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E.Love Party White.
Foto: Giuseppe.

E.Love Party White com Joe Welch.
Foto: Guiseppe.

Apresentamos a vocês a história desse mais novo DJ que está pronto para a volta dos eventos pós 
pandemia. Confira agora entrevista especial com o DJ Dennys Pavani:

Dennys, você ama a “noite” e seus eventos, não só como público, mas também como produtor 
de eventos. Fale um pouco dessa vivência com a cena eletrônica num todo. 

  Tive inicio em 2004, aqui em Jundiaí mesmo, trabalhando na Boate Friends Dance Bar, que depois 
virou Fashion Night do meu amigo Rodrigo Robertoni, e depois de uns anos, em Maio/2012, eu e 
o Tulio Fernandes demos início ao projeto E.Love Party, as sexta-feiras, no Vr Club, na Av. 9 de 
Julho. Na inauguração paramos a avenida 9 de Julho de tanta gente do lado de fora rsss, tivemos 
show com a Natalia Damini, na época era referência eletrônica, o sucesso foi tanto que logo depois 
de outras edições, no mesmo club migramos para os sábados com o E.LOVE CLUB, com uma 
mega White Party com a cantora Joe Welch e em novembro de 2013 tivemos o E.LOVE FESTIVAL 
com com Wanessa e a Nikki, Paulo Pringles entre outros artistas.

Conheça Dennys Pavani, que assim 
como a Colors DJ nasceu durante uma 
pandemia

OO DJ Dennys Pavani é uma das marcas 
que surgiram nessa pandemia da Covid-
-19, que, assim como a Colors DJ, 
soube aproveitar bem o momento de 
escassez e se jogar numa história nova, 
buscando se profissionalizar com uma 
das maiores DJs brasileiras da atualida-
de, no Curso para DJs Anne Louise 
(CAL-SP).

Dennys William Pavani Duarte, 36 anos, 
natural de Jundiaí e amante da vida no-
turno há mais de 18 anos. Foi produtor 
de eventos por quase dez anos, se 
formou em Administração, além de 
seguir os estudos se especializando em 
Gestão de Negócios, resolvendo juntar 
todatoda essa vivência com a vontade de 
“passar o tempo” com algo produtivo e 
que traria alegrias durante a pandemia, 
mas dando de cara com sua mais nova 
paixão, a profissão deejay.

Cria da pandemia

https://www.cursosparadjs.com.br/dj
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aprendi o básico sozinho, acabei gostando da brincadeira, foi aí que a DJ Anne Louise me deu 
aulas, lá em Salvador ela tem a escola de DJs a CAL, aqui em São Paulo como somos amigos e na 
quarentena estávamos todos em casa, fizemos aulas na casa dela, o que foi muito interessante, por 
eu já estar na noite a um bom tempo e ela também, rolou a afinidade nas aulas, de conhecer a 
noite, saber como ela funciona, e a peça chave da noite que é o DJ, costumo brincar que o DJ é o 
coração da festa, se alí parar acabou tudo. Nisso lancei, na aula final, meu set ÊXTASE, que deu 
uma repercussão que eu nem imaginava que iria ter, vários amigos e desconhecidos, vieram me 
elogiar pelo trabalho que tinha sido apelogiar pelo trabalho que tinha sido apresentado.

E depois dessa história toda com a música 
eletrônica e os eventos, eis que você se 
depara com a vontade de se tornar um 
DJ, mas a princípio nem era a sua intenção 
inicialmente ao fazer o curso, não é 
mesmo? 

Real….hahaReal….haha foi uma surpresa a repercussão, 
na verdade em 2004 quando comecei na 
noite cheguei a fazer aula de DJ, mas parei 
pois estava focado em faculdade e trabalho 
naquela época, como tenho vários amigos 
DJs, e a pandemia veio para ficarmos em 
casa, me senti que precisava fazer algo para 
meme ocupar neste período e me distrair já
 que não se podia sair de casa, comprei uma 
controladora, fui pegando algumas dicas e

Dennys, Marcio Miguel e Paulo Pringles - Programa TV.
Fonte: Acervo pessoal do DJ.

E.Love Festival - Paulo Pringles.
Foto: Bitman.

E.Love Festival - Dancers.
Foto: Bitman.

E.Love Festival - Wanessa e Nikki.
Foto: Bitman.

Ouça o SET:
Êxtase

https://soundcloud.com/dennyspavani/extase
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Divulgação do Only Fans Set. - Fotos: Reprodução / Instagram.

Mas ficamos curiosos para saber da sua infância e adolescência musical também. O quanto 
essas fases da sua vida também te influenciaram a viver toda essa cultura da música eletrôni-
ca?

Sagitariano né, sempre gostei de uma festa rss…. mas desde pequeno fiz aula de violão, flauta 
haha… mas eu era muito animado para estes instrumentos. Já no ensino médio, a gente estava 
indo nas festinhas e foi tornando forma que o eletrônico era o caminho a seguir.

AgoraAgora queremos saber das influências de artistas nacionais e internacionais na sua construção 
como DJ Dennys Pavani. 

Ferrou, sou péssimo para nomes de música e artistas, mas nacionais temos Veveta e Claudinha, 
ambas que pude curtir bem de perto em Salvador nas festas do San Island Weekend dos amigos 
Magal e Zé Augustto, e olha pra quem nunca foi, fica a dica é uma dos melhores oportunidades, a 
festa que chega ser quase privativa com o show delas. É uma delícia. 

JáJá as internacionais, claro que não poderia faltar Madonna e Whitney, que são verdadeiros clássi-
cos na nossa cena.

Uma coisa maravilhosa que sabemos também é da sua formação acadêmica. Você é formado 
em Administração e tem especialização em Gestão de Negócios e isso acaba te ajudando 
muito na gestão da sua própria carreira. Fale um pouquinho sobre isso pra gente.

Este assunto foi um grande diferencial nas aulas com a Anne, pois como estou já envolvido no 
meio empresarial, conseguimos separar bem as ideias do Dennys CPF, e do Dennys CNPJ que 
neste caso seria o DJ DENNYS PAVANI, tanto na parte de Marketing, parte burocrática de ser DJ 
como contratação, contratos etc.., temos que ter meta e objetivos onde queremos chegar, e nisso 
traçar o caminho, tudo é um processo que vai se construindo aos poucos, nada vai acontecer do 
dia para noite, apresentar um trabalho visual legal, trazer uma proposta diferente, e claro ter uma 
boa pesquisa musical para se apresentar como DJ, montar aquela historinha com o seu set que faz 
o ouvinte sair do chão.o ouvinte sair do chão.

É bem incrível que no meio de uma pandemia você se tornar um DJ, principalmente porque o 
setor de eventos está completamente parado desde março de 2020. Como está sendo tudo 
isso pra você?

Hoje tenho minha ocupação principal que não parei nenhum minuto durante a pandemia, porém 
este é um assunto bem delicado para o setor, muitos colegas se reinventaram neste período reali-
zando outras atividades, e este é o caminho. Já no início da pandemia já tinha esta visão empresá-
ria que seria longa esta jornada do abre e fecha e acredito que ainda vai demorar um pouco para 
voltar os eventos como era antes. Ser DJ veio como hobby, que claro pretendo continuar apren-
dendo e apresentando um trabalho gostoso ao público.
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Ouça o SET:
MULTIVERSO

Ser DJ Set ou DJ e produtor musical. Qual será o seu caminho?

DJ Set, para produção precisa ter um carinho e tempo maior para poder entregar um trabalho gos-
toso de se ouvir.

Para finalizar, o que podemos esperar do DJ Dennys ainda durante essa pandemia e também 
quando passar tudo isso? 

Olha estou pensando em várias coisinhas com o meu último set o MULTIVERSO, pretendo traba-
lhar mais neste tema, estou amadurecendo algumas ideias, agora quando passar, vai ser festa na 
certa.

Confira aqui o top 10 músicas que o Dennys Pavani mais tem escutado nos streamings da vida: 

01- Try – PINK 

02- Girl From Rio – Anitta 

03- Amarelo, Azul e Branco – Ana Vitória 

04- Deixa de Onda – Ludmila 

05- Ashes – Celine Dion 

06- 06- Work Stay – Rihanna 

07- Ama Sofre Chora – Pabllo Vittar 

08- Spanish Guitar -Toni Braxton 

09- Pretty Hurts – Beyoncé 

10- Garganta – Ana Carolina 
DJ DENNYS PAVANI

Ouça o SET:
FOREVER - Only Fans

Você brilhantemente soube usar um dos buzz do momento como forma de divulgação do seu 
“Only Fans Set”. Como você enxerga a carreira dos DJs nessa era cada vez mais digital? 

Hahaha…Hahaha… deu o que falar este Only Fans, a ideia começou com uma foto que postei com o logo 
do Only Fans, porém o logo foi adaptado e colocado um fone de ouvido, seria um novo set, mas 
as pessoas não prestaram atenção, o que foi intencional, foi feita uma divulgação com fotos de um 
ensaio que fiz, e todos estavam achando que em tal data eu iria lançar o meu Only Fans, poucos 
“cataram” a ideia do logo que era um set. Alguns dias antes do lançamento lancei que seria acesso 
free ao conteúdo, ficaram loucos kkkk, e no dia do lançamento foi postado com um link encurtado, 
a pessoa estava achando que ia cair no Only Fans, mas na verdade caia no set novo, Forever Only 
Fans. Confesso que amei a Fans. Confesso que amei a repercussão, os colegas me chamando de DJ Marketeiro kkk.

Mas esta é a tendência, a tecnologia está aí e temos que usar, ou ela nos engole dia a dia.

REPORTAGEM DE
diego aganetti.

https://soundcloud.com/dennyspavani/forever-only-fans
https://soundcloud.com/dennyspavani/multiverso
https://instabio.cc/dennyspavani
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Não, não estou querendo separar e não é uma restrição ou censura, mas uma espécie de inclusão.

Existe um conflito no meio artístico que é mais ou menos assim:

“Quando jovens, queremos ser maduros e quando maduros e experientes, queremos ser 
jovens.”

E junto com esse conflito vem algumas questões pertinentes:

Como é envelhecer como artista?

Estamos pEstamos preparados para isso?

O mercado responde?

O público consome?

Como se reinventar?

Como ainda ser um produto vendável?

Por experiência própria, ando vivendo essa, digamos, angústia/motivação.

OO foco na moda, nas artes e na música é quase sempre no jovem, porém, poucas vezes o jovem 
está maduro para o mercado. 

A solução está exatamente em quem traz a experiência aliado a uma mentalidade moderna que 
não se perdeu com o tempo. E sim, evoluiu com ele: Os Velhos Jovens ou os Jovens Velhos. 

Campanhas de moda com pessoas acima dos 40, eventos com pessoas 50+ no Line Up, ter no 
meio artístico pessoas com grande bagagem cultural é também uma forma de inovação.

ComCom a era digital os vovôs deram espaço aos veteranos e cada vez mais o Old School é importante 
e atrativo, em todos os aspectos.

Os Jovens Velhos estão em plena atividade, geralmente tem um bom poder aquisitivo e uma visão 
de mundo moderna, sem abrir mão da vanguarda.

QuandoQuando o mercado não abre espaço para o experiente está sendo exatamente o que preconceitu-
osamente chamam de careta e atrasado. É possível haver equilíbrio pois existe mercado para 
todos. Principalmente para pessoas como eu que querem ser vistos e representados de forma 
ampla e inclusiva e com experiência suficiente para inovar e surpreender.

Nunca o Old School foi tão New. E quando se une os perfis, inclui-se, eleva-se a auto estima, am-
plia-se o público e ganha-se muito mais.

Inove! Invista na Experiência. Pois a vida recomeça aos 40.

Para
maiores de
quarenta
anos!
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Ouça o álbum:
Alientronic

Ellen Allien, produtora de música eletrônica e uma das melhores DJs do mundo atualmente, 
possui tanto em suas produções, como em seus sets, forte influência Old School. Exemplo disso é 
seu álbum Alientronic que claramente lembra em sua sonoridade nomes como CJ Bolland, ícone 
da Old School.

Ellen Allien - Foto: Reprodução / DJ Tech Tools.

Ouça o álbum:
Transhuman

Assista ao vídeo
U96 & Wolfgang Flür

Transhuman

U96 e Wolfgang Flür (Kraftwerk).
Foto: Reprodução / Faze Mag.

U96 e Wolfgang Flür (Kraftwerk). Gigan-
tes nomes da música eletrônica lançaram 
juntos, em 2020, o álbum Transhuman, 
logo após o sucesso da faixa “Zukunfts-
musik”. Um bom exemplo de que a Old 
School não apenas está em evidência, 
como dando aula. 

U96 e Wolfgang Flür (Kraftwerk).
Foto: Reprodução / Electricity Club.

https://www.youtube.com/watch?v=A5jL4fuQk1Y
https://open.spotify.com/album/2pUsLXIZTDlOTFYNOPJY5O?utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
https://open.spotify.com/album/72KCHzc8HIXxkpkErPbnPy?utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
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Assista ao vídeo
Elton John and Years & Years

It’s a Sin (BRIT Awards 2021 Performance)

Elton John e Years & Years fize-
ram uma performance memorável 
e emocionante durante o Brit 
Awards 2021, executando em 
piano e voz, uma versão incrível de 
“It́s a Sin” do Pet Shop Boys.

Elton John e Years & Years.
Foto: Reprodução / NME.

Elton John e Years & Years.
Foto: Reprodução / NME.

Assista ao vídeo
The Prodigy feat. Sleaford Mods

"Ibiza" (Official Video)

Assista ao vídeo
Leftfield & Sleaford Mods
Head And Shoulders

Sleaford Mods, duo que atualmente é uma 
sensação no Underground inglês, teve partici-
pação em álbuns de dois nomes de peso na 
cena eletrônica Old School. Na faixa “Ibiza”, 
do álbum The Day is my Enemy (The Prodigy) 
e na faixa “Head & Shouders” no álbum Alter-
native Light Source (Leftfield).

Sleaford Mods. Foto: Reprodução / Rolling Stone.

https://www.youtube.com/watch?v=oJVyEELSlM8
https://www.youtube.com/watch?v=qbxUQsJHIuU
https://www.youtube.com/watch?v=Hk4eMIswunQ
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Como é envelhecer como artista?

NãoNão é algo fácil, principalmente se tratan-
do de envelhecer no Brasil, que já não 
tem o costume de dar valor a figuras im-
portantes de sua história. Porém, a expe-
riência musical e de pista só tendem a 
evoluir com o passar dos anos, e isso os 
cabelos brancos e a aparência mais enve
lhecida não tem o poder de me tirar. É 
como um bom vinho: quanto mais velho, 
melhor! 

Eu sinto que as pessoas querem consumir 
música boa, independentemente da 
idade. Mas talvez isso possa ser um tabu 
para alguns organizadores de eventos, 
que podem achar que faz mais sentido 
contratar artistas jovens para um público 
jovem. Eu estou com 64 anos, com a audi-
çãoção perfeita e cheio de energia para ser 
DJ de Psychedelic Trance. 

Como se reinventar?

Para se reinventar, é essencial ter a noção de que não podemos nos dar ao luxo de parar no tempo. 
Independente do que já fizemos no passado, é preciso estar ligado no que está acontecendo na 
cena psytrance atual como um todo, desde as festas que estão rolando, labels, artistas, público e 
principalmente as músicas, porque elas fazem toda essa engrenagem funcionar. 

NesseNesse período de pandemia, estar ativo nas redes sociais se tornou ainda mais importante para 
manter esse vínculo forte com toda a família psytrance brasileira. Os posts, interações, lives, notí-
cias e novos lançamentos me conectam mais intimamente com o público, e nos ajuda a matar um 
pouco a saudade das pistas.

Qual som Old School você tocaria hoje?

Nossa, tem muitos! Esses dias eu estava ouvindo um V.A. que lancei em 2008 e o achei bem atual 
na perspectiva musical, principalmente na parte mais técnica (levando em conta o quanto a tecno-
logia evoluiu daquele tempo até hoje). A lista é grande, mas vou tentar resumir: Alton, Vibra, Wre-
cked Machines, GMS, The Good, The Bad and Ugly, D-Tek, Alien Project, Space Cat, Lotus Omega, 
Man With No Name, Astral Projection, Doof, X-Dream (sempre), Total Eclipse, The Antidote, Exaile, 
Beat Bizzare, Atmos, S-Range, Alegria, Element, K.U.R.O, Shiva Chandra, Son Kite, Pleidians, 
Etnica, 12 Moons e por aí vai. 

Foto Reprodução | Instagram.

DJ Feio - São Paulo

Como é envelhecer como artista?

É perceber que a vida lhe dá escolhas ma-
ravilhosas o qual pode-se agarrar com 
amor e ter a mesma sensação de quando 
se era garoto e teve a sua 1ª vitória.

Como se reinventar?

Pesquisar arduamente o mercado e ter 
gostos para poder adaptar o conteúdo a 
sociedade atual. 

Que som da Old School você tocaria 
hoje?

Nenhum. Tento me adaptar à atualidade, 
mas utilizo o Old como aprendizado.Foto Reprodução | Instagram.

DEPOIMENTOS

DJ Acquavitta - São Paulo



11

São duas questões que andam juntas mas 
nem sempre, são questões diferentes 
também. A figura do artista produz a arte, 
independente do produto final, sendo 
assim, cada vez que ele envelhece ele 
continua criando, cada um com seus pro-
cessos e maneiras, é claro, mas eu diria 
queque esse processo criativo deveria acon-
tecer como na simbologia do Sankofa, 
você precisa olhar pra trás para andar pra 
frente, revisitar, escavar coisas passadas 
para nutrir a consciência criativa. Assim 
nesse processo também vão aparecendo 
novas ideias e refrescando tudo, mas isso 
ainda independe do produto final. O pro-
duto final acho que até estaria coligado 
nesse processo criativo, lá você pode es-
colher o público que quer direcionar ou 
se vai ser algo mais independente de pú-
blico, porém se vai vender ou não são 
outros quinhentos, vem aí junto o proces
so próprio de divulgar e mostrar, mas 
talvez seja trabalho para um bom distri-
buidor

Foto: Reprodução / Instagram. @maiatamires

Foto: Reprodução / Instagram. @maiatamires

DJ Jeronimo Sodré - Salvador - BA

Segundo o budismo, os 4 sofrimentos 
que todo ser humano passa são nasci-
mento, envelhecimento, doença e morte. 
Não há como escapar disso. Envelhecer 
faz parte da vida e o artista como todo ser 
humano deve entender isso. Reinventar-
-se deve ser um processo de busca pela 
felicidade. Evoluir dentro de sua arte e 
buscar um aprofundamento também. 
Ainda gosto muito de me apresentar 
como DJ, mas se tornou pouco pra mim. 
DJs que conheço começaram a produzir 
música e estão muito felizes. Eu estou 
pintando e isso está me fazendo muito 
bem.bem. Estou com uma exposição marcada 
para junho. Tenho produzido pinturas a 
óleo. Espero vender tudo! 

Tocaria muita coisa da Old School. Pra 
mim a melhor fase da house music foi nos 
anos 90. Sempre toco clássicos no meu 
set misturados a produções atuais…

Foto: Reprodução / Instagram. @photo_sintz

DJ Oscar Bueno - São Paulo

https://www.instagram.com/photo_sintz/
https://www.instagram.com/maiatamires/
https://www.instagram.com/maiatamires/
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Como é envelhecer como artista?

Normalmente não estamos preparados 
para quase nada em nossas vidas, mas o 
envelhecimento é um processo natural 
que tem o lado positivo e o negativo. 

ComCom o passar do tempo, dedicação e 
estudo, adquirimos experiência, seguran-
ça e propriedade para desenvolver cada 
vez melhor o trabalho. Porém, estamos vi-
vendo uma fase em que a grande maioria 
do público consome mais a imagem do 
que a qualidade profissional e isso é 
muito preocupante, principalmente na 
área artística. 

Existe uma boa gama de profissionais 
qualificados que não priorizam só 
imagem, mas sim a conduta e o conheci-
mento, infelizmente esses profissionais 
acabam sendo esquecidos ou desvalori-
zados por não seguirem os padrões 
atuais. 

O Mercado responde, consome de 
acordo com o público e as necessidades 
dele. 

Existe aquele antigo ditado que diz: “O 
vinho quanto mais velho melhor.” 

TTem uma grande quantidade de artistas 
com mais idade que continuam fazendo 
um trabalho com excelência, cito aqui 
dois grandes mestres Carl Cox, David 
Guetta (ambos com grau de conhecimen-
to e trabalho) dentre outros é claro, o tra-
balho deles é consumido, não só por pes
soas da mesma faixa etária deles, como 
também pelo público jovem. Creio que a 
idade não é um empecilho, isso está 
muito mais ligado à parte cultural. 

Eu por exemplo, completei 27 anos de 
carreira, abri uma escola para formação 
DJs, a DJ Class, onde eu procuro passar 
um pouco do meu conhecimento, vivên-
cia e conduta para colaborar na expansão 
do cenário eletrnico. 

Foto: Reprodução / Instagram.

Foto: Reprodução / Instagram.

DJ Vlad - São Paulo.

Quem não envelhece, morre cedo! Na 
minha concepção envelhecer como artis-
ta é salutar. Gosto de perceber que 
muitas vezes sou tida como referência e 
sou respeitada, inclusive pelos artistas 
mais velhos que eu. Envelhecer faz parte 
do processo da vida e temos que nos pre-
parar pra isso. Eu me reinvento ouvindo a 
nova geração, consumindo não só a musi-
calidade como analisando as tendências e 
comportamentos. Isso me dá a sensação 
inclusive que sou mais jovem kkkk…

Foto: Reprodução / Instagram.

DJ Dany Andrade - João Pessoa - PB
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Produtor cultural no Pragatecno e Prof. 
Dr. na UFRB.

Como é envelhecer como artista?

OO envelhecimento é um destino. Um des-
tino para aqueles que viverem mais. Ad-
quire-se aí um tempo mais alongado para 
os sufocos e os prazeres, em diferentes 
medidas, e de diferentes origens, inclusi-
ve de estratificação social. Envelhecer 
pobre e artista é diferente do envelhecer 
sem ser artista? E nem rico, nem pobre, 
nem artista? Quero dizer que há muitas 
conjunções que redefinem esse envelhe-
cer. Vejam o atleta. Dele é cobrado, além 
de talento, eterna juventude, força e 
beleza. Que mercado cruel o conformou, 
deu brilho a esse atleta e agora o descar-
ta? Vejam o operário da construção civil, o 
pedreiro cheio de experiências, típico de 
quem viveu mais e experimentou mais: 
seu corpo declina, sem força para as 
coisas pesadas da construção de paredes 
e pisos, enquanto a mente sabe cada vez 
mais todas as sabedorias. O corpo torna-
-se, aos poucos, um drama-quase-tragé-
dia que não sustenta nem mesmo a si. O 
corpo envelhecendo é lindo, mas 
também uma agonia que vai se susten-
tando no que resta de si. Nem, às vezes, 
esse corpo motiva mais os pensamentos 
ricos da mente, ainda cheio de vontades. 
Vejam o artista. Dele usufruímos de sua 
capacidade de nos distrair, de (a nós) pro-
mover sensações e emoções, alegrando 
nossas vidas ou nos fazendo pensar com 
um ato triste.

Foto divulgação.

Cláudio Manoel Duarte (aka DJ Angelis Sanctus) 

O importante é que tenhamos pessoas in-
teressadas em aprender corretamente, in-
dependentemente da idade e objeto. 

Como se reinventar?

Existem várias maneiras de se reinventar, 
uma delas é o trabalho da imagem, mas 
claro que existem outras no mercado 
atual como a parceria que é uma forma de 
agregar as partes interessadas em cresci-
mento e ser vendável para o mercado. 

Eu acho que se reinventar é uma espécie 
de Pack! Acredito que existam vários fato-
res interligados como estudo, conheci-
mento, acompanhamento da tecnologia, 
busca de sonoridades e entender o que 
está acontecendo (aquecendo) o merca-
do atual, assim você conseguirá extrair o 
que é cabível dentro do que precisa 
vender.

Que som da Old School você tocaria 
hoje? 

Sou consumidor da música eletrônica 
desde os primórdios, se eu tivesse que 
escolher agora uma sonoridade para 
tocar na linha mais oldschool com toda 
certeza em primeiro lugar seria o Garage 
House (Underground) tinha um leque gi-
gantesco de sonoridades… é o tipo de 
somsom que eu me identifico muito, em se-
guida seria o Ítalo House e o Techno.

Foto: Reprodução / Instagram.
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Bacana Music:
colunista música.

Foto divulgação.

Em qualquer exemplo, em qualquer pro-
fissão, é o entorno que nos condena. Não 
dá para fugir do chavão: o capitalismo 
disfarçado de novo liberalismo quer lucro 
e tudo que declina e não produz como 
antes é quase um descarte. Mas ainda é 
feio descartar assim, abertamente. Então 
descarta-sedescarta-se devagar, como uma condena-
ção lenta. Vejam o trapezista. Tão lindo e 
esvoaçante. Ficamos sofrendo, com 
medo de sua queda, mas felizes pela 
tensão, porque ele pode de fato cair e es-
patifar-se todo, mortinho, sangrando. 
Mas, espatifa-se antes, aos poucos, 
porque não é mais belo e jovem e nem 
esvoaçante, porque envelheceu. Envelhe-
cer como artista é o mesmo que envelhe-
cer. Mas envelhecemos, repito, diferente, 
a depender de nossa classe, cor, 
gênero… e dos mundos ao redor, que 
elege a sabedoria como valor ou nos con
dena como improdutivos. Para não deixar 
somente esse clima dramático, lembro de 
Bowie que chamou o envelhecer de um 
processo extraordinário em que você se 
torna a pessoa que você sempre deveria 
ter sido.
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O mercado de cursos para DJ nos últimos anos foi uma ótima oportunidade profissional.

Havia muitas pessoas interessadas em aprender e poucos cursos disponíveis.

Quem soube explorar esse mercado teve grande sucesso na época.

Com a pandemia, dar aula passou a ser uma fonte de renda para os DJs, que sem festas aconte-
cendo não tinham como ganhar o seu sustento.

Muitos profissionais começaram a ministrar aulas, o que é super bem vindo: o mercado precisa de 
novos talentos que sejam qualificados.

Muita gente “virava” DJ da noite para o dia. Aprendiam um pouco aqui, um pouco acolá, aos tran-
cos e barrancos, e sempre tinham deficiência na parte técnica.

Agora estamos observando uma multidão de novos DJs, ávidos por colocar seu público para fritar, 
assim como fazem seus ídolos.

Pode parecer frustrante, mas na verdade existe um longo caminho até isso acontecer.

Muito provavelmente, quando um DJ iniciante consegue uma data, ele será escalado para o warm 
up, e aí chegamos ao tema dessa coluna.

Muita coisa passa pela cabeça: “Poxa, eu vou abrir a festa, quase ninguém vai me ver tocar, não 
vou ter a repercussão que eu esperava“.

Realmente. O povo ainda está chegando na festa, encontrando os amigos, comprando ficha de 
bebida…

E após conseguir algumas datas, sempE após conseguir algumas datas, sempre tocando em warm up, bate até um desânimo, pois se só 
toco no warm up, quando meu som vai chegar a ficar conhecido da maior parte do público?

Tocar fora do warm up é igual procurar por um emprego. Só há vagas para quem já tem experiên-
cia, mas se nunca te dão uma chance, quando você vai ter experiência?

E assim fica, nesse círculo vicioso. É o que eu chamo de “Síndrome do DJ Iniciante“.

Pode parecer desanimador, mas calma, jovem. Esse é só o lado negativo.

Vamos agora ao lado positivo.

Primeiramente, você não está tocando apenas para o público que está chegando. Você está tocan-
do também para os produtores do evento, que mesmo que não estejam à sua vista, estão te ouvin-
do e te avaliando.

Se a apresentação agradar, aumenta a chance de ser chamado de novo, e aí quem sabe na terceira 
ou quarta vez você não consegue outro horário? O importante é ir mostrando serviço.

Fazer o warm up é maravilhoso! Por incrível que pareça, é o horário onde você terá mais liberdade 
para criar seu SET

Como fazer
um bom
Warm Up
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vitor faria
Colunista música.

Pode tocar músicas antigas (conforme comentei na minha coluna do mês passado). Pode transitar 
por outras vertentes além do Tribal (House Progressivo, Tech House, Tropical House, Deep House). 
Pode experimentar tracks novas, ou então aquelas que (quase) ninguém toca, testando-as, vendo 
a reação do público.

Só não deve queimar os principais hits do momento, prejudicando os DJs que vão se apresentar 
depois.

Trata-se de um erro terrível, que deve ser evitado.

VVocê não vai pôr o povo pra fritar, talvez só no finalzinho do seu set, nas últimas músicas, se for um 
warm up de duas horas, mas ainda assim é importante prestar atenção na expressão corporal das 
pessoas.

Dá pra perceber se elas estão curtindo. Um sorriso aqui, uma pessoa cantarolando acolá, um pezi-
nho batendo…

Esse é o feedback que você recebe e que vai te ajudar a direcionar seu SET até entregar a pista ao 
segundo DJ.

Algo que não precisaria ser comentado, mas que infelizmente acontece o tempo todo: tocar uma 
produção do próximo DJ ou de alguém que esteja no line up.

Talvez o outro DJ tivesse a intenção de tocá-la. Se você fosse o produtor, iria gostar que tocassem 
a sua própria música antes de você?

Claro que não. Nenhuma regra de etiqueta, aliás, precisaria ser escrita se todos se colocassem no 
lugar do outro. É uma questão de respeito, de ética e de empatia.

JáJá parou pra pensar também que os últimos DJs do lineup passam horas e horas esperando pra 
tocar, tendo sempre que ficar atentos ao que está sendo tocado pra não repetir música? Não 
podem exagerar na bebida, nem curtir muito a festa? E quanto mais fervida está a pista, maior é a 
responsabilidade de assumir a cabine?

Já você, abriu a festa sem nervosismo, porque a casa ainda estava vazia. Recebeu as pessoas com 
um low bpm, músicas mais calmas, depois foi aos poucos crescendo seu SET e entregou a pista re-
dondinha, já aquecida para o segundo DJ: missão cumprida com sucesso.

Agora é hora de relaxar, curtir o evento, fazer seu networking, conversar com seus amigos e seu pú-
blico, tudo na mais absoluta calma.

É só alegria!

Por último e não menos importante, e aqui vai minha visão pessoal: o warm up talvez seja um dos 
horários mais importantes.

Quando ele é executado com carinho, amor, alegria, técnica e profissionalismo, tudo flui melhor. O 
SET dos outros DJs flui melhor, a festa tende a ser um sucesso.

Já um warm up equivocado pode ter o efeito reverso: como num efeito dominó, prejudicar os DJs 
seguintes, que não conseguem se conectar com o público. No final todos vão embora pra casa (ou 
pro after) com a sensação de que poderia ter sido melhor. 

Sejamos francos: todos nós já vimos isso acontecer.

Então,Então, o conselho que eu daria para quem já fez, está fazendo ou pretende fazer o curso de DJ: 
não foque sua pesquisa musical apenas nas músicas que seu ídolo toca. Pesquise mais, abra seu 
leque, vá acumulando um bom repertório de warm up, porque mais cedo ou mais tarde você irá 
precisar.
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Nesta edição ele fala um pouco sobre sua carreira, inspirações e o que está fazendo durante a qua-
rentena. Confira agora a entrevista que fizemos com este fenômeno musical:

Sua história nos CDJs se iniciou porque você era gerente de um bar chamado Bar Secreto. 
Como foi essa transição de Gerente para DJ da casa?

No Bar Secreto, tinham algumas noites que nós tínhamos, como convidados, amigos e celebrida-
des que não eram DJs. Eu sempre ficava atrás deles para dar apoio por já ter alguma afinidade com 
o equipamento e, algumas vezes, os convidados passavam um pouco do ponto no drink (rs) e eu 
acabava assumindo o som com os CDs que eles tinham e foi aí que donos Rafa Pelosini, Sebah 
Orth e Karina Motta tiverem a ideia de eu sempre abrir a pista.

Alguns DJs  que me inspiraram na época por misturar todos os estilos de música  Philippi, Gorky,  
William Mexicano, Fabio Smeili e os meninos do  Database. Mais pra  frente, ganhei de presente 
minha primeira festa e residência, a “POP Secret”, junto com o Daniel Carvalho (a.k.a. Katylene). 
Ali considero como a primeira vez na minha pista, fazendo set de no mínimo 2 horas.

Quem já teve o prazer de te ver tocar ou ouvir um dos seus sets consegue perceber as mixa-
gens impecáveis e remixes diferentes dos que costumamos ver normalmente. Quais são as 
suas referências musicais?

Quando decidi viver de música, senti a necessidade de encontrar meu estilo e não simplesmente 
apertar o play. Minhas referências iniciais foram os DJs de música eletrônica, que acompanhei 
desde que cheguei em SP e comecei a frequentar a noite paulistana, como Mau Mau, Eli Iwasa, 
Alex S., Magal, Oscar Bueno, Marcio Zanzi e George Acvt.

Victor Vieira. “
Quando decidi viver de música, senti a
necessidade de encontrar meu estilo e
não simplesmente apertar o play.“

O DJ que arrasa nas noites paulistanas

Se você frequenta os rooftops e baladas renomadas da noite paulistana já deve ter ouvido e visto 
o DJ Victor Vieira se apresentar, se ainda não teve essa oportunidade, nós da Colors DJ vamos te 
apresentar. 

OO carioca que reside há muitos anos em São Paulo é autodidata, aprendeu a tocar observando 
outros DJs fazer o mesmo em um bar onde ele era gerente. Tímido e carismático, ele conquista o 
público com mixagens impecáveis e sets dançantes. 

Foto de divulgação.

V de Victor Vieira!
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Victor Vieira. “
Eu adoro como a onda Disco Music voltou com
tudo e acredito que tenha sido uma das maiores
influências para o pop contemporâneo.“

Não podemos deixar de falar sobre a pandemia, a área de eventos que foi uma das primeiras 
a parar e não temos previsão de volta. De que forma a pandemia mudou a sua vida?

Difícil falar sobre isso. É muito difícil não só para nós da área do entretenimento como para todo 
mundo que achava que ia durar alguns meses e já estamos há 1 ano e 3 meses.

EuEu tinha uma agenda de trabalhos de quinta a sábado. Era muito difícil ter um final de semana sem 
tocar. Tive que me reinventar. Hoje, estou trabalhando durante o dia com uma outra paixão minha, 
que são os animais, acordando  praticamente no horário que ia dormir para chegar no Pet Shop, 
mas, graças a Deus, com saúde. Embora, infelizmente, correndo risco todos os dias da pandemia 
e saindo de casa, porque é impossível viver com o auxílio emergencial do governo e com a total 
falta de diretrizes e apoio para o setor de eventos.

Ultralions.

Tokyo.

Por isso, sempre procurei a versão remix das músicas pop e tive como inspiração outros DJs de 
pop como o Roque Castro, o Fernando Moreno e o Boss In Drama, que me ajudaram bastante. 
Em um futuro, que espero que seja próximo, quero produzir meus próprios remixes com todos os 
elementos que eu gosto.

Qual foi a primeira grande apresentação que te marcou? Alguma tem um lugar mais especial 
no seu coração?

EmEm cada lugar que tive ou tenho o prazer de mostrar o meu trabalho tem um lugar especial no meu 
coração, porque, apesar de todas serem festas de música pop, são sempre estilos e horários dife-
rentes.

No Livre Bar, em Campinas, que chamo de “Residência do Coração”, eles sempre me deixam 
100% à vontade pra tocar de acordo com a minha visão artística e profissional.

Festas como a Ultralions, Shout e Ursound, também tenho muito carinho e são lugares que me 
preparo para tocar e me dedico muito.

No Tokyo, aqui de São Paulo também, sou produtor e DJ residente de dois projetos: A POP Air e 
a ROOFPOP. Ali, eu testo tudo de novo que ouço durante a semana. O público é bastante exigen-
te.
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REPORTAGEM DE
Indra Küsser.

Por fim, porém não menos importante: Quais seus planos futuros? Deixe um recado para seus 
fãs e os leitores da Colors DJ.

Difícil anunciar grandes planos para o futuro. Estou vivendo um dia de cada vez, mas, com certeza, 
assim que tudo isso acabar, a POP, meu projeto nascido lá no Bar Secreto, e eu estaremos de volta 
para onde nunca deveríamos ter saído, que é nos clubes e pistas de dança, com o público sorrindo, 
divertindo-se e, principalmente, vivendo. Por isso, quero aproveitar para pedir que todos se 
cuidem e estejam preparados para o nosso retorno.

Redes Sociais:Redes Sociais:

INSTAGRAM

SOUNDCLOUD

Ouça o SET:
DANCING Parte 2
(Disco e Pop Remix)

Você lançou recentemente um set sensacional de Disco Music. Poderia nos falar sobre como 
foi a criação desse set e suas inspirações?

DuranteDurante a pandemia, fiz alguns sets para publicar no Soundcloud. Cada um de um estilo diferente 
e de coisas que gosto de tocar. Esse último tem bastante Disco e,  lógico, uma pitada de POP, 
porque, caso contrário, não seria eu. Minha inspiração vem do DJ e produtor alemão Purple Disco 
Machine. Acho ele genial. Eu adoro como a onda Disco Music voltou com tudo e acredito que 
tenha sido uma das maiores influências para o pop contemporâneo. A ideia foi fazer um set nessa 
linha misturando as inspirações do passado e presente misturando Disco e Pop.

Ursound. Foto: Andres Costa.

https://soundcloud.com/djvictorvieira/dancing-parte2
https://www.instagram.com/victorvieiradj/
https://soundcloud.com/djvictorvieira
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E a carreira de produtor, em que mo-
mento surgiu a vontade ou necessidade 
de começar a produzir? E como foi essa 
jornada até atingir o nível de conheci-
mento que tem hoje?

Sempre fui autodidata, desde a intimida-
de com um CDJ até a produção musical. 

Com mais ou menos um ano de profissão 
como DJ, eu percebi que meus sets preci-
savam de um diferencial no repertório e 
foi aí que comecei brincando em um pro-
grama de mixagem no computador e 
surgiu meus primeiros mashups.

Eram poucos os DJs que produziam nessa 
época, então o acesso a material exclusivo 
era difícil.

Comecei brincando, fui aprofundando e 
gerando um conhecimento com pesqui-
sas e até mesmo com o tempo. Foto de divulgação.

Hoje você vai saber um pouco mais sobre sua trajetória, seu método criativo e seus planos para o 
futuro.

Aquela pergunta clássica: Conta pra gente um pouco da sua trajetória, e como foi o começo 
da carreira.

No início a gente nunca sabe como vai ser, nem o que vai acontecer, mas nunca tive medo, sempre 
acreditei em mim.
AssimAssim que me lancei, em 2012, as coisas estavam começando a ganhar visibilidade na internet. Foi 
aí que aproveitei pra lançar minha imagem e lançar meus sets no SoundCloud! 
Eu estava morando em SP quando recebi o convite pra tocar na primeira festa… 
Logo depois voltei pra minha cidade natal, São João Del Rei/MG e fui residente da boate Divas 
Club. 
Abriram muitos caminhos para mim, fui conhecendo mais a cena e recebendo convites para tocar 
em outras cidades e outros estados. 
LembLembro da dificuldade de morar no interior, as pessoas não davam credibilidade a artistas que 
vinham de cidades pequenas… 
Uma coisa que me marcou muito no início foi uma festa em outro estado, que fui tocar como DJ 
convidado e no flyer o designer mudou o nome da minha cidade e colocou que eu era da capital. 
Questionei o erro e ele se justificou: dizendo que é da capital fica mais “interessante”. Aquilo me 
marcou muito, e de certa forma e desde então eu sempre fiz questão de deixar bem claro de onde 
eu era!

Weslley Chagas. “
O público exige hoje
mais do que apenas
boa música.“

Ele veio de São João Del Rey (MG) e sofreu até preconceito 
por ser de uma cidade do interior, mas deu a volta por cima 
e foi ganhando destaque na cena nacional e internacional.

Autodidata, Weslley Chagas tem nove anos de carreira e 
seu nome está numa trajetória ascendente, mesmo no ce-
nário atual sem festas.

Foto de divulgação.

Ganhar o mundo, mas sem esquecer de suas origens
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Qual a sua opinião a respeito da venda de mashups?

Essa questão polêmica na cena já foi discutida várias vezes, mas a verdade é que desde um DJ re-
nomado até um DJ com menos reconhecimento faz a prática!

A criação de um mashup vai além de juntar algumas músicas… Assim como um remix, você precisa 
se atentar ao tom, a nota, ao tempo… Tudo tem que estar em harmonia para fluir bem e gerar um 
bom resultado!

Vejo vários DJs nesse período tão difícil que estamos vivendo se mantendo com essa venda.

Inclusive eu tenho um projeto de um pack totalmente gratuito com todas as instrumentais de 
minhas originais e remixes pra quem quiser baixar e usar! 

Estará disponível em breve no meu SoundCloud.

Fotos de divulgação.

Mais de um ano sem festas, sem poder sentir a energia do público, se conectar a ele. Como 
fazer para manter a criatividade nas produções e a mente motivada?

Estou sempre buscando ouvir além do que produzo. Costumo dizer que precisamos limpar os ouvi-
dos com outras sonoridades pra voltar com novas ideias… É algo de afinidade com o processo de 
criatividade da mente, já entendi que às vezes a inspiração vem e fica por dias e as vezes fico quase 
ou até meses sem conseguir me inspirar em algo e tá tudo bem!

Weslley Chagas. “
Precisamos sempre limpar os ouvidos com outras
sonoridades para voltar com novas ideias.“

Baixei vários packs de templates gratuitos e quando assustei estava produzindo remixes.

Tudo que sei hoje eu adquiri com o tempo e sozinho! Costumo brincar com meus amigos que os 
meus projetos ficam uma “gambiarra” porque não sei se estou fazendo da forma certa, mas o im-
portante é o resultado. A construção é o que menos importa!

Quais são suas maiores referências na cena nacional e no exterior?

DesdeDesde o início eu tinha como DJ de inspiração Tommy Love, sempre admirei muito seu estilo musi-
cal único e sua capacidade de dominar uma CDJ em seus sets.

Como produtor musical eu tenho vários em referência aqui no Brasil: Mauro Mozart, Edson Pride, 
Las Bibas e vários outros que produzem uma linha de tribal que me identifico muito! Além de que 
fora do Brasil tenho como referência Robbie Rivera, GSP, Nacho Chapado, Jackinsky, Oscar Ve-
lasquez e o eterno Peter Rauhofer.

A diva que não pode faltar de jeito nenhum na sua apresentação…

Vocais de divas nunca são demais em um set, que inclusive o mercado de vocais brasileiros está 
cada vez mais ganhando reconhecimento. Amo Pabllo Vittar, Anitta e outros que são indispensá-
veis. Porém uma diva que nunca falta, é Rihanna!
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Seu último single, lançado mês passado, “This is house”, ganhou até videoclipe. Nele você ex-
plora um lado sensual e homoerótico. Como foi essa experiência de gravar o clipe? E o que 
acha da arte DJing ter se tornado audiovisual? Seria uma moda passageira ou uma tendência 
que veio para ficar?

“This Is House” era um projeto totalmente diferente! Era pra ter sido gravado em São Paulo junto 
com o ballet que fazia parte do projeto… Porém com o agravamento do Covid, tivemos que mudar 
todo o roteiro.

Assista ao vídeo
Forever

Weslley Chagas

Ano passado você lançou um single, “Forever”, que ainda repercute até hoje. Conta mais pra 
gente um pouco sobre esse bafo, como foi oprocesso criativo, se esperava essa repercussão 
toda…

Forever foi a minha primeira original, lançada pela Queen House Music e o processo criativo dela 
foi no início da quarentena.

EuEu estava participando de muitas lives e comecei criar tracks exclusivos pros meus sets, quando as-
sustei eu tinha uma base original e aí foi só correr atrás do vocal e surgiu “Forever”. Não foi nada 
planejado!

Ouça a TRACK:
AFTERHOUR

Big Kid (Weslley Chagas Remix)

Você recentemente fez um remix oficial pro Big Kid (Singapura). Como surgiu o convite? E 
qual sua opinião sobre o House Progressivo Asiático, que além dele tem nomes como Toy 
Armada, entre outros?

Eu amo o Progressive e no ano passado recebi o convite para lançar uma original numa gravadora 
de Londres. Dali eu fui recebendo convites para fazer remixes. O remix para a faixa do Big Kid foi 
um desafio, nunca tinha remixado algo parecido… Foi incrível!

Fotos de divulgação.

Quais são as características mais importantes, na sua opinião, que um bom DJ deve ter?

A principal: gostar do que faz e ser um bom profissional!

Quando houver a retomada, em qual grande festa, Club ou selo é seu grande sonho se apre-
sentar?

Sempre tive o sonho de levar meu som pra fora do Brasil e com a pandemia surgiram oportunida-
des de mostrar mais o meu trabalho. Recebi o convite pra tocar fora do Brasil em 2022, mas não 
posso falar ainda.

https://soundcloud.com/djweslleychagas/afterhour
https://www.youtube.com/watch?v=gVBuOoAhn7Y
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reportagem de
vitor faria.

Que conselho daria para quem está iniciando a carreira agora, de DJ ou produtor musical?

Ter sua identidade musical e acreditar no seu som!

O que podemos esperar de Weslley Chagas em 2021? Tem muitos projetos em vista? Pode 
dar algum spoiler?

Tem muitos projetos nos próximos meses! Lançamentos de remixes nacionais e internacionais por 
gravadoras, e também uma festa online de um selo que sou apaixonado…

Para 2022 vem original mix com um vocal bem maPara 2022 vem original mix com um vocal bem marcante! É o que posso contar por enquanto…

WESLLEY CHAGAS

Ouça o SINGLE:
THIS IS HOUSE
Weslley Chagas

Você recentemente fez um remix oficial pro Big Kid (Singapura). Como surgiu o convite? E 
qual sua opinião sobre o House Progressivo Asiático, que além dele tem nomes como Toy 
Armada, entre outros?

Eu amo o Progressive e no ano passado recebi o convite para lançar uma original numa gravadora 
de Londres. Dali eu fui recebendo convites para fazer remixes. O remix para a faixa do Big Kid foi 
um desafio, nunca tinha remixado algo parecido… Foi incrível!

Assista ao vídeo
This Is House
Weslley Chagas

Decidimos gravar aqui mesmo e com os recursos que tínhamos! Logo me veio à mente gravar em 
um motel… 

A música traz uma sensualidade no instrumental, foi aí que juntamos essa ideia do fetiche e 
imagem sensual.

Sobre a arte DJing ter se tornado audiovisual, eu acredito que hoje o público exige mais de que 
uma boa música… 

E eu sempre tento levar algo a mais para meu público.

https://www.youtube.com/watch?v=gHgOadQwMpU
https://open.spotify.com/album/4Age1PnrzrZlg6cP6BUaam?utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
https://instabio.cc/weslleychagas
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Foto Divulgação | Grazi Flores

Amor pela música, talento e carisma são alguns dos atributos da nossa entrevistada de hoje, a 
DJ/artista e produtora de conteúdo Grazi Flores. Grazi vem fazendo um trabalho singular através 
de seus projetos onde o mais conhecido é o Lacuna Tropical que ela define como “laboratório de 
experiências de música eletrônica e discotecagem em toda sua amplitude e pluralidade.”

Batemos um papo com ela para saber um pouco mais a respeito dos seus projetos e sua relação in-
tensa com a música. Confira agora:

Primeiramente queremos agradecê-la por estar participando dessa conversa. E não tem como 
começar uma conversa com você sem falar “Alô, alô Tropicaleiraaaaa, tudo bem?

O bordão “Alô alô tropicaleiros e tropicaleiras” é uma de suas marcas registradas, como 
surgiu essa ideia?

Querido, preciso te confessar uma coisa antes de começar minhas divagações sobre esse bordão, 
esse slogan por assim dizer: acho o maior barato quando me cumprimentam com ele!! Fico muito 
feliz em ver tantos tropicaleiros e tantas tropicaleiras por aí aderindo ao jeito lacuna de ser!!

EE sabe que essa frase veio de uma reflexão que tem sua membrana no rádio? Como estudei audio-
visual e sempre fui apaixonada por essa forma de comunicação única e exclusivamente auditiva, 
sempre fiquei atenta à cultura do rádio e sua ampla movimentação pela sonoplastia e pela trilha 
sonora. Depois que consegui chegar num consenso sobre o nome deste projeto ao qual tanto me 
dedico, que é o Lacuna Tropical, resolvi que seria essencial conseguir me comunicar com os ouvin-
tes e as ouvintes de uma forma que fosse única e personalizada. E, ao mesmo tempo, fazia questão 
de trazer esse jeito tão peculiar que caracterizou a língua portuguesa informal no Brasil.

Enfim, misturei essa coisa que meio que remete a confirmação e estabelecimento de comunicação 
advinda dos radioamadores (o famoso “QAP”) e que de modo informal é utilizado nas comunica-
ções por ligação telefônica (o famigerado “Alô”) e trouxe isso para um programa que é transmitido 
por uma rádio com base na plataforma virtual para transmissão de seus conteúdos. Ah sim, e resol-
vi dar um temperinho extra com esse apelido carinhoso à comunidade de ouvintes, DJs, artistas e 
apoiadores e apoiadoras do Lacuna Tropical, não é mesmo tropicaleiros e tropicaleiras?

“Alô, alô Colors DJ”
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Como surgiu sua paixão pela música? Quais são suas lembranças mais antigas relacionadas ao 
mundo musical?

MinhaMinha conexão com a música ultrapassa, certamente, minhas memórias efetivas. De forma concre-
ta, sempre tive muita curiosidade por tudo o que envolve a criação e reprodução do som, o que 
me impulsionou a estudar, ainda criança, violino e canto. Poderia dizer que minha genética com 
aptidão pra música, um ambiente familiar musical e uma liberdade para a incessante pesquisa e 
desenvolvimento dentro do âmbito do som fez com que eu tivesse certa sensibilidade e sede pelos 
desafios que a música me instiga em seus diversos níveis de infinitas possibilidades.

Por volta dos 22 anos, eu iniciei mais a fundo meus estudos e desenvolvimento dentro da discote-
cagem e, posteriormente, da produção de música eletrônica. Desde então, sigo mergulhando em 
imensos e profundos caminhos de expressão artística em suas diversas formas com emprego cultu-
ral na cena e na sociedade brasileira, em específico.

Fale um pouco sobre os seus projetos.

Ao longo dos anos, ainda iniciais, de minha carreira na discotecagem, já desenvolvi alguns proje-
tos, tais como:

- a discotecagem nos toca-discos e o garimpo de discos de vinil
- a residência no saudoso Alto da Harmonia
- produção da música utilizada como vinheta no programa do Lacuna Tropical
- produção de uma música, a “Circunflexo”, lançada pela label filhos do nada
- DJ residente, curadora e criadora artística do rolê virtual Sessão em Casa, juntamente com Beto 
Machado
- DJ residente e apresentadora de programas via Twitch pelo coletivo Uh! Manas TV
- integrante da equipe da rádio dublab Brasil- integrante da equipe da rádio dublab Brasil
- colaboradora na loja de discos Patuá Discos
- fundadora do Lacuna Tropical

Enfim, a lista de atuações e projetos que desenvolvo dentro da música é gigantesca. Posso dizer 
que minha vida é inteiramente cercada pela música: ô sorte, né?

Mas como a devida criadora, preciso aproveitar e dar uma dichavada no Lacuna Tropical, criatura 
da qual tenho imenso orgulho.

AA discotecagem me impulsionou para a criação daquilo que, atualmente, é o que chamo de labo-
ratório de experiências de música eletrônica e discotecagem em toda a sua amplitude e pluralida-
de. Pelo Lacuna Tropical desenvolvi o programa para rádio que é transmitido em duas edições se-
manais pela dublab Brasil; também estou desenvolvendo o projeto de entrevistas com DJs e prota-
gonistas da cena chamado >> O SOM DA PANDEMIA, transmitido pela dublab Brasil e Function 
FM; por fim, também temos o sensacional festival Vibe Lacuna.

O festival Vibe Lacuna foi desenvolvido como um evento totalmente virtual que junta coletivos, 
festas, labels, DJs e artistas para um imenso encontro musical voltado para a discotecagem de gê-
neros como rap, hip-hop, música brasileira, reggae, downtempo e jazz, mas com foco na música 
eletrônica.

Já em planejamento e produção da III edição, o Vibe Lacuna conta também com a divulgação de 
informações completas sobre todas que participarão do festival com releases publicados nas plata-
formas do Lacuna Tropical, bate-papos pelo Instagram antes do festival (disponibilizados também 
no IGTV do Lacuna) e discotecagens durante o festival (por plataformas como o Twitch e as rádios 
dublab Brasil e Function FM).

Aproveito o espaço pra compartilhar o link do evento no Facebook e da página do Lacuna Tropi-
cal.

O Festival Vibe Lacuna é um projeto que proporciona uma diversidade de atrações. Como é 
produzir todo esse conteúdo? Você faz tudo sozinha?

Bixo, confesso que é um tanto insano! Nesta terceira edição eu até tenho algumas ajudas pontuais, 
entretanto ainda não chega a ser o equivalente a um trabalho em equipe. Ainda assim, é importan-
te listar aqui que Lorran Nascimento e Pedro Bassul têm facilitado meu trabalho para que o festival 
aconteça.

Então, com isso, eu me encarrego de fazer o escopo, planejamento, organização, criação/produ-
ção de conteúdo, postagem nas plataformas das redes sociais e do blog, contato com participan-
tes, gerenciamento da agenda do festival, apoio na produção durante o festival etc.

Na verdade, é importante ressaltar que o festival Vibe Lacuna não é um evento virtual que se limita 
ao aspecto das apresentações musicais (o que já somam, por si só, conteúdos suficientemente 
xambrantes hehe): também são desenvolvidos bate-papos ao longo das semanas que antecedem 
o festival em si, para que o público conheça mais a fundo os coletivos, festas e labels que terão 
pistas com curadoria feita por essa galera. Além, é claro, do bate-papo que também rola com 
apoiadores e participantes do festival.

https://www.facebook.com/events/541204603931090/?active_tab=about
http://lacunatropical.blogspot.com/
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Agora vamos falar de Lacuna Tropical! Como surgiu o projeto?

Surgiu em 2017, mais especificamente em junho, e tinha como principal objetivo apenas ser um 
espaço onde eu pudesse centralizar a postagem dos sets que eu fazia. Esse era o escopo inicial, 
que eu fiz quando ainda estava nesse processo de início dos estudos na discotecagem.

EE se tem uma coisa que acabei mantendo desse o princípio é o conceito artísticos desses conteú-
dos: gosto de fazer não apenas o set, mas também uma ambientação estética no formato imagéti-
co e literário do que desenvolvido musicalmente no set.

O engraçado é que este sempre foi um dos meus projetos mais despretensiosos: não pensava 
muito em expandir sua atuação. No final das contas, o desenvolvimento do Lacuna aconteceu de 
uma forma extremamente orgânica e espontânea atendendo a demandas internas e externas ao 
longo de sua evolução.

Você é uma DJ que tem um apreço pelo Vinil, como é processo de “garimpo” da Grazi Flores? 
Tem alguma história que gostaria de contar?

Ah, impossível não acabar tendo no mínimo um respeito pela mídia que foi responsável pela possi-
bilidade do surgimento e desenvolvimento da profissão DJ, né? E o vinil é uma forma muito pecu-
liar de música: possui a forma do som em todas as suas harmonias e dissonâncias prensadas na 
goma, possibilitando que aquele som passe por histórias e seja também o pano de fundo de tantas 
outras, todas marcadas em seus sulcos.

Dito isso, acho que uma das experiências mais marcantes pra mim, quando essa ficha realmente 
caiu pra mim, foi quando recebemos um lote de discos vindos diretamente de Cabo Verde para a 
Patuá Discos: abrir os discos, sentir e ver aquela fina areia que estava ainda incrustada na mídia, as 
marcas feitas com unha (talvez na tentativa de limpar o disco), os desgastes na capa… acho que 
tudo o que envolve um disco acaba por se tornar muito visceral e carregado de memórias, mesmo 
que estas não sejam contadas ativamente pela pessoa que possuía o disco inicialmente.

EE claro, todo garimpo vira uma história pra se contar: a feira que visitamos e dedilhados os discos 
sem poder pré-escutar suas tracks (e achando alternativas para selecionar se a bolacha seria ou não 
adicionada às novas aquisições), o lote que algum DJ está vendendo (com pedradas vindas de seu 
acervo e pesquisa musical)… Aliás, até mesmo os discos que ganhamos têm história, convenha-
mos, né? Tenho discos que ganhei em viagens, tenho discos que ganhei pelo meu trabalho, tenho 
discos que ganhei de amigos… 

Acho que para melhor contextualizar, vou citar aqui ao menos duas lembranças. A primeira delas, 
eram as feiras que aconteciam na Void. Por lá, além de amigos como o Mimi, com a Show Me Your 
Case, também tinha a presença da galera da Patuá Discos nos tocas (inclusive eu mesma toquei 
numa dessas feiras, girando minhas bolachas eletrônicas) e muitos discos e trocas de informações 
e garimpos ricos em sons únicos. A outra lembrança seriam as in-stores que rolam pelas lojas de 
discos. Aqui, obviamente, cito duas in-stores que eu tive o prazer de presenciar: a da Rush Hour e 
da Patuá Discos (a famosa Vai Na Fé! na qual também dividi os toca-discos com uma galera de 
peso. Isso sem contar no garimpo natural que peso. Isso sem contar no garimpo natural que rola.

Foto Divulgação | Grazi Flores.

Aproveito pra comentar que a edição desta vez está ainda mais ousada: com um número maior de 
artistas participantes (somos mais de 100) que desenvolverão seus sets ao longo de 7 dias de 
evento virtual, acontecendo em múltiplas plataformas e ainda contando com pistas simultâneas em 
alguns dias do festival.
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reportagem de:
Tiago Jeronimo.

Nas suas apresentações como DJ tem alguma ou algumas que te marcaram?

Caramba, que pergunta difícil! Quer dizer, todo set que faço me leva a uma nova perspectiva sobre 
a cultura da discotecagem, sobre formas de mixar, pesquisas musicais e afins. Uma coisa que eu 
sou obrigada a dizer: tocar com vinil é uma experiência indispensável para conseguir encontrar sua 
personalidade dentro da mixagem. Sim: discotecar com os toca-discos dá um ritmo completamen-
te único para o trabalho de seleção, ajuste de pitch e execução artística da mixagem.

Sendo assim, toda vez que discotequei com vinil, foi marcante pra mim de alguma forma.

Agora, dos últimos tempos, posso dizer que fazer lives pelo Twitch trouxe uma vivência única e pró-
xima com artistas que não imaginava encontrar ou trocar uma ideia, ou mesmo dividir o line. Certa-
mente tenho desenvolvido um estilo cada vez mais próprio de explorar ao máximo o equipamento 
que tenho com estilos diversos dentro da música eletrônica: vem da forma como recebo uma pista 
que estava ouvindo música brasileira ou rap para um som eletrônico que deságua no Techno 
(quase que inevitavelmente haha).

Acho que as lives do final do ano passado (2020) foram especialmente inspiradoras e me instigam 
a pensar em novos formatos de programas para contextualizar artisticamente a paixão que tenho 
em descobrir sons que combinam entre si, mesmo não sendo tão óbvia a combinação.

SessãoSessão em Casa, Uh! Manas TV, Segunda Sem Lei, Soundkrakerz, Domingueira Sessions, Beatplay, 
Cultura Cosmo (Fluxo Cósmico), Etnias, Space Monkeys TV, Coletivo Hangover Convida… A lista 
de rolês dos quais participei nos últimos meses segue se expandindo e me inspirando a cada live 
feita. Isso sem contar em outras tantas que organizei por conta própria como o Apelooou, A Vida 
É Boa – Bora Xambrar! O Sol Vai Brilhar Para Todos, Aeee Truta, Era Som O Que Me Faltava, Game, 
Obras >> Em Construção, e outras (contando também aquelas que ainda estão por vir, claro!).

VVocê trabalha no Paraíso de todo amante de música, uma loja de discos, como é o dia a dia na 
loja?

Olha, confesso que o dia a dia, em específico atualmente, se resume às funções administrativas de 
atendimento ao cliente, gerenciamento de pedidos, gerenciamento das redes sociais, criação de 
conteúdo…

MasMas antes da pandemia… Ah, aí era outra coisa: era o lote novo de discos que chegavam e preci-
savam ser registrados e catalogados, eram as in-stores de fato acontecendo ali: lançamento de 
discos, pocket shows, discotecagens, cervejas… E eu ali, na função de registrar, postar, fazer as 
lives, interagir, organizar tarefas (como a coleta de canetadas nos discos, entrega de discos vendi-
dos em uma pré-venda etc). Ali rolava a produção de um evento de um jeito roots mesmo: a gente 
botando a mão na massa, correndo com imprevistos (como o esgotamento do livro da Lorena Ca-
lábria e a equipe, com um salve especial pra Mari da Cobogó, correndo atrás de mais cópias para 
dar conta da demanda): meu trabalho misturava o aprofundamento musical (num recorte claramen-
te voltado pra cultura do vinil) com produção de eventos para a divulgação e também comercializa-
ção da música.

Então, para além das demandas de um comércio, a loja pulsava diariamente uma economia criativa 
própria de São Paulo com temperos de outros estados e países, tanto nas agulhas quanto nos ba-
te-papos.
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De onde surgiu o DJ Iury Andrew?

Iury Andrew (que não é nome artístico, é realmente meu nome de verdade) surge na comunidade 
de Peixinhos, uma das comunidades mais artísticas e culturais da cidade de Olinda - Pernambuco 
– onde Chico Science passou a maior parte de sua vida fazendo música.

BrincoBrinco falando que minha mãe já sabia que eu iria ser artista e por isso colocou esse nome hahaha. 
Sempre fui uma criança diferenciada, que se destacava e que sabia o que queria: que sonhava bas-
tante.

Hoje venho realizando aos poucos boa parte do que minha mente criava, naquela época em que 
tudo parecia tão distante da minha realidade, sabe? É doido. Eu me imaginava em outdoors e hoje 
tem outdoor comigo por aí.

Comecei a tocar com 19 anos e desde então, não parei mais. Tornou-se uma de minhas paixões.

De onde veio a ideia de se tornar DJ?

Então… eu sempre fui muito musical. Já tive diversas fases: do rock, do rap, do pagode.

Iury Andrew. “
Conquistas que eu consegui pelo meu talento
e também pela minha coragem de meter a
cara e ir atrás.“

Nascido em Peixinhos, comunidade cultural da cidade de Olinda – Pernambuco, Iury Andrew ini-
ciou sua carreira de DJ com apenas 19 anos. Começou tocando com um amigo que, na época, aca-
bara de iniciar como produtor. Como DJ, hoje tem sua identidade com foco e base na música preta 
mundial.

Sempre como artista independente, já tocou no camarim de ídolo e abriu show para diversos can-
tores nacionais e internacionais como: Gloria Groove, Pabllo Vittar e Azealia Banks. Considera o 
trabalho de DJ um eterno laboratório e não vê a hora de tudo isso acabar para poder dar uma festa 
gigantesca e com muito amor envolvido.

Nesse bate-papo super especial com Iury Andrew, nós conversamos sobre o seu ínicio, o que o 
levou a seguir essa carreira de deejay profissional e também relembramos momentos de grande 
destaque de toda sua trajetória. Confira agora:

Iury Andrew. “
Eu me imaginava
em outdoors e hoje
tem outdoor comigo
por aí.

“

Que a carreira de DJ não tem sido fácil nessa pandemia 
não é novidade para ninguém, mas existem muitos DJs 
fantásticos e com histórias incríveis que não podem 
passar despercebidos. É o que será provado, mais uma 
vez, neste mês de junho com essa entrevista especial 
com o DJ Revelação Iury Andrew.

Foto Divulgação. Crédito: Flora Negri.

“Minha identidade tem como foco e base a música preta
mundial” – Iury Andrew – DJ Revelação
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Iury Andrew. “
Minha identidade
tem como foco e
base a música preta
mundial.

“

Sabemos que você começou muito novo. Como foi o seu processo de profissionalização?

Então, completando a outra resposta, eu comecei a pesquisar por conta própria. Não tinha condi-
ções para pagar um curso e nem sequer tinha material – nunca fiz nenhum curso. Porém, ganhei 
um notebook e fui aprendendo, por contra própria, por meio do nosso fiel amigo: Virtual DJ. Rs

Eram dias e noites desbravando o programa, até que fui aprendendo a mixar ali pelo PC mesmo. 
Comecei a ir atrás de oportunidades na noite, mesmo sem experiência e mesmo sem ser conheci-
do, metendo a cara mesmo (coisa que faço até hoje – não tenho agente). A cada festa que eu 
tocava, as pessoas ficavam impressionadas como eu conseguia tocar bem, mesmo em um note-
book.

Até que fui ganhando notoriedade e o carinho de muita gente. Ganhei uma controladora de uma 
grande amiga produtora, a qual me acolheu muito: Allana Marques (golarrolê).

Desde então, cada dia foi um novo aprendizado e novas oportunidades foram surgindo. Ainda 
tenho muito que estudar e aprender, aliás, o trabalho de DJ é um eterno laboratório.

Iury Andrew. “
O trabalho de
DJ é um eterno
laboratório.“

@festafreaks - Recife. Foto: Reprodução/Instagram.

Iury Andrew. Crédito: Uhgo.

Sempre fui muito interessado no mundo pop, fã da Pitty… fã da Rihanna. Sempre tive um gosto 
muito eclético, que às vezes até me confundia.

Até que um dia, um grande amigo, Lucas Estevão, que na época estava começando como produ-
tor (e hoje é um dos maiores de Recife – festas freaks), me convidou para tocar em uma de suas pri-
meiras festas. Não tinha muita coisa nessa época: CDJ, luzes, jovens estudantes bêbados e 
nenhum lucro.

Ele, que também é DJ, me ensinou ali mesmo, antes de começar a festa, como fazia o “Play/Pau-
se” e então, eu, com meus dois pendrives e uma seleção de 40 músicas, consegui fazer todo 
mundo dançar.

Não era um sonho meu ser DJ e nem imaginava que entraria no ramo… Simplesmente aconteceu, 
todo mundo gostou, incentivou, eu amei e fui me interessando.
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Quais foram as suas maiores dificuldades e maiores destaques durante a pandemia?

Então a dificuldade “tá” rolando desde que começou. Eu tinha acabado de voltar da Bahia, ter 
feito evento com uma marca de bebida famosa etc. Estava em uma crescente boa e imaginava que 
2020 seria um bom ano. Mas aí: flopou hahaha.

Foi bastante difícil aceitar. Passei por uma barra muito grande e me entreguei um pouco à depres-
são.

Cheguei a fazer algumas lives, participei de festivais online, mas o medo do futuro incerto me do-
minou e não me deixou trabalhar.

Ouça o SET:
BREGA FUNK
NA BATEKOO SP

@clubyachtsp - São Paulo. Foto: Reprodução/Instagram.

O que você considera ser sua característica marcante ou diferencial?

Acredito que o que conquistou o público e os produtores foi a forma que consigo me reinventar: 
minha versatilidade. Eu consigo facilmente me adaptar em qualquer ambiente, em qualquer pista, 
tudo isso sem perder a minha identidade, que tem como foco e base a música preta mundial, além 
da forma que consigo mixar gêneros diferentes em um único setlist, por meio de uma pesquisa 
musical maluca, diversa e com bastante cor.

Já toquei tanto em Já toquei tanto em resort de luxo para senhoras ricas quanto em baile na comunidade.

Conte-nos um pouco sobre os destaques de sua carreira.

Como falei antes, sou artista independente, então, sempre fui eu mesmo que fiz todos os meus 
“corres”. Consegui tocar em grandes festivais de Pernambuco como o Coquetel Molotov - Guaia-
mum Treloso.

Já abri shows de artistas como: Azealia Banks, Pabllo Vittar, Gloria Groove… artistas esses que 
admiro muito, mas, acredito que meu ponto alto foi tocar no CAMARIM da Pitty, no qual eu 
sempre fui MUITO FÃ. Eu sonhava com esse momento de conhecê-la desde a pré-adolescência. 
Nunca poderia imaginar que seria de uma forma tão legal, por meio do meu trabalho e de uma 
forma tão íntima – esse é um dia que jamais esquecerei.

EmEm festas no geral, a mais marcante pra mim foi a Batekoo, em São Paulo. Também foi um sonho 
sendo realizado, tocando para uma multidão em um estado que eu nunca tinha pisado e não podia 
imaginar que tinha tanta gente que já conhecia meu trabalho. O feedback foi incrível (o set grava-
do dessa festa já soma mais de 7 mil reproduções). Também toquei no Festival MECA, que foi um 
dos melhores públicos – fui ovacionado no final da apresentação – e, nessa cena, eu jamais esque-
cerei também.

Toquei no total em 9 lugares em São Paulo: rádios, boates, festas… tudo isso entrando em contato 
sozinho com os produtores – levando algumas esnobadas, mas também conhecendo gente incrí-
vel. Me orgulho bastante disso.

Ainda tiveram turnês na Bahia, Alagoas… Tudo isso foram conquistas que eu consegui pelo meu 
talento e também pela minha coragem de meter a cara e ir atrás.

https://soundcloud.com/iuryandrew/brega-funk-na-batekoo-sp-iuryandrew
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reportagem de
Fred Rigoni.

IURY ANDREW

Agora em 2021 estou melhor e mais confiante, porém ainda sem muito ânimo com meu trabalho 
de DJ. Não tenho treinado, não tenho pesquisado e “tá” tudo bem também!

Estou cuidando da minha saúde mental e respeitando o meu próprio tempo criativo, mas estou 
bem! Talvez em uma das melhores fases, cuidando da minha casa, relacionamento e família.

Acredito que muita gente passou pelo mesmo e ainda tem passado e infelizmente muitos amigos 
têm passado por necessidades, pois nosso setor foi o mais afetado.

Onde Iury Andrew quer chegar?

Então,Então, Iury Andrew tem muito desejo de levar a música preta regional e nacional para fora do país 
e o próximo investimento vai ser em produção musical, ramo no qual ainda sou leigo.

No momento estou focando no que tem me dado retorno durante esse tempo difícil: que é o tra-
balho como modelo e influencer.

Também irei investir em teatro, que também já era uma paixão antiga e eu tive que parar quando 
comecei a tocar muito, quando já não havia muito tempo para os estudos com a rotina maluca.

Por enquanto, é isso!! Irei continuar tocando, mas, no momento, não tem sido minha prioridade.

Para finalizar, temos esse espaço livre para aquilo que gostaria de escrever, deixar uma mensa-
gem, inspirar… é o espaço Iury Andrew mandando recado:

Quando tudo isso acabar… SE PREPAREM porque irei dar uma festa que vai ser difícil ter fim, com 
um line up gigantesco e muito amor envolvido.

Iremos celebrar, “juntes”! Saudades demais.

Top 10 músicas de influências musicais da vida de Iury Andrew:

01 - Chico Science e Nação Zumbi – Risoflora

02 - Pitty – Anac02 - Pitty – Anacrônico

03 - Rihanna – Kiss is better

04 - Beyoncé – Party

05 - Marcelo D2 – A maldição do samba

06 - Lazzo Matumbi – Tudo me faz sentido

07 - Companhia do Calypso – Chá de simancol (ao vivo em recife)

08 - Mc Troia – Pode balançar

09 - Ka09 - Karol Conka – É o poder

10 - Liniker – Tua

https://linktr.ee/iuryandrew
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Nesta conversa ficamos sabendo um pouco mais da trajetória dele como DJ e momentos mais que 
especiais da carreira dele. Confira agora a nossa entrevista com o DJ Vino:

Conhecemos bem o DJ Vino, mas antes dos palcos, quais foram os caminhos que você percor-
reu até chegar nas pick-ups?

A música é muito presente na minha vida desde a minha infância, literalmente. Lembro-me de 
muito pequeno, cerca de 2 ou 3 anos de idade, já ouvindo discos infantis que eu ganhava de pre-
sente nos aniversários, como Balão Mágico, Trem da Alegria e Xuxa. Também lembro de ouvir Tom 
Jobim, Vinícius de Moraes, Rita Lee, Milton, Gil e outros grandes nomes da MPB, sempre que 
andava de carro com meus pais.

Conforme fui crescendo, meu gosto musical também foi amadurecendo. Lembro de ganhar meus 
dois primeiros CDs aos 10 anos de idade, um era uma coletânea de funks feita pelo MC Marlboro 
chamada “Funk Brasil” e o outro era uma coletânea de dance music da Som Livre chamada “Top 
Surprise”. Guardo esses CDs até hoje com muito carinho. 

Aos 15 anos me vi fã, ao mesmo tempo, de Spice Girls e Marilyn Manson, mas aquele tipo de fã 
de consumir tudo, além da música: clipes, shows, revistas, posters, camisetas etc. Nesse momento, 
eu também me encontrei como homem gay. 

AA música foi muito significativa durante o meu amadurecimento sexual, pois foi através da música 
que consegui driblar as minhas inseguranças e incertezas, para achar forças e me assumir como 
homem gay para mim mesmo, deixando de lado todo e qualquer “pré-conceito” que eu tivesse 
absorvido ao longo da minha infância. Sem medo de assumir esse “rótulo”. Desde então consumo 
muita música pop, alternativa e rock, como gosto musical. A música esteve e está presente em 
todas as fases da minha vida. Foi a minha grande companheira durante a faculdade e por todos os 
estágios que passei antes de me formar, inclusive, nesse momento, estou ouvindo música. (o 
“showshow” Infinite Disco, da Kylie Minogue).

Nós da Colors tivemos a oportunidade 
de bater um papo mais que especial 
com o DJ Vino. Ele que é conhecido 
na cena Pop pelos sets incríveis e ener-
géticos e por ter um feeling de pista 
impressionante, e essas são apenas al-
gumas das inúmeras qualidades deste 
Ícone do Pop. 

Foto de divulgação.

DJ Vino. “

A música foi
muito significativa
durante o meu
amadurecimento
sexual, pois foi
através da música
que conseguique consegui
driblar as minhas
inseguranças e
incertezas, para
achar forças e me
assumir como
homem gay.

“

DJ VINO - Um Shot de Pop
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Há 9 anos encontramos o DJ/VJ Vino nas pistas. Como surgiram essas oportunidades? De que 
forma a música interfere na sua vida desde que você se entende por gente? 

NaNa minha fase “pré adulta”, quando eu tinha 17 anos, comecei a frequentar uma boate alternativa 
no Rio, chamada Bunker94. Lá era um verdadeiro reduto da galera alternativa, clubber e under-
ground. Tinha três pistas com som diferente e a cada dia da semana os ritmos iam se alternando 
na pista principal. Lá eu conseguia curtir um bom rock às sextas e techno aos sábados e foi lá que 
comecei a sonhar em ser DJ, sempre tentando adivinhar qual seria a próxima música e, na minha 
cabeça, tentar encontrar qual seria a melhor opção para a próxima faixa. Porém, esse sonho 
sempre ficou muito em segredo, pois pra mim, ser DJ era algo muito inalcançável. 

Em 2011, durante o Rock in Rio, rolou uma festa que tinha como um dos propósitos lançar novos 
DJs na cena alternativa, através de um concurso on-line. Foi então que eu resolvi tentar. Este con-
curso consistia em montar uma tracklist de 10 faixas, na ordem que você gostaria de ouvir na pista. 
Essas tracklists passariam pelo crivo dos produtores da festa pelos, que escolheram as 10 melhores 
listas para a votação na internet. Os responsáveis pelas 3 tracklists mais votadas teriam a oportuni-
dade de tocar na festa. Eu liderei a votação nas primeiras semanas do concurso até que, por causa 
de um bug, o contador de votos zerou e, assim, eu fiquei em 4º lugar. De toda forma, fui à festa 
para curtir e conhecer o pessoal. Um tempo depois deste concurso, um produtor de festas para 
ursos aqui no Rio queria começar um novo projeto e estava procurando um DJ novato, sem vícios 
da profissão, que tivesse uma proposta de som diferente do que já vinha sendo feito na cena LGBT 
na época. Um amigo em comum, que tinha votado em mim no concurso virtual, me indicou para o 
produtor das festas bear, que entrou em contato comigo. Expliquei a ela que eu nunca tinha 
tocado na vida e meu foco era no “pop cru”, como eu chamava na época as versões rádio/álbum 
– naquela época a música eletrônica, em especial o house tribal, era o tipo de som predominante 
dada cena LGBT, as festas que tinham como foco principal o pop, ainda estavam muito no início. Foi 
então que, no dia 14 de novembro de 2011, tive a oportunidade de tocar pela primeira vez.

Um dos DJs que tocaram neste evento bear, do qual participei, gostou muito da minha proposta 
de som, justamente por ser versão não remixada e me ofereceu a oportunidade de tocar numa 
festa que ele fazia às quintas-feiras na boate La Cueva. Então, no dia 05 de janeiro de 2012, come-
cei a tocar oficialmente e, graças a Deus, nunca mais parei. 

Durante o carnaval de 2012, um outro produtor de role bear me convidou pra tocar numa festa 
dele, no Galeria Café. Eu lembro que temia muito, porque, até então, era o maior público para o 
qual eu iria tocar até então. Graças a Deus deu tudo certo e o pessoal curtiu muito meu som, fazen-
do com que eu recebesse o convite de me tornar residente nesta festa mensal para ursos. Foi nesta 
festa que tive a oportunidade de tocar com um dos DJs que mais admiro até hoje e que eu acom-
panho desde a época da Bunker. Este DJ e produtor de eventos me convidou para alguns eventos 
dele, que não eram focados na cena bear, mas sim na cena LGBT em geral e assim eu fui conse
guindo abrir cada vez mais as portas para eventos dentro da cena pop LGBT.

Festa @pipperclub - RJ.

Atualmente, quando não estou assistindo a um filme ou série, eu estou o tempo todo ouvindo 
música, seja pra me atualizar, ou pra relembrar aquelas canções que mexem comigo de alguma 
forma. Tenho duas playlists particulares, que me acompanham o tempo todo, uma com músicas 
mais calmas e a outra com músicas mais agitadas. Como passo a maior parte do meu tempo ouvin-
do músicas, fico de birra quando recebo alguma mensagem, porque tenho que parar de ouvir as 
músicas para ouvir a mensagem. (rsrsrsrs) 

Para mim, ouvir música é uma experiência de imersão, gosto de ouvir por inteiro, com qualidade. 
Faço questão de ter bons fones, mesmo que para uso pessoal no dia-a-dia. Quando ouço música 
pelo PC, sempre ligo o home-theater, para conseguir sentir 100% da música, principalmente o 
grave.
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DJ Vino por Gabriela Neto - @gabinettooo

DJ Vino por Gabriela Neto - @gabinettooo

Atualmente muitos DJs fogem do “cru”, mas como sabemos bem, você é um DJ que valoriza 
muito versões originais. Quais gêneros e estilos você mais se encontra tocando e garante ser 
sua especialidade? Como e por que esses gêneros, ou esse gênero musical, ganharam espaço 
na sua vida e profissão? 

SemSem dúvidas o que eu mais me sinto seguro em tocar é o pop, leia-se: pop, pop dance, pop funk, 
pop rock. Muito por conta do meu gosto musical e pelo fato de eu consumir pop no meu dia-a-dia, 
este foi o ritmo que me fez começar como DJ e que predomina no meu trabalho até hoje. Ao longo 
desses quase 10 anos de profissão acompanhei a inserção de outros ritmos no pop – enquanto 
gosto popular da maioria das pessoas – como por exemplo o funk e, mais atualmente, o reggaeton 
(que são dois ritmos bem antigos e foram marginalizados por anos, mas finalmente conseguiram 
sua ascensão para o lugar de brilhantismo no qual já deveriam estar desde os anos 90/2000). 

TTambém por muita influência do meu gosto pessoal, consigo me virar bem no rock, porém, pela 
mudança do gosto do público em geral, hoje em dia quase não há mais festas voltadas para o rock. 
Tive oportunidade de tocar em algumas festas de rock durante esses anos, mas realmente o rock 
ficou muito esquecido nos últimos anos. 

EuEu me entendo, sim, como um DJ de POP, principalmente na totalidade do tempo: popular. Por 
isso, o meu repertório é bem amplo e vai do pop em sua essência como Britney, Aguilera, Jessie J 
e outros, até funk, sertanejo e pagode (que inclusive tem ganhado cada vez mais espaço na cena 
LGBT). 

EsteEste foi o ritmo que me fez começar como DJ e que predomina no meu trabalho até hoje. Raríssi-
mas vezes escolho uma versão ao vivo, ou até mesmo um remix (mais no caso de quando a música 
é lenta e eu consigo alguma versão não muito distante dos vocais originais). Mas sempre prestan-
do atenção no que o público gosta de consumir numa pista de dança, especialmente quando é 
uma música com coreografia.

Festa @espacofenixrj - RJ.

https://www.instagram.com/espacofenixrj/
https://www.instagram.com/gabinettooo/
https://www.instagram.com/gabinettooo/
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Já te vimos em diversos palcos, escutamos o seu som e sentimos a energia que seus sets trans-
mitem. Durante todos os seus quase 10 anos de carreira, quais foram as maiores experiências 
que você já teve?

Toda pista/festa é importante, principalmente quando a galera vibra e devolve aquela energia gos-
tosa, mas, graças a Deus, tive muitas ocasiões bastante marcantes na minha carreira, não caberiam 
tantas nessa resposta, mas, mesmo com receio de acabar fazendo com que alguém se sinta despri-
vilegiado, vou arriscar enumerar as que mais me marcaram: 

5º - Em 2013 toquei numa festa em São Paulo chamada Bear Cantho, que acontecia mensalmente 
na extinta Cantho Club. Fui convidado para tocar nesta edição que aconteceu durante o feriadão 
da Pride SP, a casa estava bem lotada e, contra a vontade do produtor, eu toquei “Show das Pode-
rosas”. A cena LGBT paulistana ainda estava muito dominada pelo tribal house e era praticamente 
inaceitável tocar um “funk”, por mais pop que fosse, numa festa, naquela época, porém, essa 
música estava muito em alta e eu resolvi arriscar, então deixei pro final, exatamente a última música 
do meu SET. Na hora que aquela buzina (do início da música) tocou nas caixas de som, a boate in-
teira gritou de alegria e cantou a música até o final. Sem dúvidas, essa emoção eu vou levar para 
o resto da vida. 

4º - Quando toquei no aniversário do extinto TV Bar, em dezembro de 2016 e, de repente, um 
cliente da boate, conhecido meu, e que sabia o quanto eu já era muito fã da Pabllo naquela época, 
me apresentou a própria. Primeiro eu fiquei sem ação, justamente por já admirar demais o trabalho 
dela, mas quando o impacto inicial passou, eu não me contive e perguntei a ela se ela se importaria 
de eu tocar uma música dela. Muito educada ela respondeu: “só se eu puder fingir que sou DJ”. 
Na mesma hora eu soltei o clipe de “Open Bar” (o TV Bar tinha esse nome por ter diversas TVs es-
palhadas pela pista e possibilitar tocar com vídeos) e a Pabllo, muito feliz, subiu na cabine, pegou 
meumeu fone e ficou fingindo que era DJ. Foi um sonho se tornando realidade, bem diante dos meus 
olhos.

3º - Quando fui convidado para tocar numa festa bear em Buenos Aires, em 2013. Eu estava muito 
no início da carreira e ter a oportunidade de tocar em outro país foi, sem dúvidas, uma das maiores 
emoções que já vivi. Como eu era um “gringo” naquela festa, resolvi levar um pouco do som brasi-
leiro pra eles e toquei um remix de “Show das Poderosas”, que um amigo produziu, além de ter 
tocado um remix de “Surra de Bunda”, feito pelo Fatboy Slim. Por incrível que pareça, a galera 
surtou e respondeu super bem aos “funks cariocas”. Eu não podia deixar de dar um gostinho da 
minha “carioquice” pra eles. (rsrsrsrs)

2º - Quando toquei na parada LGBT do Rio pela primeira vez. Ver a Av. Atlântica lotada, aquele 
marzão lindo e todo mundo celebrando a diversidade, é uma emoção que não tem como explicar, 
só vivendo para saber.

1º1º - Quando toquei pela primeira vez na parada LGBT de Caxias. Na época “Gangnam Style” 
estava muito em alta e, durante meu SET, o trio no qual eu estava tocando parou em frente à uma 
praça bem grande, que estava completamente lotada de pessoas. Um dos caras da produção do 
trio falou: “aqui é o melhor ponto da parada, toca uma música bem animada”. Não perdi tempo 
e dei play no hit do PSY e, eis que então, aquela multidão toda começou a pular no mesmo ritmo 
e a dançar a coreografia do clipe. Foi a emoção mais forte que já vivi na minha vida e vai ficar mar-
cada para sempre na minha alma.

DJ Vino. “
…aquela multidão toda começou a pular no
mesmo ritmo e a dançar a coreografia do clipe.
Foi a emoção mais forte que já vivi na minha vida
e vai ficar marcada para sempre na minha alma.

“

Você é conhecido como um dos DJs mais fofos e carismáticos do Rio de Janeiro. Apesar disso, 
o que te estressa e te tira do sério quando o assunto é trabalho?

Normalmente eu fico muito concentrado quando estou tocando, justamente para não cometer 
erros. Por mais à vontade que esteja ao tocar em um determinado local, ou festa, e já conheça 
aquele público, eu me esforço ao máximo para não cometer nenhum erro. Ainda que eu já esteja 
acostumado com determinadas viradas de música, eu me concentro para nada sair errado 

DevidoDevido ao meu alto grau de exigência comigo mesmo, com o trabalho para o qual fui contratado 
e sempre me esforçando para entregar o melhor para o público, o que mais me tira do sério é 
alguma pessoa desviar a minha atenção e, com isso, eu cometer algum erro, ainda que este erro 
seja imperceptível para o público. Sei que não sou perfeito, mas me cobro muito quando cometo 
erros. 
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Recentemente você deu uma entrevista ao site PHEENO onde fala sobre preconceitos que 
sofreu referentes ao seu corpo. Como esse preconceito te afeta na vida profissional e no pes-
soal?

EuEu sou gordo desde meus seis anos de idade (estou com 38), eu simplesmente não sei como é ser 
magro, nem tampouco padrão. A fase mais difícil da minha vida, em relação ao meu corpo, foi, 
sem dúvidas, a minha adolescência. Ao mesmo tempo que eu tinha que lidar com as minhas des-
cobertas sexuais, ainda que tardias, eu tinha que lidar com todo o preconceito que um qualquer 
jovem pré-adolescente fora dos padrões sofre. 

À medida que fui amadurecendo, também fui lidando melhor com meu corpo e meus “defeitos”. 
Boa parte dessa autoaceitação aconteceu somente na fase adulta, com a proximidade e conheci-
mento da comunidade ursina. Conhecer pessoas como eu, que se sentem atraídas por corpos 
como o meu, foi uma grande ajuda na minha aceitação. Hoje em dia sou muito bem resolvido com 
meu corpo como um todo, me amo do jeito que sou e admiro cada vez mais cada parte de mim 
que não se encaixa em algum padrão.

Já sofri preconceito (por ser gordo) na minha vida profissional sim, nunca foi declarado, mas perce-
bi que não fui convidado a tocar em algumas festas por, exatamente, não ter um corpo padrão, o 
que, na cabeça do produtor, automaticamente estaria fora do que o público alvo daquela produ-
ção consome. Infelizmente isso é uma realidade no meio artístico de DJs. 

DJ Vino. “
…percebi que não fui convidado a tocar
em algumas festas por, exatamente, não
ter um corpo padrão…“

DJ Vino por Caio Oliveira - @caiokoo

Sobreviver à pandemia está sendo muito complicado, ainda mais para profissionais do setor 
de eventos. Durante esse período, você precisou se reinventar e/ou recorrer a outros tipos de 
trabalho? Como tem sido para você? DJ/VJ é sua principal renda? 

Realmente têm sido tempos muito difíceis para todo e qualquer setor do entretenimento, especial-
mente eventos. 

A música é sim a minha principal fonte de renda, mas, graças a Deus, eu tinha uma boa reserva 
para emergências. Reduzi completamente meus gastos ao extremamente necessário e consegui 
sobreviver durante este período. 

EuEu mudei completamente meus hábitos, para poder reduzir meus gastos, então, automaticamente, 
me mantive isolado em casa. Precisei reorganizar meus pensamentos para não surtar, ou ter 
alguma crise emocional. Precisei entender e aceitar que o mundo inteiro, literalmente, está passan-
do por esse momento juntos. Não está sendo fácil, mas só de estar vivo e inteiro agora, já é o 
melhor que eu poderia ter. 

https://www.instagram.com/caiokoo/
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Reportagem de
Mariza D’Amato.
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Quando comecei a perceber esse tipo de rejeição, logicamente, fiquei chateado, mas, com o 
tempo, aprendi a não me importar com isso. A verdade é que quem sai perdendo é o público da-
quela pista, não eu. Se realmente as pessoas que frequentam aquele rolê preferem um som tocado 
por uma “pessoa padrão”, conforme pensam os produtores destas festas, eu prefiro nem estar ali, 
seja como cliente ou como DJ. 

Nem meu talento, nem meu profissionalismo, nem meu caráter, estão relacionados ao meu tipo 
físico.

Ainda não sabemos quando as coisas vão melhorar, mas apesar disso, tem algum projeto 
futuro a ser lançado ou planos que poderiam nos contar? 

Meu principal plano é sobreviver a isso tudo com saúde. Quando toda essa confusão acabar e as 
coisas conseguirem voltar ao normal, porque eu tenho sim fé de que, um dia, tudo voltará ao 
normal, eu pretendo retomar as minhas produções drag (festas nas quais eu proporcionava um 
concurso drag concomitante) e também penso em começar a investir em uma produção para o pú-
blico urso, porém, um pouco diferente do que as que já vinham sendo feitas na cidade. 

Para finalizar, criamos uma playlist com as 20 músicas que o nosso Ícone Pop do mês mais tem es-
cutado nos últimos meses. Ouça agora:

https://open.spotify.com/playlist/7pxTPGnK1E3pUgGurhoVor?utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
https://www.facebook.com/djvinorj/
https://www.instagram.com/DJVinoRJ/
https://www.mixcloud.com/DJVino/
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Para fazer a distribuição de forma inde-
pendente, assim como a DJ Heey Cat, 
que vem se destacando na cena eletrô-
nica e recentemente lançou uma nova 
faixa chamada “Fliperama”, ela acredi-
ta que: “De forma independente faz 
com que eu esteja ainda mais dentro 
do projeto, desde a parte de criação, 
até a parte de finalização, conseguindo 
assim criar minha própria identidade. É 
a maneira mais assertiva de desenvol-
ver um trabalho que seja “minha cara” 
e que também esteja de acordo com o 
gosto dos meus fãs. Fazendo com que 
eu consiga entender muito melhor 
desse mercado e de todos os proces-
sos que envolvem um lançamento de 
música e leve esse crescimento para 
minha carreira.”

Hey Cat - Foto: Reprodução / Instagram.

Durante os últimos 20 anos, a indústria fonográfica sofreu grandes avanços com a música digital, o 
que abriu muito espaço para os artistas independentes, hoje, eles ocupam mais 50% no mercado, 
segundo o relatório da Associação Brasileira da Música Independente (ABMI). Diante desse 
avanço e autonomia para distribuição do seu trabalho, alguns detalhes precisam ser observados 
para que sua escolha reflita no que deseja alcançar.

LançarLançar uma faixa ou um álbum parece ser uma decisão simples, mas na verdade não é, o artista 
precisa saber qual a sua posição no mercado e traçar seus objetivos com clareza. É fundamental 
fazer uma análise entre os prós e os contras, além de boas estratégias para escolher entre a distri-
buição de forma independente ou através de uma gravadora.

O objetivo da distribuição digital é monetizar, colocando sua música no iTunes, Spotify, Deezer, 
Youtube, entre outras plataformas e lojas de música digital. Uma vez que você possui uma faixa em 
alguma plataforma, as pessoas podem fazer streaming, baixar e comprar sua música, em troca, 
você recebe royalties, dependendo de como e onde sua música foi ouvida. Existem diversas distri-
buidoras independentes que fazem este serviço, onde a divisão dos valores entre as partes é 
menor, comparado a de uma gravadora, como também, possui algumas não lhe cobrarão nada, 
você terá todo o lucro sem termos e acordos, por isso é interessante fazer uma boa pesquisa.

Foto: Reprodução / Instagram.

Gravadora ou Distribuidora independente: como escolher?
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reportagem de
Lucas Almeida

“Quando fazemos através de uma gravadora, temos também um trabalho de muita qualidade, mas 
vemos hoje em dia, artistas novos que estão em crescimento acabam não tendo tanta visibilidade 
perante a gravadora e assim se sentindo frustrados, pois a gravadora precisar dividir o foco para 
cuidar de vários artistas, sendo alguns desses, mais consolidados e com maior retorno financeiro.” 

ParaPara a paulista, “Uma das maiores vantagens, é ter total liberdade artística e criativa, estar por 
dentro de todo o processo, com uma equipe bem reduzida, mas muito interligada. Já a desvanta-
gem é o caminho mais longo e difícil. Quando se está em uma gravadora, as portas se abrem mais 
facilmente com relações e conexões nesse meio.”

Ela ainda ressalta a responsabilidade que existe em “Questões dos cadastros de obra e fonogra-
ma, acordos, contratos e toda burocracia técnica e jurídica que precisam ser feitas para qualquer 
lançamento, porém isso já é possível fazer de forma online e bastante intuitiva”.

Uma gravadora, possui estrutura e recursos para realizar um trabalho profissional e de alto nível, 
para o diretor de marketing da gravadora HUB Records, Matheus Tavares, “o grande benefício 
que uma label pode oferecer a um artista é o seu poder alavancar a música com promoção, seja fa-
zendo pitching para buscar mais e melhores destaques nas plataformas de streaming, divulgando 
nas redes sociais, utilizando anúncios pagos, buscando parcerias com influenciadores, espaços em 
veículos especializados de imprensa, ou seja, a gravadora atua como uma grande engrenagem de 
marketing e relacionamento com parceiros, tendo o poder de barganha e a influência que certos 
artistas independentes ainda não conquistaram.artistas independentes ainda não conquistaram.

”A HUB Records, que é uma label associada a Sony Music, atua cuidando de todos os processos 
burocráticos para que a track saia do papel e seja lançada, bem como na prestação de contas para 
pagamento dos royalties. Isso inclui contratos da música, divisão de royalties, distribuição para as 
plataformas etc.

A gravadora também possui uma área de marketing que atua promovendo os lançamentos, bem 
como aproximação e relacionamento com alguns departamentos da Sony para usar todo o aparato 
e influência da maior em prol de conseguir mais destaques nas plataformas e mais força nos canais 
de comunicação”.

Hoje, um artista independente tem a oportunidade de competir de igual para igual com um artista 
de gravadora, portanto, o mais importante de tudo é começar.

CitaçõesCitações e depoimentos na matéria: Heey Cat (DJ) e Matheus Tavares (Diretor de marketing da 
HUB Records).
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Diante disso, fui investigar como estava a situação de alguns amigos e colegas, e para a minha sur-
presa os efeitos pandêmicos trouxeram reflexões, mudança de hábitos, mudanças de rotinas e que 
de uma certa maneira vieram em um tom mais positivo e esperançoso. Também sei de muitas 
baixas, muitos profissionais que acabaram por decidir-se em deixar a carreira de DJ em outro 
plano, por não conseguir sustentar e manter a vida de DJ.

Mas o que essas mudanças e reflexões trouxeram e fizeram com os profissionais?

Antes de responder a pergunta devidamente, precisamos ressaltar alguns pontos importantes do 
que significa ser DJ, ou de premissas importantes sobre a profissão.

O profissional DJ não se resume a apertar PLAY em um equipamento bem como também, não é a 
pessoa que pede para “Todo mundo levantar as mãos” em uma pista, a profissionalidade está 
atribuída à algumas tarefas e rotinas como:

–– ESTUDAR. O estudo de equipamentos, interfaces e softwares é uma questão de primeira neces-
sidade do profissional, acompanhar a tendência mercadológica e de tudo o que está acontecendo, 
propõe que o mesmo esteja em destaque.

– PESQUISAR. O DJ precisa estar em constante pesquisa sobre novas sonoridades e o que é atual 
e moderno.

– TREINAR. Eu costumo brincar que ser DJ é como andar de bicicleta, para se manter atual e com 
prática, é necessário se exercitar para encontrar e entregar a melhor sonoridade.

– TÉCNICA. Se você não aprende a técnica em mixagem, dificilmente você conseguirá trazer uma 
boa sonoridade. Aprender e se aprofundar nas técnicas da mixagem torna o DJ mais profissional e 
bem qualificado.

– OUVIR. Todo bom profissional deve ouvir sons variados, sonoridades diferentes, artistas de todos 
os gêneros, tudo isso para trazer bons ouvidos que ouvem e escutam as tendencias do mercado.

Pode-sePode-se dizer que baseado nesses 05 pilares constitui-se um bom profissional, um DJ. Mas é claro 
que estou colocando de forma mais genérica e menos detalhista, estou colocando de uma manei-
ra, para que se faça a entender, que o DJ dedica muito do seu tempo além daquele momento que 
ele está apresentando o seu set. O tempo dedicado é de acordo como cada profissional se dedica 
a essa base.

Hey coloridos, o tema Pandemia é um tema 
recorrente aqui e também no nosso dia a dia, 
mas hoje eu quero dar um foco em segundo 
ou terceiro plano a ela, exatamente porque 
tenho visto uma luz no fim do túnel, com a 
vacinação mais pessoas tem sido atingidas e 
imunizadas, e isso torna as coisas mais felizes 
e e esperançosas. Por isso, trago um assunto 
que fala sobre esperança ou de como os Djs 
se agarraram as suas esperanças para se in-
centivarem e tornar o seu movimento profis-
sional constante. Não é de hoje que todos 
sabemos que a vida do DJ e de profissionais 
ligados a eventos e entretenimento, segue 
prejudicada, são mais de 400 dias, sem 
pistas, sem eventos e sem festas (já começa-
mos a ver alguns estabelecimentos respei-
tando as normas e fazendo alguns eventos, 
mas nada que seja totalmente expressivo e 
que também faça a gente entender que a 
rotina dos profissionais voltou a normalida
de). 

Como ser
DJ na
Pandemia?
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DJ Jeff Ferreira. “
Tem sido de reconstrução, estudos, cuidados pessoais, pensar 
possitivo e usar de empatia com tudo que tem acontecido.“

DJ Van Müller.“

Um processo de autoconhecimento, reconhecimento de valor 
pra não se deixar levar pela autosabotagem de olhar o re-
corte da vida do outro e achar que ela é sempre melhor que a 
sua. Aprimorar conhecimento em outras áreas da nossa car-
reira que mereciam atenção e que às vezes ficava pra depois 
como: Produção Musical, Estudo de Idiomas, Marketing, 
Branding e Criação de Conteúdo (que tá sendo o meu caso)! 
Ser DJ na pandemia também é ter que lidar com sonhos inter-
rompidos e ter paciência pra entender que nada como um dia 
após o outro, pra ter que dar conta dessa montanha russa 
emocional, também voltei pra minha cidade natal e tá sendo 
ótimo estar conectada com a minha família e ter o conforto de 
quem ama a gente de verdade! Se arriscar em novas ex-
periências e desafios tem sido grandioso pra mim!

“
DJ Mateus Medeiros.“

Acredito que é um bom tempo para estudar MUITO, apren-
der novas técnicas, produzir conteúdo, focar muito em 
pesquisa (principalmente para sair da zona de conforto), 
pensar em estratégias novas de marketing, tentar trabalhar 
bem a identidade visual e sempre se reinventar para trazer 
ideias novas, sonoridades novas…

“
DJ Davis Reimberg.“

Pra mim como DJ/Producer a pandemia foi de grande apren-
dizado. Tudo o que eu aprendi nesses 14 meses de pandemia, 
em relação a produção musical, eu não teria aprendido nesse 
curto espaço se não houvesse pandemia. Antes da pandemia, 
eu sentia que já tinha “batido no teto” em relação a tudo o 
que eu sabia sobre produção musical, eu sentia que precisava 
estudar mais. A pandemia veio a calhar e me trouxe um 
tempotempo para estudar, que antes eu não tinha. Sabe aquele 
coisa de ver tudo pelo lado positivo? Particularmente, para 
mim foi bem benéfica nesse aspecto. Não toquei em nenhuma 
festa, porém continuei sendo DJ na frente do meu computa-
dor!

“

Mas como ser DJ em meio a Pandemia? As Lives foram a soluções mais imediatas para a continui-
dade do trabalho do DJ e também para perpetuar uma nova maneira de ligar o profissional ao seu 
público. Diante disso, trago essa reflexão, “Como ser DJ na pandemia?” Como “fazer e aconte-
cer” sem pistas de danças, festas, eventos e afins?

Recolhi a opinião de alguns profissionais de maneira que eles expressaram suas opiniões que junto 
chego a uma observação final:
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DJ Igor.“

Ser DJ na Pandemia é todo dia se reinventar! Pensar em 
novas formas de viabilizar seu trabalho e usar e abusar da in-
ternet para isso, nossa principal “dancefloor” nesses tempos 
pandêmicos. Não se desmotivar e sempre pensar que logo 
menos estaremos de volta nas pistas! Eu organizei festivais 
online nessa Pandemia, para fazer uns rolezinhos cibernéticos 
e mostrar meu trabalho. Foi no mínimo interessante ver tudo 
issoisso de outra perspectiva. Porque quando você tá na festa 
você sente o feeling do seu público né, mas aí on-line, você 
não vê quem tá na sua frente…. É difícil, mas ao mesmo 
tempo divertido.

“
DJ Bern.“

Ser DJ na pandemia é inovar, aprender e não desistir dos seus 
sonhos, pois um dia eles virão e com louvor. Se reconecte com 
você mesmo, nunca pare de aprender coisas novas e sempre 
torça para que seus semelhantes cresçam junto com você. 
Viva a House Music.

“
DJ Paulo Pacheco.“

No meu caso, estudando sobre tecnologia, aperfeiçoando as 
técnicas de produção e experimentando outras sonoridades. 
Claro, participar das ‘Lives’ é uma forma de interagir com o 
publico. Estando ou não no line up. Isso me mantém informa-
do e atualizado.

“
DJ Morais.“

Resumindo, ser dj numa pandemia, é somente virtual (rs). 
Quem produz é a melhor fase para construir coisas boas de 
qualidade. O mercado está precisando. Estude produção 
nessa pandemia e isso vai ajudar muito a não pensar nesse 
terror que estamos vivendo. A vida é muito mais importante 
que uma festa. Portanto seja virtual. Vc chegará até as pes-
soas de uma outra forma. E quando tudo isso passar, vc será 
lembrado.lembrado.

“
DJ Gustavo Fonsati. “

Essa pandemia serviu para tirar um tempo para a música no-
vamente, no qual eu havia perdido, por conta da correria do 
dia a dia, trabalho, faculdade, casa e etc. Consegui fazer 
novas pesquisas, me atualizar, e traçar novas rotas para carrei-
ra de DJ. Acho que foi um tempo hábil para reflexão e repag-
inação de muitas coisas. Consegui até reprogramar um novo 
set, e creio que muitos de nossos amigos, fizeram o mesmo.

“
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Thiago torres:
Colunista profissão.

Perceba que essas são declarações vão de encontro exatamente sobre os 5 pilares que citei acima 
que são ESTUDAR, PESQUISAR, TREINAR, TÉCNICA E OUVIR. Minha opinião pessoal e sobre o 
que eu fiz, foi que como um jovem e iniciante DJ, pensei em uma maneira de manter minhas ativi-
dades ativas, ou seja, todo o processo de montagem de set, estudo, treino, pesquisa se tornaram 
em um compromisso mensal. Montei e divulguei praticamente 1 set por mês e fiz tudo isso para 
que a chama do DJ não diminuísse, mas também como uma forma de portfólio, de amostragem 
da minha personalidade, versatilidade e também da maneira como quero ser visto.

MasMas você meu caro leitor, pode dizer que estou fantasiando e suavizando a difícil e esforçada car-
reira do DJ? Muito pelo contrário, estou abrindo sua mente e a de qualquer um que possa vir aqui 
e entender que para ser um bom DJ é necessário esforço, é vencer a luta diária e é tornar mais leve 
sua trajetória. Mas ainda assim, você pode dizer que essa não é a realidade que de fato, é uma ver-
dade. Muitos profissionais acabaram abdicando de suas trajetórias, porque a realidade é dura e 
manter-se DJ tem um custo, tem necessidades, afazeres, compromissos e tudo isso está atrelado a 
necessidade de trabalhar. E eu humildemente, me solidarizo com cada uma dessas pessoas, em 
alguns casos, ajudei de alguma maneira, sendo um ombro, sendo sua voz, as vezes com uma pe-
quena ajuda financeira ou simplesmente as ouvindo. E torço para que elas assim que possível re-
tornem ao mercado e entendam que o ser DJ não é só tocar para ter um publico (sim é necessário), 
mas que entendam o que amor pela profissão esta além e a quem de qualquer pessoa e que está 
ligado aos atributos, a dedicação e desempenho do seu papel no mundo.

Então para encerrar… “Como ser DJ na Pandemia?” Seja o que luta pelos seus direitos, seja o 
que luta pelo seu espaço, o que entende que as adversidades servem para o nosso crescimento, 
que nunca é tarde para estudar, se atualizar, se organizar e porque não amar mais sua profissão e 
se dizer um DJ vencedor?

Meu desejo é que logo todos nos encontremos em uma pista, festa ou festival e que possamos 
curtir nossos sets e nossa música. Tá acabando e logo estaremos fazendo história. “A música 
sempre foi, é e vai ser a resposta, principalmente para nós DJs”.

Bjs e até a pBjs e até a próxima!

TT.

DJ Sobrinho.“

Eu participei de alguns eventos virtuais e não ter a pista é 
bem estranho no começo. Mas tem suas vantagens! Acabei 
tocando pra pessoas que provavelmente nunca veriam meu 
trabalho e o feedback é bem legal. Quando acompanhamos o 
chat das transmissões a gente vê exatamente o que cada um 
está falando, é uma perspectiva diferente.

“
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Kukua Dada:
colunista profissão.

A foto da capa está linda, né? Ela infelizmente não condiz com meu estado emocional. Na madru-
gada do dia 24 de Junho de 2021, uma travesty foi incinerada em Recife.

Eu escrevo isso e (infelizmente) me soa como comum contar tragédias das existências similares a 
minha, contudo é algo que afeta o meu âmago mais profundo mesmos. 

O pior de tudo é: ela tem quarenta anos de idade. Teve quarenta por cento de seu corpo queima-
do. Uma coincidência trágica. E agora eu pergunto a você, leitor: Por que? Para que? Para quem? 
Por quem? 

Por que atear fogo numa pessoa? Seja ela mesma, por exemplo, amante e atualmente peça 
de um jogo de traição? 

Para que atear fogo numa pessoa? Para que a traição se dissolva no fogo? Para que a pessoa 
amada sua não a mais buscasse? 

Para quem atear o fogo? Em nome do relacionamento, do casamento, da união estável, do sis-
tema?

Por quem atear o fogo? Por sua amada (o/e) que escolheu te trair? Por si?

Os motivos e respostas podem ser infindos, entretanto, ao meu ver NADA convém uma atitude 
desumanizada dessa, muito menos quando se tratam de existências transgêneras. Existências 
essas que transcendem tais valores e motivos pequenos e, digo também, BESTAS que possam ter 
sido suficientes na cabeça de um ADOLESCENTE para que o mesmo ateasse fogo numa travesty.

A culpa não é APENAS do adolescente, mas desse sistema que o ensinou via internet, via vivências 
e experiências mal interpretadas ou lidadas, via falta de educação própria, via uma manutenção de 
um desgoverno patológico o qual vivemos atualmente.

SendoSendo bem honesta, existências como a minha são naturalmente rechaçadas e menosprezadas, às 
vezes, a ponto de nossa morte até soar benéfica para alguns “seres humanos“. Existe uma ener-
gia, um conjunto de tecnologias legais, sociais (não oficialmente institucionalizadas) que rondam 
quaisquer existências dissidentes nesse país chamado Brasil, na qual o desconforto e usurpação da 
própria vida se tornam comuns devido a esse Cistema com cê (de cisgênero).

NãoNão há leis e fatos policiais que comprovem a eficácia desse Cistema, e mesmo se tivessem o resul-
tado seria igual: travestys queimadas, perfuradas, violadas, estupradas, violentadas, abusadas, mu-
tiladas, desonradas, desrespeitadas, desumanizadas.

O que me dói no âmago mesmo é a falta de humanidade que normalmente provém de uma falta 
de representatividade: “essa pessoa não se parece comigo, não age como eu, então ela não 
merece viver, ou mesmo continuar viva“. É basicamente essa política que nos é dada, aplicada, 
institucionalizada não-oficialmente todos os dias no que chamo de inferno bíblico real, o Brasil.

Um Inferno
Bíblico Real
chamado
Brasil
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victor cabral:
colunista profissão.

Vez ou outra vemos nas redes sociais algumas imagens e vídeos sobre gentileza, união, altruísmo 
e isso nos enche de esperança, o coração fica quentinho e isso nos faz sonhar com dias melhores. 
São sensações que deveríamos experimentar sempre que possível, nos faz refletir sobre nosso 
lugar no mundo e o que podemos fazer para tornar do nosso redor um lugar melhor. Mesmo diante 
desses sentimentos tão bons, na prática ainda pecamos pela falta de empatia em muita coisa. É 
algo que pode ser dito, erroneamente, como comum. Não deveria ser.

ImagineImagine atravessar esse período pandêmico sem a união das equipes de saúde nos hospitais e 
centros de tratamentos dos pacientes, seria um verdadeiro caos. Por que isso não nos mobiliza 
para levarmos essa atitude chamada “união” para nosso dia a dia?  

Ao pé da letra, segundo o dicionário Michaelis, união é o “ato ou efeito de unir (-se); soma”.

Somar, agregar, esse é o propósito.

UniãoUnião é você estender sua mão e somar forças para alguém que esteja necessitando de apoio, é 
mobilizar-se em prol de uma causa apenas pelo bem do próximo, é contribuir com um cenário do 
qual você faz parte, mas que déficits ali contidos não lhe atingem diretamente. Mais uma vez: união 
é somar.

VVocê trabalha com música e pretende praticar a união? Compartilhe seu conhecimento com os que 
pouco tiveram oportunidade de aprender tanto quanto você. Quer unir-se a fins filantrópicos? 
Busque ONGs que tenham ações em prol de causas que você estará feliz de contribuir e doe algo 
que você tem de bastante valor: seu tempo.

Sim, parece clichê, mas a união faz sim a força. Vivermos em um mundo com mais união parece 
algo distante, mas parafraseando o filantropo Michael Jackson: “Se você quer do mundo um 
lugar melhor, olhe para si mesmo e faça uma mudança”.

uniãounião
u·ni·ão
sf
1 Ato ou efeito de unir (-se); soma: “Não tínhamos por que competir; ao contrário, só a união nos faria fortes 
[…]” (MS).

Estamos em pandemia há mais de um ano, o 
mundo se reinventou para uma nova realidade. 
Muitos falam em novo normal, outros chegam a 
afirmar que o mundo em que vivíamos antes da 
pandemia não existe mais. Mesmo vivendo em 
tempos tão difíceis em uma escala global, por 
que não nos questionamos sobre ainda estar-
mos tão desunidos?mos tão desunidos?

A UNIÃO
NUNCA
ESTEVE TÃO
AUSENTE
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É primordial que os artistas conquistem o público através da sua arte para que ele seja mais procu-
rado pela indústria musical, mas apenas fazer música, infelizmente, não basta para ter uma gestão 
bem sucedida dos seus negócios. 

Os artistas amam tocar e fazer músicas, o interesse em aprender a parte de Music Business surge 
com a necessidade em se profissionalizar no meio em que está. São assuntos mais burocráticos e 
mais chatos do que ficar trabalhando no estúdio compondo ou treinando no equipamento que 
tiver, porém necessários para obter êxito se almeja viver disso. 

O que vemos no histórico do mercado musical é muitos músicos confiarem cegamente em outras 
pessoas para cuidarem de sua carreira e acabarem sendo muito prejudicados justamente por não 
estarem por dentro do que rola ali. 

AindaAinda hoje, são muitos os desafios que se encontram como: a pirataria, que dificultou ainda mais 
para receber dinheiro através dos lançamentos pela internet; O ECAD, que existem muitas dúvidas 
em relação a eficácia de como ele exerce; ter pessoas confiáveis para trabalhar junto com você e 
aos inúmeros eventos que te chamam para tocar sem pagar um cachê e é resultado do amadoris-
mo que circunda esse cenário. 

Ao lançar uma música com uma gravadora, percebo que existe uma certa “cadeia alimentar”, ou 
seja, primeiro a remuneração acontece com a distribuidora, depois com a gravadora e por último 
o artista, chegando um valor mínimo, pois a porcentagem que entra para a gravadora já é muito 
pequena devido à política de repasse de dinheiro das plataformas de streaming que desvalorizam 
principalmente os artistas menores. 

EntãoEntão diante de tudo isso, o que os artistas podem fazer para não saírem tão prejudicados? 
Acredito que buscar ser independente para não precisar designar tantas tarefas a terceiros é essen-
cial nesse processo. Se não houver condições de investir em um curso voltado para Music Business, 
existem muitos tutoriais na internet explicando o que é o ECAD, o que é e como se associar em 
uma das associações de direitos autorais (como a Abramus e a UBC), o que é e como fazer seu re-
gistro de obras, sobre ser produtor fonográfico e editor tendo controle de seus próprios lançamen-
tos (abrindo – ou não – uma label), podemos também pesquisar sites que beneficiam artistas inde-
pendentes para fazer esses lançamentos como é o caso do Bandcamp, por exemplo. Também é 
muito importante não aceitar trabalhos informais pedindo um contrato se for participar de grava-
doras ou de determinados eventos, ter alguém de confiança para ajudar a traduzir os contratos e 
sempre averiguá-los antes de assinar; suspeitar sempre de labels que pedem dinheiro para fazer 
um lançamento seu e independente do tempo que estiver exercendo a profissão é essencial não 
aceitar tocar de graça pois, dessa forma estará contribuindo para desvalorizar não apenas seu tra-
balho, mas de todos. Indico também o trabalho de Dani Ribas e Guta Braga para buscar mais in
formações acerca do mercado musical. 

Acrescento também que estar dentro de uma agência conta muito para o crescimento profissional.

COMO
SUPERAR
DESAFIOS
DENTRO DA
INDÚSTRIA
MUSICAL
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Elisa Audi:
colunista profissão.

Amamos fazer o que fazemos, mas infelizmente não é com likes e amor que pagamos nossas 
contas, então se os artistas se profissionalizarem conseguirão conduzir seu trabalho de forma mais 
correta e sustentável possível, não abrindo margem para ter tanto amadorismo ou para pessoas 
aproveitadoras, pois não aceitaríamos tantas incongruências e não teríamos medo de dizer não 
para as oportunidades que não cumprem com nossas necessidades básicas e irmos alcançando 
nossos objetivos.
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Eu sou apaixonado por cinema e dessa vez decidi trazer essa paixão pra cá, onde posso unir essas 
duas formas de arte, música e cinema, falando sobre filmes que de alguma forma se tornaram 
parte da cultura clubber, seja pelo enredo, pela estética ou trilha sonora.

ParaPara começar vamos voltar lá para a minha querida década de 90, década linda onde a cultura 
clubber teve sua ascensão. Em 1996 o diretor britânico Danny Boyle adaptou para as telonas o 
Livro “Trainspotting” escrito por Irvine Welsh. Eu tive que assistir esse filme mais de uma vez até 
conseguir ser enredado pela história, ele começa de maneira frenética e se mantém assim pelos 
primeiros 20, 30 minutos. A ideia do diretor é mostrar quão caótica é a vida daqueles personagens. 
“Trainspotting” conta a história de um grupo de amigos em Edimburgo lidando com desempre-
go, relacionamentos e o abuso de drogas. O filme se tornou um ícone da cultura pop, os persona-
gensgens são muito carismáticos, o protagonista Mark Renton (interpretado por Ewan McGregor) é um 
jovem esperto que percebe que sua roda de amigos é um tanto problemática e decide sair fora da-
quele ambiente. Eu considero “Trainspotting” um filme um pouco difícil de ser digerido, além de 
ter uma narrativa frenética, o filme apresenta cenas “pesadas” como a icônica cena da privada. A 
trilha sonora traz nomes como New Order, Iggy Pop e Underworld que teve o seu hit “Born 
Slippy (NUXX)” imortalizado por conta do filme.

Agora vamos de 96 para 98, o cenário agora é a incrível Berlim. O filme é “Corra Lola, corra”, pro-
dução alemã que conta com uma história muito simples contada de uma maneira meio “maluca”. 
Lola é uma garota que se vê em uma situação complicada, seu namorado trabalha como mensa-
geiro para um gângster, quando as coisas se complicam para ele, ela tem 20 minutos para atraves-
sar a cidade levando uma quantia que irá salvar a pele do rapaz. Eu assisti esse filme duas vezes, é 
uma experiência leve e engraçada e o que mais me chamou atenção foi a trilha sonora que conta 
com a atriz principal interpretando as canções e o visual do casal protagonista que passa toda 
aquela estética da cultura dos clubs de Berlim na época.

No fim da década, mais precisamente em 1999, o diretor galês Justin Kerrigan escreveu e dirigiu 
o filme cult “Human Traffic”, a produção explora temas como a maioridade, uso de drogas e a cul-
tura dos clubs. “Human Traffic” traz toda aquela atmosfera de filme adolescente dos anos 90, 
porém o filme vai além de só um filme sobre jovens. A trilha sonora conta com grandes nomes da 
música eletrônica como C.J. Bolland, Orbital e William Orbit e Fatboy Slim.

Em 2002 a história de Manchester com a música foi para as telas! Dessa vez o filme é “24 Hour 
Party People”, longa que mostra uma série de acontecimentos em torno do empresário musical 
Tony Wilson. Esse foi o último filme que assisti antes de escrever esse texto e posso dizer que ele 
salvou uma noite bem chata que eu estava tendo kkkkk, a maneira que a história é contada é 
genial, aqui ocorre “Quebra da quarta parede” que é quando os personagens olham pra câmera 
e conversam conosco, o que deixa o filme engraçadíssimo. No decorrer da história vemos quando 
Wilson, um jornalista de Manchester, organizava algumas festas em um club da cidade, abrindo 
espaçoespaço para bandas independentes, com o tempo ele abre uma gravadora a Factory e passa em-
presariar bandas como Joy Division, New Order e Happy Mondays além de se tornar um dos pro-
prietários de um club que viria a se tornar um dos mais icônicos clubs da história da música eletrô-
nica, o Hacienda. A narrativa é cheia de cenas engraçadas contadas de maneiras inusitadas (como 
a conversa do protagonista com Deus), eu ri alto em alguns momentos.

Cultura
clubber
no cinema



49

Tiago Jeronimo:
colunista profissão.

O ano agora é 2008, o DJ alemão Paul Kalkbrenner nos entrega o filme “Berlim Calling”, Paul in-
terpreta o DJ Ickarus, um artista que no auge de sua carreira precisa dar uma pausa por conta da 
sua relação abusiva com drogas. A narrativa acompanha Ickarus em uma clínica se reabilitando e 
trabalhando em um novo álbum. Fiquei sabendo de “Berlim Calling” através de um amigo DJ, de 
primeira não rolou match, desisti nos primeiros 15 minutos, resolvi dar uma segunda chance e 
dessa vez fui enredado logo de cara! Apesar do tema abuso de drogas estar presente no longa, eu 
considero o filme até “tranquilo”, há um certo tom de comédia no ar, mas o filme é mais do que 
isso.isso.

Para fechar essa lista, vamos falar do meu favorito, “Clímax” de Gaspar Noé, produção francesa 
de 2018. A história se passa em 1996 e mostra um grupo de jovens dançarinos realizando um 
último ensaio que também é uma comemoração antes de participarem de um campeonato mun-
dial. O elenco é composto por dançarinos, o que proporciona ao filme cenas muito bem coreogra-
fadas. Em meio a esse clima festivo, alguém batiza a sangria que estavam bebendo com um poten-
te LSD e o filme se torna uma experiência que para muitos pode ser bem desagradável! Quando 
assisti pela primeira vez, indiquei o filme para algumas pessoas e ouvi relatos do tipo “Me senti 
mal assistindo”, “Que filme pesado”, enfim, não recomendo Clímax para pessoas mais sensíveis.

Espero que esse meu texto sirva como uma lista de indicações para a galera clubber que está em 
casa, isolada enquanto as coisas não melhoram. A maioria dos filmes que listei está disponível nos 
famosos serviços de streaming.
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Kukua Dada

Mas o que seria uma série travesty? Antes de entender esse termo, é importante trazer um certo 
termo bem interessante: transfake. Transfake é algo comum porque é como se fosse uma evolução 
do termo drag nos meios cinematográficos e artísticos no geral. Mulheres (cisgêneras) no Teatro, o 
precursor do cinema, não eram permitidas. Homens (cisgêneros), portanto, se maquiavam e inter-
pretavam eles mesmos as mulheres. O Teatro ganhou essa fama de comédia e drama por conta 
desse quesito e do mesmo surgiu a arte drag (que Inglês significa vestido como mulher), uma 
forma artística mais comum nos dias de hoje.

Com o tempo, contudo, foi se entendendo a diferença entre gênero e orientação sexual. Mesmo 
que ambos assuntos gerem dissidências, não teria como misturar “alhos” com “cebolas” como se 
fossem os mesmos temperos. 

EntEntretanto, por conta da maior marginalidade histórica quando o assunto é gênero, o que corres-
ponde pela identidade de uma pessoa, essa prática de usar pessoas de gêneros errados para 
serem representadas nas telas dos cinemas e televisão foi mantida. Pessoas cisgêneras interpretan-
do papéis transgêneros, não trazendo veracidade e verídicas emoções e profundidades aos papéis 
e, ainda, às vezes dando uma visão tortas das personagens trans quando em filmes de histórias ba-
seadas em fatos reais.

Uma série travesty, então, seria uma série com protagonismo travesty e interpretada por uma atriz 
travesty ou mulher trans.

Liniker Barros, atriz preta e cantora talentosa nascida no Estado de São Paulo, protagonizou Cas-
sandra, uma travesty moradora da capital do mesmo estado na obra/série “Manhãs de Setembro”.

Uma mulher trans/travesty não é educada, ensinada (normalmente) desde cedo em vida a possibili-
dade de procriação com outra pessoa. Cistemikamente é algo normalmente visto como impossí-
vel, tanto que é um dos maiores argumentos transfóbicos dos cristãos: a endemonização travesty 
por conta da impossibilidade de procriação. Contudo, Cassandra descobriu, dez anos depois, que 
é mãe de uma criança. 

A série contra o entrelaço entre os dois e a mãe transfóbica da criança, a qual é uma personagem 
cisbranca trambiqueira e interesseira. A série conta como uma travesty preta lida com sua vida com 
poucas oportunidades de caminho e com o novo “pacote” (Cassandra é motogirl) e como ela si-
multaneamente lida emocionalmente com um romance às escondidas com um homem cisgênero 
casado com mulher cisgênera, o qual tem uma filha cisgênera em criação.

As reações, ao meu ver de Cassandra, sendo estas intensas ou não me soam todas válidas. A pró-
pria mãe da personagem a abandonou, então ela não teve referência de como seria o cuidado 
como um parente. A falta e a presença de progenitores ou pais adotivos afetam o desenvolvimento 
de qualquer criança de diversas formas.

Por fim, Cassandra representa muitas de nós também que não passaram por uma maternidade ale-
atória. A solidão travesty. A dificuldade de lidar emocionalmente com pessoas cisgêneras. A infan-
tilidade/adolescência afetiva, que se traduz às vezes em não conseguir estar em uma relação onde 
a própria travesty seja valorizada e respeitada como deve, ou em relações ditadas pela pessoa cis-
gênera, a qual precisa manter a discrição a todo custo.

Parabéns pelos esforços e trabalho, Liniker!

Uma opinião travesty de uma série travesty
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Não é segredo pra ninguém que ser mãe é sinônimo de estar junto, de cumplicidade, companhei-
rismo, de preocupação. É claro que, se houver laços de sangue, as coisas parecem ter mais veraci-
dade. Mas eu pergunto, isso é mesmo necessário? É mesmo necessário cumprir o papel bioló-
gico quando o papel afetivo é executado de forma tão sublime?

Sinceramente, o ser humano precisa do sangue, mas não do vínculo disponibilizado por ele. E é 
por isso, que temos tantos padrastos, madrastas, carinhosamente renomeados de paidrastos e 
mãedrastas, porque o afeto é muito mais importante pro ser humano em sua formação social e 
psicológica, do que um vínculo biológico. Vemos isso principalmente na adolescência, onde os 
jovens se sentem muito mais confortáveis expondo suas questões particulares com um estranho, 
na visão dos pais, mas um amigo, alguém em quem se pode confiar, na visão desses jovens. E isso 
causa o afastamento entre pais e filhos, embora exista sim, o amor, existe também o medo, devido 
a falta de compa falta de compreensão e a imposição de uma hierarquia, muitas vezes sem sentido.

Quando temos laço sanguíneo, parece uma obrigação, que amemos nossos pais, pois eles nos 
deram a vida, nos dão de comer e nos ensinam como é a vida, aos olhos deles. Mas, e se não que-
remos que a nossa vida seja como a deles? Isso causaria dor, frustração e decepção a eles, então 
muitas vezes não falamos. Omitimos, mentimos, e nos anulamos em prol de um sentimento maior. 
Não que isso não haja também em famílias onde não há laços sanguíneos, mas a tendência é que 
aconteça muito mais em famílias onde existe esse laço. Por que isso acontece? Devido ao senti-
mento de obrigação, que comentamos anteriormente. Eu sou obrigado a amar e agradar meus 
pais e esse sentimento é enraizado, porque nossos pais também passam por isso.

E se houvesse um lugar onde existe além do amor, também a compreensão, o entendimento ou a 
tentativa de entender o que o outro está sentindo, a empatia, e a felicidade em fazer isso sem pres-
são, devido a um laço sanguíneo, pois ele não existe. Ora! Mas aí você me diz “mas se não há laço 
sanguíneo, não existe a responsabilidade, a obrigatoriedade, isso é caridade, não criação.” 
Realmente algumas coisas podem ser mais difíceis porque o entendimento tem de ser maior, tudo 
tem que ser mais trabalhado para que o amor se estabeleça de forma pura.

A adoção não deveria ser vista como um bicho de sete cabeças, já que aqui estamos falando do 
desejo de tornar-se mãe, pai. Atualmente vemos tantas crianças sendo criadas sem amor, sem o ca-
rinho e compreensão que necessitam, que eu chego a me perguntar: “mas não seria melhor ter 
dado a adoção para que fossem a um lar onde tivessem uma estrutura emocional que os su-
portam?” “Não seria melhor se esses pais assumissem que não tem condições para criar a 
criança?”.

Essa estrutura deveria ser entendida como a vontade de criar um ser vivo, de dar a ele condições 
para tornar-se uma pessoa que saiba distinguir o certo e o errado, que saiba tratar as pessoas bem, 
que seja uma boa pessoa. E para ser uma boa pessoa, independe de vinculo sanguíneo, indepen-
de de sexo. Caráter independe de coisas como estas. E aqui é onde eu quero chegar. A adoção é 
um ato de amor, o carinho que essa criança vai receber não vem de sangue, não vem de gênero. 
Vou dar um exemplo. O bebê que está sendo gerado na barriga da mulher. Em casos normais se 
diz que o bebe já é amado. Não importa o gênero do bebê. E esse amor é genuíno pois não se 
sabe como vai sesabe como vai ser, é um amor que não precisa de cor, nem de gênero, é apenas amor.

A maternidade
moderna
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A adoção é esse amor, a conexão se estabelece rapidamente, e é pura, sem preceitos, pois o amor 
existente entre dois seres humanos independentemente de ideologias, muito menos de laços de 
sangue. São apenas humanos à procura de mais um para completar o afeto que já existe. E isso 
podem ocorrer em relações heterossexuais, homossexuais, cis e trans. O amor não precisa de 
gênero. Precisa ser amor.

AA criança não sabe sobre gênero, a criança não sabe sobre cor, a criança não sabe sobre nada 
disso; nós sabemos, nós sofremos isso, eles não. Então por que poupá-los de receber amor 
apenas pelo preconceito que os adultos têm? O amor está lá. O que não está é a compreensão, é 
o interesse em criar as crianças como máquinas para que continuem reproduzindo o discurso de 
ideologias que não contemplam o amor de uma família. Que continuem reproduzindo que um laço 
de sangue vale mais do que um laço de afeto amizade e cumplicidade, que muitas vezes nem 
existe entre aqueles que dizem.

OO que eu quero dizer com este texto é que parem de impedir que o amor exista, pois ele vai conti-
nuar existindo, e, quanto mais difícil for de conseguir viver este desejo de ser feliz, mais almejado 
é. Casais do mundo todo procuram a felicidade na adoção por diferentes motivos, pode ser que 
um casal hetero não possa gerar um filho, pode ser que este mesmo casal não queira gerar este 
filho e prefira adotar. Assim também como os casais homossexuais, que hoje tem algumas alterna-
tivas para que possam gerar o vínculo sanguíneo com seus descendentes, podem ser que prefiram 
adotar simplesmente porque querem transbordar sua felicidade, e isso é maravilhoso, é puro, é ge
nuíno. Mas para o resto do mundo que vive em uma bolha que parou na época da inquisição, não 
aceita que esse amor possa ser vivido, não concorda que duas pessoas do mesmo sexo tenham a 
capacidade de dar amor a uma criança, não tem a capacidade de dar uma vida justa e digna a um 
ser vivo que ainda não tem discernimento, sendo que estamos realçando neste texto, desde o 
início, que o amor familiar independe de laços sanguíneos, depende apenas da vontade de com-
partilhar a vida com alguém.

Deixem que o amor transborde, vivemos tempos difíceis.

Nossas redes sociais @LgbtqiRegional

https://www.instagram.com/LgbtqiRegional/
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