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Mas como nem tudo são flores, é necessário falar sobre as dificuldades que a cena eletrônica nor-
destina enfrenta para ter um crescimento. Vemos poucos DJs do nordeste nas principais gigs do 
país, além do preconceito que ainda existe, produtores de eventos tem que lidar com a principal 
dificuldade para fazer a conexão nordeste-sudeste: a logística! Devido a distância entre regiões, 
essa conexão fica quase impossível para um DJ local, quando muitas vezes o valor da logística é 
maior que o valor do cachê do profissional.

Foto de divulgação - Camila Soares tocando com seu projeto Carbon C em Santarém em Portugal.

A visibilidade cada vez maior que a região vem exportando talentos e sediando grandes even-
tos.

Não há dúvidas de que o Nordeste brasileiro vem ganhando cada vez mais visibilidade no Brasil 
e no mundo. Com suas praias belíssimas, tempero inconfundível e um clima que, assim como seu 
povo, é caloroso!

É claro que na música não seria diferente: na região onde nasceu o forró, DJs nordestinos estão se 
destacando e ganhando o mundo.

Camila Soares, rosto do projeto Carbon C, é um exemplo disso. A DJ paraibana com 5 anos de 
carreira saiu do Nordeste para tentar seu espaço fora do país e tocou em grandes eventos em Por-
tugal e na Espanha.

“Senti um grande orgulho por realizar o sonho de sair do país e alcançar tudo que consegui. Lá fora 
estamos sozinhos e num novo mundo, mas com muita fé em mim fui em busca de expandir meu 
networking para conseguir entrar nos line ups. Não perdia uma festa, pois sempre seria uma opor-
tunidade de conhecer alguém da cena eletrônica, afinal networking te ajuda bastante com isso. 
Mostrou pra mim como acreditar em mim, no meu trabalho, independentemente do que os outros 
vão pensar, tem seu diferencial. Isso pode te levar a tocar em lugares que você nunca imaginou. 
Tudo é possível!”

Foto de divulgação.

Nordeste rumo ao topo!
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reportagem de
Hadassa Crai.

Foto de divulgação - LowEnd realizada no Empório Café (João Pessoa – PB) com o dj e produtor gaúcho Prinsh..

E assim como um DJ nordestino precisa lutar contra mais esse obstáculo para ter uma maior visibili-
dade a nível Brasil, produtores de eventos do nordeste também tem muita dificuldade em levar 
DJs de renome para a região.

“Muitas vezes deixamos de contratar o artista que queríamos por ficar caro demais para determina-
dos eventos, deixando pra uma outra oportunidade, ou seja, como a logística se torna cara pra vim 
ao nordeste, temos que fazer algumas parcerias com outros estados para que o artista contratado 
faça uma “mini tour” na cidade e estudando melhor as datas para que o evento seja rentável tanto 
pro artista, como pra casa, visto que nenhum artista gosta de tocar pra casa vazia!” , relata Eric 
Furni, DJ e produtor de eventos em João Pessoa. Realizador da LowEnd, festa que já levou a capi-
tal paraibana nomes como Hippocoon, Prinsh, Fiorela e Dramaki
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Em 2018, a Netflix lançou um report de lucros informando que compete e PERDE mais para o 
game Fortnite que para a HBO. A comparação, talvez inesperada, entre uma plataforma de strea-
ming e um jogo online mostra como num mundo saturado por informação vinda das redes sociais, 
empresas de setores distintos disputam as mesmas moedas: atenção do consumidor e influência 
cultural.

Mas o que a indústria musical tem a ver com a comparação acima? Pois bem, ela também está en-
xergando oportunidade no mercado de jogos, que vem crescendo a uma taxa quase exponencial 
nos últimos anos.  De acordo com Newzoo, o mercado de jogos digitais gerou US$ 125,3 bilhões 
em receita em 2018 - já mais de US$ 40 bilhões a mais do que os analistas de investimento proje-
tam que as  gravadoras musicais farão em 10 anos. Em 2020, este setor aumentou 9,3% em relação 
ao ano anterior.

Em tempos de pandemia, diga-se de passagem, poucos foram os músicos genuinamente bem su-
cedidos em utilizar abordagens clássicas, como o tradicional lançamento de álbuns. Os streamings 
aumentaram mas sua monetização é baixa, as vendas físicas caíram, shows foram cancelados e a 
conta não fechou. Assim, foram necessárias novas estratégias para “zerar este jogo”.

Desta forma, grandes nomes mundiais e nacionais, como rapper Travis Scott e Anitta, estão levan-
do sua música a milhões de novos internautas e de formas totalmente inovadoras. São uma legião 
de gamers sendo impactados culturalmente pela magia da música do século XXI.

- Artistas virtuais? Só pode ser bruxaria!

A aproximação do mundo da música e dos games vem se dando por diferentes abordagens, e a 
construção das imagens de artistas 100% digitais vem surtindo efeitos muito positivos. O maior 
exemplo atual é o grupo K/DA que, seguindo uma formação semelhante ao K-Pop, apresenta inte-
grantes nas posições de líder, dançarina, compositora e rapper porém totalmente virtuais.

Em 2018, o grupo fez sua primeira performance durante o Campeonato Mundial de League of Le-
gends, em Incheon, na Coreia do Sul. O objetivo era promover o game e atrair o público para 
novos tipos de produtos aliados à marca, dentre eles a música.

No palco, as cantoras norte-americanas Madison Beer, Jaira Burns, e as sul-coreanas Soyeon e 
Miyeon, ambas do (G)I-DLE, emprestaram suas vozes e dividiram espaço com os avatares de Ahri, 
Evelynn, Kai'Sa e Akali, personagens do jogo online mais popular da atualidade, através da tecno-
logia de realidade aumentada.

O show foi um sucesso e a faixa "POP/STARS" logo conquistou o topo da parada World Digital 
Song Sales da Billboard daquele mesmo ano, também somando mais de 400 milhões de visualiza-
ções em seu primeiro videoclipe oficial.

Imagem de divulgação.

a aproximação entre a
industria da música e
dos games
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- O novo e vasto mundo dos streams

E o leque de possibilidades não para por aí; o mundo dos streams também foi uma oportunidade 
encontrada pelos artistas para divulgar seus materiais e interagir mais profundamente com seus 
fãs.

AA cantora Anitta é destaque não apenas por se utilizar de plataformas como o Facebook Games 
e o Twitch para compartilhar suas jogadas online de Free Fire ou GTA, mas também por ajudar a 
promover a imagem de jogadores e jogadoras profissionais LGBTs dentro de um nicho ainda cheio 
de preconceitos.

Wanessa Wolf, Danny Bond, Rebeca Trans, Kaya Conky e Samira Close são alguns dos exem-
plos, que também possuem uma relação íntima com a música, algumas tendo carreiras sólidas no 
pop funk ou com materiais experimentais cheios de criatividade.

Anitta também aproveitou o hype do lançamento de ‘Modo Turbo’, canção de Luisa Sonza em 
parceria com a artista e Pabllo Vittar (cujo clipe soma mais de 50 milhões de views em apenas um 
mês!), para fazer uma jogada inusitada. A maior hitmaker nacional da atualidade resolveu lançar 
uma ‘skin’ inspirada em seu figurino utilizado no videoclipe para ser disponibilizada no game Free 
Fire. É o poder, viu mores?

Imagem de divulgação.

Em 2020, o grupo lançou o EP ‘ALL OUT’, que contou com 3 clipes animados de altíssima produ-
ção e a participação de artistas globais como a cantora alemã Kim Petras.

A precursora deste fenômeno inteiramente digital foi Hatsune Miku, personagem japonesa criada 
em 2007 inicialmente como insumo musical mas que foi transformada em uma marca de grande 
poder, onde posteriormente surgiram diferentes tipos de jogos, em especial da modalidade Dance 
Dance Revolution, e animes derivados.
 
- Jogos e suas trilhas sonoras revolucionárias

A cada dia a indústria dos jogos vem se tornando mais robusta, agregando diferentes setores para 
entregar uma experiência completa ao usuário. E para a promoção destes materiais, trilhas sonoras 
originais compostas por artistas veteranos já se tornaram regra das produtoras.

Dentre alguns artistas que toparam participar destes projetos, cita-se:

- Ariana Grande, Katy Perry, Leona Lewis, e Florence + the Machine (franquia Final Fantasy);
- Paul McCartney (Destiny);
- - Skrillex (Kingdom Hearts);
- Imagine Dragons (League of Legends);
- P!nk e Eminem (Call of Duty);
- CHVRCHES (Death Stranding).

OO grupo Daughter, em parceria com a Square Enix, uma das maiores produtoras mundiais de jogos 
para computadores e consoles, produziu um álbum completo para promoção do jogo ‘Life is Stran-
ge: Before the Storm’. Esta franquia foi responsável pela venda de mais de 4 milhões de cópias físi-
cas em todo o planeta.

Recentemente, para o lançamento de Cyberpunk 2077, um dos jogos mais aguardados dos últi-
mos anos, 2 álbuns foram lançados para sua promoção. Contendo músicas originais de diversos ar-
tistas dos gêneros pop, rock e eletrônico, os álbuns incluem a participação da cantora e produtora 
canadense Grimes.

A atual affair do magnata Elon Musk esteve à frente da produção do álbum, lançando duas músicas 
inéditas para o jogo. Grimes também participa do game futurista como a personagem Lizzy Wizzy, 
uma famosa artista de Night City, cidade chave da trama.
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Bruno labanca:
colunista música.

Ouça nossa Playlist!

REFERÊNCIAS:

https://djmag.com/longreads/future-gaming-electronic-music
https://consequenceofsound.net/2019/11/grimes-live-music-obsolete/
https://mixmag.net/feature/video-games-have-birthed-a-generation-of-club-producers
https://g1.globo.com/pop-arte/games/noticia/2020/05/28/de-tra-
vis-scott-a-pabllo-vittar-veja-quem-ja-fez-shows-em-games-e-o-que-esta-marcado.ghtml         
https://www.terra.com.br/diversao/games/bandas-e-cantores-sao-
-estrelas-de-jogos-confira,59dcc8bdf355a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://www.techtudo.com.br/listas/2020/11/anitta-e-neymar-ve-
ja-celebridades-que-comecaram-a-fazer-streams-de-jogos-esports.ghtml
https://paradoxalnews.com /2020/06/17/twitch-artistas-solici-
tam-a-twitch-que-suas-musicas-sejam-liberadas-para-as-streams/
https://elle.com.br/colunistas/entrevista-k-da-grupo-virtual
https://www.portalitpop.com/2021/01/anitta-virou-skin-do-free-fire-novo.html
https://gaymingmag.com/2019/10/8-famous-musicians-who-made-songs-for-video-games/
https://ontheaside.com/uncategorized/7-artists-who-killed-it-on-video-game-soundtracks/
https://northerntransmissions.com/daughter-announce-soundtrack-video-game/

Outros artistas como Snopp Dogg, Soulja Boy e Brendon Urie descobriram sua paixão pelo mundo 
dos jogos e participam de partidas em grupo cheias de interação e descontração.

- Performances de artistas reais dentro de jogos

E se vocês acham que já viram de tudo, imaginariam um show do seu artista favorito acontecendo 
em um ambiente virtual? Pois isto virou uma realidade!

Eventos virtuais de grande estrutura deram início com o DJ Marshmello em 2019, que reuniu cerca 
de 10 milhões de espectadores dentro de um servidor praticamente saturado do jogo Fortnite.

NoNo ano seguinte, o rapper Travis Scott quebrou a marca, realizando uma apresentação para 12 mi-
lhões de internautas online simultaneamente no mesmo game, permitindo uma interação do pú-
blico com o artista através de seus respectivos avatares. Sua apresentação de 10 minutos, que 
contou com uma versão digital gigantesca do cantor se teletransportando pela arena do jogo, 
atraiu um total de 28 milhões de pessoas.

Em outro jogo online, Minecraft, alguns festivais foram realizados ao longo de 2020. Eles conta-
ram com a participação de artistas como Pabllo Vittar, Charli XCX e muitos servidores derruba-
dos. Seria esse um sinônimo de sucesso?

Esta realidade quase distópica chegou às casas de milhões de pessoas ao redor do mundo e servi-
ram de refúgio de uma realidade não tão acolhedora que o mundo real vem proporcionando. Com 
uma liberdade que transcende as leis da física, os jogos estimulam os sonhos e, em parceria com 
a música e outros meios de cultura, comportam atividades culturais multifacetadas, acessíveis e de-
mocráticas.

https://open.spotify.com/playlist/3aP8WAJCqrYjyzJ0Xkp6Pf?si=gwbP4tDURU6tIeaNGgZ7_w&nd=1
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A tecnologia veio para mudar o mundo completamente. Mudou a maneira de se comunicar, de 
consumo, tudo numa velocidade absurda. No mercado de entretenimento não seria diferente, 
principalmente na música. O mercado fonográfico passou por uma evolução saindo do físico para 
o digital, porém com adeptos nos dois segmentos.

“Mas você ainda compra discos?”  SIM!!

Ainda existe mercado, principalmente de colecionadores.

EmEm outros tempos, quem quisesse ter aquela música que ouviu no rádio ou na TV, teria que aguar-
dar o disco chegar às lojas. Quem não tinha grana para comprar discos, gravava em fita K7, do 
rádio mesmo, para poder ouvir depois.

Os meios de comunicação eram formadores de opinião e tinham o poder de influenciar o que o 
público iria ouvir. Hoje essa música chega rapidamente através das plataformas de streaming e em 
alguns casos chega a vazar antes do seu lançamento. O público escolhe o que quer ouvir, sem 
muita preocupação com gênero musical.

Esse reflexo também se vê nas pistas de dança. Sabemos que em outras décadas os DJs eram res-
ponsáveis pelo sucesso de vários artistas, que primeiro tocavam na pista e depois no rádio ou na 
TV. Não que isso não aconteça mais, porém todo esse avanço tecnológico mudou esse cenário.

Conversei com dois DJs veteranos e com experiência nessas duas fases do mercado.

“Ac“Acredito que não devemos deixar a essência do que é bom morrer. Tenho um fato pra dividir aqui. 
Um episódio do RuPaul Drag Race, que em meados de Janeiro de 2021 apresentou um batalha de 
LipSync (dublagem) em que utilizaram uma música da grande cantora Crystal Walters chamada 
100% Pure Love. Essa faixa foi lançada em nada menos que no ano de 1994 e foi usada a versão 
TOCADA DA ÉPOCA. Agora fica a pergunta: Como pode essa música até então desconhecida atu-
almente, porém bem executada na época, fazer um sucesso tão grande depois de quase 30 anos? 
Até o momento essa batalha já alcançou quase 1,5 milhões de views no YouTube e de forma positi-
va,va, pois vale lembrar que muitos views não significa que o conteúdo seja bom! Os telespectadores 
conheceram através do programa, mas poderia ter sido através das pistas, aplicativos, podcasts 
etc. Isso é fruto do resultado de uma boa escolha de repertório. Por fim, o que quero dizer é que 
não temos que ficar refém de playlists de plataformas digitais e temos que arriscar sempre, pois 
seja novo ou antigo, música boa nunca morre, nós DJs sempre seremos educadores musicais e não 
apenas ‘tocadores de músicas’”.

Igor Zanonn - DJ Produtor, já passou por várias casas noturnas como Incontru’s, Eros e hoje é resi-
dente da Boate 1140)

“Na época em que comecei, lá no início dos anos 90, poucos de nós DJs tínhamos acesso a infor-
mação musical e as novas tecnologias que estavam principalmente nos Estados Unidos, Europa e 
Japão. Hoje em dia, todos têm acesso a tudo, especialmente a música, através das plataformas de 
streaming, porém, parte dos jovens não estão muito preocupados em pesquisar, consumindo basi-
camente o que está na moda.” 

Marcelo Lyrio - DJ e Programador Musical, comanda a Rádio Globo Na Pista, todo sábado às 22h, 
em 98.1 FM, Rio de Janeiro.

INFLUÊNCIAS:
A era digital
e a relação
com a
música

https://www.instagram.com/igorzanonn/?igshid=6anjk8zgt5w5
https://www.instagram.com/djmarcelolyrio/?igshid=1swcja72whzn6
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w erick canellas:
colunista música.

A boa música é atemporal e se perpetua no tempo. Com todo o dinamismo musical da atualidade 
e toda relevância da música eletrônica, o desafio do DJ é agradar ao público e também surpreen-
der com novas tendências.

Até a próxima!
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Esse bafo foi tema da coluna ÍCONES edição #1 da Colors DJ Magazine, confira a matéria comple-
ta aqui: https://colorsdj.com/altar/ 

3) Não poderia ficar de fora o remix oficial de “Spectrum”, de Florence And The Machine, dos es-
panhóis Taito Tikaro & Flavio Zarza.

Lançado em 2012, apesar de não ter entrado em chart, chamou a atenção do mundo inteiro, que 
quis saber quem eram aqueles dois.

Ao ouvir o pack de remixes, era nítido como a versão dos caras era absurdamente mais alegre, con-
tagiante e viciante do que todas as outras somadas.

Entre elas, a de Calvin Harris…

Assista ao Vídeo
Altar feat. Jeanie Tracy

Party People

De uma maneira geral, a sonoridade das festas com público predominantemente LGBTQIA+ é 
marcada pela alegria e euforia. 

Essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas começam a frequentar estas baladas e não 
param mais. “A música é melhor, mais animada!” Quantos de nós já não ouviram essa frase?

Frequentemente esquecidos pelos executivos das grandes gravadoras, os produtores da nossa 
cena poderiam fazer muito por carreiras ou artistas que perderam o protagonismo.

MasMas quando surge uma oportunidade, o sucesso vem. Vamos enumerar, em ordem cronológica, 
quatro vezes em que isso aconteceu.

1) A lista só poderia começar com Peter Rauhofer. Em 1999, nosso saudoso mestre ganhou o 
Grammy pelo remix oficial de nada mais, nada menos do que “Believe”, da Cher.

Após o feito, virou o rei dos remixes oficiais e o queridinho de inúmeras divas, até nos deixar preco-
cemente em 2012.

2)2) É claro que não poderíamos esquecer dos brazucas da dupla ALTAR, formada pelos DJs VMC e 
Macau.

Eles também chegaram ao #1 da Billboard Dance, em 2007, através da faixa “Party People”, que 
tem vocais de Jeanie Tracy.

(Jeanie Tracy também é muito famosa por ser a vocalista do hino Cha Cha Heels, de Rosabel.)

Quatro ocasiões em que DJs
da “cena LGBTQIA+” assumiram
o protagonismo mundial

https://www.youtube.com/watch?v=m21Owm5MAhU
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vitor faria:
colunista música.

Ouça o Remix
Cyndi Lauper - Time After Time
(2013 Bent Collective Remix)

4) Em 2014, o icônico álbum True Colors, que lançou Cindy Lauper, fazia 30 anos.

Para comemorar, a gravadora lançou uma edição especial em CD e vinil, com dois remixes bônus 
de “Time After Time”.

O primeiro, das irmãs australianas da dupla NERVO, é até bom, porém seguia à risca a cartilha do 
EDM (Eletronic Dance Music) da época e, hoje em dia, parece datado.

OO segundo abalou todas as estruturas e é daqueles clássicos que você já reconhece como tal logo 
de cara, quando ouve pela primeira vez.

Era assinado pela dupla Bent Collective, formada pelo espanhol Steven Redant e pelo ítalo-ameri-
cano Danny Verde.

Os caras fizeram um remix capaz de ser apreciado e ouvido por qualquer fã de Cindy, não apenas 
pelos que gostam de eletrônico.

O resultado não poderia ser outro: #1 no chart da Billboard Dance e, pela 1ª vez na história, uma 
música com os vocais originais subia ao topo das paradas 30 anos depois.

https://soundcloud.com/taitotikaro/florence-the-machine
https://www.youtube.com/watch?v=uX0WzhnJudE
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Ivan Barres. “
Estudar é o único caminho para o sucesso.“

Com formação de DJ e também em Produção Musical pela conceituada AIMEC, em São Paulo, 
nosso entrevistado de hoje tem cada vez mais destaque em nossa cena. É uma grande promessa 
da nova geração!

Ivan Barres é natural de Campinas, tem 32 anos e vem mostrando um trabalho consistente de pro-
dução, criando inúmeros remixes oficiais e algumas original mixes. Sua sonoridade tem uma identi-
dade forte e muito atual.

Nesse bate-papo você vai saber um pouco mais sobre sua carreira, os planos para o futuro e sua 
opinião sobre temas atuais da cena tribal.

Conte-nos um pouco de sua trajetória, como começou a tocar?

Meu contato com música foi desde criança, comecei na fanfarra da escola, depois passei a ajudar 
a rádio da comunidade onde eu morava aos finais de semana.

Já na minha adolescência, com as matinês, foi um amor muito forte pelo início da música eletrônica 
no Brasil. Logo descobri o DRUM N BASS e depois o house/eletro da época.

ApAprendi a discotecar pelo software Traktor aos 15 anos e ajudava nas festas dos amigos discote-
cando ou apenas me divertindo.

Em 2017 decidi que não tinha mais como fugir do que sempre quis fazer, comecei a estudar disco-
tecagem na AIMEC, em Campinas, toquei em alguns clubes do interior como Subway, Mansion e 
Luuv Club.

Eu já tinha algumas noções de produção e de música, mas queria colocar isso em prática e aperfei-
çoar. 

Meu sonho sempre foi produzir música e trabalhar com isso, então decidi começar um curso de 
produção musical e logo emendei com mixagem e masterização também na AIMEC, terminando 
em 2018. De lá para cá, eu não parei mais, utilizei todo o meu tempo livre para estudar, coloquei 
metas e prazos para projetos, o que me ajudou muito no caminho da produção.

Foto de divulgação.

Ivan Barres, um talento que todos precisam conhecer
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Ivan Barres. “
Eu não deixo as músicas antigas
morrerem, sempre toco nos meus SETs.“

Quais são suas maiores referências como produtor no Brasil e fora dele?

Da nossa cena tenho muitas referências, eu sinto um orgulho muito forte da velha guarda, que com 
muito pouco conseguia fazer música de verdade e com qualidade gringa.

Eu me lembEu me lembro que um dia toquei em uma festa da cena com público predominantemente hétero, 
entre amigos e me aventurei em tocar ALTAR que estava bombando na época, a galera vibrava, 
teve até show. Foi tribal até acabar a festa! Na época, o eletro house dominava, mas eu já sentia 
um amor pelo tribal.

A classe dos DJs é considerada por muitos, desunida. O que pode ser feito para mudarmos 
essa cena?

IssoIsso vai existir em qualquer cena, onde existe ego, existe desunião, mas eu ainda vejo união entre 
nós, principalmente da parte dos produtores. Sempre vejo eles ajudando ou tirando algumas dúvi-
das, claro que uns mais que outros. O importante é nós darmos o exemplo sempre!

O que pensa a respeito das mudanças no formato da profissão DJing , que aos poucos está se 
tornando um show audiovisual e não apenas de áudio?

Acho super válido, consegue passar o cuidado e profissionalismo do trabalho durante a apresenta-
ção, acredito que esse será o futuro: apresentações bem completas com áudio visual e efeitos so-
noros. Preciso contar que a primeira vez que eu vi uma apresentação como essa foi no Skol beats 
de edição 2006, com o LCD SOUNDSYSTEM. Durante a apresentação eles misturavam pequenos 
trechos de filmes como CIDADE DE DEUS e faziam música. Era um verdadeiro espetáculo de arte 
visual da época, um tempo que era muito difícil esse tipo de improviso, o vinil e a tecnologia em 
geral eram muito limitados.

Qual o B2B que gostaria muito de fazer e ainda não rolou?

Tanta gente talentosa da cena, acredito que muitos poderia agregar ao meu estilo, mas deixo o 
convite em aberto! Muitas pessoas conhecem minha apresentação, mas não sabem ou não viram 
ainda minha apresentação. E tenho muita coisa a agregar também!

Uma história inusitada que aconteceu em uma apresentação?

NãoNão digo engraçado, mas diferente…Logo no início do meu set, ao entrar na cabine e olhar a CDJ 
com uma música muito maior que o normal, aproximadamente uma hora e perceber que o set foi 
gravado, foi hilário e rendeu muita risada depois!

Sente saudades, como alguns colegas seus, da sonoridade que se fazia alguns anos atrás?

Claro que sinto saudade, mas tudo tem uma evolução também, eu não deixo música velha morrer 
e sempre está nos meus sets.

Fotos de divulgação.
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reportagem de:
vitor faria:

Qual sua opinião sobre a venda de mashups?

Acho injusto, dá muito trabalho produzir uma música! E todo mundo sabe disso. O mashup é 
aprendizado, todos começam por ele e eu aprendi muito com ele também, mas vender um traba-
lho de outras pessoas é pular etapas e soa como desespero!

Por outro lado, vi um comentário do nosso amigo Bruno Knauer que eu concordo muito, nesse ano 
foi algo incomum. Muitos DJs ficaram sem trabalho e sem sua renda, dependendo desse pequeno 
suporte dos produtores, o correto seria o produtor de mashup pedir ao produtor a venda do mate-
rial. Ficaria justo para os dois!

Qual a diva que nunca pode faltar no seu set?

A Lady Gaga fez um trabalho incrível com o Chromatica, então hoje em dia ela não pode faltar.

Que conselho daria pra quem está começando agora, seja a tocar e/ou a produzir?

Aprenda, corra atrás e foque para chegar no seu objetivo! Estudar é o único caminho. Uma dica 
que eu dou é assistir um vídeo por dia do Youtube, todos os dias. Perca 10 minutos do seu dia para 
isso, vai acelerar muito seu ensino.

Quais seus planos para quando tudo isso passar? O que podemos esperar de DJ Ivan Barres

Muita coisa nova com vários artistas grandes e que eu admiro muito. Música boa de verdade!

Fotos de divulgação.
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Gabriel e Rodrigo se conheceram através de uma rede social e quem diria que desde o primeiro 
contato já chamariam atenção de artistas renomados.

Mesmo com pouco tempo de carreira já mostraram que esbanjam simpatia, criatividade e muito 
talento. Quer saber mais sobre esse Duo Incrível?

Confira agora a entrevista especial que fizemos com eles:

Antes da união do duo vocês já eram produtores musicais, como começou a história de cada 
um dentro do universo musical?

Apenas o Rodrigo tinha história e técnica musical antes do CyberKills,Apenas o Rodrigo tinha história e técnica musical antes do CyberKills,

Gabriel começou como entusiasta, guiando a criatividade de todo processo junto a Rodrigo e se 
habituando ao mundo da produção. Rodrigo começou na música clássica estudando violino desde 
os 10 anos de idade e desde muito cedo já era apaixonado por música eletrônica. Com 18 anos 
aprendeu discotecagem e acabou criando interesse por produção musical. Desde então, deixou 
um pouco a discotecagem de lado focando mais na produção musical.

QuaisQuais são as referências musicais de cada um? Tem produtores musicais brasileiros que inspi-
ram vocês?

Somos apaixonados pelo trabalho da Arca, da SOPHIE, do Cashmere Cat.

Muitos produtores brasileiros nos inspiram, não só musicalmente, mas a trajetória de carreira 
também. A Frimes é um belo exemplo de esforço, de qualidade e de simpatia. Uma multiartista in-
crível que sempre está dando seu melhor em tudo que faz, de vez ou outra nós compartilhamos 
demos no whatsapp para análise de produção e mixagem. Zebu também é uma grande inspiração 
para a gente, produz hits incríveis e sempre estamos de olho nas produções dele como forma de 
inspiração e sempre quando mandamos demos ele também está lá analisando nossas tracks e 
dando conselhos.

Cyberkills. “
O nosso sentimento vai ser sempre de muita gratidão
para o público e para os artistas que nos deram a
oportunidade de estarmos onde estamos hoje.“

Vocês acreditariam se nós da Colors DJ dissermos que é possível formar um duo de sucesso sem 
nem se conhecer pessoalmente?

Pois o CyberKills chegou mostrando que isso é possível, SIM!

Foto de divulgação.

Não há distância para a música! CyberKills o duo unido pelas
redes sociais!
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Com pouco mais de 2 anos de carreira, seus remixes e produções autorais já atingiram núme-
ros realmente expressivos de ouvintes inclusive em outros países. Qual a sensação de saber 
que suas produções chegaram tão longe em tão pouco tempo? Vocês esperavam por isso?

Como foi dito, não esperávamos absolutamente nada do CyberKills. Aconteceu de repente e o 
processo de evolução foi muito rápido, desde o primeiro remix de Buzina. Ainda estamos digerin-
do tudo o que aconteceu nesses dois anos, todas as colaborações passadas e artistas incríveis que 
somos fãs querendo colaborar com a gente. Sempre é uma surpresa quando recebemos respostas 
ou propostas de artistas que jamais imaginaríamos trabalhar juntos. Quem nos acompanha nas 
redes sociais muitas vezes presenciam momentos de leve surto de felicidade quando algo muito 
bom está acontecendo pra gente, muitas vezes não conseguimos guardar a felicidade em privado, 
chegachega ser engraçado. O nosso sentimento vai ser sempre de muita gratidão para o público e para 
os artistas que nos deram a oportunidade de estarmos onde estamos hoje.

Como é ter essa visibilidade, reconhecimento e possibilidade de criação junto a artistas reno-
mados da comunidade LGBTQIA+ como Pabllo Vittar, Potiguara Bardo, Kaya Conky, entre 
outros e com quais outros artistas da cena vocês gostariam de trabalhar?

É sempre uma honra e um aprendizado, cada um tem sua vivência dentro desse mundo da música 
e sempre há essa troca de experiências, principalmente porque a maioria dos artistas que a gente 
trabalha são artistas independentes, assim como nós. No momento queremos sair um pouco da 
nossa bolha e estamos em contato com artistas que nosso público jamais imaginaria que pudesse 
sair com a gente. 

Enm o encontro aconteceu no dia 30 de janeiro, após a entrevista que zemos com duo.

Vocês moram em estados diferentes, um na Paraíba e o outro em São Paulo. Como foi esse 
“encontro virtual”? Já conheceram pessoalmente ou tem previsão para o encontro? E por qual 
motivo decidiram produzir juntos?

OO CyberKills surgiu de uma ideia do Gabriel para o remix de Buzina da Pabllo Vittar. A gente já se 
seguia no Twitter, Gabriel já sabia que Rodrigo produzia e chegou na DM do Rodrigo com a pro-
posta do remix. Era apenas um experimento, sem expectativa alguma, mas acabou fazendo um ba-
rulhinho na internet e com isso a equipe da Pabllo nos enviou a acapella oficial da música pra gente 
fazer um remix mais digno de qualidade. E nessa brincadeira totalmente inocente, vimos que nós 
dois juntos poderíamos fazer algo mais sério, foi quando fechamos o duo CyberKills. Nosso primei-
ro encontro, depois de 2 anos, finalmente vai acontecer e está previsto para a primeira quinzena 
de Fevereiro de 2021. Estamos muito ansiosos e planejando muitas novidades.

Cyberkills. “

… E nessa brincadeira
totalmente inocente,
vimos que nós dois
juntos poderíamos
fazer algo mais sério,
foi quando fechamos
o duo…o duo…

“

Foto reprodução / Instagram.
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Fique por dentro de todas as novidades do duo, 
siga Cyberkills nas redes sociais.

Twitter

Instagram

Soundcloud

Spotify

Bandcamp

Imagem reprodução / Instagram.

Estamos experimentando novos sons e novos gêneros com outros artistas, um deles é o MC Bin 
Laden que recebeu positivamente um instrumental nosso que é uma mistura de Funk Futurista com 
Pagode Baiano.

Em maio de 2020 vocês organizaram de forma totalmente independente o Hyperpop Festival 
com muita representatividade da comunidade LGBTQIA+. Como surgiu a ideia do festival e 
como foram escolhidas as atrações? Podemos esperar outras edições?

OO Hyperpop surgiu numa época em que as lives estavam tomando de conta do cotidiano dos bra-
sileiros. Então decidimos juntar amigos, parceiros e ídolos para integrar um momento de diversão 
conosco, mas por uma causa nobre. Incentivamos e ajudamos o programa Mães da Favela com 
mais de 5000 espectadores e isso é o mais emocionante possível. Talvez o festival não aconteça da 
mesma forma que já houve, mas ele sempre está vivo nos nossos corações como um momento 
inesquecível, então quem sabe ele não apareça com uma nova cara?

A Pandemia acabou por parar todo o cenário de eventos por um bom tempo, o trabalho do 
duo já era feito totalmente online por conta da distância, mas este período afetou vocês de 
alguma forma?

NoNo começo, a gente pensava que não nos afetaria justamente pela distância. Chegamos a tocar 
em alguns festivais e até fizemos nosso próprio festival, mas nunca recebemos nada por isso. Então 
sim, a pandemia nos afetou financeiramente, apesar da gente nunca contar com muito dinheiro 
vindo do projeto CyberKills. Mas o que realmente a pandemia nos afetou foi psicologicamente, 
com tudo que está acontecendo, com o medo do vírus, com o medo do futuro. A pandemia nos 
causou muita ansiedade em 2020 e o resultado disso foi pouco trabalho artístico, em 2019 tínha-
mos o plano de lançar o primeiro EP ou álbum no segundo semestre de 2020. Mas a realidade foi 
outra:outra: a ansiedade nos impossibilitou de produzir músicas que ambos estivessem satisfeitos, 
poucos remixes e a pressão de nós mesmos de produzir algo barrou nossa criatividade. 2020 foi 
um caos, mas conseguimos assumir um pouco do controle lançando coisas que temos muito orgu-
lho, principalmente o single “Hit do Carnaval”. 

O que podemos esperar do Cyberkills para 2021?

Em Janeiro já produzimos mais músicas autorais do que 2020 inteiro, então é bem provável que 
este ano seja um lançamento focado em músicas autorais e menos remixes, inclusive já estamos fe-
chando parceria com cantores que somos fãs. Também vamos assinar produções em álbuns e EPs 
de alguns artistas, algumas já estão prontas e outras estão em produção. Já temos singles prontos 
para lançamento com Mia Badgyal, Jup do Bairro, MC Tha e com a dupla francesa Daisy Mortem. 
Muita coisa boa que temos orgulho está vindo por aí, estamos ansiosos por essa nova fase do 
CyberKills e esperamos que vocês se divirtam ouvindo assim como nós nos divertimos produzindo 
esses novos trabalhos. esses novos trabalhos. 

REPORTAGEM DE
Indra Küsser.

https://twitter.com/cyberkillsmusic
https://www.instagram.com/cyberkillsmusic/
https://soundcloud.com/cyberkills
https://open.spotify.com/artist/0YYrMvekr8APmc9sIbIpx3
https://cyberkills.bandcamp.com/


18

Dharma Lords é um projeto formado pelos DJs Fábio Callai e Jason Vieira, de Brasília. Os Lords 
se especializaram em técnicas avançadas de mixagem pela Technicals DJ Academy e se formaram 
pela pela CAL tendo como mentores os DJs Anne Louise e André Baeta.

O Dharma Lords nasceu em Brasília, onde foi convidado a assumir a residência de uma das mais 
respeitadas  festas locais, a “Supervibe“, e se apresenta em grandes selos como a Brave. Os Lords 
já se apresentaram também na Victoria Haus e na Lahscívia – Brasília, Verdant – Curitiba, Pool das 
Manas – Belo Horizonte.

ComCom a proposta de fazer um som tribal / progressivo limpo, variando entre 128 e 132Bpm com 
vocais marcantes e baselines fortes, eles buscam inspirações em diferentes partes do mundo… 
Vamos descobrir mais sobre esses novos talentos?

Vocês são casados e parceiros nas cabines, para quem ainda não conhece vocês, como surgiu 
a ideia de fazer um DUO? Já eram DJs antes de ser um casal ou foi o contrário?

Callai: Foi o contrário, o Dharma Lords veio depois.

EuEu já fui DJ há algum tempo atrás, de pop. Estava “aposentado” (rs), mas o Jason me contratou 
para algumas edições de um selo de pop que ele produzia pelo país. A ideia de nos tornarmos DJs 
de Tribal veio daí, foi então que resolvemos estudar e na nossa formatura a Anne Louise sugeriu 
que tocássemos juntos, ela achou que nosso som se complementava.

Nós dois tínhamos gostos distintos um do outro, mas bem diferente do resto da turma e no fim das 
contas deu certo, a combinação fez com que fôssemos notados pela nossa primeira contratante.

Jason:Jason: Eu estava trabalhando como produtor, mas não pensava em ser DJ, a ideia de contratar o 
Callai foi, num primeiro momento, resgatar a carreira dele no Pop e ter um elo para viajarmos 
juntos, Fizemos Manaus e Curitiba e decidimos estudar tribal juntos, então já saímos do Curso com 
o embrião do DUO

Como é conciliar a vida profissional e a vida pessoal? Falem sobre como é conviver juntos, 
como trabalham no projeto, existem divergências criativas? Como lidam com o assédio?

Callai:Callai: No começo era mais difícil, um sempre estava de olho no que o outro estava fazendo, um 
com o lado artístico mais aflorado, preocupado com aspectos que o outro deixava de lado e por 
aí vai… somos pessoas muito diferentes, mas aprendemos e nos adaptamos um ao outro o tempo 
todo, ainda rolam alguns atritos, mas estamos sempre em busca de um equilíbrio.

Para ajudar, estabelecemos algumas regras, por exemplo, cada um faz sua pesquisa, mas para uma 
música entrar para o repertório, precisa ser aprovada pelos dois.

DiveDivergências criativas ocorrem o tempo todo, isso é normal e até certo ponto saudável, é justa-
mente isso que contribui para o que somos, um puxa a orelha do outro o tempo todo, quando 
acredita que o caminho que o outro está tomando não vai funcionar, às vezes um quer um figurino 
mais conceitual e o outro quer ficar mais à vontade; um quer uma “percussão” no meio do set e o 
outro quer um progressivo “viajante” e por aí vai.

Foto de divulgação.

DHARMA LORDS: Música para ouvidos nobres!
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Como vocês explicam, o conceito de Dharma vem das religiões asiáticas. De onde surgiu a 
ideia de trabalharem com um som mais melódico?

Em algumas das religiões asiáticas existe o conceito de reencarnação, onde em cada uma delas, o 
indivíduo responde pelo que fez no passado, o conceito mais conhecido é o Carma, onde você 
paga pelos seus pecados. Dharma é o extremo oposto do Carma, é a plenitude do ser.

AssimAssim como em uma religião, a ideia é unir as pessoas, em uma mesma “vibe”, no nosso caso, 
através da música. A ideia não é misturar religião e música – não nos aprofundamos no budismo e 
hinduísmo, algumas das religiões que explicam o carma e o dharma – a ideia é apenas trazer o con-
ceito de plenitude. As pessoas estão nas festas para descontrair e se divertirem, deixarem os pro-
blemas de lado e por aí vai… e o objetivo do Dharma Lords é: com boas vibrações, trazer boas 
energias às pessoas.

O Som é energia, é capaz de trazer lembranças, liberar hormônios e fazer com que as pessoas 
queiram se movimentar, nem que seja um dedinho… dependendo do tipo de som, o comporta-
mento das pessoas pode mudar. Já que a ideia é trazer plenitude, apostamos que o som melódico 
faça com que nossos cérebros liberem hormônios como Serotonina, Dopamina e Endorfina… hor-
mônios ligados ao prazer e bem estar, além de ser nosso gosto pessoal.

Dharma Lords. “
Assim como em uma religião, a ideia é unir
as pessoas, em uma mesma “vibe”, no nosso
caso, através da música.“

Foto de divulgação.

Para que o projeto funcione, devemos trabalhar como iguais, ninguém é “chefe” de ninguém, as 
coisas são construídas em conjunto, ou um apresenta a ideia e os dois decidem juntos o caminho 
que aquilo vai tomar – com muita argumentação e convencimento, é claro (rs).

Jason:Jason: Eu me formei em Arte Cênicas e penso no trabalho conceitual do DJ, tudo começa pelo 
som, mas quais as sensações que queremos causar? Qual energia queremos imprimir no palco? 
Como criar uma linha contínua de ações ao longo da carreira? E o Callai é muito focado na parte 
técnica, então aprendemos um com o outro e criamos uma sinergia que acaba causando uma co-
nexão muito gostosa com o público.

Callai: Já em relação ao assédio, não tem briga, nós adoramos o carinho do público, somos super 
acessíveis e não deixaremos de ser, adoramos conversar com as pessoas, até para ter um termôme-
tro da festa. Desde o começo, descobrimos que seríamos assediados, as pessoas tem atração por 
palco, parece que mais ainda quando tem dois lá em cima e quando descobrem que somos fecha-
dos, aí é que ficam mais alvoroçadas mesmo (rs). Eu lido melhor com isso que o Jason, ele às vezes 
fica muito sério quando o assédio é exacerbado. Já eu levo na brincadeira sempre e com bom 
humor. No fim das contas ninguém fica sem graça e a pessoa acaba se tornando nossa amiga. O 
fundamental é não brigarmos por isso, principalmente porque às vezes um é mais assediado que 
o outro.
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Foto de divulgação.

A sonoridade de vocês vai na contramão do cenário atual, com o tribal brasileiro atual seguin-
do uma linha mais percussiva (o chamado bate panela) fazendo tanto sucesso, como vocês en-
xergam a proposta musical de vocês? Já passaram por alguma dificuldade por fazerem um 
som mais melódico?

Entendemos que há espaço para todo mundo, cabe aos produtores decidirem que identidade 
sonora querem em suas festas e ao público frequentar os eventos com os quais mais se identifica. 
No Brasil, temos o Funk e o Samba, o que justifica essa influência percussiva no nosso Tribal, o bra-
sileiro, por natureza é mais agitado e alegre, mas também há quem prefira cantar junto, ficar abra-
çado…

EntendemosEntendemos ainda que uma festa é como uma história, deve ter começo meio e fim, ou seja, 
devem ter seus momentos, o warm up, o auge e o after se fazem necessários, as pessoas precisam 
chegar, conversar, comprar bebida, curtirem a festa, depois esfriarem para ir embora.

Não acreditamos que estamos nadando contra a correnteza, mas que, com o som que fazemos, es-
tamos oferecendo mais uma opção ao público e aos produtores. Se todos os DJs estivessem de 
acordo com a tendência, as festas ficarão monótonas e iguais.

Encontrar uma personalidade e mantê-la não é uma tarefa nada fácil, se tentar agradar todo 
mundo, não vai funcionar.

O embrião do projeto Dharma Lords foi descobrir um certo grau de originalidade, trazemos produ-
ções que possuem muitos sintetizadores, mas priorizamos ritmos dançantes, um pouquinho mais 
acelerados e alegres que é a pegada do Brasil, este tempero torna a nossa proposta algo diferente 
do que se tem escutado na cena atual e temos bastante orgulho disso.

Com essa receita, aos poucos temos conquistado nosso público, as pessoas vão nos descobrindo 
e ficando interessadas em qual próxima festa vamos tocar.

FazemosFazemos som para a noite e ficamos apreensivos quando nos escolhem para o after, mas quase 
sempre funciona, as pessoas param, olham sem entender, mas começam a se soltar, no fim estão 
curtindo, dançando e cantando junto com as músicas. Entendemos que existe alguma razão para 
definirem nossa apresentação neste horário, não devemos ser inflexíveis ou teimosos ao ponto de 
querer fazer o mesmo som o tempo todo, mas também devemos perseverar e sermos coerentes 
com a nossa identidade. Além disso, às vezes, é difícil manter a sinergia entre o DJ que vem antes 
e o que vem depois.

Dharma Lords. “

Entendemos que há espaço para todo
mundo, cabem aos produtores decidirem
que identidade sonora querem em suas
festas e ao público frequentar os eventos
com os quais mais se identifica.

“

Gostamos muito de usar músicas que despertam a memória sensorial das pessoas, uma grande 
inspiração é a Madonna, uma expert em trazer isso aos palcos sempre provocativa e desde a 
década de 80 trabalhando os sincretismos da igreja católica em suas obras. Suas composições não 
faltam em nossos sets.

Acreditamos que o som melódico nos possibilita transitar por uma maior extensão de energias e 
criar um desenho sonoro ao longo de cada apresentação.
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reportagem de
monique pinto.

Por pura curiosidade, se pudessem citar alguns nomes nacionais e internacionais que sempre 
estão presentes em seus sets, quem seriam?

GostamosGostamos de variar, incluir no mínimo uma voz nacional em cada apresentação, Ivete,  Claudinha , 
Lorena Simpson, Nikki Valentine já marcaram presença, mas de fato Madonna é certamente o 
nome mais carimbado – foi uma das primeiras a enxergar colorido, sempre inovadora e provocati-
va. Gaga, Cheer e Whitney, Sia, Dua Lipa, também sempre se fazem presentes, além delas Debo-
rah Cox, Nalaya, Beth Sacks, as divas do House tribal, não podem faltar, porém tentamos evitar hits 
da “modinha”, uma forma de trazer variedade e atingir alguns outros públicos, não só os mais 
jovens.

Dentre os produtores, somos apaixonados pelo Offer, mas não é sempre que encaixa, diferente do 
Maycon Reis – somos fãs desse menino – Mor Avrahami, Micky Friedman, Dani Toro, Leanh, Roger 
Grey, Adrian Dalera, Alan Capetillo, Enzo Dias, João Lemoz, Oscar Velazquez, Filipe Guerra, Allan 
Natal, Ponzo, Enrico Meloni dentre vários outros...

EmEm suas apresentações, vocês incorporam o uso da bateria eletrônica ao vivo, enriquecendo 
mais a musicalidade do set e proporcionando uma performance diferenciada para o público.  
Vocês acham que a tendência é que os DJs transformem suas apresentações em verdadeiros 
shows?

Sim,Sim, Os DJs saíram do cantinho da boate e hoje em dia precisam se reinventar o tempo todo e 
acreditamos que o palco é um lugar do extra cotidiano, o público quer ver algo acontecendo, o 
show já acontece quando a casa contrata dancers, um videomaker para montar uma apresentação 
no telão, o DJ precisa entender que é o protagonista daquele momento e se incluir neste lugar.

ComCom a popularização da música eletrônica de forma geral, e grande parte devido aos espetáculos 
da EDM, as apresentações se tornaram SHOWs. no Tribal não é diferente, as pessoas vão pelas 
apresentações dos DJs, o brasileiro é caloroso quer interação com o DJ, quer coisas diferentes, 
quer um live vocal, um instrumentista… o DJ tem que ter um diferencial.

E o que podemos esperar para os próximos passos do DHARMA LORDS?

OO The Cure foi o primeiro de 3 SETs. Foi especialmente feito para trazer memórias sensoriais, cada 
música deste set, pode trazer uma memória ou sentimento diferente ou refletir uma mudança de 
comportamento que estamos passando durante a pandemia. Esperamos trazer isso também nos 
outros dois desta trilogia. No terceiro, pretendemos que seja também videoset.

AlémAlém disso, estamos estudando produção, pretendemos fazer nossas próprias original mixes, vai 
demorar um tempinho, mas ideias não faltam. Não podemos encontrar um artista de rua que já dá 
aquela vontade de se incorporar às apresentações, uma amiga que toca castanhola, uma sobrinha 
pianista e por aí vai…
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NEGRA COMO A NOITE
LEYLLAH DIVA BLACK
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Como diz o título, esse é o significado do nome LEYLLAH.
 
Na estrada desde 2004, vencedora do maior concurso para o gênero no Brasil (2007), o Drag 
Danger, a Diva além de Drag Queen, também tem uma linha de Cosméticos na Oleum Artesanal, 
colunista na Colors DJ e Vegflixer (Vegflix e um canal sobre veganismo no YouTube).
 
LeyllahLeyllah cita a empatia, a alegria e o amor como bases principais para suas composições e para a 
evolução humana.
 
Artista, perfeccionista, Drag Queen, cantora, dançarina, atriz, vegana e YouTuber são alguns dos 
talentos que a artista Leyllah Diva Black carrega em seu currículo artístico.

Como foi seu início de carreira?

QuandoQuando comecei a performar (final de 2004), eu encarava tudo como uma grande brincadeira e o 
importante era dar o meu "close".
Daí fui participando de concursos e em 2007 venci o concorrido "Drag Danger“... Embora tenha 
sido um divisor de águas na minha carreira, eu ainda tinha algumas portas fechadas, mas eu nunca 
desisti. Sempre acreditei que eu estaria em alguns lugares e depois de um tempo lá estava eu. Sou 
muito boa em materializar pensamentos!
HojeHoje em dia eu tenho pensamentos maiores: eu entrei na música e é onde eu quero galgar novos 
horizontes, é onde eu quero trabalhar ainda mais a minha arte.

Com o passar dos anos, muitos artistas LGBTQIA+ foram se revelando ao mundo, mas nem 
sempre foi assim. Pensando na época que você iniciou sua carreira artística, qual ou quais 
foram seus modelos artísticos? Ídolos?
 
EuEu sempre gostei de dançar, de performar. Lembro que na época da escola eu sempre estava no 
grupo do coral, no grupo de dança, então sempre tive esse lado artístico aflorado e já trouxe essa 
bagagem para meu personagem.
Algumas divas da noite que me inspiraram muito são: Márcia Pantera, Layla Ken, Danna (black) 
Lisboa, Yuri Mixx e Alexia Twister foram e são grandes artistas que hoje tenho orgulho e privilégio 
de chamar de amigas... tenho um pouquinho de cada uma delas no meu personagem.
EE falando de artistas mundiais: Beyoncé, Jennifer Lopez, Ciara, Janet Jackson e Whitney Hous-
ton também são artistas que contribuíram com quem sou atualmente.

Acompanhando suas redes sociais conseguimos ver seu talento artístico e muitas das suas fa-
cetas, das várias atividades que você se ocupa diariamente, mas poucos imaginam quando foi 
a sua primeira conquista. Você pode nos contar qual foi sua primeira conquista artística?
Quão importante essa conquista foi para você?

Nossa, eu tenho várias, mas uma delas é que eu sempre quis performar na maior casa de shows 
aqui em São Paulo que é a Blue Space e quando eu consegui fazer o meu primeiro show eu fiquei 
muito feliz, inclusive foi através da Silvetty Montilla que eu consegui entrar lá e hoje eu estou lá 
como elenco fixo. Isso para mim é a maior prova que com força, foco e fé, conseguimos qualquer 
coisa!

Foto de divulgação.

“Negra como a noite”
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Como uma artista com vários talentos e trabalhos paralelos: YouTuber “VEGFLIX”, dançarina, 
atriz, proprietária de uma marca de cosméticos “OLEUM ARTESANAL”, colunista e membro 
da equipe da Colors DJ Magazine, você pode nos contar um pouco sobre seus trabalhos?

TTá bom, vou começar a responder essa pergunta dizendo que eu não estou reclamando... Rsrsrs-
rs... mas às vezes eu queria que um dia antes tivesse 72 horas para conseguir fazer tudo que eu pre-
ciso. O convite do Vegflix veio em um momento bem legal, eu fiquei bem surpresa porque é um 
canal que passa informações sobre veganismo (curiosidades e  mitos) e eu sempre assisti os vídeos. 
Sou amigo de alguns dos influenciadores do canal e, hoje em dia, fazer parte dessa equipe e con-
tribuir com informações sobre o veganismo é uma felicidade só. 
Quanto a Oleum artesanal, eu não sou dona da marca não, eu tenho uma linha de tratamento para 
pele oleosa dentro da marca e assinei essa linha. Numa conversa com a Renata, dona da Oleum ar-
tesanal, eu falei que tinha a pele muito oleosa, então ela resolveu criar uma linha específica para 
mim e a gente resolveu colocar essa linha no mercado e tá sendo um sucesso. Então, você que tem 
pele oleosa procure pelos produtos Leyllah Diva Black da Oleum artesanal.
E quanto à Colors, para mim surgiu assim no momento inesperado porque nunca me imaginei 
sendo colunista de uma revista e fazendo reportagens. Está sendo uma experiência nova e muito 
legal! Eu adoro desafios e confesso que às vezes dá vontade de sair correndo e se desligar de tudo 
por alguns dias, porque é bastante coisa com que tenho de me preocupar, mas no fim é tudo isso 
que me move e eu espero crescer muito como profissional dentro de todas essas áreas.
Estou muito orgulhosa pelos lugares onde eu estou conseguindo chegar.

DuranteDurante a pandemia, muitos precisaram se reinventar, buscar novos meios de se apresentar, 
de serem vistos pelo público. Sabemos que durante a pandemia você lançou músicas novas. 
Músicas como “Até o fim, WELLS FT. LEYLLAH DIVA BLACK”.
Conte-nos sobre esses novos projetos que você lançou na pandemia, suas músicas e também 
sobre sua participação na Colors DJ.
 
AA música tem me mostrado possibilidades incríveis de autoconhecimento e reflexão dos tempos 
que estamos vivendo, e é através dela que tenho conseguido me expressar melhor.
Meu EP Chamado Preta (EPRETA), traduz muito de mim e as mensagens que quero passar como 
artista. Estou plantando sementes que talvez eu não colha os frutos e eles alimentarão uma multi-
dão, assim espero!
A Colors é um trabalho lindo ao qual fui convidada para fazer parte da equipe e, como disse em 
alguma pergunta acima, tem sido uma experiência única e muito legal, aprendo muito!!!

Leyllah, em nome da Colors DJ, agradeço sua participação, sua luta por um mundo melhor e 
mais justo. Nós vemos em você um artista incrível, competente, cheio de energia, sonhos, 
lutas e conquistas. Somos muito gratos por sua participação, seus textos incríveis e cheios de 
vida. Para encerramos essa entrevista de uma forma Leyllah Diva Black. Pedimos que você en-
cerre essa entrevista com um pequeno texto seu, uma mensagem, um carinho para nossos lei-
tores e seus fãs.

Se o amanhã não existisse, hoje seria o dia mais importante de nossas vidas, e posso te falar? O 
AMANHÃ NÃO EXISTE.
E aí o que você vai fazer hoje?????

A minha dica é: esteja com pessoas que você ama e admira e diga mais "EU TE AMO", pois de 
nada adianta ter um mundo inteiro e não ter quem te ame.

Sou muito, muito, muito feliz do jeitinho que sou hoje, pois sempre gostei da minha própria com-
panhia.

Leyllah Diva Black. “

A minha dica é:
esteja com pessoas
que você ama e
admira e diga mais
"EU TE AMO",
pois de nada
adianta ter umadianta ter um
mundo inteiro e não
ter quem te ame.

“

Foto de divulgação.
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reportagem de
sandro arnaldo.

Minha mensagem pra todes que chegaram até aqui é: EU TE AMO E MUITO OBRIGADA!
Foto de divulgação.
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“Existem verdadeiros absurdos, coisas que não se pode chamar de música, mas a culpa não é nem 
de quem faz, muitas vezes o DJ/produtor novato, sem ter conhecimento algum musical (tempo, 
harmonia, escala musical, etc…), cria qualquer coisa, posta e toca aquilo, com o aval dos seus 
amigos e seguidores em comentários super positivos e, na realidade, pra quem tem bom ouvido, 
a música está toda torta. A pessoa acha que está no caminho certo e continua durante muito 
tempo, fazendo a coisa errada.” DJ Paulo Pacheco.

““Você precisa conhecer seu público, saber até onde você pode ir com ele. Se eu quero que eles 
consumam uma determinada “track” nova, preciso chamar atenção deles de alguma maneira. Se 
eu perceber que essa música não está indo bem, mesmo nessa primeira vez, deixe a música contar 
sua história.” DJ Paulo Pacheco.

NãoNão é de hoje que o querido e amado Pacheco, é aclamado internacionalmente, não só pelo seu 
carisma, mas pelo seu talento e habilidade indiscutíveis com CDJs, Vinil, músicas, remixes e pistas 
aclamadas pelo mundo. Ele que há mais de 30 anos embala pistas e clubes com o seu som podero-
so, único e de muito bom gosto. Acompanho o trabalho dele há bons longos anos e há 1 ano tive 
a oportunidade de fazer parte do mesmo line up que ele e, diga-se de passagem, uma aula ao 
vivo.

Paulo Pacheco. “

Para mim, música boa não escolhe gênero.
Claro que existe um som mais adequado
para cada público e pista. Mas nunca me deixei
limitar por isso. Se eu acho que posso encaixar
uma “track” de outro estilo na minha sessão,
vou fazer isso sem problema nenhum.
Sou daqueles que gostam de educar o ouvidoSou daqueles que gostam de educar o ouvido
de quem está me escutando. Esta é uma das
minhas funções como DJ e eu adoro isso.

“

“Desde criança eu preferia ficar na “vitrolinha” 
escutando música e ouvindo histórias infantis en-
quanto meus amigos brincavam com seus Fal-
cons. Minha carreira começou muito de repente e 
posso dizer que foi meteórica. Meus amigos 
viviam dizendo que eu deveria ser DJ, mas isso 
nunca me chamou a atenção.” DJ Paulo Pacheco.

Foto de divulgação.

DJ Paulo Pacheco ou Pachecão: O humilde e poderoso das
pickups
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Nesta entrevista, convido você a saber um pouco desse DJ sensacional e do qual eu sou fã, onde 
falamos sobre o universo da música, sobre a opinião dele, pandemia e outras coisas e assim pode-
mos entender seu carisma, seu profissionalismo e seu talento.

Em qual momento da sua vida você idealizou ser DJ? Como começou sua carreira? Como 
surgiu o primeiro convite para você tocar pela primeira vez? Quantos anos de carreira?

Na realidade, não houve um planejamento. A música sempre foi uma paixão. Sempre assumia a 
música das festinhas em família e não era diferente quando encontrava com meus amigos. Desde 
criança, eu preferia ficar na “vitrolinha” escutando música e ouvindo histórias infantis, enquanto 
meus amigos brincavam com seus Falcons. Minha carreira começou muito de repente e posso 
dizer que foi meteórica. Meus amigos viviam dizendo que eu deveria ser DJ, mas isso nunca me 
chamou a atenção. Eu adorava brincar em casa com o equipamento precário que eu tinha. Escuta-
va os discos e programas de rádio e tentava reproduzir aquela magia de misturar uma música na 
outra,outra, de maneira quase imperceptível. Eu praticava patinação artística e depois de algum tempo, 
fiquei responsável pela sonoplastia do show desse grupo. Um dos participantes, sabendo da 
minha paixão pela música, me levou para trabalhar na sonoplastia de uma peça de teatro. Foi uma 
experiência incrível. Algumas semanas depois, duas amigas estavam preparando uma festa em um 
dos bares mais bacanas de Porto Alegre, o‘’Ocidente Bar’’ (Ocí, para os próximos) era disputado 
por 10 entre 10 DJs da cidade. Elas perguntaram se eu poderia tocar para elas, pois elas não 
sabiam como funcionavam as famosas MK2, toca-discos profissionais para DJs. Na verdade nem 
eueu sabia, pois eu ainda brincava em casa com os meus da Gradiente. Para meu espanto, a noite foi 
um sucesso. Após aquela noite, recebi convite não só do ‘’Ocidente’’, bar onde eu havia tocado, 
mas também de outros dois grandes clubes da cidade. Um deles foi o icônico ‘’Porto de Elis’’, que 
era muito eclético, pois haviam noites com estilos bem diversos. Do eletrônico, shows de rock e 
MPB. O outro clube, foi o super underground, ‘’Fim de Século’’, onde desenvolvi realmente o meu 
lado amante do Techno, Trance e House Music. E lá se vão uns 37 anos ou mais, na minha trajetó-
ria.

Qual a sua opinião sobre o cenário futuro da música eletrônica? E qual é o seu estilo preferi-
do?

Eu gostaria de poder responder com mais segurança, mas não sei dizer ao certo. Meu publico é o 
LGTBQIA+ , mas já trabalhei muito no alternativo e na cena do público heterossexual. Meu estilo 
para o público LGBTQIA+ preferido é o Circuit Music, música do circuito internacional. Para mim, 
música boa não escolhe gênero. Claro que existe um som mais adequado para cada público e 
pista, mas nunca me deixei limitar por isso. Se eu acho que posso encaixar uma “track” de outro 
estilo na minha sessão, vou fazer isso sem problema nenhum. Sou daqueles que gostam de educar 
o ouvido de quem está me escutando. Esta é uma das minhas funções como DJ e eu adoro isso. É 
umum sentimento muito bacana ver a reação positiva a uma “track” que você descobriu ou produziu. 
É chato quando a música fica muito genérica numa festa.

Quais são os melhores DJs nesse momento e que te influenciam? Quais são os DJs que fizeram 
história?

No momento quem mais me interessa é Tom Stephan. Ele me influencia principalmente pela ousa-
dia sonora, imersão no que faz enquanto toca e sua postura. É um DJ que trabalha. Gosto muito 
da sonoridade e da presença de espírito. Digo, ele doa de verdade enquanto toca. Os que fizeram 
e continuam fazendo história, estão vivos para mim. 

Foto de divulgação.

Pachecão, assim como ele é carinhosamente conhecido, é 
um artista de uma versatilidade de sonoridades e com um 
bagagem de fazer inveja a qualquer profissional. Amante da 
house music, Pacheco não só agita as pistas de dança, mas 
também transmite uma mensagem, uma experiência de 
amor e diversão quando está nas pick-ups. Um dos princi-
pais DJs da cena brasileira, já dividiu o line up ao lado de es-
trelas nacionais e internacionais, é um produtor de mão 
cheia ou, como ele mesmo diz, é um Music Maker. Já partici-
pou de grandes eventos e festas no Brasil e no mundo afora 
como Circuit Party by Matinee Group (Barcelona), Karmabe-
at (México). Festival U4 (Cartagena Colômbia). Rapido XL 
(Amsterdã), Papa Party NYC, Miami Gay Pride 2014, Score 
Club (Miami), Beyond After Party San Francisco Pride 2014 
(São Francisco), The Week Safado Tel Aviv Gay Pride (Tel 
Aviv), Pride House Toronto (Toronto) 2015, Forever Tel Aviv 
Pride (Tel Aviv), El Mozo club (Colombia), U-Nite Party 
(NYC), e muito mais.
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Se você quer que o público consuma seu produto, explique bem o que você está vendendo. Nin-
guém gosta de comprar gato por lebre.

Quais são suas referências atuais? Quem você tem ouvido? Quem você tem consumido?

Tenho escutado e gostado muito de Sonny Fodera, Mk, Fisher e alguns mais do Tech House e 
Techno também.

Circuit, Clubmix, progressive ou House: qual estilo melhor te define?

Acho que não tenho definição certa, mas na cena LGBTQIA+, sou Circuit Music.

O que te inspirou no remix da música da Elis Regina? Você já compartilhou ela com alguém ou 
é seu xodó?

Pra ser bem honesto, a ideia veio escutando um bootleg que bem no final, usava só uma frase: 
‘’Viver é melhor que sonhar’’! Então tive a ideia de fazer e ir um pouco mais fundo na música origi-
nal. Sendo que eu também não usei ela por completo. É uma letra grande e também não tinha a 
acapella crua inteira. Sobre compartilhar, já compartilhei algumas vezes.

Qual é a sua opinião sobre as músicas privates (PVT’s)?

Acho que a “track private” é o que te separa do lugar comum. É o que te faz um artista diferencia-
do, pois mesmo que você toque uma música popular, a sua versão será exclusiva.

Você acha que a popularização da música eletrônica, depois que o DJ surgiu como um supers-
tars, a qualidade popular da cena eletrônica piorou? O que você sente de diferente da época 
que você começou com a atualidade?

Não vejo problema algum na popularização da música eletrônica e muito menos com os DJs “su-
perstars”, o problema é com a qualidade com que muita coisa tem sido feita, principalmente 
coisas destinadas ao público LGBTQIA+. Existem verdadeiros absurdos, coisas que não se pode 
chamar de música, mas a culpa não é nem de quem faz, muitas vezes o DJ/produtor novato, sem 
ter conhecimento algum musical (tempo, harmonia, escala musical, etc…), cria qualquer coisa, 
posta e toca aquilo, com o aval dos seus amigos e seguidores em comentários super positivos e, 
na realidade, pra quem tem bom ouvido, a música está toda torta. A pessoa acha que está no cami-
nho certo e continua durante muito tempo fazendo a coisa errada.

O que você considera um “pecado” quando um DJ 
está se apresentando? Quer dizer, o que você acha 
que deve evitar ao se apresentar?

SouSou da seguinte opinião: Respeito acima de tudo! Res-
peito pelo público, pelo club e pelos outros DJs que 
ainda vão se apresentar. Esse respeito precisa ser recí-
proco. Do club ou produtores do evento, para com o 
DJ. Nem sempre o DJ agrada a gregos e troianos. 
Nem sempre o público simpatiza com o DJ, é aí onde 
o respeito mútuo deve funcionar. Hoje em dia é 
comum o desrespeito de ambos os lados. É preciso 
saber contornar isso, é muita responsabilidade nas 
mãos do DJ. Não dá pra exagerar no álcool, drogas ou 
performances lacrativas exageradas e esquecer da 
música. Já presenciei momentos extremamente inade-
quados, na contramão, vi atitudes vergonhosas do pú-
blico também, demonstrações de agressividade com 
grandes nomes internacionais, vaias e garrafas de 
água atiradas ao palco, é falta de educação e cultura. 
Se eu não gosto da música ou do DJ, vou dar uma 
volta no bar e esperar o seguinte, vou embora ou nem 
vou ao evento. Aliás, verifico antes, as atrações, pra 
que ir a um evento onde eu sei que não vou gostar do 
DJ, da frequência ou da locação? Só pra depois sair fa-
lando mal? Isso tem acontecido o tempo todo.Foto de divulgação.

Mesmo os que já não estão entre nós, nos deixaram um legado incrível , que nunca vai ter fim. 
Fiquei emocionado ao ver Junior Vasquez sendo aclamado como ‘’O melhor DJ de NY’’ na série 
Pose, penso que Junior começou lá atrás e abriu portas pra tudo e todos que vieram depois dele, 
relacionado a cena club pelo mundo. Peter Rauhofer, o maior da cena gay, na minha opinião, foi 
contemporâneo do Junior, mas minha lista é grande e não contém somente DJs do mundo LGBT-
QIA+, são eles Ralphi Rosario, Abel, Tony Moran, Carl Cox, Danny Tenaglia, Erick Morillo, Tiësto, 
Sasha, Chris Cox, Chus & Ceballos, Avicii, David Guetta, Roger Sanchez, Offer Nissim, Pete Tong, 
SteveSteve Lawler, Midnight Society, Miss Kittin, Victor Calderone, David Morales, Kenny Dope, Little 
Louie Vega, Steve Silk Hurley, John Digweed, Armin Van Buuren, Fat- boy Slim, Ritchie Hawtin, Paul 
Oakenfold, Bob Sinclair, Patife, Anderson Noise, Mau-mau, Felipe Venancio, Dj Marky, Eric Prydz, 
Black Coffee, Jeff Mills, Larry Levan, Green Velvet e continua…
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Atualmente temos visto o crescente aumento do consumo de vinil. E não é tão distante, passa-
mos aí pela modernização com CDs e arquivos eletrônicos. Antigamente existia uma certa re-
lutância e aceitação dos CDs e arquivos eletrônicos, o que você acha que resiste? Essa guerra 
existe? Existe diferença na qualidade das mixagens?

Na época do vinil, o famoso “bolachão”, realmente a qualidade do som era incrível. A qualidade 
ruim ficava por conta dos ‘’piratões’’ que tinham volume baixo, capas de discos antigos viradas do 
avesso e um som chiado demais. Durante muito tempo, os DJs que tocavam com CDs não eram 
considerados DJs, esse conceito foi mudando com a evolução dos equipamentos de CD. Eu 
mesmo, vivi o melhor dos dois mundos. Sempre gostei de tecnologia e tive a sorte de trabalhar 
num Club, onde o dono gostava do status de ter os melhores equipamentos da cidade. Para quem 
teve pouco contato com vinil, a mixagem realmente se torna mais complicada, pois não existem as 
facilidades tecnológicas dos apafacilidades tecnológicas dos aparelhos mais modernos de CD/USB. 

Foto de divulgação.

E os mashups construídos com 3 ou 4 músicas? Letras que não conversam entre si, pois tem várias 
músicas numa só, melodias e vocais fora do tom, entre outras coisas. A diferença de quando come-
cei a trabalhar como DJ, para os dias de hoje, é justamente isso! A qualidade ruim em 80% do que 
escuto por aí. Por isso ando inserindo mais Tech House, House e até tracks Techno no meu traba-
lho.

Encontrar o seu próprio estilo é uma coisa muito difícil. Qual foi a sua inspiração para encon-
trar o seu?

Para criar um estilo é preciso ter uma personalidade muito forte. O público tem de sentir que você 
tem segurança, certeza do que você está fazendo. Seja no club ou num set que você publica, é 
uma parte do seu trabalho, sua identidade, uma ideia ou conceito que você está passando pra 
quem está escutando seu trabalho. Você precisa conhecer seu público, saber até onde você pode 
ir com ele. Se eu quero que eles consumam uma determinada “track” nova, preciso chamar aten-
ção deles de alguma maneira. Se eu perceber que essa música não está indo bem, mesmo nessa 
primeira vez, deixe a música contar sua história. Não troque a música por um hit bombado, com 
medomedo de perder a pista. Assim, na próxima vez que você tocar, a pista vai prestar mais atenção. 
Dessa forma fui descobrindo como tocar, dando o que a pista quer, mas também educando os ou-
vidos para uma sonoridade diferente, mais imersiva.

O que você acha da relação entre as drogas e a música eletrônica?

A relação noite e drogas, sempre existiu! Não acho que seja necessário o exagero de hoje em dia. 
Existiu um selo/club/festa em NYC, chamado Paradise Garage, que funcionou entre os anos 70 e 
80. Foi a casa do incrível Larry Levar, amado até os dias de hoje. Havia um dia em que não era per-
mitido álcool e drogas. As pessoas iam com a intenção de dançar, um dos meus amigos de NY, me 
conta que saia molhado de lá. Parecia que havia entrado vestido dentro de uma piscina, mas enfim, 
existem pessoas que não saem de casa sem sua droga e outras que não suportam nem a ideia de 
usar. São escolhas.

Você já ouviu uma música e pensou : tenho essa música no meio das minhas músicas, mas não 
lembro qual é….” você deve ter milhares de vinis, CDs e arquivos mp3. Como você costuma 
preparar seus sets?

PodePode parecer estranho, mas quando eu fiquei sabendo que vários DJs criavam suas sessões em 
casa, eu me espantei. Nunca fiz isso e não sabia que meus amigos DJs trabalhavam dessa forma. 
Eu sempre fui muito sozinho, no que se refere a trabalho. Gosto assim. Com o tempo percebi que 
essa prática é normal, pra você ver como cada pessoa é um universo. Somos tão parecidos e ao 
mesmo tempo bem diferentes. Para chegar a um lugar, cada um percorre o caminho que mais lhe 
convém, eu chego no club, com 1 ou 2 horas de antecedência , a fim de me familiarizar com a ener-
gia da pista. Se está lenta, mediana ou já forte. Na hora de começar, penso na primeira música e a 
partirpartir dela, sigo criando minha história. Como eu vou criar uma sessão em casa, sem sentir a pista? 
Sem saber como está o humor do público? Acho bem estranho, mas claro, esse é o meu jeito de 
trabalhar.
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Atualmente você é agenciado da Stars Group Brazil. Como é fazer parte de uma agência?

Estar em uma agência é primordial, depois que você atinge um determinado ponto na sua carreira, 
você evita os vários problemas que podem surgir, quando lidamos com contratantes de má índole, 
que causam problemas como: atrasos ou o não pagamento do seu cachê, péssimas acomodações 
em hotéis ruins, não reembolso dos seus gastos extras, passagens com péssimo itinerário, entre 
outras coisas muito desagradáveis.

JuntamenteJuntamente com a Stars Group Brazil, vocês têm feito o relançamento de algumas faixas que 
você já produziu? Conta pra gente qual é esse projeto?

Esse projeto é o RELOAD! Como ninguém aparece do nada na cena e nem nasce sabendo, achei 
que seria interessante compartilhar minhas primeiras produções com meus seguidores e principal-
mente com quem segue a Stars Group Brazil. São 12 faixas que estão sendo divulgadas no Sound-
cloud da Stars.

Qual dica você daria para os DJs iniciantes?

Descubra onde você se encaixa no mercado. Seu estilo musical, que tipo de história você quer 
construir e, principalmente, nunca perca sua personalidade. Busque por DJs que você se identifi-
que, forme uma identidade musical básica e comece a desenvolver seu trabalho a partir dessa 
ideia. Pense na música em primeiro lugar, mas não deixe de dar atenção para seus seguidores.

Pacheco x Pacheco… O que o DJ Pacheco de hoje diria ao DJ Pacheco de anos atrás?

Eu diria muito obrigado! Obrigado por me trazer até aqui.

Qual foi o momento mais embaraçoso da sua carrei-
ra?

Olha! Com certeza, quando alguém invadiu o palco e 
jogou a mesa de som sobre o público, na pista de 
dança. Perdi o chão naquele momento. Foi bem assus-
tador.

Como foi o período da sua quarentena durante a 
pandemia? Foi produtivo? Como foi sobreviver ao 
ano de 2020?

AA quarentena foi e está sendo sufocante. O bom é que, 
sim, foi produtivo.Eu me dediquei a aprender mais 
sobre produção e criar bastante conteúdo. 2020 foi re-
almente desafiador e diferente da maioria das pessoas 
que conheço, me importei e continuo assustado com 
essa doença

Foto de divulgação.

Quando a tecnologia me deu a liberdade de usar o CD, da mesma forma que eu usava o vinil e 
sem precisar carregar aquele peso todo, fui deixando mais e mais as ‘’cases’’ de vinil em casa. Hoje 
em dia, ainda tem gente que usa CD e também vinil. Liberdade de escolha para todos.

Você é um DJ à moda antiga, ou seja, faz mixagem em vinil, quase uma escassez em tempos 
modernos, como foi passar ao longo desses anos todos se atualizando? Como é ser um “DJ à 
moda antiga” e se manter atualizado? Como lidar com a rapidez das redes sociais?

Me mantive atualizado pelo fato de gostar muito de tecnologia, então foi bem fácil para mim.

AsAs redes sociais se tornaram ferramentas essenciais para os DJs, mas é preciso saber o que postar 
e quando postar. Uma postagem errada ou mal interpretada, pode cancelar você perante seus se-
guidores. Até posto minhas opiniões sobre política e outros assuntos não relacionados com a pro-
fissão, mas nada muito além do que música.

Qual foi a sua maior realização durante sua carreira?

A primeira vez que vi meu nome num letreiro brilhante da Avenida 42 em NYC.

Quais foram as principais festas que você tocou? Qual a que te traz a maior lembrança?

Vários eventos foram pra lá de especiais. Fica muito difícil falar dos principais, pois poderia ser 
numa festa para 6.000 ou na pistinha de um bar, tocando para 5 pessoas. Uma das maiores lem-
branças foi a emoção com a reação de uma Av. Paulista quando toquei ‘’The Rhythm of The Night’’ 
em uma das Paradas LGBTQIA+. Foi um super arrepio.
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reportagem de
Thiago torres.

Foto de divulgação.

Facebook

Instagram

Soundcloud

Projeto Reload

Booking:
Stars Group Brazil

https://www.facebook.com/djpaulopacheco
https://www.instagram.com/djpaulopacheco/
https://soundcloud.com/paulo-pacheco-9
https://soundcloud.com/starsgroupbrazil
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Foto reproduçao / Instagram.

Durante muitos anos na história da música em todo o mundo, o DJ era aquele profissional que co-
mandava as pistas, mas ficava em sua cabine muitas vezes sem que o público o notasse. Artistas 
como Madonna, Michael Jackson, Prince, David Bowie etc  elevaram o conceito de arte e música 
no século passado e trouxeram à tona uma nova percepção para  profissionais da música que dese-
javam alcançar patamares mais altos, seja através de grandes shows, da moda nos palcos, perfor-
mances, interação com o público e todo um arsenal de possibilidades que chamassem a atenção 
daqueles que estavam ali curtindo a noite.

Com o passar dos anos, alguns DJs deixaram as pequenas cabines para assumir verdadeiros espe-
táculos. Dancers, telões com vídeos interativos, pirofagia e pirotecnia são apenas alguns dos diver-
sos artifícios utilizados para assumirem o verdadeiro papel de performers da noite. Ainda assim, 
tudo evoluiu aos poucos até chegarmos na realidade atual, onde muitos DJs são valorizados e re-
conhecidos dentro e fora do mainstream.

Em entrevista em uma live da Revista “Quem” em junho de 2020, o Dennis DJ relatou que seu 
“boom enquanto artista só aconteceu a partir de 2012” e que demorou bastante tempo para que 
as pessoas o valorizassem na mesma importância que demais cantores, sendo ele DJ e também 
produtor de várias músicas de sucesso no Brasil. Mesmo com tamanha ascensão de grandes DJs 
no Brasil e no mundo, ainda existem aqueles que preferem o anonimato e o discrição no palco, 
redes sociais com poucos seguidores e foco apenas no trabalho nas cabines.

Foto reproduçao / Instagram.

Para ser DJ é preciso ser artista?
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victor cabral:
colunista profissão.

Mesmo em período de pandemia, um relevante número de DJs continuaram investindo em sua 
imagem na busca pelo seu lugar no mercado. Muitos são os que acreditam que marketing e 
imagem são fórmulas pro sucesso para os DJs do circuito mais comercial. Para a DJane Bell Ronco-
li do Rio de Janeiro, “o sucesso é relativo e pessoal. Cada um tem uma história, diferentes aprendi-
zados, superações. Ter sucesso não é ter uma agenda cheia, é se sentir realizado com o que você 
faz”, e complementa dizendo que “não dá para querer anonimato e trabalhar com o público” já 
que os DJs vendem talento e imagem. “Tem que saber equilibrar”, finaliza a DJ.

Pode-se então dividir entre DJs performers e DJs que não priorizam uma apresentação performáti-
ca? Pro DJ Tiago Santaroza sim, ele fala que “todo DJ já é um artista e que a diferença é quanto 
o DJ quer sua figura performática menor, igual ou maior que sua música”. Interação com a pista e 
conexões visuais através da dança ou roupa fazem com que ele seja lembrado pelo público, e que 
aqueles que preferem o anonimato também tem grandes chances de alcançar a ascensão e o reco-
nhecimento do público, “uma vez que sua música seja incrível e se destaque”, conclui Tiago.

Imagem Las Bibas From Vizcaya retirada do https://abre.ai/cch6

Matéria:
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/06/dennis-dj-
-finalmente-o-dj-e-reconhecido-como-artista_108222.php

Diante dessa divergência de direcionamento entre profissionais do mesmo segmento, há muitas 
discussões sobre a importância de ser um DJ e artista. “Todo DJ tem que ter uma visão artística 
para a sua carreira. Existem DJs mais performáticos e muitos dos novos profissionais que vêm sur-
gindo estão sempre trazendo novidades em suas apresentações. Nós DJs temos nosso lado artista, 
pois levamos cultura e entretenimento ao público. Música é arte!” – afirma Junior Torquatto a.k.a. 
Sweet Beatz, DJ e Produtor Internacional da cidade de São Paulo.
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“Você é homem ou mulher? Você é operada? Qual o seu verdadeiro nome?”  São algumas das 
perguntas que Fabiana Mello (41) registrou em sua memória durante sua vida. “A sociedade e o 
CIS- tema ainda percebem os corpos travestis e de pessoas trans como objetos, e isso não é dife-
rente nas festas LGBTQIA+. Existe uma naturalização e marginalização sobre nossas identidade”. 
Fabiana é mulher trans, e desde os vinte anos de idade frequenta a cena gay dentro do país e fora 
dele. Hoje, concluindo a graduação em psicologia e fazendo parte da ong AMOTRANS (Articula-
ção e Movimento para Travestis e Transexuais de Pernambuco),  ela reflete sobre a contribuição da 
comunidade gay para a luta contra o preconceito na cena. ”Não é porque é gay ou tem amiga 
trans e travesti que uma pessoa não é transfóbica. Muitos usam desses argumentos para justificar 
suas ações intolerantes e preconceituosas. Afinal, somos preconceituosos. Perceber isso é justa-
mente sair de uma zona de conforto e tentar desconstruir conceitos que socialmente foram natura-
lizados durante bastante tempo, e isso incomoda muito, pois quando você percebe que foi pre-
conceituoso/a , vai compreender que está errado e assim ter a possibilidade de mudar, porém nem 
todas as pessoas querem isso”.

Sim, além das pessoas lutarem contra o preconceito elas também precisam lutar contra seus pró-
prios pensamentos preconceituosos, que sem pensar muito sabemos que isso é uma atitude an-
cestral e histórica. O que você tem feito para mudar isso em você?

“Não temos mais que nos segregar, precisamos de uma noite plural, em que todos possam curtir 
juntes, se respeitando. Dá uma alegria gigante ver lines 100% femininos, mulheres sendo protago-
nistas da noite levando show, musicalidade e perfomance. Olhar pra pista e ver as gays, as pocs, 
as travestis, as ursas, menines e barbies todes juntes! “ Van Muller (34), mulher cis, lésbica, trabalha 
como DJ dentro e fora do Brasil e lembra que no início da carreira vivenciou um pouco do precon-
ceito contra a imagem dentro da cabine de DJ: “Há um pouco mais de 6 a 7 anos, a quantidade 
de mulheres nos lines eram bem reduzidas e os produtores não se sentia seguros para nos colocar 
em horários importantes na noite por não acharem que não tínhamos competência para isso! Já 
cheguei a ouvir também que o meu som era “de homem”, comparando ao que os DJs meninos 
faziam!”

Você que acompanha a cena se assusta em ler algo assim nos dias de hoje? Felizmente algumas 
coisas estão mudando, mas antes a maioria dos lines das festas eram preenchidos apenas por 
homens. E não era por falta de mulheres DJs talentosas no mercado. Mas, mesmo assim, o precon-
ceito nunca deixou de existir. Dentro da pista ou no backstage dos eventos, infelizmente, há relatos 
de comentários e atitudes discriminatórias e racistas. E o que muita gente ainda chama de mimimi 
é justamente o que continua separando e sendo a semente para casos de violência verbal e até 
mesmo física. A falta de informação, de educação e de consciência sobre o assunto acaba levando 
aa um tom de “normalidade”, causando uma espécie de efeito dominó do preconceito. E, às vezes, 
sem perceber, a merda (posso falar palavrão aqui?) foi feita, ou melhor: dita.

“Uma vez, no começo da carreira, quando compartilhei com uma pessoa o sonho que eu tinha de 
tocar num club x, eu ouvi que deveria focar no club y, pois eu não tinha o padrão estético que a 
casa se interessava, não tinha o perfil de modelo”. Relatou Rob Phillips (27), DJ internacional, e 
que também atua na área de ciência e tecnologia. “No momento, eu não me dei conta, mas 
essas palavras me marcaram por um bom tempo. Porém, sempre acreditei no meu propósito, 
sempre soube onde eu queria chegar e principalmente COMO eu gostaria de ocupar esses es-
paços. Eu transformei essas experiências ruins em motivação para alcançar os meus objeti-
vos.”    

Na  verdade, o entendimento que falta vai 
muito além de gírias e se faz muito mais neces-
sário do que isso. Estamos em 2021 e precisa-
mos fazer um ano igual. Não repetindo as 
mesmas coisas e vivendo em ciclos de desres-
peito, mas sim buscando diariamente reconhe-
cer nossos erros para que a igualdade seja 
mais forte do que a separação que a própria 
comunidade LGBTQIA+ ainda vem pratican-
do.

A minha primeira coluna de 2021 aqui na 
Colors é como um pedido de igualdade e res-
peito e que não foi escrita e nem vivida apenas 
por mim.

um 2021
igual
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arthur valleti:
colunista profissão.

É muito comum que o preconceito, seja ele qual for, venha de forma velada e por isso é importante 
estarmos atentos as falas e comportamentos que expressem qualquer tipo de discriminação. Para 
por um momento antes de continuar a ler e reflita sobre a forma que você já tratou sobre o assunto, 
falou com alguém e, por fim, quando buscou se informar sobre racismo, racismo institucional, ho-
mofobia, transfobia, lesbofobia e tudo o que contribui para a desigualdade, segregação e morte. 
Além do preconceito matar quem o sofre, seja pouco a pouco todos os dias e fatalmente algumas 
vítimas, ele também nos mata por dentro. Na mente de quem o pratica talvez não passe isso, mas 
eueu acredito que atitudes desse tipo (e algumas outras) vão nos fazendo sumir pouco a pouco por 
dentro, apagando nosso sentimento de humanidade, empatia, compaixão e fraternidade. Virtudes 
e sentimentos que ao levantar sempre queremos que nos rodeie, mas não percebemos que 
também apagamos gradativamente de dentro do nosso coração.

A Fabiana, A Van, o Rob e eu somos quatro de milhões de pessoas que estão aqui para contar um 
pouco de histórias de superação e fazer disso uma corrente que possa chegar àqueles que que 
ainda não sabem sobre o amor ao próximo. Mas saiba que muitas outras pessoas não estão aqui 
agora para comemorar suas vitórias. Segundo a ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Tran-
sexuais) o número passou de 55 lugar em 2018 para 66 em 2019 no ranking de países seguros para 
a população LGBT. Dentro disso gosto muito de lembrar que para que tivéssemos direitos como 
os (não todos, de um ponto de vista geral) que temos hoje foi preciso muita luta. Antes de muita 
dragdrag aparecer na TV e se tornar artistas mundialmente famosas, antes de podermos andar nas ruas 
de mãos dadas e  frequentar diversas festas (por exemplo), houve muita luta. E aqui trago a lem-
brança e memória de Marsha P Johnson,  transexual, negra, que que lá atrás esteve ativa na luta 
contra o preconceito nos EUA, e com seu movimento conseguiu transformar a Rebeilião de Sto-
newall (1969) em um marco da luta contra a homofobia.

Da mesma forma que tivemos pessoas que fizeram história no passado, também podemos recons-
truir o que for preciso no presente para construir pontes para um futuro melhor. Informação, cons-
cientização e educação são as bases para essa jornada para que amanhã, ao invés de vermos vozes 
se calando por conta da cor da sua pele, gênero, ou por exemplo, o corpo, possamos celebrar a 
vida, celebrar a liberdade, honrar nossa ancestralidade e compartilhar de um mundo de direito e 
igualdade entre todes.

Termino essa coluna por aqui, agradecendo a Fabi, a Van e ao Rob por suas falas; e parabenizando 
pelos seus trabalhos. Na conversa com Fabi eu soube (e vi) que foi homenageada em janeiro por 
seu trabalho ativo na (Articulação e Movimento para Travestis e Transexuais de Pernambuco) e em 
breve inicia sua carreira na área da psicologia. A Van vai seguir 2021 tirando do papel alguns 
planos, se dedicando ao Marketing, a produção musical e aos estudos de espanhol enquanto vi-
vencia os processos do autoconhecimento. Rob está se dedicando em mais remixes e sets pró-
prios, aliando ao seu propósito como profissional da música. E eu… Eu sigo aqui pensando sobre 
minhas atitudes passadas, buscando fazer um agora com mais presença, sentido e amorosidade. 
Também tenho grandes planos para 2021, mas sobre isso eu vou te contar em outra edição.
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Anne Louise:
colunista profissão.

Cada início de década vem com um misticismo curioso, uma sede de entender o que será das 
artes nos próximos 10 anos. A Moda, a arquitetura, o design, todas as facetas artísticas são como 
a música: ciclos incríveis de inovações e de revisitações. 2020 começou com um tom mais acinzen-
tado, uma sensação de ano “anulado”, dando a este ano a coroa do reinício, mas ele vem com 
uma pitada especial: 2021 vem cheio de esperança com a vacina, enriquecido toda a imersão me-
lancólica que vivemos em 2020. Parece um ano pós-apocalíptico, não?

Mais do que nunca, essa virada de década veio recheada de dúvidas. Por enquanto, que tal reme-
morarmos 20 das tracks que fizeram sucesso nas pistas na última década? Será que elas dão 
uma pista do que acontecerá na próxima?

1 – Adele – Rolling in The Deep (2011)
2 – Katy Perry – Firework (2016)
3 – Avicci & Aloe Black – Wake me up (2013)
4 – Ellie Goulding – Love me Like You Do (2015)
5 – Adele – Hello (2015)
6 – Daft Punk – Get Lucky (2013)
7 – Camila Cabelo ft. Young Thug – Havana (2018)
8 – Anitta – Vai Malandra (2018)
9 – Justin Bieber – Sorry (2015)
10 – Ariana Grande – Thank u, next (2019)
11 – Major Lazer & DJ Snake – Lean On (feat. MO) (2015)
12 – 12 – Dua Lipa – Don’t Start Now (2019)
13 – Mike Posner – I took a Pill In Ibiza (2016)
14 – Dua Lipa – New Rules (2017)
15 – Beyonce – Runnin (2015)
16 – Alan Walker – Faded (2015)
17 – John Legend – All of Me (2014)
18 – Sia – Chandelier (2014)
19 – 19 – Clean Bandit – Symphony (2017)
20 – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – Despacito (2019)

Tem alguma mais que você lembra? 

2021: começa
mais uma
década
musical
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Hoje, com as diversas formas de comunicação facilitadas através da internet, não basta saber fazer 
música, você precisa enfrentar a enorme concorrência com inteligência para sobreviver no mercado 
e viver disso.

O que mais tenho observado no meio musical é a falta de preparação do indivíduo para o mercado. 
Não digo em relação ao talento para música, mas, sim para o lado business.

Vimos nas edições anteriores que o DJ sequer é regulamentado como um profissional da música, 
imagine a dificuldade que ele suporta para crescimento no nicho musical.

ExpliqueExpliquei que existem diversas funções conectadas para a produção de um fonograma e a impor-
tância de providenciar o seu registro.

Vamos dar o exemplo da Anitta: não é a voz mais potente, mas soube empreender o suficiente 
para ser conhecida internacionalmente e ser referência na música brasileira.

Ela é compositora, intérprete, produtora e empresária. Criou marcas, lançou tendência, fez parcerias 
importantíssimas e até lançou um desenho animado infantil (entre outras coisas). A mulher é uma po-
tência como um todo.

Outros cases de sucesso são Alok – já mencionado por mim anteriormente – e Vintage Culture. Eles 
lidam com a sua carreira como uma empresa. Não entregam um set, mas um show completo.

Não é à toa que vemos vários artistas demitindo seus empresários e/ou se separando da própria 
banda para seguir a carreira solo.

Já ouvi bastante que quem se dá bem nesse meio é o empresário. Será?

Então, vale a pergunta: Você sabe o que um agente e empresário fazem?

Em resumo, o agente é o responsável pela venda de shows e recebe um percentual em cima destes.

Ele vende o shoEle vende o show, intermedia negócios às custas do artista, ou seja, vende um produto que não é 
dele.

Já o empresário ou maneger é a pessoa responsável por transformar o artista em empresa. É o cara 
que pensa e gerencia a estratégia de business.

Vale dizer que o empresário precisa entender, além de música, mas também como o mercado fun-
ciona e como o artista deve se comportar em relação a este.

Esse indivíduo é quem traciona a carreira do artista, podendo ser investidor ou não.

O empresário celebra com o artista um contrato no qual unem seus recursos para o desenvolvimen-
to do negócio/projeto conjunto, assim como dividem resultados, seja lucro ou prejuízo.

Devo esclarecer ainda a função da gravadora/selo, que é a pessoa jurídica que geralmente lança 
o artista e possui meios para inserir este na mídia. Esse conceito de gravadora está sendo reformu-
lado, com base na necessidade do mercado, ante as mudanças da comunicação pela internet

Sem juridiquês:
Vamos falar de
dinheiro?
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bárbara anastácio:
colunista profissão.

É importante, portanto, frisar que quanto mais funções (Artista, Produtor, Empresário) o DJ tiver 
na sua carreira, mais ele lucrará.

Fica a dica para os DJs: Abra uma empresa em nome do artista.

Isso é essencial para separar o Artista da Pessoa Física – exemplo: Anitta (artista) e Larissa (pessoa 
física).

EssEssa separação interfere em questões tributárias e de responsabilidade civil. Assim, desvincula a 
incidência do fisco e das responsabilidades indenizatórias (que por ventura possam ocorrer) da 
pessoa física. Isso traz uma blindagem, inclusive patrimonial.

Para a abertura de uma empresa é necessário contratar um contador.

Eu, como advogada, entendo ser essencial a consulta de um profissional da advocacia também, uma 
vez que a abertura de uma empresa pode ter diversas implicações jurídicas, incluindo questões con-
tratuais com os envolvidos no projeto.

O DJ empreendedor (empresário) forma uma carreira sólida no mercado, consegue espaço em 
grandes festivais, forma parcerias positivas.

Nesse passo, sugiro aos DJs a terem um network interessante no meio e busque sempre conversar 
com outros DJs e produtores sobre música, carreira e tendências de mercado.

Outra dica que eu dou é: Estude!

Empreender muitas vezes está no sangue, mas administrar bem um negócio requer estudo e conhe-
cimento.

Como o próprio Lukas Ruiz (Vintage Culture) afirma: “Busque conhecimento, sempre. Aprender 
tudo o que puder, seja no estúdio, seja na pista, seja sobre a cultura da nossa arte, conhecimen-
to é a chave.” (Referência – https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/planeta-atlantida/2018

Portanto, DJ, entenda de música e de mercado, mas também de administração para empreender 
a sua carreira, transformar o seu talento em dinheiro.
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– Roman Flügel, produtor alemão que incorpora sons mais refrescan-
tes. Com produções que vão da House Music ao Techno, mostrando 
tremenda versatilidade, e usando e abusando de sintetizadores do 
Acid House.

– Rex Axes, duo israelense que mescla a vertente com muitas refe-
rências sonoras do oriente médio.

Você já escutou falar sobre o Indie Dance? Com ampla presença em sets e festas com visão un-
derground, ele é uma das muitas vertentes da música eletrônica que mostra como as referên-
cias do passado têm nos influenciado.

As informações sobre as origens iniciais do Indie Dance são um pouco vagas, mas acredita-se que 
esse movimento começou em meados dos anos 90, em solo Britânico. O estilo, que veio junto da 
explosão do movimento Pós-disco, New Rave e Electroclash, incorpora elementos da House 
Music e EBM e utiliza beats, synths e samplers do Dance Music.

Como o nome já diz, é um estilo de produções independentes, que não é pensado para agradar 
um público mais acostumado com o mainstream. As tracks são carregadas de referências da Disco 
Music e utilizam sintetizadores e arpejos sonoros mais oitentistas, que por vezes dão a sensação 
de estamos em um filme futurista dos anos 80. Faz-se uso também de elementos que mixam o 
Rock Alternativo com o Dance Eletrônico.

UmaUma característica marcante dessa vertente são os sons mais analógicos com kicks secos e grooves 
bem melódicos e repetitivos, por muitas vezes abusando de sintetizadores mais ácidos. As músicas 
do Indie Dance costumam ter menos elementos que o Nu Disco e um snare bem distintivo, muitas 
vezes acompanhado de um efeito reverberante. É um estilo de baixo BPM, variando entre 110 a 
125 batidas por minuto e, geralmente, com breaks mais extensos. Entretanto, não se deixe enga-
nar pois, apesar dos BPM’s mais desacelerados, você encontrará tracks repletas de grooves e me-
lodias que criam uma atmosfera mais dark e, ao mesmo tempo, muito dançante, com vários 
pontos de euforia.

Conheça alguns dos grandes nomes que têm contribuído para a perpetuação do Indie Dance na 
atualidade:

Foto de divulgação.

A expansão do Indie Dance e a crescente influência oitentista
nas produções atuais

https://soundcloud.com/redaxes/blue-desert-hu-alla-red-axes-remix
https://soundcloud.com/roman-fluegel/parade-damour
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Com essa maior procura por timbres voltados ao passado, é aberta uma porta para que estilos 
como Indie Dance, Nu Disco e Dark Disco ganhem mais espaços no dancefloor e a aceitação por 
um público em geral.

Para entender um pouco melhor esse anseio pelo classicismo oitentista e a difusão do movimento 
em produções mais atuais, conversamos o DJ, produtor cultural e curador musical na cena cearen-
se, Márcio Paluma.

Ele considera que é papel dos artistas fazer uma busca ao passado para trazer ao cotidiano refe-
rências que já foram importantes. Para ele, as fases da Disco, Boogie, Soul e Eletrônica permane-
cem vanguardistas até hoje, mesmo lançadas há mais de três décadas.

“Quando o mainstream entra nessa caça de referências ao passado, leva junto toda a curiosidade 
do público mais jovem ao que rolou a essa época, instigando a abrir novos panoramas que antes 
até mesmo a música Pop não explorava nos últimos tempos”, afirma.

Paluma destaca que o frescor e pioneirismo musical de produções da década de 80 podem ser 
sentidos até hoje, fazendo redescobrir sons “que poderiam ser hinos, mas nunca hitaram”.

Foto de divulgação.

Outro exemplo recente que não podemos deixar de citar é o álbum da irlandesa Róisin Murphy, 
“Róisín Machine”. Um trabalho totalmente voltado para a Disco Music, lançado em pleno 2020, 
que foi aclamado por sua estética sonora que transita entre o velho e o novo.

Foto de divulgação.

Assim como o Indie Dance, a influência oitentista está cada vez mais presente no nosso cotidiano 
e em algumas sonoridades, deixando mais claro o desdobramento da cultura 80 ‘s. Conseguimos 
analisar isso levando em consideração vários trabalhos lançados por artistas da cena Pop no ano 
passado, nos quais muitos revelaram esse interesse por referências mais antigas. Os últimos lança-
mentos de artistas consagrados da música Pop, como The Weekend, Lady Gaga e Dua Lipa, mos-
tram uma dimensão dessas intervenções nostálgicas nas produções mais atuais. Um exemplo 
dessa manifestação na cultura Pop é o videoclipe de “Let’s Get Physical Work Out” da artista Dua 
Lipa, no qual fica evidente tal referência ao observarmos o cenário e figurino que faz alusão às aca-
demias de ginástica de antigamente.

– TERR, projeto musical solo da DJ e produtora brasileira Daniela 
Caldellas. Uma das integrantes do duo Digitaria e atualmente funda-
dora da Clash Lion, label que reside em Barcelona.

https://soundcloud.com/sweetmusicofc/sets/daniel-watts-cosmetic-ecstasy
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reportagem de
Igor Fonteles.

De fato, o revivalismo oitentista chegou com força e ostenta uma influência muito marcante que, 
possivelmente, ainda nos acompanhará por muitos anos. Seja na música, moda, cinema ou qual-
quer tipo de arte, uma coisa é clara: Os anos 80 estão voltando… ou seria tudo isso um grande dé-
jà-vu?

Foto de divulgação.

A próxima tendência é desbravar esse mundo
maravilhoso sonoramente e esteticamente da
Disco e seus agregados.
Como diria Frankie Knuckles, estamos
vivenciando a Disco’s revenge!

“Prevê.

“
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Um dos DJs internacionais mais amados no Brasil, residente do selo Forever Tel Aviv, um dos 
maiores selos de festas gay do mundo, Mor Avrahami, é DJ e produtor musical há 17 anos, cole-
cionando inúmeros hits e uma musicalidade inconfundível.

Já se apresentou em grandes festivais no Brasil, como a Festa da Lili, bate um papo contando um 
pouco da sua trajetória.

Vamos começar com algumas perguntas básicas. Como você começou a tocar?

Tudo começou quando eu tinha 15 anos. Era muito ligado a house music. Eu costumava sair em 
clubes e ver DJs famosos tocando seus sons para 800, 1500, 2000 pessoas e isso me deu motiva-
ção para me tornar um DJ. Eu queria fazer isso também.

Como você começou a produzir?

Com o tempo. Aos poucos percebi que também queria tocar meus próprios materiais, então co-
mecei a criar e produzir house music. Após 2 anos, tive a oportunidade de tocar como DJ residente 
no Forum Club, em Israel. Lá eu tocava minha música todo fim de semana.

Qual foi a primeira coisa que você comprou para si mesmo quando começou a ganhar dinheiro 
como DJ?

A primeira coisa que comprei para mim foi meu equipamento de DJ: Pioneer Mixer - 2 CHN e 2 
CDJs do Pioneer 100. Toquei com ele em todos os lugares que pude. Eu comecei sozinho.

Se você tivesse que recomendar uma música para alguém que deseja entrar no mundo da 
dance music, qual você indicaria?

AA música que eu recomendo é Eric Prydz – Everyday. Essa música te deixa no clima e te dá vonta-
de de voar.

Agora vamos falar sobre você como produtor musical. O que você está usando no estúdio? 
Quais são seus plug-ins e hardwares favoritos?

No meu estúdio, estou usando muitas ferramentas e instrumentos para obter meu próprio e único 
som, como um sintetizador externo da Novation – Peak. Eu realmente recomendo esse. Ele conse-
gue um som muito quente e profundo para linhas de baixo e com leads muito bons. Além disso, 
estou usando Diva, Serum, Dune3 e Sylenth. Gosto muito desses quatro, cada vez eu fico surpre-
so como eles são bons! Meu software DAW é o Cubase.

Foto de divulgação.

A força da Dance Music de Israel
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Você tem muitos fãs aqui no Brasil. 
Que momentos te marcaram com o 
público brasileiro?

UmUm momento que me lembro é de 
dois anos atrás, quando me apresen-
tei no Rio de Janeiro e um fã veio de 
um estado de muito longe no Brasil 
apenas para me encontrar nos basti-
dores do festival. Ele fez uma camisa 
com uma foto minha e me levou 
alguns outros presentes. Isso me em-
polgou bastante. Então, novamente, 
obrigado.

A cena brasileira é bem diferente, 
musicalmente falando. Quando você 
toca aqui, você faz alguma alteração 
ou adaptação no seu set?

Claro, em todo show do Brasil venho 
preparado. Sei que no Brasil as pesso-
as gostam muito de batidas e muito 
ritmo, menos breaks e mais vibe. Por 
isso, sempre me certifico de incluir 
isso em meu set, junto com meus ma-
teriais.

Foto de divulgação.

Você e Yinon Yahel trabalham bastante juntos. O que ele faz no estúdio que você realmente 
admira?

Yinon é um grande irmão para mim. Eu o admiro há muitos anos. O som dele é incrível, ele está 
sempre cheio de inspiração para aprender e eu sempre aprendo com ele.

Qual foi o momento de maior orgulho da sua carreira?

QuandoQuando me apresentei no Charles Clore Park, em Tel Aviv, para 30.000 pessoas como parte das 
festas do Eurovision Village. Meus pais estavam na platéia assistindo ao meu show. Não há pala-
vras para descrever a emoção e a “euforia” em que eu estava. Simplesmente incrível.

O Lockdown durante a pandemia aumentou sua criatividade ou você usou esse período para 
buscar outros projetos?

O lockdown ampliou minhas criações, são tantos materiais novos que estou esperando para poder 
retornar aos palcos com minhas novidades. Eu abraço o período e aprecio cada momento. Optei 
por olhar para este período como um lugar bom e não um lugar de tristeza. Eu sou uma pessoa po-
sitiva e optei por aceitar da melhor forma. Durante o ano passado, também desenvolvi outro pro-
jeto meu chamado MOLLA, projeto de Melodic House & Techno. Então não há nada melhor do 
que isso, eu tenho 2 projetos meus nos quais eu coloquei tudo de mim.

O que podemos esperar de você nos próximos meses?

Esperem muitos materiais novos, com muita vibe e beats e também um novo projeto meu, que 
espero que gostem. Sinto saudades de todos e sempre me sinto em casa no Brasil. Aguardem o 
momento certo e estarei dando o play para todos vocês.

Como você se mantém motiva-
do e inspirado para criar músi-
cas novas e cheias de energia?

Sou uma pessoa muito positiva, 
alegre e cheia de energia. Vivo e 
respiro música todos os dias. 
Sempre gosto que meus colegas 
de trabalho me dêem alguns con-
selhos, ouçam opiniões e rece-
bam críticas construtivas.

Como você encontra inspira-
ções para sua música?

Sempre adoro ouvir música de 
outros artistas e me inspirar. Seja 
no som ou na produção. Às vezes, 
dar uma boa caminhada com 
bom tempo e pensar no que 
posso fazer para as minhas próxi-
mas faixas.Foto de divulgação.
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reportagem de
filipe guerra.

Sua faixa “Pyur” foi um grande sucesso no Brasil e, por ser totalmente instrumental, foi usada 
em uma infinidade de mashups. Qual é a sua opinião sobre isso?

Pyur é meu hino, sempre digo isso. Essa faixa me trouxe muita exposição e até hoje vejo muitos 
DJs ainda fazendo mashup. É muito empolgante para mim, especialmente que é uma faixa instru-
mental sem vocais que é muito difícil de fazer, e se tornar um sucesso. Quanto aos mashups, fico 
feliz com isso, permite que cada DJ escolha qual música ele gosta de colocar junto com minha 
faixa. Já ouvi mais de 100 versões de Pyur.
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One of the most beloved international Djs in Brazil, a resident of the Forever Tel Aviv label, one 
of the biggest labels of gay parties in the world, Mor Avrahami, has been a DJ and music producer 
for 17 years, collecting numerous hits and an unmistakable musicality.

He has performed at major festivals in Brazil, such as Festa da Lili, and  he talks about his career.

Let’s start with some basic questions. So how did you start DJing?

ItIt all started when I was 15 years old, I was very connected to house music. I used to hang out in 
clubs and see very famous dj’s playing their sounds to 800, 1500-2000 people and Thats what gives 
me the drive to become a DJ. I wanted to do it too. 

How did you start producing?

With the time.. I Slowly realized that I also want to play my own materials. So I started creating and 
producing house music. After 2 years I got the opportunity to play as a resident DJ in Forum Club, 
Israel. There I played every weekend my music.

What was the first thing you bought  yourself when you started making money as a DJ?What was the first thing you bought  yourself when you started making money as a DJ?

The first thing that I bought for my self when I started making money was my DJ equipment: Pione-
er Mixer - 2 CHN and 2 CDJ’s of Pioneer 100. I played with it everywhere that I can. I was by my 
own.

If you had to recommend one song for someone seeking entry into dance music, what would 
you give them?

TheThe song that I recommend is Eric Prydz - Everyday. This song just puts you in the mood and 
makes you want to fly.

Now let’s talk about you as a music producer. What are you using in the studio? What are your 
favorite plugins and hardwares?

InIn my studio I’m using in many tools and instruments to get my own and unique sound such as ex-
ternal synthesizer by Novation – Peak. I really recommend this one. He got very warm and deep 
sound for bass-lines and really nice leads. Besides that, I’m using Diva, Serum, Dune3 and Sylen-
th.. I really liked those four, every time they surprising me how good they are! My DAW software is 
Cubase.

Publicity photo.

The Power of Dance Music in Israel
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You have many of fans here in Brazil. 
What moments marked you career 
with the brazilian crowd?

OneOne moment I remember is actually 
from two years ago when I performed 
in Rio de Janeiro and a fan came from 
a far end of Brazil straight to Rio to 
meet me behind the scenes at the fes-
tival, he made me a shirt with a picture 
of me and some other gifts. It really 
excited me. So again, thank you.excited me. So again, thank you.

The Brazilian scene is quite diffe-
rent, musically speaking. When you 
play here, do you make any changes 
or adaptations in your set?

Of course, at every show in Brazil I 
come prepared. I know in Brazil 
people really like drums and a lot of 
rhythm, less breaks and more high 
vibes. So I always make sure to incor-
porate it in my set alongside my mate-
rials.

Publicity photo.

You and Yinon Yahel work really closely together. What’s something he does in the studio that 
you really admire?

Yinon is a big brother for me. I admire him for long years. He’s sound is amazing, he is always full 
of inspiration to learn from and I always learn from him.

What’s been the proudest moment of your career?

ThatThat I performed at Charles Clore Park in Tel Aviv in front of 30,000 people as part of the Eurovision 
Village parties. And my parents were in the audience watching my show. There are no words to 
describe the emotion and the “high” I was in. Simply amazing.

Has the lockdown increased your creativity, or have you used this period to pursue other pro-
jects?

The lockdown has also amplified my creations, there are so many of my new materials that I am wai-
ting to return with them to the big world. I embrace the period and appreciate every moment. I 
chose to look at this period from a place of good and not from a place of sadness. I am a positive 
person and chose to take everything for granted. Over the past year I have also developed another 
project of mine called MOLLA, it’s about Melodic House & Techno. So there is no better than that, 
I have 2 projects of mine which I put all myself in.

What can we expect from You (Mor Avrahami) in the next months?

ExpectExpect a lot of new materials, with lots of high vibe and beats and also a new project of mine that 
I hope you all gonna like. I miss you all and always feel at home in Brazil. So waiting for the moment 
to come and press play for all of you.

How do you constantly stay mo-
tivated and inspired to create 
such fresh and energetic tunes?

I am a very positive person, happy 
and energetic. I live and breathe 
the music every day. I always like 
my closers to get me some 
advice, hear opinions and get 
constructive criticism.

HowHow do you find inspirations for 
your music?

II always love to hear music from 
other artists and get inspired. 
Whether it’s in sound or in pro-
duction. Sometimes to have a 
nice walk in good weather and 
think what can I do for my upco-
ming next tracks.

Publicity photo.
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reporting by
filipe guerra.

Your track “Pyur” was a great success in Brazil, and because it is totally instrumental, it was 
used in a multitude of mashups. What is your opinion about this?

Pyur is my anthem, I always say that. This track brought me a lot of exposure and until this day I 
see that lot’s of Dj’s still plating it. It’s very exciting to me especially that it’s an instrumental track wi-
thout vocals that it’s very hard to make a track without vocals to be a hit. As for the Mashups, I’m 
happy about that, it let every DJ choose which song he likes to put on my track. I have heard more 
than 100 versions of Pyur.
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E agora, quatro perguntas pra gente conhecer um pouco mais do que esse GRANDE pensa!

Qual a maior dificuldade que você encontrou para se posicionar no mercado?

AA maior dificuldade que enfrentei ao me posicionar no mercado foi quando eu resolvi vir para São 
Paulo em 2014, ao mostrar que aquilo que eu defendo musicalmente falando, um som diferente, 
de ter uma identidade, não seguir uma linha mercadológica, porque funciona, claro, novamente, 
não vou dizer pra um DJ ser o “diferentão” não, acho que se você está inserido num mercado, tem 
que segui-lo, mas não pode deixar com que o mercado lhe domine e dite o que deve ou não ser 
feito.

AcAcredito que tem sim, como conciliar a sua identidade musical, a sua perspectiva com o mercado. 
Naquele momento, em 2014, funcionou muito pra mim, tive a oportunidade, graças a essa con-
fiança no meu trabalho, de rodar o Brasil mostrando o meu trabalho. As pessoas pediam pra ouvir 
o meu som e, quando a pista pede pra você uma música da sua autoria é algo gigantesco, porque 
é muito mais fácil um DJ chegar pra você e pedir: Ah, toca a sua versão, toca isso, toca aquilo, mas 
quando você escuta da pista, é demais.

…acho que se você está inserido num mercado,
tem que segui-lo, mas não pode deixar com que
o mercado lhe domine e dite o que deve ou não
ser feito. “Elias Rojas.

“

Paraense, atualmente residindo em São Paulo, começou sua carreira aos quinze anos assumindo 
sua primeira residência como DJ em uma festa Matinê da Rádio Jovem Pan, chamada Barrados no 
Baile (Belém/PA). Ao longo dos quatorze anos de carreira, Elias se apresentou nos quatro cantos 
do país, em grandes clubs e festas como Aloka Club (SP), Bubu Lounge (SP), Disel (GO), The Club 
(SP), Tunnel (SP), Weekend Club (SP), Tic Tac (SP), Magic (SP), Cremagia (SP), Halloween-Erica 
Lins (GO), considerada a maior festa do Centro Oeste brasileiro, entre outros diversos selos. Além 
do extenso currículo de Gigs, trabalhou como produtor musical ao lado de vários artistas nacionais 
e e internacionais de realce mundial como: Altar, Cajjmere Wray, Jeanie Tracy, Joelapussy, Jose 
Spinnin, Las Bibas de Vizcaya, Lula, Maya Karunna, Razor N Guido e Robbie Rivera.

Um gênero de música eletrônica que foi cari-
nhosamente – há quem discorde – apelidado de 
“Tribal House” hoje é conhecido mundo afora 
como “Groove House” e, dentre os diversos ar-
tistas brasileiros que possuem uma extensa ba-
gagem dessa sonoridade, escolhemos um que 
é muitíssimo querido e conhecido nas festas 
LGBTQIA+, ELIAS ROJAS!

O cara é DJ, produtor musical, advogado e pes-
quisador na área de Filosofia Política e Moral; 
por essas quatros delegações, devemos pressu-
por que esta seja uma pessoa um tanto criterio-
sa, né?

Elias é um dos produtores musicais brasileiros 
que coleciona dezenas de suas músicas assina-
das por labels de grande relevância para o mer-
cado da música eletrônica mundial, tais como 
Tommy Boy, Juicy Music (Armada Music), Poo-
lEMusic (Congos Records), NewLight Records, 
Bearlin Records e Freak StarZ Records, por
tanto, é sem dúvida um carro chefe quando o 
assunto é Groove / Tribal House BRASILEIRO. 
Um dos maiores episódios de sua carreira como 
produtor foi o lançamento de seu EP “Primiti-
va” pela gravadora Xumba Recordings (label 
que alcançou o topo de vendas do gênero 
FUNKY / GROOVE / JACKIN‘ HOUSE no Bea
tport).Foto de divulgação.

Groove House do Brasil tem nome e chama-se ELIAS ROJAS!



50

Fugindo um pouco do “Elias DJ” e adentrando ao seu lado Produtor. Qual a sua opinião sobre 
o cenário brasileiro?

O cenário brasileiro musical é uma questão muito delicada e aqui  quero deixar bem claro que  não 
tenho nada contra nenhuma sonoridade, pelo contrário, acho que as pessoas tem que exercitar a 
sua sonoridade independente se “é mais do mesmo”, se é isso ou aquilo, se é meme, se não é.

AcAcredito que a criatividade é algo que não deve ter limite, não tem que ter mordaças, sabe? Criati-
vidade é uma força da natureza que precisa ser exercida a qualquer momento, não tem como ser 
controlada. A criatividade é algo que flui naturalmente e ponto final.

Penso que o cenário brasileiro está bem saturado porque muitos produtores estão fazendo a 
mesma linha. Estão produzindo o mesmo material, o mesmo produto. Em consequência, como 
qualquer coisa na vida em exagero, chega ao momento que cansa, né?

Criatividade é uma força da natureza que
precisa ser exercida a qualquer momento,
não tem como ser controlada.

“Elias Rojas.
“

E mesmo quando é lançado no streaming ou numa loja digital, não conseguia acreditar que aquilo 
estava acontecendo, porque é algo que eu almejava muito ao ponto de falar: não, isso aqui é im-
provável, é impossível, mas quando você menos espera, tá acontecendo.

A pessoa gosta do seu som, gosta da identidade musical e ela ali, naquele momento, faz uma 
aposta nisso. E isso é muito bom. E estar no meio deles é maior ainda. Tive oportunidade de traba-
lhar com o Robbie Rivera em algumas faixas. Também tive oportunidade de trabalhar com um gi-
gante daqui do Brasil, como Altar, que pra mim, dos projetos da Tribal House, são os maiores, e 
isso é indiscutível. Penso que eles são os maiores influenciadores musicais que nós poderíamos ter 
e, sem dúvida, são os melhores, a maior referência que poderíamos ter.

E, cara, trabalhar com essas pessoas, hoje, pra mim, é um regozijo muito grande. Eu não teria nem 
como conseguir, na verdade, explicar o que é estar com eles e eles estarem comigo, compartilhan-
do trabalhos, enfim, é maravilhoso.

Como foram as suas reações ao ver seu trabalho sendo 
tocado por grandes nomes e “A imersão no meio 
deles”?

CompartilharCompartilhar com eles essa experiência, no começo, foi 
espantoso, porque é o que eu digo pra todos os meus 
amigos, no início de tudo, o sonho que eu tinha e até hoje 
ainda é o meu maior sonho que consegui realizar: era pro-
duzir algo que fizesse alguém dançar, que deixasse 
alguém feliz, entende? Que aquela música fizesse a dife-
rença na noite da pessoa !

E, felizmente, consegui isso há muitos anos e disse: o que 
vier daqui pra frente é lucro, sabe? Mas mesmo assim, 
claro, não diminuindo as minhas outras conquistas que 
vieram após isso, porque foram graças a muito esforço. 
Ver esses grandes nomes me dando o suporte, tanto do 
Brasil, quanto fora, tocarem as músicas, me chamarem pra 
remixes, assinar contratos com gravadoras gigantescas, 
issoisso é monstruoso, porque é um impacto que, de primei-
ra, você não acredita.

Foto de divulgação.

Em 2015, quando toquei no aniversário do Leandro Ribeiro, na extinta boate Diesel, em Goiânia, 
eram mais ou menos 3:00am quando comecei meu set e durante o percurso até a cabine, surgiu 
uma pessoa da pista (público), com uma lista das minhas músicas, aquilo me deixou muito choca-
do, muito mais ainda, porque eram músicas originais, não eram remixes, entende? Porque quando 
você faz um remix de divas (se assim posso chamá-las), é muito mais fácil da pessoa ter acesso, 
porque ela já é fã de um material de proporções gigantescas, mas quando é uma música original 
sua, nossa, é inexplicável! Nesse dia, toquei até às 9:00am, foi um long set de muito valor para 
mim, foi uma experiência muito impactante.mim, foi uma experiência muito impactante.

A dificuldade que tive, eu sei que vou enfrentá-la novamente, por estar retornando como DJ e Pro-
dutor em SP em 2021, justamente por chegar com uma sonoridade diferente e com a minha identi-
dade musical e tentar mostrar mais uma vez que pode ser, pode funcionar, porque a pista precisa 
de algo diferente. Consumir só aquilo que já existe? Chega! Uma hora que cansa. Acho que o dife-
rente tá aí pra isso, justamente, para colocar um outro sentido, um outro gosto na pista de dança…
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Aquela última pergunta genérica: o que você “não aconselha” aos novos DJs e produtores 
que se inspiram no Elias?

Na nossa cena, pelo menos é uma percepção que tenho, a sonoridade do Tribal House em si, está 
muito cansada, não por ser ruim, pelo contrário, se fosse isso eu não produziria tribal até hoje, mas 
vejo que a massa dos produtores tem trabalhado de uma mesma maneira, de uma mesma forma, 
usando uma mesma equação há muito tempo e é isso que se torna cansativo e desgastante.

EE o que “não aconselho” aos novos produtores é seguirem essa maré. Não usem esse mesmo ca-
minho, aconselharia também que pesquisem novas sonoridades, estudem bastante música, 
porque isso é necessário, mas aqui eu não estou falando: deve estudar a história da arte, a história 
da música, não. É bom ter o mínimo, saber o básico, entende? Você não precisa saber a história 
de Chopin. Não, pelo amor de Darwin. Estuda a esse nível quem quer, por questões particulares 
ou acadêmicas, mas enfim, é necessário ter o mínimo.

E aos DJs que se inspiram no meu trabalho, o que “não aconselharia” é não se inspirarem apenas 
no meu trabalho, mas buscarem outras referências, outras sonoridades e criem a sua própria iden-
tidade que é o mais importante de tudo, na minha perspectiva. Saber investir seu tempo, por 
exemplo: se fulano fez remix de uma música que há tempos não é visitada, não faça ela, procure 
outra da mesma época com o mesmo apelo, saiba investir seu tempo e criatividade, seu estudo.

Foque em criar a sua marca, sua identidade musical, ter seu próprio som, sabe? Usem os produto-
res que lhes inspiram e criem a sua arte, mas não criem as suas artes pautadas na identidade deles. 
Crie a sua arte pautada naquilo que  acredita.

…se fulano fez remix de uma música que há
tempos não é visitada, não faça ela, procure
outra da mesma época com o mesmo apelo,
saiba investir seu tempo e criatividade,
seu estudo.

“Elias Rojas.

“

Produzir algo com timbre bacana, um timbre diferente, arriscar mais. Enquanto não houver essa 
pauta, não houver esse pensamento, continuará sendo cada um por si, entende? É assim que en-
xergo, é cada um por si, faz o seu e tudo bem. Não que isso esteja errado, que cada um faz aquilo 
que quer, cada um produz aquilo que se identifica, assim como sempre foi. E isso de: “cada um 
por si”, não julgo.

Percebo que tudo isso que citei são os fatores que contribuíram para que o cenário musical se tor-
nasse muito cansativo, mais do mesmo, porém, existem várias de produtores que fazem a diferen-
ça, que produzem algo diferente ou até mesmo, alguns que estão produzindo “mais do mesmo”, 
estão fazendo uma sonoridade boa, uma sonoridade legal, essa é a minha análise!

O consumo da arte entre as gerações vai mudan-
do muito, é cíclico, entende? E a gente tá num 
momento de informação. Uma aceleração de in-
formações que não tem freio, além de ser difuso. 
Hoje, o consumo da música é muito mais frenético 
do que era há dois anos, há cinco anos. Hoje con-
sumo uma música diferente do que consumia 
ontem. A informação causa isso, o acesso à infor-
mação muito mais.

Vejo que os produtores deveriam sim, pesquisar 
um pouquinho mais pra poder servir algo diferen-
te, não é mudar o set, não é mudar a própria iden-
tidade musical, mas acho que é sair um pouqui-
nho da zona de conforto, para poder servir um 
pouco melhor.

Acredito que devemos nos adaptar sim, pelo 
menos pra quem é, de fato, profissional e eu 
tenho certeza que existem vários no nosso cená-
rio, o produtor musical ou DJ que é profissional, 
consegue se adaptar, ver uma sonoridade boa, 
ver um remix diferente, um original legal, sabe?

Foto de divulgação.
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Robbie Rivera feat. Linney
Stardust (Elias Rojas Remix)

Elias Rojas
The Real Drums (SET MIX)

Elias Rojas
Primitiva (Original Mix)

Clique para ouvir:

Aqui listamos para vocês duas músicas e um set 
mixado do DJ e Produtor:

Foto de divulgação.

reportagem de:
samuel grossi.

https://open.spotify.com/album/0jQ1Rap7lMv3N1GNg4Yfyb?highlight=spotify:track:0vxiC3o7P71p4mm9HCcap8
https://open.spotify.com/album/5rQ6GyHzs4OMoN246Tr8rK?highlight=spotify:track:7My9ZH41MmwqWSdvNIGb2g
https://soundcloud.com/rojaselias/elias-rojas-the-real-drums-set-mix
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Na busca por espaço onde possam mostrar seu trabalho, artistas se unem para criar seu próprio 
meio de fazer acontecer. A cena de música eletrônica brasileira existe há algumas décadas e nesse 
espaço de tempo diversos núcleos surgiram, parcerias com o objetivo de abrir portas, porém 
muitos artistas carecem de uma oportunidade. Como a minha vivência na cena Techno é grande, 
escolhi esse estilo para desenvolver essa pauta.

OO Techno está nas pistas desde meados dos anos 80 e nos últimos anos o estilo vem apresentando 
novas sonoridades. Algumas mais obscuras, outras que mesclam um groove nas linhas de baixo a 
melodias repetitivas e também vertentes que exploram melodias hipnóticas em sua composição. 
Esse movimento vem tomando uma proporção interessante no Brasil, vejo artistas surgindo o 
tempo todo!

AA cidade de São Paulo lidera quando o assunto é quantidade de artistas e coletivos focados nesse 
estilo. Outras cidades como Campinas, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro e cidades catarinenses 
vem emergindo logo atrás da capital paulistana.

InspiradosInspirados por esse movimento, DJs e produtores vêm fundando coletivos para se inserirem nesse 
meio. Um coletivo abrange diferentes frentes, como organizar uma festa, aonde esses artistas tem 
a oportunidade de ter um contato direto com o público mostrando sua arte, administrar uma Label 
e é uma ferramenta ótima para explorar o trabalho de produtores musicais e mostra-lo para o 
mundo e também fazer a curadoria de um podcast, espaço que explora o trabalho de diversos ar-
tistas, como DJs.

Conversei com alguns amigos do meio e colhi algumas informações a respeito.

Um deles foi o Madazio do Coletivo paulistano Under Division, que me falou sobre desafios e ma-
neiras de se conduzir o projeto.

O coletivo comentou que após um bom tempo frequentando eventos do tipo eles se jogaram no 
mundo da mixagem. A galera da Under Division aprecia uma linha de techno pesada, percebendo 
a carência de eventos voltados para esse segmento, resolveram fortalecer fundando seu próprio 
Núcleo.

ElesEles trabalham com 3 frentes principais, festa, gravadora e podcasts, além de ações como Live 
streams e entrevistas no Instagram “UD Talks” e no período pré-pandemia acontecia a UD Lab 
uma vez por mês no formato “bar /pista”.

As atividades são divididas entre eles. Murilo Leão faz a curadoria dos podcasts, a administração 
da label fica por conta de Madazio e Pedro Pimenta com o apoio de Matheus Brizola e a engenha-
ria de som fica nas mãos de Matheus Rocha e Alex TB, todos os integrantes atuam como DJs e 
produtores musicais.

ElesEles relatam que encaram diversos desafios para manterem o projeto na ativa, como buscar por 
novidades para poderem se destacar em meio ao mercado e manterem contatos com diferentes 
artistas internacionais e nacionais.

Perguntei a eles como foi o processo de criar uma personalidade/identidade para o coletivo, Ma-
dazio disse que a identidade sonora foi formada em cima dessa paixão pelo Techno pesado já a 
identidade visual foi construída em cima da mitologia nórdica.

Coletivos
e sua
importância



54

Tiago Jeronimo:
colunista i.d.

Os núcleos se comunicam entre si abrindo portas, trocando figurinhas, todo esse movimento fo-
menta a cena brasileira que vem se expandindo e buscando cada vez mais um reconhecimento da 
cena europeia! Alguns produtores com quem conversei tem como objetivo mostrar para artistas 
europeus que aqui no Brasil, temos bastante conteúdo interessante a oferecer, assim eles podem 
trazê-los para tocar aqui e serem levados para mostrar seu trabalho lá no velho continente.
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cadu bondezan:
colunista vozes.

É o mesmo caso daqueles que julgam corrupção, mas que furam fila ou que ficam com o troco 
errado.

É claro que não podemos ignorar que vivemos numa comunidade patriarcal, machista, homofóbi-
ca e racista, mas é preciso ter critério para qualquer apontamento. Afinal, a causa desta sociedade 
tão autodestrutiva que temos no Brasil é justamente a falta de amor e de empatia.

Além disso, a nova onda é a de fake news (as famosas mensagens com informações falsas), por isso 
é preciso conhecer a veracidade do acontecido e também o contexto do qual o ato foi retirado.

É muito comum termos frases colocadas na voz de pessoas e que foram retiradas de um contexto 
onde as mesmas frases tinham um significado completamente diferente do que foi exposto.

Como consequência do disparo destas mensagens, muitos perdem visibilidade nas redes sociais 
(o que pode significar perda de subsistência), prejuízos morais, abalos psíquicos e até suicídio. Já 
pensou nisso?

Sim,Sim, é preciso acabar com alguns discursos repugnantes muito comuns nos tempos atuais, mas 
existem formas jurídicas e legais para tanto. Além, é claro, da possibilidade de usar aquele aconte-
cimento para ensinar milhares de pessoas a conduta correta, de provocar uma reflexão e, por que 
não, uma mudança.

Dar uma sentença sem o direito de defesa é tão grave quanto o discurso e isso simplesmente 
porque pode não ser verdade ou algum entendimento deturpado.

Fora a hipocrisia, não é?! Ah… a hipocrisia!

Cansei de ver no Twitter o cancelamento de pessoas que estão tocando na quarentena por outras 
que vivem em aglomeração, de pessoas que cancelam artistas por assumirem a sexualidade e se 
apresentarem no Grindr com “fora do meio”, cancelamentos por conta de discursos racistas feitos 
por pessoas que postam frases nojentas ou que exercem o preconceito na maior parte dos seus 
atos e nem vou falar dos cancelamentos referente aos padrões porque já demonstrei meu repúdio 
sobre este tema em outro texto.

Menos, pessoal. Muito menos.

Pratique a empatia e ensine pelo amoPratique a empatia e ensine pelo amor.

O mundo seria lindo se cada um olhasse para si antes de olhar para o próximo. 

Este texto é dedicado aos perfeitinhos, senhores 
da razão e que se julgam capazes de determinar 
o destino do próximo com base nos seus concei-
tos de moral e de costumes; estes que muitas 
vezes nem são exercidos pelo próprio na prática.

Foto por: Samuel Ribeiro.

a cultura do
cancelamento
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Eu sou uma pessoa extremamente irritável. Eu sei, é um hábito terrível. Mas vivemos num mundo 
complicado, gente. Como não se irritar ao assistir meia hora de jornal?

Mas eu vim falar de algo mais palpável. Sabe aquela pessoa que te irrita só por existir? Ou 
aquela que te magoou tanto que dentro de você só existe raiva? Traições, grosserias, mau 
humor, comentários desnecessários? Pois é. Vim falar deles.

SemSem aqueles que nos irritam, nunca teríamos a oportunidade de melhorar. Quando a gente olha 
pra alguém, em geral, estamos olhando para nós. Nós somos mais importantes, nós estamos sen-
tindo, nós somos autocentrados.

Quando você pensa muito na pessoa que te machucou, seu fluxo de pensamento está nela, então 
quanto mais você quer se desvencilhar, mais apegada a ela você se encontra.

Vamos focar nessa pessoa: ela também está querendo ser feliz e o método dela tentar fazer 
isso pode ser querer diminuir o outro, ou seja, ela está mal, né? Ninguém faz isso estando bem. 
O pior que você pode fazer é apontar o dedo pra ela, porque aí você se transforma nela. Você tem 
a chance de escolher amor e compaixão.

Você pode pensar: eu te odeio, penso em várias coisas ruins, você errou, MAS, ao mesmo tempo, 
em outra camada, eu vou morrer, você também, a vida é difícil pra todos nós, e eu desejo que você 
seja feliz. Que essa pessoa realmente irritante mereça a felicidade tanto quanto eu mereço.

PodemosPodemos começar com as pessoas que temos relacionamentos menos difíceis e ir aumentando de 
grau. Por intermédio delas, podemos enxergar com clareza nossas defesas. Nesse caso, você pode 
pensar desde a sua irmã que não lava a louça até aquela que te traiu da pior forma.

Você vai ter problemas, não será fácil, mas você vai ter uma mente que vai conseguir gerar mais 
amor e compaixão. O ponto principal é aprender a amar sem preconceitos, sem viés, sem orgulho, 
e assim fazemos amizade com nossos medos.

AmarAmar sem preconceito e sem viés não é aceitar tudo que o outro faz mas sim por amor falar “isso 
aí não”, e então desejar que ele se ilumine no caminho.

Se você tem um ódio por um ser e não conseguir praticar esse amor sem preconceito, tudo bem, 
não é do dia pra noite, você já está tendo a sabedoria de que isso existe em você e o processo já 
está em andamento.

VVocê prefere ser feliz ou estar certa? Você tem a oportunidade de resgatar sua vida toda de volta 
que você colocou na mão do outro. Você aprende a bloquear o contato. Impedir que ele faça mal 
a você e ao mesmo tempo amar.

Você pode chamar a pessoa na sua cabeça e pensar que tudo que ela faz é na tentativa de ser feliz 
e desejar a felicidade. Porque a verdadeira felicidade não virá do ciúmes, do orgulho, da vaidade, 
do abuso, da crítica, então fica lógico que se você deseja a felicidade, você automaticamente liber-
ta tudo isso.

um pedido
de
compaixão
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tatiana fernandes:
colunista vozes.

E o que é felicidade genuína? É uma mente livre de todas as ilusões, é a felicidade daquilo que é 
possível, amor e felicidade são inseparáveis. Os seres mais felizes são os que mais amam. Para isso, 
você precisa descobrir as causas da felicidade pra você poder desejar pro outro. Esse é o caminho.



58

Vamos falar de política?

De acordo com o site, Brasil Escola, Política é a atividade desempenhada pelo cidadão quando 
exerce seus direitos em assuntos públicos através da sua opinião e do seu voto.
A palavra política tem sua origem na palavra grega “polis” que significa “cidade”. Neste sentido, 
determinava a ação empreendida pelas cidades-estados gregas para normalizar a convivência 
entre seus habitantes e as cidades-estados vizinhas.
AA política está em tudo, em todas as nossas relações. Ela influencia diretamente o nosso dia-a-dia. 
Se temos água encanada e o quanto pagamos por ela. Se podemos transitar para um lado e para 
o outro com segurança. Se podemos comprar arroz nacional ou importado e o custo dele para o 
nosso bolso. Nossos contratos de trabalho são afetados pela política, entre inúmeras outras situa-
ções que nos envolvem.
Por isso, negar a política em nossa vida é negar nossa responsabilidade sobre as coisas que acon-
tecem no nosso cotidiano. Temos responsabilidades a cumprir, mas parece que não queremos nos 
dispor delas.
Por outro lado, eu tenho a leve impressão que os políticos que escolhemos para nos representar 
na esfera pública nos enxergam como personagens figurantes de seriado adolescente, aqueles 
que só servem para dar o tom de realidade às estórias descabidas de personagens mal criados.

Será que eles sabem qual é sua real função em seus cargos?

Sinceramente, parece-me que não fazem a mínima ideia. Cargo público não serve para o benefício 
particular e sim para o desenvolvimento de uma sociedade. Queimar lixo, aumentar tarifa de água, 
aumentar número de vereadores, vetar lei anti-homofobia, proibir bebidas alcoólicas em espaços 
públicos sem consultar os cidadãos, isso é inconcebível, é anticonstitucional, é falta de competên-
cia para gestar.

Ética;
Respeito;
Honestidade;
Seriedade;
Inteligência;
Sobriedade.

E, no mínimo, entender o que é Política. Conhecer seus deveres e os direitos dos cidadãos.
Leia um pouco mais a respeito deste assunto neste link: brasilescola.uol.com.br/politica

Thiago saveda:
colunista vozes.

Hoje passei uma parte da minha tarde lendo 
sites de notícias sobre o Brasil. Confesso que 
é um exercício intenso para tentar manter a 
sanidade, enquanto se lê as linhas de cada 
matéria sobre educação, saúde, economia, 
trabalho, sociedade de modo geral.

AtéAté agora estou chocado com a quantidade 
de absurdos praticados pela gestão pública 
com o aval de servidores, políticos e popula-
ção em geral. São casos e mais casos em que 
o bem comum de uma sociedade não é o 
foco. O cidadão, que deveria ser o centro das 
ações políticas de uma administração pública, 
acabaacaba se tornando somente o ser com dedos 
para apertar as teclas das urnas.

SOBRE
POLÍTICA

https://brasilescola.uol.com.br/politica
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