ele fez e sempre faz
muito pela classe dos DJs.
Possui um invejável acervo de vinil
como poucas pessoas no Brasil
possuem. E sua casa é o local onde
recebe todos os amigos para ouvir
boa música e para bater papo.
O Recanto dos DJs está sempre
com as portas abertas para nós,
amantes da boa música. E vou
mais longe ao afirmar o próprio
Murilo já não manda mais no
Recanto dos DJs, pois pela forma
como somos recebidos por ele,
sabemos que somos muito mais
que meros visitantes. Por isso
venho aqui agradecer ao DJ Murilo
Cafieiro pela amizade e por essa
magia que ele tem de nos encantar
com sua música de qualidade.
Antônio Carlos Lima Pereira,
DJ Pardal
Como DJ que sempre foi, Pardal
se preocupa com a qualidade de
áudio e sempre vai valorizar o DJ,
pois segundo ele, a mágica acontece
quando esses dois se encontram!

ACERVO MURILO CAFIEIRO
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OHM:

OHM:

Não vamos nem tentar fugir da pergunta padrão para uma entrevista
com um DJ. Nos interessa muito saber como foi que tudo começou.
Onde você estava, como e qual música mudou a sua vida?

Você passou por grande parte da revolução sonora
causada pela música de dançar. Você consegue
escolher qual seu estilo favorito? Existe um artista
ou grupo especial?

MC:

Bem, lembro que na minha infância gostava de ficar no meu quarto
trancado com um rádio de meu pai. Eu transitava por diversos prefixos
nacionais e internacionais, ficava ali por horas tentando ouvir músicas
e mais músicas. Depois ganhei um gravador Philips e comecei a gravar
as músicas que mais gostava. Eu xingava demais os locutores que
falavam antes das músicas terminarem avacalhando minha gravação.
Penso que já nasci com o gosto pela música, está no meu DNA e
com um importante detalhe; escuto qualquer gênero musical, do rock
ao sertanejo, do samba de raiz até às músicas dançantes, que são
as minhas preferidas. Desta época, ficou fortemente memorizada a
programação inovadora da Rádio Cultura de Belo Horizonte e uma
música que me marcou muito, a Bohannon´s Beat Part 1, de Hamilton
Bohannon, Shotgun Shuffle, uma original funk music de 1975.
Mas essa foi só uma dentre outras tantas músicas inesquecíveis.

OHM:
Como começou sua carreira de DJ?

MC:

Após ganhar um som da minha mãe passei
a comprar meus LPs e compactos. Então
deixava toda mesada nas lojas de discos.
Isso me fez ficar conhecido no bairro: - Tem
festa? Chama o Murilo que ele tem som e
discos! Onde eu morava havia um cinema
que eu frequentava pois também gosto muito
de filmes. Passado uns tempos esse cinema
fechou e depois foi transformado em uma
quadra de futebol de salão. Através de um
amigo, fiquei conhecendo o discotecário
que fazia os bailes nesta quadra nas noites
de domingos. Passei a frequentar os bailes e
como tinha muitos discos, logo fui convidado
pelo DJ para aprender a discotecar e tocar
com ele nos bailes. E como eu tremi na
primeira vez! Afinal toquei para umas 800
pessoas logo de cara, já no primeiro baile.
Daí em diante as portas se abriram, somente
não transformei este “hobby” em carreira
profissional. Ficoi como uma segunda opção.
Sempre trabalhei durante a semana, mas
tocava nos finais de semana.

MC:

Sempre digo que fui um privilegiado, vivenciei todas
as épocas. No início dos anos 70 no auge da Black
Music, depois o estouro da Disco, o Disco Funk, a
House Music, o Techno e por aí vai. Sem esquecer
do pop rock, da lambada, axé, enfim, vivenciei e
toquei de tudo um pouco. Bons tempos!
O que mais marcou fortemente foi a Disco, eu
tinha 18 anos. Musicalmente a Disco foi fantástica,
músicos maravilhosos. Você escuta uma música
com 12, 19 minutos e sente o planejamento, o
estudo, os arranjos, tudo bem trabalhado ali, na
munheca. A Disco foi e sempre será referência.
Todos os estilos, de alguma forma, incorporaram a
Disco Music. E isso até hoje, olha o Bruno Mars.
Para mim é muito difícil dizer o nome ou escolher
um artista ou grupo em especial. São muitos,
seria injustiça mencionar algum. Imagina eu tentar
selecionar somente um nome dentro da minha
coleção de mais de 18.000 discos.

Para mim é muito difícil
dizer o nome ou escolher
um artista ou grupo em
especial. São muitos,
seria injustiça mencionar
algum.
Imagina eu tentar
selecionar somente um
nome dentro da minha
coleção de mais de 18.000
discos.

OHM:
E a cena brasileira? Como vê os DJS, produtores e
artistas aqui da nossa terra?

MC:

Tivemos e temos pessoas inovadoras, DJs que
realmente fizeram um trabalho sério, profissionais,
que lançaram músicas fantásticas, inovaram em
casas noturnas, que foram grandes empresários
e produtores, que o público referenciou e nunca
esqueceu. Mas o que realmente marca a nossa cena
é a desunião. Não temos sindicato ou associação
representativa. E a nossa profissão? Por exemplo,
se o Alok (1) faz bonito, pensam que não passam
de obrigação, mas se erra na concepção de uma
música, é crucificado! Aqui em Belo Horizonte é
evidente isso, cada um olhando para o seu próprio
umbigo. Quando alguém se destaca, putz tá ferrado.
Até os mais antigos não conseguem se unir. Os mais
novos então?! Se acham bam bam bans e pensam
que nós, os velhões estamos ultrapassados.

(1) Alok Achkar Peres Petrillo é um DJ e
produtor de música eletrônica, goiano radicado
em Brasília. Seus pais, Juarez Petrillo e a DJ
Ekanta, foram os precursores do estilo psy
trance no país, criando um dos festivais mais
famosos do Brasil, o Universo Paralelo.
(fonte: Wikipédia).

CANAL OHM YOUTUBE
https://goo.gl/Zk6Bq6

ACERVO MURILO CAFIEIRO
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OHM:

OHM:

Você tocou em casas famosas. Conte um pouco
sobre como era a cena dos clubes e casas nas
noites brasileiras.

Hoje existem grandes grupos de DJs que
promovem verdadeiras viagens no tempo,
organizando as chamadas Celebrations
Parties, reunindo gente que ouviu, dançou
e curtiu a cena musical de anos atrás. Você
participa desse movimento?

MC:

Duas palavras apenas conseguem traduzir bem
como eram as boates, os clubes, as quadras e
as discotecas da época: “Ser feliz”. As pessoas,
independente de qual classe social fossem, iam aos
locais para serem felizes, para curtir a vida, curtir
boa música e também os amigos. Havia um quê de
“inocência” na cena. Brigas, confusões, tiros, drogas,
raramente aconteciam. Tínhamos casas para 100
pessoas e quadras para 5000 pessoas. Imagina, um
DJ tocar para tanta gente todo sábado e domingo.
Onde podemos fazer isso hoje? Tudo acabou!
Cadê as quadras, os clubes, as discotecas…? E os
jovens, que antes tinham para onde ir numa boa,
agora ficam à mercê das más influências.
Repito com muito orgulho que vivenciei, como
outros vivenciaram, grandes momentos da noite, na
qual aquele calor do público, o carinho dos fãs e dos
amigos, ficaram em nossas memórias. Eternamente.

OHM:
E hoje? Como é essa cena atualmente?

MC:

Comparativamente, temos sérias limitações
quando falamos sobre espaços para mostrar
o nosso trabalho junto ao público. Em
contrapartida temos as redes sociais que abrem
espaços em poucos minutos. No exterior a coisa
da cena musical noturna ainda continua forte
com grandes boates, festas, festivais, incentivos
e muito profissionalismo. No Brasil estamos
limitados. Os executivos definem o que tocar e
massacram, impõem estilos descartáveis, mas
que rendem uma boa grana num curto espaço
de tempo (só para eles). O bom senso foi pro
ralo. Mas ainda temos muita gente talentosa
com apuro musical, que gosta muito do que faz e
o faz por amor.
Um detalhe, tente abrir uma casa noturna hoje.
As instituições não facilitam, não percebem
que é um segmento que produz empregos,
alimentam famílias, que geram renda para todos
e impostos. Tente abrir, depois me fale.

MC:

Sim, temos a Turma do Vinil e apoiamos todo
e qualquer movimento nesta linha. Tentamos
até montar uma associação, porém é preciso
tempo, paciência e dinheiro. A galera que
tem mais de 40 anos está carente, não
tem nenhum lugar em Belo Horizonte com
este foco. Onde ir à noite para relembrar o
passado? E o medo de sair!
A Turma do Vinil foi inovadora! Começamos a
fazer pequenos encontros familiares em 2007
e hoje fazemos a maior festa de Flash Back
de Belo Horizonte. Vieram outros movimentos
e temos gente boa fazendo coisa legal. O
público adora. Não tem nada melhor do que
você tocar uma música e a galera dançar os
passinhos de tempos atrás! E o mais legal,
com os seus filhos. A carência por música de
qualidade é grande e tem famílias que não querem
seus filhos rebolando por ai.
Tenho contato com
movimentos do Rio e São
Paulo. É uma maravilha ver
os vídeos dos encontros
deles. Mas, como já
mencionei anteriormente,
ainda falta união por aqui.
Se você marca um encontro
e avisa antecipadamente,
tem grupos de outros
movimentos que agendam
outra festa para o mesmo
dia, prejudicando seu evento
e desagradando o público.
Às vezes é muito difícil!

OHM:
O que você acha que mudou na
música de dançar do século 21?

MC:

Acho que ainda precisamos de uma
revolução musical, de algo que nos
faça explodir internamente e que deixe
a nossa cabeça atordoada. Temos
algumas tendências, mas ainda não é
algo que consiga revolucionar a cena
musical mundial, como o fez a Disco e
a Música Eletrônica.
Quanto a dança, precisamos valorizar
mais o corpo, sermos mais criativos
do que simplesmente ficar rebolando,
requebrando para lá e pra cá. A dança
é muito mais, vem do coração quando
se sente a batida forte de uma boa
música e eletrifica todos os seus
músculos te fazendo voar pela pista.

OHM:
O que hoje arrepia sua pele quando
escuta música?

MC:

Como DJ e colecionador de vinil, o que
arrepia até a alma é “garimpar” nos
sebos e lojas e achar aquele disco que
você já tocou e que há muito tempo
não ouvia. Quando chego em casa e
ponho a agulha no disco, ahhhhh, é
imensurável!
É o prazer de um “gozo” extremo pelos
ouvidos.

ACERVO MURILO CAFIEIRO
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OHM::PLAYLIST
CRISTIANO MONTALVÃO

RADIOLA SERRA ALTA POR LIVIA NEVES

Nordestinatrônica

Radiola Serra Alta
O eletrococo muderno, gerando na alta!
12 - OHM MUSIC MAGAZINE

A cidade pernambucana de Triunfo preza
pela singularidade seu clima ameno, suas
tradições, a magia e poesia, o mistério
de suas ladeiras. Em meio a esse terreno
fértil surge o Radiola Serra Alta, trio
eletrônico que promove um diálogo entre
cultura popular e as novas tecnologias.
Trajados de figuras tradicionais do
Carnaval triunfense, a Veinha e o Careta
preservam suas identidades em sigilo:
são os brincantes eletrônicos do Alto
Sertão do Pajeú. No vocal entra em
ação Jéssica Caitano, MC, coquista,
repentista, poetiza. Juntos promovem
uma performance ao vivo que remete ao
imaginário popular, imersos num universo
de diversidade musical com um toque de
futurismo saudosista.
Radiola Serra Alta participou em 2016,
das coletâneas Kafundó Vol. 3: Electronic
Roots from N/E Brazil, Basy Tropikalne #1
(Latin America), Hi Brazil Vol.9, Bandcamp
Weekly - Havyweight Business.
Suas músicas foram executadas nas
rádios KEXP FM 90.3 (Seattle - EUA),
Funkhaus Europa (Colonia - Alemanha),
entre outras.
Participou de eventos importantes como
8º Festival Contato (SP), Festival de
Inverno de Garanhuns (PE), Baile Muderno
(PB), Encontro da Nova Consciência (PB),
Guaiamum Treloso (PE) , Baile Perfumado
(PE) , TropicalSoundsystem (RJ).
Em junho de 2016, o Radiola Serra
Alta participou do Glastonbury Festival
(Inglaterra), considerado o maior festival
a céu aberto do mundo. Em 2018, o grupo
já se apresentou no RecnPlay Recife (PE),
No Ar Coquetel Molotov (etapa Belo
Jardim) (PE), Centro Cultural BNB Sousa
(PB) e Festa de Rei (103 anos de Louro) (PE).

A música popular do Nordeste brasileiro destaca-se pela
diversidade e riqueza de ritmos, como o coco de roda, o
aboio, xaxado, martelo agalopado, samba de roda, baião,
xote, forró, axé, frevo, carimbó, etc., dentre outros ritmos.
E isso não para aí pois todas as danças e folguedos da
região, como o frevo, o bumba-meu-boi, diversas variantes
do forró, o tambor-de-crioula, etc., possuem e carregam
suas próprias manifestações sonoras.
Então some tudo isso, como disse o pessoal do Radiola
Serra Alta, aos reprocessamentos eletrônicos das batidas
do dub, do jungle, do techno e do drum´n´bass!
Isso é Nordestinatrônica! A viagem é garantida!

CANAL OHM YOUTUBE
NORDESTINATRÔNICA 01
https://goo.gl/RiubMP
CANAL OHM YOUTUBE
NORDESTINATRÔNICA 02
https://goo.gl/XmVR2n

SITE OFICIAL
https://goo.gl/atkqan
DOWNLOAD ÁLBUM
COMPUTADOR DO CIÇO - 2013
https://goo.gl/a3WH4x
CANAL YOUTUBE
https://goo.gl/jY9vv5
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OHM::MATÉRIA DE CAPA
ROHMANELLI

Rohmanelli

A “gente libertadora” do meu
TransPop
Antes de tudo, gostaria de me apresentar e apresentar
aqui algumas das facetas complementares da minha
personalidade híbrida que com certa liberdade definiria
de TransPop, algo que perpassa os paradigmas sem
permanecer em nenhum deles, algo sintetizado nesse
termo e no novo gênero que cunhei pra descrever a mim
e a minha música.
Sou italiano, de Salerno, sul da bota, mas emigrante
desde os cinco anos de idade, quando fui levado
por meus páis ao norte rico da peninsula itálica, em
Bergamo, cidade que me acolheu e em que cresci e
formei algumas de minhas várias personalidades. Numa
contínua diáspora, desde então, há 20 anos cheguei
no Brasil, tendo passado antes pela Bahia e São Paulo.
Sou atualmente professor doutor de língua e literatura
italiana na UFSC e trago comigo uma veia artística
desde muito pequeno quando, ainda na Itália, pratiquei
dança, teatro e aprimorei minha paixão pela música.
Eu sempre fui artista, se entendermos isso como um
alguém interessado pelas artes, um criativo. Sempre
tive aptidões artísticas, pintava muito bem, dançava
bem, cantei desde muito cedo (com o canto matava a
saudade do sul, dos meus avós paternos, da minha terra,
como todo emigrante). A música sempre esteve muito
presente na minha vida e, até por isso, estudei flauta,
canto lírico e cantei em alguns corais.
Por um lado, então, sou um artista; por outro, um
acadêmico com uma carreira sólida e reconhecida
nacional e internacionalmente. Carreira esta que,
também, desde sempre se caracteriza por certa
heterogeneridade, já que minhas pesquisas e produções,
assim como os meus interesses, perpassam diferentes
áreas do conhecimento. Este já seria o primeiro
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TransPop, algo que perpassa os
paradigmas sem permanecer em
nenhum deles, algo sintetizado
nesse termo e no novo gênero que
cunhei pra descrever a mim e a
minha música.

ROHMANELLI POR
MHIRLEY LOPES

SITE OFICIAL
https://goo.gl/d8o221
CANAL YOUTUBE
https://goo.gl/AH214H
CANAL OHM YOUTUBE
https://goo.gl/wr9Z5o
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aspecto do meu TransPop, o de um acadêmico que
não se encaixa nos compartimentos estanques
neopositivistas e mecanicistas que nos levam
de volta ao século XIX, a um paradigma e a uma
epistemologia que anos de debates, textos, lutas
e descobertas destruiram. Consequentemente,
meu corpo acadêmico TransPop se encontra
muito à vontade no que Esteves (2002) chama
de novo paradigma do pensamento sistêmico,
uma epistemologia pautada em três princípios
irrenunciáveis a todo ser humano que se
queira considerar contemporâneo e a todo
novo pesquisador que ela define justamente
de pesquisador sistêmico: a complexidade, a
imprevisibilidade e a intersubjetividade.

Toda a concepção estética e artística dos figurinos
e do show do Rohmanelli e do seu Transpop,
são resultado da parceria com Ricardo Saugo,
conceituado produtor, figurinista e diretor de arte
da cena catarinense. A ele coube a tarefa de traduzir
em imagens, cores, gestos, texturas, movimentos, a
multiplicidade da proposta conceitual e musical do
artista ítalo-brasileiro

16 - OHM MUSIC MAGAZINE

ROHMANELLI POR
MHIRLEY LOPES

Dessa forma, desafiando sempre essa tentativa
positivista de querer limitar a complexidade do
conhecimento e de nossas naturezas, continuei
perseguindo meus caminhos ao pesquisar sobre
processos de criação enquanto ensinava língua e
continuava traduzindo; assim como levando a arte
de volta para a academia com projetos de extensão
e de pesquisa sobre teatro, música e cinema,
restabelecendo ou tentando dar de novo dignidade
académica a âmbitos de estudo que tinham sido
inexplicavelmente excluídos do centro da vida
académica, até em cursos de Letras. Quem busca
então uma coerência no meu percurso académico a
encontrará somente nessa tentativa de não ter uma,
mas de ser fiel ao meu intento de entendimento e
leitura da complexidade da realidade a guisa de um
“neo-humanista” do “terceiro espaço”. Segundo
Bhabha (2004), o limiar, o terceiro espaço, o
“entrelugar” entre um paradigma e outro, entre um
gênero e outro, entre uma natureza e outra, é o
local que mais condiz às naturezas híbridas, aos
que escapam ao binário estabelecido por uma
concepção de mundo imposta pelos poderes
constituídos, tanto de matriz religiosa, quanto
social, econômica, moral, ao longo dos séculos. Esse
“entrelugar” (inbetween), ou terceiro espaço, é o que
Bhabha define como um processo de desconstrução
dos lugares definidos de enunciação e recepção, e
da construção desse terceira instância reveladora
da natureza híbrida de nossa realidade, o que ele
chama de liberatory people (gente libertadora),
a eles e a elas cabe a difícil e fundamental tarefa

de mostrar, através de palavras, atos, gestos e
corpos, a instabilidade e imprevisibilidade da nossa
realidade.
Por conta disso, com salto alto e maquiagem, o
Anomalous do meu primeiro disco solo aparece
sob os holofotes dos auditórios da Universidade,
do nada, a partir de 2014, confundindo e
arrastando todos na multiplicidade de uma
natureza inquieta: colegas, alunos, admiradores
e críticos. Esse corpo TransPop, se revela e toma
posse exatamente no lugar onde menos deveria
estar, afirmando sua necessidade e razão de ser,
essa desconstrução-transgressão do “corpo
docente” aconteceu através do que podemos
considerar um verdadeiro rito de passagem, um
ritual, um processo ritualístico liminal como o
chama Victor Turner (2008) quando lembra como
qualquer rito de passagem ou de TRANSição é
marcado por três fases: a separação, a margem
(ou limen em latin) e a agregação.
Nesse rito de passagem, nesse atravessamento
das fronteiras entre académico e artístico,
entre formalidade e informalidade, entre
conservadorismo e transgressão, entre
previsibilidade e imprevisibilidade, lancei, em junho
de 2016, durante a Semana de Letras da UFSC, o
videoclipe do single Anomalous, que está entre
as nove canções do CD homônimo, também
lançado no mesmo evento. O Projeto Anomalous,
que dá nome ao clipe e ao CD é, na verdade, um
conceito, pois quando em 2014 comecei a compor
meu material, realizando várias demos, percebi
que todas as músicas tinham um denominador
comum: falavam de alguma anomalia, de alguma
“anormalidade”, algum desvio do padrão. Foi aí
que resolvi fazer disso um concept álbum contra
a ditadura da normalidade, contra a imposição
da normalidade, contra qualquer estereótipo e
limitação da liberdade, contra qualquer filiação a
paradigmas de diferentes tipos. O CD, composto
por nove canções, sendo cinco em inglês, duas
em português e duas em italiano, expõe em cada
música uma anomalia, algum desvio do padrão
pré-determinado pela sociedade para o sexo, o
amor, a política e a religião.
As diárias de gravação do videoclipe de
Anomalous, dirigido e pós-produzido por Antonio
Rossa, aconteceram, predominantemente, no
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setor de artes cênicas da UFSC, além de espaços externos.
A gravação do video foi o que podemos chamar de uma
verdadeira experiência. Escolhi uma equipe de amigos e
profissionais excelentes e que se entusiasmaram pelo projeto,
pelo conceito que estava por trás da música e todos se
entregaram completamente.
O projeto artístico, musical e político é tão híbrido, pelos
motivos até aqui expostos, que foi difícil desde o início
conseguir encaixar ele num género musical especifico. Ao ser
perguntado por jornalistas, especialistas, músicos, etc. se se
trataria de pop, punk, rock, ou de outra coisa, afinal, me dei
conta que nesse caso também nenhuma definição existente
dava conta do que é minha proposta, por isso cunhei o termo
TransPop e assim o defino: Um gênero com uma estrutura
tipicamente pop, com uma parte rítmica principal, um formato
de canção com versos e coros breves que se repetem
melódicamente, mas com um conteúdo, ao contrário do
pop, que não quer agradar ao público ou chegar às pessoas
superficialmente como o pop comercial faz hoje; o que eu
quero é o contrário: incomodar e perturbar com questões,
assuntos e tópicos politicamente incorretos que levem ao
questionamento do status quo. Eu tento associar a forma da
música pop aos conteúdos normalmente usados no rock, no
punk ou no rap, por isso a chamo de TransPop.
O TransPop está aqui para questionar tudo: conceitos,
gêneros musicais e sociais e promove a idéia da dissolução
de todos os locais definidos e identidades fixas. É TransPop
porque continua a sofrer mutações e desconstruções, como a
complexidade da realidade que represento.

ROHMANELLI POR
ANTONIO ROSA

Finalmente, e após essas duas necessárias primeiras etapas de transformação, meu terceiro
corpo TransPop é o que orgulhosamente valoriza e amplifica a sua androginia perante o
totalitarismo e a pobreza estética e cultural de certo machismo que caracteriza e perpassa
também o imaginário gay contemporâneo: o tal de “macho discreto”, uma construção hipermasculina, uma hipérbole do masculino tanto grande quanto vazia e hipócrita que gera, ao
se apossar de um discurso e de uma estética heteronormativos, mais uma vez exclusão, até
dentro do próprio meio gay, dos que apresentam os símbolos e marcas dessa ambiguidade: a
co-presença de traços contrastantes e pertencentes ao mesmo tempo ao mundo masculino
e feminino, os híbridos, os indefinidos, marcados por traços considerados contraditórios aos
olhos dos legisladores da normalidade, dos que querem uniformizar, despir todas as liberatory
people, dos seus traços afeminados, femininos, perigosamente livres aos olhos dos que, atrás
de uma fachada de masculinidade (que garante sua inserção e aceitação na sociedade e no
grupo machista), continuam vivendo e praticando comportamentos pseudo-liberatórios, são
oprimidos-opressores que geram o mesmo preconceito que os condena. São, ao contrário da
liberatory people, aqueles que nunca acessam dessa forma o “entrelugar”, que não vislumbram
nunca os outros de si mesmos, mas que vestem a uniforme, as palavras, os preconceitos
dos que enxergam e vivem somente o Um, a parte, o objetivo, o previsível e, sobretudo, o
controlável. A esse racismo interno ao meio gay, me oponho orgulhosamente com meu corpo
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transgressor, tanto no dia-a-dia mostrando minha aparência,
pele, corpo totalmente distantes do que se definiria um “macho
Alfa”, um “macho discreto”: sem pelos, com traços femininos,
que são parte fundamental de minha identidade complexa
que por nada ao mundo mudaria nem por uma aceitação que
pouco ou nunca me interessou. Se o ser andrógino efeminado,
sem barba, não malhado, refinado, faz de meu corpo um corpo
inaceitável para certos grupos dentro e fora do meio gay, terei
o enorme prazer de abraçar essa exclusão. Exclusão que canto
em músicas como Soprano, Anomalous, Black Christmas,
Mantramovimento, Macho discreto, etc. e que vivo e persigo
todo dia sem arrependimentos, desde que reconheci e amei
minha identidade TransPop.
O Projeto Anomalous está disponível para audição nas
plataformas digitais Spotify, Itunes e Deezer. Vejam os
videoclipes no canal oficial no YouTube (https://www.youtube.
com/ROHMANELLI), no site (www.rohmanelli.com) e fanpage
oficial (facebook.com/rohmanellioficial).
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OHM::GARAGEM
EDUARDO OLIVEIRA

Scream Ape
Renda-se ao grito do
macaco!

COMO COMEÇOU:
Em um bate papo regado de cerveja, amigos e boa música, o vocalista
Fabiano Hoehene e o baixista Giulliano Lopes, resolveram promover
uma Jam Session aproveitando as festas de final de ano de 2010.
Inicialmente foram chamados alguns conhecidos que anteriormente
haviam participado de bandas em comum ou que tinham alguma
correlação musical. Esse divertido encontro gerou frutos como por
exemplo a amizade entre os dois promoters do evento junto ao
baterista Cleber Oliveira. Dessa forma apertamos o botão de start para
a criação da banda Scream Ape.
Os guitarristas que participaram da Jam inicial não tiveram como
se dedicar a banda e dessa forma fomos procurar uma dupla de
guitarristas que dessem conta do recado. Foi daí que através de
Giulliano, o guitarrista Mozar Martins foi convidado a participar do
ensaio e nunca mais saiu. Guitarrista de mão cheia e de uma simpatia
ímpar, foi ganhando cada vez mais espaço e imprimindo sua energia
em riffs inesquecíveis.
Mas ainda precisávamos de mais um guitarrista para completar em
definitivo a dinâmica esperada para a banda. Eduardo Lourenço,
amigo de longa, mostrou interesse em participar da banda e com o
conhecimento de música e experiência que tem não precisou de mais
nada para ser convidado a participar do ensaio da banda e também
nunca mais sair.
Por fim, depois de muitos anos e show juntos, o batera Cleber de
Oliveira, mais conhecido como Clebão, se mudou para longe da
terrinha do pão de queijo e ficamos sem ele na Scream Ape. Cimar
Moreira, outro baterista da cidade de Sabará, topou o desafio e de se
unir ao “grito do macaco” e é exatamente onde estamos no momento...
Vencendo desafios.
INFLUÊNCIAS:
Em uma banda de cinco pessoas, diferentes
estilos e gostos acabam gerando uma lista
enorme de influências, o que vira inclusive
motivos para discussões calorosas entre
os integrantes para definição de repertório,
criação de músicas autorais e por ai vai! Em
uma banda onde o Rock é predominante,

SCREAM APE POR
EDUARDO OLIVEIRA
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De Sabará, Minas Gerais (desde 2010)
Fabiano Hoehene - voz
Giulliano Lopes - baixo
Mozar Martins - guitarra
Eduardo Lourenço - guitarra
Cimar Moreira - batera
Cleber Oliveira - batera original

SITE OFICIAL
https://goo.gl/7qsQKV
CANAL YOUTUBE
https://goo.gl/yTqzaa
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algumas influências clássicas são
inevitáveis tais como Led Zeppelin, The
Beatles, ACDC, The Rolling Stones, The
Who. O Pop Rock também se mostra
bastante presente por influência de
bandas como Red Hot Chilli Peppers,
Pearl Jam, Muse, Foo Fighters, Nirvana.
Os anos 80 e 90 estão impregnados
em cada um dos integrantes, sendo
então impossível não destacar mais
influências como Simple Minds, David
Bowie, Eurythmics, Midnight Oil, Talking
Heads entre outras. O Blues e o Soul
completam o emaranhado de influência
com nomes como Stevie Wonder,
Wilson Pickett, Stevie Ray Vaughan e
Creedence Clearwater revival e E de
sobremesa, um pouquinho de peso
nunca é demais! Então também nos
rendemos à bandas como Metallica,
Rage Against the Machine, Dio, Black
Sabbath, System of a Down fornecem
a “energia” necessária para alguns
repertórios.

por execuções de covers ou versões. São elas a 80 Rock,
Sapotchen, Ex Led, Vol 3, Killindrops, Na Rock, Maverick 360,
entre outras. A cena musical da cidade se divide em eventos da
prefeitura e bares locais (mas não são muitos com a pegada da
música ao vivo)
FESTIVAIS E OUTROS LOCAIS:
Em 2016 ficamos em 2º lugar no Palco Music Festival, festival
que aconteceu na Savassi, em Belo Horizonte e que contou com
diversas bandas apresentando seu repertório e suas músicas
autorais. Já rodamos por diversas cidades e sempre fomos muito
bem recebidos e com pedidos de retorno. Tocamos com mais
frequência em Belo Horizonte, Contagem e Sabará, mas já nos
apresentamos em Mariana, Ouro Preto, Brasília de Minas, Nova
Lima, Simonésia entre outras das Minas Gerais e em São Paulo.
PLANOS FUTUROS:
Estamos nos preparando para entrar de cabeça no lado autoral
e apresentar novas composições e versões para tocar em todo
mundo. A ideia e o que almejamos é conseguir reconhecimento
na cena musical nacional e com isso conseguirmos mais espaço
para apresentar nosso trabalho.

SCREAM APE POR EDUARDO OLIVEIRA

PRIMEIROS SHOWS:
Nosso primeiro show foi na cidade de Sabará no antigo Esporte Clube
Farol. A ideia era apresentar aos amigos e conhecidos uma nova
percepção, novas versões de músicas do agrado geral, uma pegada
diferente em músicas atemporais e contagia-los com a nossa alegria e
paixão. O show foi bem emocionante e com a participação da galera e
o feedback foi 100% positivo, motivando a banda a dar continuidade no
trabalho recém iniciado. Lembro que tocamos em um evento público em
comemoração ao aniversário da cidade de Sabará em 2011, estava lotado,
mais de 10000 pessoas. Foi empolgante ver toda essa galera pulando e
cantando junto com a banda.
ROTATIVIDADE:
Estamos enfrentando a primeira grande mudança na estrutura da banda
com a saída do antigo baterista Cleber Oliveira. Cimar Moreira que assumiu
as baquetas tá dando conta do recado e ganhamos mais um irmão. Mas
toda família sente quando perde algum ente querido.

SCREAM APE POR EDUARDO OLIVEIRA

HOJE, QUE SOM ARREPIA
VOCÊS:
Essa nova geração tem
apresentando muita coisa
boa, percebemos influência
de grandes bandas em várias
composições atuais o que nos
trazem nostalgia e admiração
para com essas bandas. Vou
citar aqui algumas bandas
que ainda fazem sucesso nos
dias atuais e outras que estão
apenas começando, mas que
merecem nossa atenção e
ouvidos atentos: The Rolling
Stones, Muse, Red Hot Chilli
Peppers, Greta Van Fleet,
Artic Monkeys e
Foo Fighters.

EDUARDO OLIVEIRA
Biólogo, fotógrafo e músico
multi-instrumentista desde
a infância.
Já tocou em algumas bandas
de garagem.
Mas ainda não desistiu de
apresentar um pouco de
sua música, marcada pelas
influências do Rap, do Rock,
do Reggae, do Samba, da
MPB e dos ritmos afrobrasileiros e afro-latinos.

CENA MUSICAL NA CIDADE:
A Scream Ape é uma banda com o coração dividido entre duas cidades:
Sabará e Belo Horizonte. Os integrantes são das duas cidades e por serem
vizinhas temos contato com a cena das duas. Em Sabará existem várias
bandas que merecem ser mencionadas tanto pelo lado autoral quanto
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OHM::PROJETOS
RAFAEL AQUINO e LEO OLIVERA

O Jazz nasceu música democrática.
Seu apelo não aconteceu apenas porque as pessoas
gostavam do som, mas sim por ser uma conquista
popular sobre a cultura de minoria.

Nujazz no Parque

Poucos discordam quando afirmamos que o Jazz é uma das maiores, senão
a maior, manifestação da herança cultural negra mundial. Isso por sua
história, por sua origem, por sua influência em todos os estilos musicais, por
sua riqueza cultural e por sua constante evolução. E não foi, nem é diferente
para esses nossos tempos de tecnologia emergente, abrangente, disruptiva
e avassaladora. A proposta do projeto Nujazz no Parque é mostrar um pouco
do que o Jazz tem feito quanto a isso e como se mantém vivo ao longo dos
tempos. Ele continua enriquecendo a música universal de forma sutil, às de
forma vezes indireta, mas sempre incisiva.
Sem esquecer a clássica raiz do Jazz, o projeto pretende “provocar”
no público a audição e o conhecimento das mais contemporâneas
manifestações jazzísticas.
Pensando em criar uma experiência viva de compartilhamento desse novo
som do Jazz, imaginou-se um parque, num dia de sol cercado de vida, de
grupos e de culturas como o local ideal para essa audição. O local escolhido
foi o Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado
em Belo Horizonte, minas Gerais.
A atmosfera que envolve o Jazz desde o seu começo é tão carregada de
emoção que se torna difícil explicá-la puramente em termos musicais.
Não se trata simplesmente de uma música comum, ligeira ou séria, mas
também é música de protesto. Não necessariamente ou sempre uma
música de protesto consciente ou político, mas uma música que reinvidica
cultura enquanto protesta quanto às diferenças sociais. Foi originalmente
uma música para ser apreciada pelos menos intelectuais, pelos menos
privilegiados, educados ou experientes. O Jazz nasceu música democrática
e não faz distinção de classes. É um manifesto musical de populismo. Seu
apelo não aconteceu apenas porque as pessoas gostavam do som, mas sim
por ser uma conquista popular sobre a cultura de minoria.
Em seu aspecto mais positivo a democracia do Jazz produziu um ideal
de arte em sociedade mais amplo e socialmente mais sólido do que a
cultura de minoria, embora nunca tenha deixado de reconhecer e admirar
as realizações desta. É dessa forma que o Jazz vem a um século e pouco
influenciando a música do mundo.
Desde seu nascimento, no final do século XIX, produziu uma grande
variedade de subgêneros, como o Dixieland da década de 1910, o Swing das
Big Bands das décadas 1930 e 1940, o Bebop de meados da década de 1940
(com auge nos anos 60), o Latin Jazz das décadas de 1950 e 1960, o Fusion
das décadas de 1970 e 1980, o Freejazz e Nujazz na década de 1990 e o
eJazzy dos anos 2000.
Devido à sua divulgação mundial, se adaptou a muitos estilos musicais locais,
gerando, assim, uma grande variedade melódica, harmônica e rítmica em
CANAL OHM YOUTUBE
https://goo.gl/EfYByv
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cada um dos pases que tenha passado. No Brasil sua influência
criou timbragens e sons únicos que redesenharam estilos como os
nossos choro e samba. A nossa Bossa Nova é influência direta do
Jazz.
Mas quando deparamos com estatísticas, como a anunciada no
final do ano de 2017 pelo site Mixcloud, na qual mostra-se uma
queda absurda na audiência, escolha e principalmente no número de
uploads para o gênero Jazz, não podemos esperar por outra reação
senão a de ficarmos atônitos.
É contraditório perceber esse importante gênero raiz
desmaterializar-se diante de outros que explicitamente herdaram,
buscaram e possuem influência direta do Jazz.
Dos outros 8 gêneros musicais (que seriam melhor identificados
como “estilos” - ver gráfico) temos 5 deles (62,5%) que trazem
o DNA Jazz em seus cromossomas. Funk & Soul, Hip Hop, R&B
& Urban e a House Music não necessitam de explicação para
comprovação de suas heranças genéticas. Com um pouco mais de
análise histórica é possível se identificar muitos traços de Jazz na
Ambiente & Chillout Music. Com um pouco mais de insistência
traríamos o Techno (pelo menos no início) para nossa lista. Frente
a essa constatação, se mostra paradoxal essa queda de interesse
pelo Jazz pelo público mais novo.
O Jazz representa a mais bem sucedida fórmula de interação e
amalgama cultural de nossa história. Ele prioritariamente representa
a definição da evolução musical
de um gênero que transitou,
desde sua ancestralidade
(marcada pelo total e completo
objetivo da preservação de uma
cultura e tradições de uma terra
distante – Mãe África - em terras
novas), a até a hipermodernidade
(marcada por esse individualismo
paradoxal e pelo abandono do
universo disciplinar que vivemos
hoje).
Mas ele é clássico, moderno,
pós-moderno e hipermoderno, ao
mesmo tempo que conservador e
definitivamente ancestral.
E é esse o atrator. É isso que nos
compele a “enfrentar forças”, a
lutar, sendo ao mesmo tempo
revolucionário e conservador, mas
aberto à novas possibilidades de
experiências e aventuras.
Talvez uma análise simplista
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Fonte:
Anual Statitics by Genre.
Audition & Uploads, 2017
by Mixcloud
www.mixcloud.com

de uma única fonte, com fizemos com a pesquisa e o gráfico do site
Mixcloud, não represente verdadeiramente um perigo à existência do
Jazz. Entretanto é correto dizer que precisamos de algo mais. Algo
mais que nos ajude a romper com tais juízos, às vezes demasiados
elementares, porque olham apenas um aspecto das coisas.
Vivemos demasiadamente isso nos espaços virtuais ditos sociais
em redes. O grande risco reside na possibilidade de que, talvez
a sociedade (neste momento representada pelo público ouvinte
do Mixcloud) não se preocupe ou gaste tempo com leituras de
textos explicativos que contenham mais do que 140 caracteres ou
simplesmente se dê por convencido por análises de likes.
Por tal motivo, mostra-se completamente pertinente, uma proposta
de se trabalhar um pouco mais nas estruturas dos estilos musicais que
atendem ao público atual, buscando nelas a identificação do DNA do
Jazz, presente como herança, influência ou referência.
A partir disso espera-se trazer à tona essa essência e apresentála de forma um tanto crítica contra as presentes concepções
RICARDO LAF
excessivamente simplistas que se propõem a respeito do real. E isso
como um convite a se pensar (e ouvir) de maneira mais complexa, os
fenômenos da música deste nosso mundo atual.
Talvez seja pretensioso esse enfrentamento contra a forma que a sociedade atual escolheu
para se organizar nos últimos tempos. Sabe-se de antemão das dificuldades de se confrontar
tais processos vigentes da personificação, “no qual os comportamentos se pautam pelo
mínimo de sujeição e pelo máximo de escolhas privadas possíveis, com um mínimo de
austeridade e o máximo de desejo envolvido” (Sebastian Charles).
Mas é isso que transforma o projeto no melhor de todos os desafios. A proposta é perceber
o paradoxo e entender como ele se personifica, além de também mostrar os outros lados das
escolhas, que coexistem intimamente, e deixá-los aflorar através das audições do Jazz em
suas mais contemporâneas manifestações, em um cenário de total contato com a natureza.
Dentro da cidade.
Mas por que não propor audições a partir de grupos legítimos de Jazz, com instrumentos
e jazzmen em performance em vez da atuação de DJs?
Pelo simples e relevante fato de querer apresentar os outros lados das escolhas. E a principal
dessas escolhas passa pela utilização da tecnologia disponível, que nos últimos anos vem
mudando a forma de se fazer, reproduzir, apresentar e distribuir música.
A ideia de através de DJs, trazer à audição standards de Jazz também abre a possibilidade
de diálogo com a nova geração de ouvintes e consumidores de música contemporânea.
Apresentar standards de Jazz e novas composições jazzísticas através de produtores e
artistas das atuais cenas eletrônica e comercial define uma experiência que vale a pena ser
levada adiante. Por outro lado, também convidar jazzmen à uma audição prévia de standards
de música eletrônica, para que pratiquem previamente suas virtuoses se mostra totalmente
dentro do contexto do projeto. Serão trocas de experiências auditivas entre eles. Isso se
alinha perfeitamente ao objetivo de se “provocar” quem ouve.
A possibilidade de despertar o interesse do público pelo conhecimento de uma música
que influenciou o trabalho de seu artista favorito já altera o estado das escolhas privadas e
personalizadas sobre a música. E é justamente isso que desejamos com o Nujazz no Parque.
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Centro de Referência da Cultura Popular e
Tradicional Lagoa do Nado

No Jazz, música feita em ato, com improviso
e influência da plateia instaura uma
situação onde a criatividade do músico
tem campo aberto para se expandir.
Queremos que a influência dessa
experiência para o duo DJ + Jazzman
instaure uma situação de empatia na
qual a curiosidade do ouvinte também
tenha campo aberto para se expandir.

Espaço de fomento das diversidades!
Rosália Diogo
Professora, pesquisadora, curadora do Casarão das Artes, coordenadora
do Festival de Arte Negra de Belo Horizonte, e gestora do Centro
de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado

RICARDO LAF

Capas de álbuns clássicos do Jazz servem de inspiração para as
peças de divulgação dos eventos Nujazz no Parque
Em sua origem latina , referência
significa menção, insinuação,
alusão. Uma referência conta
ou relata alguma coisa através
de palavras ou imagens. Todos
nós temos referências, todos nós
sabemos que onde há fumaça, há
fogo. Adaptada do inglês, referência
significa fonte de esclarecimento
e, no plural, referências atestam
a integridade ou idoneidade
de alguém ou alguma coisa.
Assim, ao mesmo tempo fonte de
esclarecimento e relação existente
entre coisas, referência cultural
é um conceito finíssimo, porque
remete à identidade e à cidadania,
posto que a cultura realiza-se
como um direito a partir do qual os
brasileiros se diferenciam, entram
em conflito, recusam ou aceitam
modelos, criam alternativas,
tornam-se sujeitos da história,
autores de sua própria memória.

DESIGN POR LEO OLIVERA

Lídia Avelar Estanislau, 1994

Capa do album New
Orleans Jazz - Kid Ory
and His Creole Jazz Band,
um 78 RPM gravado
em 1940 pela Columbia
Records, New York, USA.

28 - OHM MUSIC MAGAZINE

Capa do album I let a song
go out of my heart da
cantora MIldred Bailey,
gravado em 1951 pela
Columbia Records, New
York, USA.

Capa do album Gene Krupa
and His Orchestra, de Gene
Kupra, um 78 RPM gravado
em 1948 pela Columbia
Records, New York, USA.

Texto produzido originalmente
para a revista Canjerê

https://goo.gl/JTfuXi

O Parque Fazenda Lagoa do Nado, sede do Centro de Referência da
Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, nasceu a partir de uma
mobilização da comunidade, na década de 80, com a finalidade de
preservar o espaço verde de uma fazenda existente na área, calculado
em 390.000 m2, e que seria transformado em um condomínio. Após
a vitória da comunidade, o espaço tornou-se uma área pública, dando
lugar a um parque e a um Centro Cultural, localizado na antiga casa da
fazenda, em dezembro de 1992.
A partir dessa conquista, inúmeros grupos, que hoje estão
consolidados na agenda cultural da cidade , fincaram pé no
espaço, muitas vezes experimentando o seu fazer artístico. Outros,
oportunizaram aos visitantes do Parque assistirem a produções
culturais e compartilharem as que já estavam em curso, mas
acontecendo em espaços restritos.
A partir de 2014, o primeiro Centro Cultural da cidade passa a ser o
Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado
– CRCP, sendo espaço de fomento e debate em torno da cultura
popular e tradicional, contribuindo para sua identificação, registro e
promoção. O equipamento, além de oferecer oficinas, espetáculos e
exposições, estrutura-se como um espaço de discussão permanente
sobre a cultura popular na capital, configurando-se como um centro
de excelência e importante espaço de formação.
O CRCP cria um canal aberto e contínuo de comunicação com
os principais agentes e representantes da diversidade cultural da
cidade, de forma a elaborar políticas públicas capazes de garantir as
condições sociais de reprodução e perpetuação do nosso patrimônio
imaterial, sem desconsiderar as especificidades de cada uma das
manifestações ali retratadas.
Sua localização privilegiada é um oásis que confere ao equipamento
cultural, um charme a mais em meio à natureza. O equipamento
possui uma Biblioteca com um acervo rico e diversificado da cultura
popular, uma Miniusina, duas lonas de circo – Tenda do Bosquinho
e Tenda da Praça do Sol, além de um Espaço de Multimeios. Dessa
forma, fica garantida a continuidade das ações culturais que sempre
foram a marca do Parque Lagoa do Nado, reforçando a vocação de um
lugar que está a favor de seu público ao valorizar e reconhecer as suas
manifestações culturais.
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OHM::ENSAIO
LEO OLIVERA

Ah, o Jazz!
Coisa de gente chique, né?!

- Que música você gosta?
- Eu gosto muito de Jazz!
- Hum, já entendi! Chique hem? Sou mais humilde! Fico mesmo
com o meu sambinha!!!

Mas ele não entendeu! Também gosto muito de sambinha, de
sambão, de soul, de rock, de manguebeat, de hip-hop. E de
tantos mais outros estilos musicais que devem alguma coisa ao
Jazz! Mas vou tentar explicar! Vou falar de música negra. Não
se pode falar de Jazz sem se falar de música negra. E vou ter
contar história.
O Jazz é uma forma de expressão musical do negro
norte americano que deve sua concepção à existência da
escravatura (Calado, 2007). É gênero musical de origem afroamericana do final do Século XIX. Surgiu em muitas partes
dos Estados Unidos sob a forma de independentes estilos
musicais populares, mas, todos ligados por laços comuns de
origem africana-europeia-americana (Berendt, 1975). Não havia
Jazz na África. Entretanto, ele não existiria sem a participação
essencial do povo negro africano. Historicamente existe um
pouco de reducionismo ao se contar a clássica história de
negros escravos africanos entoando tristes canções nos
campos de algodão. Toda cultura ancestral do povo africano
não poderia ser reduzida às simples lamentações, por mais
dura que fosse a vida obrigada a eles. Foi a cultura milenar
e ancestral a verdadeira responsável por não deixar esse
povo esquecer sua terra mãe. Toda a história e tradição da
África estavam ali com eles, gerando força e esperança.
A África sempre foi um continente heterogêneo e a diversidade
de culturas, tradições, línguas e dialetos sempre se fez
presente. Quando se inicia a diáspora, a África Ocidental foi a
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King Jazzing Orchestra - The Robert Runyon Photograph Collection, courtesy of The Center for American History, The University of Texas at Austin.

Quando Mama
sai de casa
Seus filhos de
olodunzam
Rola o maior Jazz
(Mama África, Chico
César)

origem da maior parte dos africanos capturados. A colônias
inglesas dos Estados Unidos receberam habitantes negros
de Angola, Guiné, Congo e Benim. Com isso, a escravidão
americana apresentava uma certa homogeneidade cultural. É
importante considerar que as referências, matrizes, religiões
e tradições de séculos, com as quais os grupos daquelas
regiões vivenciavam, eram fatores determinantes em suas
vidas. Eram culturas ancestrais que interagiam.
Não podemos esquecer que a sociedade americana havia
nascido e crescia sob as fortes referências, matrizes, religiões
e tradições europeias de séculos. Era um cenário de união
ou confronto de diferentes formas de comportamento
social, religião, valores etc. A principal diferença era que os
americanos não chegaram e nem viviam naquelas terras na

CANAL OHM YOUTUBE
https://goo.gl/PRNPr5
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condição de escravos. Talvez, o que se tinha de
comum seria a música.
Entretanto a música não desempenhava papéis
semelhantes nas duas sociedades e a principal
diferença se dava justamente quanto a natureza
delas.
Naquela época, para os europeus a música era um
artefato desvinculado da vida cotidiana.
Era típico da música erudita europeia pertencer ao
mundo do “artístico” e da “estética” e ser uma obra
de arte (Calado, 2007). O estilo vigente na Europa
era o Barroco. A ópera, o concerto e a cantata se
desenvolveram neste período e eram músicas para
contemplação ou diversão de uma classe.
Por sua vez, a música africana era puramente
funcional. Elas eram criadas com objetivo utilitário
e coletivo e se prestavam à determinados
propósitos sociais e religiosos, como facilitar o
trabalho ou auxiliar na educação. As tais famosas
canções de trabalho (work songs) dos campos de
algodão carregam bem mais tradições que simples
lamentações. Na cultura africana mostrava-se
inconcebível que se fizesse qualquer separação
entre música, dança, canção, artefato e vida do
homem ou adoração aos deuses. A expressão
advinha da vida e a vida era a beleza.
No ocidente, porém, o triunfo do espirito econômico
sobre o espírito imaginativo, possibilitou o
rompimento terrível entre a vida e a arte (Jones,
1963).
Quando chegaram ao continente norte-americano,
os primeiros escravos africanos ainda levavam
consigo os instrumentos utilizados em sua música
cotidiana. Entre eles estavam os tambores. E a
cultura africana valoriza os tambores, que sempre
foram objetos sacros. Na África os tambores
podem falar.
Em muitas sociedades a linguagem é tonal, o
que aproxima a fala da música dos tambores.
Um pensamento ou uma mensagem poderiam
ser transmitidos, sem a necessidade de se usar
a voz (Calado, 2007). Em pouco tempo esses
instrumentos foram destruídos. Os senhores donos
de escravos sabiam por que deveriam proibir o
uso destes instrumentos pelos escravos. Eles
compreenderam que além de separá-los de suas
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Louis Armstrong, 1953 - Fonte: Library of Congress, Prints and Photographs Division, New York

famílias e tribos, a única maneira de dominá-los integralmente
seria cortando os últimos laços culturais com a África (Calado,
2007). Mas a tradição era muito forte e inicialmente os negros
africanos substituíram os tambores pelas palmas e batidas de
pé (patting juba). Depois essa atitude acabou por acelerar o
processo de assimilação dos instrumentos europeus.
A tradição africana os fez utilizar tais instrumentos a sua
maneira, de acordo com seus traços e cultura latentes na
memória, em vez de adotar os conceitos estéticos ocidentais.
Por esse motivo os tambores são considerados como o elo não
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perdido do Jazz com a música africana. A forma
como os negros africanos os batiam, alternando
tensão e relaxamento é que deu ao Jazz o ritmo
sincopado que o distingue das outras músicas.
Na evolução do Jazz muitos dos instrumentos
ocidentais foram utilizados com a mesma
função rítmica do tambor. Esta interessante
“aculturação” demonstra como os negros
buscaram manter sua tradição em relação às
coisas do seu novo dia-a-dia ocidental (Schuller,
1986). Foram os elementos europeus que se
integraram às tradições africanas. Pode-se
dizer que dentro do amplo marco da tradição
europeia o negro afro-americano foi capaz de
conservar um núcleo significativo de sua tradição
africana. Todos os elementos musicais – ritmo,
melodia, timbre e as formas básicas do Jazz são
essencialmente africanos em seus antecedentes
e derivação (Hobsbawn, 1985). Afinal, não poderia
ser diferente pois tradições de séculos, que não
se tratavam de meros cultos artísticos, senão
partes inseparáveis da vida diária, não seriam

abandonadas tão facilmente (Schuller, 1986).
E é esse núcleo que tem feito do Jazz a
linguagem tão singular e cativante que é.
Os negros africanos trazidos como escravos
para o Brasil passaram por processos similares.
E um núcleo semelhante de tradição africana
foi desenvolvido mantendo o predomínio
dos elementos musicais, dança, estruturas
cerimoniais e representações religiosas em
nossa cultura. Na música, podemos considerar
que o samba é o nosso Jazz.
Nos Estados Unidos no começo do Século XX,
o Jazz se desenvolveu em paralelo à música
ocidental nas etapas tardias da música clássica.
Contudo, o Jazz se firmava como expressão
popular e era tocado em bares, funerais,
prostíbulos e boates onde as pessoas iam para
dançar. Suas raízes são dançantes e de rituais
cotidianos. Por isso se tocava (e ainda se toca)
Jazz nos “alegres funerais” de Nova Orleans.
Os solos e improvisações do Jazz surgiram
como uma solução de se manter o ritual. Os

Ma Rainey and Georgia Jazz Band, 1924 (Domínio público)

músicos “esticavam” a música um
pouco mais para que as pessoas
pudessem continuar dançando.
A instrumentação também foi
se modificando para que, nos
bares, a música se fizesse ouvir
apesar do barulho das pessoas.
Os banjos foram utilizados pois
possuem som mais alto que
violões (Byrne, 2014).
O Brasil apresenta paralelos de
uma mesma “aculturação”, como
descrita por Schuller. O tambor, a
roda de samba, o baile de forró, o
camdoblé, o afoxé, etc.
Nossa música mais antiga é ritual,
foi feita para nos reunir, para
diversão coletiva. E chegamos
nelas resistindo fortemente à
perda da memória ancestral e
criando nosso núcleo significativo
de cultura africana, mesmo que às

vezes isso pareça contraditório.
Talvez ainda não demos conta
disso em função dos problemas
ocasionados pela separação,
pela tentativa de se colocar as
coisas em caixas distintas, mas
certamente temos o nosso próprio
Jazz.
Cortázar escreveu sobre Charlie
Parker e seu Jazz. E o fez tão
bem que é difícil definir onde
termina a ficção e começa a
realidade (e vice-e versa):
“o Jazz descarta todo erotismo fácil,
todo wagnerismo, por assim dizer, para
situar-se num plano aparentemente
despojado em que a música encontra
absoluta liberdade, assim como a
pintura subtraída ao representativo
encontra a liberdade para não ser
pintura” (Cortázar, 2009).

E é a liberdade do improviso, da
virtuose, da forma de comunicar
entre os três elementos mais
importantes do Jazz: a música
tocada, aquele que a toca e
aquele que a escuta ser tocada,
que marca o ritual do Jazz como
um ritual de liberdade!
Penso que é por isso, e não
para ser esnobe ou distinto, que
quando me perguntam sobre
que música gosto mais, eu
imediatamente respondo: Jazz!
É que o Jazz é mais que um estilo
musical.
Jazz é núcleo de resistência.
- Eu gosto muito de Jazz!!!

Duke Wlellington, 1943 - Fonte: Farm Security Administration - Wikimedia Commons

Texto produzido originalmente para a
revista Canjerê do Instituto Casarã das
Artes, Belo Horizonte.
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JULGAMENTO POR MARCO AURÉLIO PRATES

OHM::WORKS
ROGER DEFF

O Julgamento surgiu na década de 90, e
é hoje o mais antigo trabalho de rap em
atividade da capital mineira. Nesta época
surgiram vários artistas do estilo em todo
o país, inspirados pelo sucesso de nomes
como Racionais MCs, Gabriel o Pensador,
Thaíde e DJ Hum, Câmbio Negro, GOG, entre
outros. Era um Brasil ainda mais separado,
sem perspectiva de acesso para os jovens
das periferias. E é neste contexto, em que
o rap era muito mais uma ferramenta de
transformação do que entretenimento, que
surge o Julgamento, mais precisamente
no bairro Jardim Alvorada, região Noroeste
de Belo Horizonte. O trabalho nasceu sem
grandes pretensões, o objetivo maior (e nada
pequeno) era o de expor as desigualdades,
a realidade na qual viviam muitos jovens em
todo o país. O tempo passou e os objetivos
centrais, relativos ao discurso do grupo,
se mantiveram. Dali em diante o que o
Julgamento procurava era expandir suas
fronteiras, ir além do território no qual nasceu
e levar o rap para outros cantos da cidade, o
que era um desafio.

Julgamento

O grupo foi um dos primeiros do segmento a
ter participações em festivais plurais como
o Garimpo, Conexão, Eletrônika, Transborda,
entre outros e dividiu palcos com nomes
como Marku Ribas, Negra Li e Macaco Bong.

“uma palavra, um momento, um movimento...”
SITE OFICIAL
https://goo.gl/kTKj1L
BANDCAMP
https://goo.gl/QmNczm
CANAL OHM YOUTUBE
https://goo.gl/dgyivp
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A banda, atualmente formada por Roger Deff,
Ricardo HD e Voz Khumalo (Mcs), Tobias e Giffoni
(DJs), Helder Araújo (guitarra) e Luiz Prestes (baixo)
completou duas décadas de existência. A trajetória
do grupo traz muito da história do rap produzido em
Belo Horizonte, uma vez que, além da participação
ativa na construção do cenário, trazem em seu DNA
o legado de vários artistas oriundos da periferia da
capital, trabalhos que não deixaram registros, mas
que têm grande importância para o que essa música
se tornou.
O primeiro álbum “No foco do CAOS” foi lançado
em 2008, demarcando a postura combativa e crítica
do grupo. Em 2011 o Julgamento apresentou ao
público o EP Muito Além, trabalho que mantinha a

JULGAMENTO POR MARCO
AURÉLIO PRATES

como BNegão, MC integrante do Planet Hemp cujo
trabalho sempre transitou por espaços como o rap, o
rock, o samba, o ska, enfim, pela música universal.
O destaque das mulheres no atual momento da música
se dá por meio de muita luta e o talento feminino
foi muito bem representado pelas MCs mineiras
Tamara Franklin, Kainná Tawá e Ohana, além da
potente voz soul/funk de Michelle Oliveira, vocalista
do Cromossomo Africano. Outra participação
muito icônica para o álbum é a do rapper X Câmbio
Negro, artista que ajudou a pavimentar o caminho
do rap nacional com discos clássicos da sua antiga
banda, a Câmbio Negro. Marcelo Veronez, grande
intérprete e importante figura da cena cultural da
cidade, acrescentou muito ao disco com a sua voz e
tudo que ela representa, como a ocupação da cidade
pelo carnaval e a bandeira LGBT. Somam ao processo
ainda artistas do rap belo-horizontino como antigos
parceiros de palco do grupo como Dokttor Bhu e
Shabê, o militante e pesquisador Monge MC, Gurila
Mangani, um dos grandes nomes do rap brasileiro
atual e Igor Carpe Diem, talentoso MC do município de
Betim e velho amigo do grupo.

JULGAMENTO POR MARCO AURÉLIO PRATES

proposta de protesto e trazia uma roupagem sonora
mais orgânica, com as músicas construídas pelos
instrumentistas, o power trio que, na época, além de
Prestes e Helder, contava com Gusmão na bateria.
Após o hiato de 7 anos sem novos trabalhos de
estúdio o Julgamento retornou com o disco Boa
Noite. A produção do disco foi iniciada em 2016,
ano em que a crise política no Brasil atingiu seu
momento mais agudo, com a efetivação do golpe.
A primeira faixa “Controle” apresenta recortes dos
telejornais sobre o momento do impeachment,
a prisão de Luiz Braga e os casos de impunidade
envolvendo senadores da república como o exgovernador Aécio Neves. As demais faixas mantém
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o tom político, se alterando em
celebrações sobre a cultura hip hop
e versando sobre a necessidade
da busca de novos horizontes. No
geral, as letras refletem o momento,
ao mesmo tempo em que apontam
direções a partir da perspectiva da
coletividade. Este mesmo espírito
coletivo resultou em participações
diversas, refletindo uma diversidade
de diálogos e de pautas com nomes

Boa noite!

Influencias musicais
Boa Noite é um álbum cuja
estética é inspirada no boom
bap, estilo de rap que se
consagrou nos anos 90 mas
que reverbera até os dias
atuais. No novo trabalho o
grupo volta à estética dessa
que é considerada a década de
ouro do hip hop, mas sem soar
saudosista. É um disco que se
inspira no passado, mas olhos
para o presente e o futuro.
Ficha Técnica
Produção musical: Sergio Giffoni e
Tobias
Coprodução em “Pra Cachorro Ouvir”:
Gustavo Souza Marques (Gusmão)
Coprodução em “Um Novo Lugar” e
“Cada um vale o que tem?”: Helder
Araújo
Técnico de gravação: Helder Araújo
Mixagem: Sergio Giffoni
Masterização: Fabrício Galvani
Participações especiais: BNegão,
Tamara Franklin, Kainná Tawá,
Ohana, Monge MC, Michelle Oliveira,
Marcelo Veronez, Dokttor Bhu, Shabê,
Gurila Mangani, Igor Carpe Diem e X
Câmbio Negro.
Gestão e produção: Coratio
Produções (Michelle Braga)
Assessoria de Imprensa: Aclive
Comunicação e Projetos
Design Gráfico: Dokttor Bhu
Confecção de boneco: Antônio Lima e
Pigmalião Escultura que Mexe
Fotografia: Marco Aurélio Prates
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OHM::FOTOGRAFIA

Desde a infância teve contato com imagens. Morava vizinho a um estúdio
de fotografia com laboratório de revelação. Próximo da casa havia uma
galeria de lojas, onde havia uma distribuidora de filmes 16mm e uma oficina
que consertava projetores de filme. Junto com os amigos conseguiu um
velho projetor e alguns rolos de filmes. O pai de um dos amigos tinha
uma fabrica artesanal de colchões, feitos de palhas secas e foi onde
fundamos nosso cineminha. Pena teve vida curtíssima, pois a lâmpada do
projetor esquentou e junto das palhas pegou fogo, gerando um pequeno
incêndio e o consequente fechamento do nosso cine. Também era assíduo
frequentador dos cinemas Capitólio e Babilônia, tudo isso na cidade de
Campina Grande na Paraíba. Nesse mesmo período conseguiu sua primeira
câmera fotográfica.

NILTON PEREIRA DE MELO

Na adolescência foi morar em Recife e Olinda, Pernambuco, onde vive até
hoje. Nos anos 80, em Olinda, fundou o Cine Clube Leila Diniz, iniciando a
criação de uma rede de cine clubes nas periferias. A ideia era formar público
e democratizar o acesso a cultura.
Tempos depois integrou o coletivo de profissionais do audiovisual que criou
a TV VIVA, um projeto de comunicação popular, produzindo e exibindo
programas nos bairros populares. Essa foi a escola onde começou a
produção de documentários, clips e ficção.
A TV VIVA nos seus mais de 30 anos de existência produziu centenas
de vídeos e ganhou dezenas de prêmios em festivais brasileiros e
internacionais. Na TV VIVA também trabalhou com Fred Zeroquatro e
Helder Aragão, o DJ Dolores, e com eles foi realizado o primeiro democlip
de Chico Sciense & Nação Zumbi, antes da fama.
Nilton, na fotografia e no audiovisual, sempre andou ao lado da música, seja
ela dos tradicionais maracatus, orquestras de frevo, bandas de pifando,
trio de forró, passando por Alceu Valença, o surgimento do Mangue Beat
com Mundo Livre, Chico Sciense & Nação Zumbí, Banda Eddie, Otto,
até chegar a cena atual com Academia da Berlinda, Karina Burh, Isaar,
Mombojo e Bongar…

Nilton

Pereira, Paraíba
40 - OHM MUSIC MAGAZINE

Criou e dirige, com Roger de Renor o Som na Rural, um programa de musica
do nordeste, a princípio exibido em rede nacional pela TV Brasil, que acabou
se transformando num projeto de ocupação urbana nos espaços públicos,
difundindo pulsante produção musical que não toca nas rádios e tvs desse
pais chamado Brasil.

01

SOM NA RURAL FACEBOOK
https://goo.gl/mVZra9
SOM NA RURAL TV BRASIL
https://goo.gl/V7nQ5R
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03
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1 - na página anteiror, Egberto Gismonti
em Caruaru, Pernambuco. Still da gravação
do documentário “O avião tá de parabéns: o
encontro de Egberto com Jøão do Pife”.
Há 20 anos os dois se conheceram em um
evento no Canadá. Em 2018 o produtor musical
articulou o reencontro em Caruaru, terra de
Jøão do Pife. Direção de Nilton Pereira e
Geraldinho Magalhães

04

2 - Fabricante de instrumentos percussivos,
Acra, Gana. Still do documentário “Tabom in
Bahia”. O filme trata dos retornados da Bahia
que voltaram para a Africa, depois da Revolta
dos Búzios, no dia oito de novembro de 1799 em
Salvador. Em 2017 o percussionista Eric Morton
voltou para conhecer a Bahia, terra onde
viveram seus ancestrais.
3 - Grupo Bongar, Recife, Pernambuco.
Gravação do programa de TV “Som na Rural”. O
Bongar é a nova geração do Quilombo Urbano
Xambá.
4 - Banda de Pífanos Dois Irmãos em Caruaru,
Pernambuco. Gravação do documentário “O
avião tá de parabéns”.
5 - Egberto Gismonti em Recife - Pernambuco.
Show no Teatro Santa Isabel.
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6 e 7 - Siba, dois momentos em Caruaru,
Pernambuco, na gravação do programa de TV
“Som na Rural” e na tradicional festa São João de
Caruaru.
8 - Maciel Salu em Nazaré da Mata, Pernambuco.
Sambada de maracatu rural.
Maciel é músico e mestre de maracatu, filho do
Mestre Salustiano.
9 - Chico César em show na festa de São
João de Caruarú, Pernambuco. Siba e Chico
apresentaram juntos o show.
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12
10 - Mestre Galo Preto em Recife, Pernambuco. Tomaz Aquino Leão,
patrimônio vivo de Pernambuco, conhecido como Mestre Galo Preto, nasceu
em 08 de outubro de 1935. Em 2016 gravou seu primeiro cd “Histórias que
andei”.
11 - Otto e Elza Soares em Recife, Pernambuco. O pernambucano Otto
convida Elza em show no verão recifense.
12 - Nação Zumbi em Olinda, Pernambuco. Show no Festival Cena Peixinhos,
bairro onde nasceram os percussionistas da Nação Zumbí.

11
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OHM::ELECTRONICA
ALEX CONTRI

Techno, Roma, 1989
Andando pela Via del Fiume escutei um
som constante e bem hipnotizante que
mudou minha vida
Em se tratando da Techno Music, automaticamente pensamos em
cidades como Berlim, Barcelona, Amsterdã e Londres. E quando nos
referimos ao Techno em Roma, na Itália, muitos pensam: - É como samba
em Moscou!.
Roma dispara lembranças do Coliseu, das igrejas, do trânsito e dos bares
onde os romanos se divertem e tomam café da manhã.
Mas posso dizer que sou uma das pessoas que anos atrás tiveram o
privilégio de presenciar e vivenciar o nascimento do Techno na capital
italiana.
Atualmente em Roma é muito difícil encontrar locais (num sábado à noite,

REMIX LOJA DE DISCOS
ACERVO ALEX CONTRI
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por exemplo), no qual seja possível
dançar, ouvir Techno ou até mesmo
conhecer alguém que produz e distribui o
Techno e suas variantes.
O Techno surgiu para mim em 1989 no
centro de Roma, perto da famosíssima
Fontana di Trevi. Eu tinha 17 anos e já
praticava djing com o meu toca-discos.
A minha coleção de vinis composta
basicamente de álbuns do famoso
Spaghetti House daquela época (o que
hoje no Brasil é considerado como Flash
House).
Recordo um sábado em que caminhava
pelo centro de Roma. Passei por uma rua
chamada “Via del Fiume” e escutei um
barulho constante e bem hipnotizante
que saia de um local fechado. Havia uma
porta acústica com uma placa de metal
e eu só conseguia ouvir claramente
o som quando as pessoas abriam a
porta e saíam de lá. Entrei neste local
e descobri que era uma loja de discos,
chamada REMIX. E posso dizer que essa
experiência musical mudou totalmente a
minha vida.
Aquele momento era a época dourada
da música underground na capital
italiana. Os DJs representantes desse
estilo musical, como LoryD, Paolo Zerla,
Andrea Torre e Bismark foram alguns
dos criadores de uma cena Techno
realmente incrível. A cada semana
acontecia uma Rave diferente com
uma proposta artística inovadora, onde
se podia ouvir do Industrial Techno ao
Inteligent Techno (IDM), música ambiente
ou um som mais experimental.
Em um mesmo palco, o público
compartilhava experiências sonoras
diferentes, um show era de 130bpm e

o outro de 90bpm. O que mais
importava naquele momento
era a experimentação. O público
assistia fantasiados aos eventos.
Me lembro com carinho de uma
experiência que vivi no evento
Panic Rave. Havia um palco inserido
no meio do mato em um local da
periferia de Roma e todo o público
vestia fantasias como de Cinderela,
Príncipe Azul, etc. Naquela época,
os Live Act também eram um
sucesso. Djs com instalações
tecnológicas pré-históricas
de produção eletrônica, como
sequenciadores e caixas de ritmo
Roland, computadores Commodore
ou Atari, simplesmente dispararam
as 4 pistas e faziam muito barulho.
Era único, mágico, autêntico. E tudo
isso alterou a cena, a filosofia do
público e dos investidores do lazer

SOUNDCLOUD
https://goo.gl/cVQtqF
ESCOLA WIDEMUZIK
https://goo.gl/xC9U2d
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noturno.
Mas quando a cena musical eletrônica começou a
ficar forte em Roma, tudo começou a mudar. Havia
muita rebeldia e a vontade de manifestar a liberdade
de expressão. As discotecas começaram a marcar
presença na cena, não tanto pela quantidade de
público, mas principalmente pelo sentido musical. O
boom da Electronic Music marcou a era das maiores
revoluções na cidade. O advento dos instrumentos
eletrônicos de baixo custo fez com que muitas
pessoas começassem a produzir música, apesar
de que alguns ainda não soubessem exatamente o
que estavam fazendo e nem qual era o sentido e a
importância daquilo tudo.
Houve muita experimentação e “sujeira”, mas também
algumas obras-primas saíram disso tudo. De qualquer
modo, a bateria eletrônica, os sintetizadores e o
sampler se tornaram as novas guitarras elétricas.
A produção mundial de música também estourou e
o vinil em formato 12 polegadas se tornou um meio
incrível da distribuição da produção independentes
Naquele período havia muito vinil White Label em
Roma. Djs e as lojas distribuíam e divulgavam as
promoções através do boca-a-boca.
Entretanto alguns DJs sentiram a necessidade
de inovar e importar materiais novos. Era muito
frequente as viagens até Londres, o berço mundial da
ACERVO ALEX CONTRI
música eletrônica. Dessa forma, o que era moda em
Londres, como o Techno ou a Acid House, chegavam
importadas pelas maletas dos vinis dos melhores DJs
da capital italiana. Além das músicas, também foram
importadas as formas de se organizar as festas na cidade de Roma, nascendo
daí o primeiro Where House Party, eventos organizados em galpões ou
armazéns vazios. Isso acontecia junto à explosão das Raves no início dos anos
90.
As rádios também tiveram muita importância para o desenvolvimento
massivo da cena Dj romana. Lembro-me perfeitamente de uma rádio
chamada Rádio Centro Suono. Nesta rádio foi criado o Centro Suono Rave,
programa dirigido pelo grande DJ Luca Cucchetti, irmão do Dj Faber
Cucchetti (considerado uma lenda do rádio italiano). A Rádio Centro Suono
foi a única emisora na Itália que apresentava uma programação 100%
diversificada durante todo o dia. Tocava Soul Music, Funk, R & B, Fusion, House,
Blues, Rap, Techno e Dance.
Outro programa da rádio que é importante mencionar foi o Vortex, dirigido
pelo DJ Fredy K. Ele foi ao ar muito tempo depois do programa Centro Suono
Rave, mas também foi muito importante na fase do crescimento da cena
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CASA ARABESC, ROMA

Mas o Techno continua vivo em muitos países do
mundo e faz parte da cultura musical de massa.
Imagino que quando um movimento vira moda,
muitas coisas se transformam também. Em Roma,
possivelmente o público se cansou, pois as músicas
que atualmente são tocadas nas rádios são apenas
produtos musicais e não mais uma arte musical ou
experimentação como foi nos anos 90. Junte-se a
isso o atual problema estrutural dos espaços que
dificultam a promoção e divulgação de eventos
musicais em uma cidade que não mais se interessa
na promoção da música eletrônica. Essa falta de
estrutura, muitas vezes determina a impossibilidade
real de se criar lugares de encontros permanente
para os artistas, limitando a capacidade de se
tocar e compartilhar ideias musicais com as outras
pessoas. Torna-se necessário identificar novos
espaços nos quais músicos, DJs e produtores
possam se encontrar para transmitir e compartilhar
as experiências vividas na cena musical.

CASA RADIO LONTRA, ROMA

Techno em Roma.
Praticamente todos os DJs participantes dos programas
frequentavam a loja de vinis da Via del Fiume, a Remix. Nas
tardes de todos sábados formava-se uma grande fila de DJ
novatos na loja (um deles era eu) para comprar músicas e
compartilhar ideias com os já famosos DJs romanos.
Um Dj que não posso deixar de citar é o visionário LoryD,
criador do selo Sound Never System, que foi referência na
Itália e em muitos outros países da Europa. Ele era uma
pessoa tranquila e humilde, tendo empreendido muitos
esforços econômicos para conseguir manter o selo em
funcionamento.

ALEX CONTRI
Italiano, DJ com mais de 20 anos
de experiência. É considerado
um DJ Producer polivalente
dentro da cena eletrônica
atual. Fundador da Net Label,
EarDrum Records com sede em
Barcelona. Atua em festivais
importantes como SONAR na
Espanha, Montreux Jazz Festival
na Suiça e no Ballatines Music
Festival, Espanha. Atua como
DJ e atualmente desenvolve
projetos musicais em Belo
Horizonte, Brasil. Fundador da
Escola de DJs e Produção Musical
WideMuzik. Os seus DJ Sets são
cheios de experimentações e
energia, musicalmente perfeitos,
sempre fiéis ao um segmento
underground sofisticado dentro
dos estilos Deep House, House e
Techno.

Infelizmente, falar do Techno em Roma é relembrar apenas
a década do 90. Contudo me considero um privilegiado por
ter vivenciado o desenvolvimento da música eletrônica em
minha cidade natal. Afinal são 25 anos de história e muitas
coisas mudaram desde então.
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OHM::DESIGN

LLING ST
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Premiere League
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E

MATHEUS VIANA

Rock Edition!

A seção Design da OHM Music Magazine
é destinada à apresentar o trabalho de
um design que atua na cena musical
nacional e internacional. Nessa edição
apresentamos o sensacional projeto do
designer Matheus Viana de Belo Horizonte,
Minas Gerais: o projeto Premier League:
Rock Edition! A ideia do projeto parte
da curiosidade em pensar como seriam
os uniformes do campeonato inglês
de futebol, caso fosse disputado pelas

bandas inglêsas de rock n’ roll. Para
isso, o designer selecionou as suas 20
bandas inglesas favoritas, organizou
os fabricantes de instrumentos
utilizados por elas como patrocinadores,
juntamente com os atuais fabricantes
de material esportivo da Premier
League. Lopo após essa seleção,
foram elaborados 20 emblemas,
um para cada uma das bandas.

19

64

K .M OON

Releitura do símbolo do
campeonato inglês que

EST. 1991

transforma a coroa do leão
em um moicano punk.
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Juntamente com os emblemas de
cada time/banda foram criados os
seus respectivos uniformes titulares.
De acordo com Matheus foram
referências para a criação dos
20 unifomes, os figurinos dos
músicos, as capas de discos, os
elementos presentes nos logos
originais, a tonalidade dos palcos,
as músicas, letras, e claro, os atuais
uniformes da Premier League.
Ainda segundo o designer, o grande
desafio do projeto foi fazer com
que as bandas tivessem identidade
própria e que os uniformes ou os
emblemas não se confundissem
com os das outras bandas que
possuem um estilo musical similar.

#04
Pink Floyd

#05
Led Zeppelin

“Isso fez com que uma variedade
estética pudesse surgir e ser refinada
de uma forma mais tranquila. Transpor
diferentes sonoridades que vão do
Metal ao Indie abriu uma possibilidade
estética tão grande quanto a diferença
da música dessas bandas. E o bom
de trabalhar com bandas muito
conhecidas, sejam elas dos anos 60 ou
2000, é que existem vários elementos
reconhecivéis“ - disse Matheus.

#11
The Who

BEHANCE
https://goo.gl/rwZcWb

MATHEUS DE SOUZA VIANA
Designer, recém-formado pela

Para conferir todos os 20
uniformes acesse:
BEHANCE DO PROJETO
https://goo.gl/SGJcCR

UFMG em Belo Horizonte,
e possui outros projetos
de destaque. Entre eles, o
#12
The Clash

#15
Radiohead

premiado Jornal Malungo,
lançado em 2017.

As 20 bandas presentes no projeto são: Queen, The Beatles, The
Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep
Purple, Motörhead, Iron Maiden, Sex Pistols, The Who, The
Na imagem ao lado,
o uniforme desenvolvido

Clash, The Police, Joy Division, Radiohead, Muse, Gorillaz, Blur,
Oasis e Arctic Monkeys.

para a banda Queen.
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OHM::DJS

LUIGI VANUCCI POR
MARIO CEZAR (SENSE)

ANTHONY

Antes de tudo, gostaria de
agradecer o convite para falar
um pouco da minha história pra
vocês, é uma honra fazer parte
dessa primeira edição.
A princípio, eu conhecia a música
eletrônica de uma maneira mais
superficial, não sabia nada sobre
discotecagem nem nada do tipo.
Gostava muito do trabalho do
FatBoySlim, do Deadmau5 e
ouvia bastante a dance music
da década de 2000. Acho que
comecei a me aprofundar mesmo
Nessa cultura aos 14 anos de
idade, quando alguns amigos
brincavam em softwares como
o VirtualDJ, mixando tracks de
Minimal, Techno, Electro H house
que estavam em evidência na
época.
Um deles, inclusive, havia
comprado um setup (CDJs
200 e mixer DJM 400 todos da
Pioneer) e sempre estávamos
praticando um pouco, na

Luigi Vanucci
O nosso DJ revelação!
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SOUNDCLOUD
https://goo.gl/sPZQmL
YOUTUBE
https://goo.gl/kb5KD4
CANAL OHM YOUTUBE
https://goo.gl/7he1J1
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LUIGI VANUCCI POR
MARIO CEZAR (SENSE)

entre centenas de artistas para disputar
a edição regional de Curitiba, no Club
Vibe. Trouxe, comigo para casa o troféu
de primeiro lugar daquela etapa e garanti
minha vaga para a final. Na disputa final,
no Rio de Janeiro, fiquei em segundo
lugar, mas sai com um sentimento
de satisfação, pois vivi uma grande
experiência, fiz novos amigos e abri mais
ainda a cabeça sobre o meu propósito
no que faço. Ver um grande apoio dos
amigos e da família não tem preço!

brincadeira. Ouvíamos e mixávamos
faixas do Boris Brejcha, Kanio, Popof,
Tocadisco, Booka Shade e isso me
deu uma ótima base para perceber
melhor os compassos da música
eletrônica e como misturá-las dentro
de um contexto.
Talvez a música que representa
o início de toda essa história é a
“Who’s Afraid Of Detroit”, do Claude
VonStroke.
Com 15 anos e a clássica carteirinha
de identidade falsa (risos), fui pela
primeira vez em um club de música
eletrônica - o extinto Label Club, na
Rua Major Lopes, em Belo Horizonte.
Foi uma primeira impressão incrível
- a atração da noite era Felguk (bem
no início do projeto, queria muito ver
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a apresentação deles), o lugar tinha
uma estética industrial muito peculiar
e eu acabei me apaixonando pelos
beats do Minimal Techno que a DJ
Jamie Blonde estava tocando naquele
“universo” underground.
Posso dizer que aprendi muito com
os DJs que se apresentavam no
club, como o Fill, Troll, Max Grillo e
Gustavo Peluzo. A Label Club sempre
será muito especial para mim, pois foi
o primeiro club no qual me apresentei
profissionalmente, além de ter sido
uma grande escola.

Acho que hoje em dia, todo estilo musical
tem seu espaço, seu contexto. Por
exemplo: não adianta querer colocar
música eletrônica em um ambiente em
que as pessoas não queiram ouvir isso.
Penso que, se devo apresentar o que
gosto para outra pessoa, que seja da
melhor maneira possível - seja numa
festa bem produzida, com um sistema
de som de qualidade, vivendo uma
experiência diferente e sentindo toda
a energia que a música eletrônica pode

proporcionar. Não tenho estilo favorito,
gosto tanto do Tech House eufórico,
quanto do Deep mais introspectivo.
Acredito que tudo tem seu momento
certo.
Se tem um artista que eu gostaria muito
de ver é o Frivolous. Ele possui um som
singular, único, que somente ele faz,
sempre com uma temática bem exótica.
Eu acho diferente de tudo que já vi.
Ouço o som dele desde 2009 mais ou
menos e ele consegue se transformar
sem perder a sua forte identidade.
Acredito que hoje o mercado brasileiro
está em uma mutação muito aguda.
Sinto que todos estão ansioso para ver
o ciclo girar. Temos muitos produtores
crescendo e se destacando muito
rápido e isso pode ser muito bom. Mas
ao mesmo tempo, pode acontecer
uma inserção de novos artistas
despreparados para atuar na cena, uma
troca de valores natural com a qual
devemos lidar. Hoje o artista promissor

ACERVO LUIGI VANUCCI

Em 2016 participei pela primeira vez
do DJ Talent Brasil, um concurso de
DJs promovido pela AIMEC, Native
Instruments e Rio Music Conference.
Após enviar um set, fui selecionado
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é aquele que possui um bom equilíbrio entre seus
atributos - temos que produzir boas músicas, ter bons
recursos, preservar uma imagem pública e saber atingir
o nicho onde estamos mirando.
Quando comecei a frequentar festas, clubs e
festivais de música eletrônica, era tudo uma grande
novidade, eu sempre tinha uma expectativa de ouvir
o que o artista traria de novo e exclusivo para sua
apresentação. Tinham sempre faixas “unreleased”
(ainda não lançadas), edits misteriosos e algumas que
já eram tradição de cada DJ tocar. Existia o novo, o
desconhecido, uma nova experiência.
Hoje em dia, ouvimos até a mesma faixa ser
reproduzida duas (ou mais) vezes em uma mesma
festa, por um artista que já deixou seu set pronto
antes do show. Não julgo, mas não faria isso, afinal a
melhor parte de ser DJ é tocar, mixar bem as músicas,
construir um set redondo através de um feeling de
pista bem lapidado. A gente se esforça tanto pra estar
ali e fazer o que a gente gosta, pra perder um dos
sentimentos mais prazerosos da profissão? Eu não.
Por essas e outras, também gosto de uma pista mais
“intimista”, acho que a conexão entre o artista e quem
está ali dançando é muito mais sensorial e genuína.
Com certeza muita coisa mudou. Os clubs, as festas,
o comportamento do público, o acesso à informação.
A arte, no geral, está em constante movimento
e transformação. Não devemos nos lamentar e
enxergar mudanças como obstáculos, mas sim como
desafios e oportunidades para nos adaptar. A música
eletrônica está sendo mais bem vista pela mídia,
DJs se tornando figuras mundialmente conhecidas,
produzindo conteúdos extremamente relevantes e
sabendo se comunicar em harmonia com seus fãs.
Hoje em dia, tudo se torna obsoleto mais rápido e
por isso temos que ter muito foco no que estamos
fazendo. Na música isso não é diferente. Se você
gosta de algo muito específico, encontre esse nicho,
explore ele, estude ele.

DJ ANTHONY
O contato com a música está no
sangue. Filho de DJ, despertou
interesse pela mixagem bem cedo.
Seu tempo é dedicado à pesquisa e
treinamento diário, focado sempre
na House Music.
Sua dedicação e seus sets o
levaram a tocar em várias casas e
gigs do Brasil como: Baronete (RJ)
Brooklin Beach (SP), Roxy (BH),
Josefine (BH), Emme lounge (BH),
Deputamadre (BH), Velvet (BH),
Miss Pig (BH), Calangute festival
e outros.
Dividindo a cabine com vários
nomes da cena eletrônica como:
Chris Bogan, Danny verde,
Gustavo Peluzo, Jota, Pedro Neves
e outros nomes.

Nostalgia. Gosto muito das músicas dos anos 90, me
trazem ótimas lembranças da minha infância e me
fazem viajar no tempo, por mais clichê que pareça.
É incrível como artistas conseguem trazer esse
sentimento à tona através de composições modernas.
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ILUSTRAÇÃO INTERVENÇÃO POR
MARIA LUIZA VIANA
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