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“Quando estou tocando,
minha primeira regra
básica é jogar sem ego!”
T.M.
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Apesar de caros, os videoclipes são uma forma muito eficiente de harmonizar a identidade visual 
e sonora de um artista, bem como difundir mais organicamente temáticas, mensagens ou reflexões 
de forma a promover um impacto cultural no público consumidor.

Com isso, selecionamos 10 videoclipes lançados neste último mês que você PRECISA assistir. 
Venham com a gente!

1)  Lil Nas X – Industry Baby feat. Jack Harlow

IniciandoIniciando com chave de ouro, e com um textão que merece ter sido escrito, temos nosso mais novo 
reizinho do pop quebrando a internet com seu último clipe, ‘Industry Baby’. Sua música apresenta 
uma sonoridade grandiosa, composta por instrumentos de bandas marciais e uma letra crítica, di-
recionada à indústria da música e sua toxicidade. Mas o clipe é o que rouba toda a atenção para 
si.

Passando-se em uma prisão masculina fictícia, Lil Nas não economiza na exibição de corpos diver-
sos, indo dos másculos aos considerados afeminados, mostrando um ponto de vista diferente da 
sexualização, que comumente é visto e representado, por conta da estereotipação do mundo 
sexista da música, por mulheres.

OO clipe conta com uma cena bem chamativa de um vestiário cheio de homens, digamos, da forma 
como vieram ao mundo, o que incomodou muita gente conservadora (ou será invejosa?), incluindo 
um tal rapper homofóbico e sorofóbico, que ganhou uma carreira por conta da Dua Lipa mas que 
não vale a pena citar o nome.

Mas acham que para por aí? ‘Industry Baby’ também tem muita coreografia, carros e poeira, diver-
sidade racial, o talentosíssimo rapper Jack Harlow e um roteiro lotado de alfinetadas ao sistema 
carcerário norte americano.

Os saudosistas do Pop 
podem até estar decep-
cionados de passarem 
alguns meses a fio sem 
nenhum lançamento gran-
dioso de um artista A-List, 
porém é inegável que o 
ano de 2021 tem sido de 
muita relevância para que 
possamos ter novas expe-
riências (e bastante agra-
dáveis) no mundo da 
música.

Os novatos e novatas che-
garam trazendo autentici-
dade, enquanto muitos 
outros começaram a 
ganhar mais visibilidade 
devido a qualidade de 
seus trabalhos. E é claro 
que os videoclipes 
seguem sendo a ferra-
menta de maior impacto 
no engajamento e impul-
sionamento de um novo 
material.

Billie Eilish – Happier Than Ever (Divulgação).
Lil Nas X – Industry Baby (Divulgação).

Luísa Sonza – Melhor Sozinha (Crédito – Felipe Graas).

Os 10 clipes mais
impressionantes de
Julho!
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4) Camila Cabello – Don’t Go Yet

Em um mês cheio de retornos e lead singles, Camila Cabello também chega fazendo a sua parte.

Em seu clipe é notório que ela teve a intenção de retornar às raízes latinas, especialmente de sua 
terra natal, Cuba. Com um aspecto retrô, o clipe retrata a família latina nos mais clássicos estereóti-
pos, incluindo os de personagens caricatos de telenovelas.

A música mistura elementos do pop com ritmos latinos característicos, como o bolero e o chacha-
chá, dando um toque tropical e muito alto astral.

Leve, divertido e despretensioso, ‘Don’t Go Yet’ é um clipe que vale o tempo:

Assista ao vídeo:
Shakira

Don't Wait Up
(Official Video)

3)  Shakira – Don’t Wait Up

A música de comeback da cantora colombiana marca também o início de sua nova era. 

O videoclipe, harmonizando perfeitamente com os beats de uma boa EDM e uma letra super sen-
sual, reveza entre o surf em uma praia paradisíaca e uma pista de dança de dar gatilho a qualquer 
um. 

O uso das cores quentes e luz natural nas cenas, retratando uma manhã ensolarada e contrastando 
com o uso de cores neon no anoitecer são o ponto alto da fotografia. E nossa, quem não gostaria 
de ter uma prancha de surf cheias de luzes chiquérrimas, não é mesmo?

Será que o clipe serviu de inspiração para nosso medalhista de ouro olímpico no surf? Pelo menos 
sabemos que Ítalo Ferreira é um grande dançarino em cima de uma prancha!

Vale a pena conferir este clipezão:

Assista ao vídeo:
Billie Eilish

Happier Than Ever
(Official Music Video)

2)  Billie Eilish – Happier Than Ever

O clipe é a faixa título do segundo álbum de estúdio de Billie Eilish, lançado no último dia 30 de 
julho, e marca um evidente amadurecimento desta cantora multitalentosa.

AsAs letras discorrem sobre o possível término de uma relação tóxica e o aprendizado emocional 
vindo desta perda. O videoclipe não poupa figuras de linguagem, trazendo um clima introspectivo 
em momentos de tristeza e lamento, porém finalizando de forma literalmente tempestuosa, de 
forma a retratar a libertação de uma vida suprimida por uma relação não saudável.

Vale a pena conferir!

Assista ao vídeo:
Lil Nas X, Jack Harlow

INDUSTRY BABY (Official Video)

Um fato importantíssimo é o de que este videoclipe levanta fundos direcionados a pagar a fiança 
de pessoas presas por cometer pequenas infrações. Apesar da diversidade racial ser um importan-
te pilar na história da construção dos Estados Unidos, o país apresenta um histórico triste de racis-
mo estrutural, onde os afroamericanos representam o maior percentual de detentos.

Abertamente gay, Lil Nas X veio para chacoalhar a indústria musical, trazendo representatividade 
e  incomodando muita gente pelo caminho, com suas mensagens bem diretas e importantes de 
serem absorvidas. O seu aguardado debut álbum ‘MONTERO’ chega ainda este ano no mundo. 
Vem muito aí, né?

https://www.youtube.com/watch?v=UTHLKHL_whs
https://www.youtube.com/watch?v=5GJWxDKyk3A
https://www.youtube.com/watch?v=mr7ZfX1E55g
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Assista ao vídeo:
POCAH

MUITO PRAZER
(CLIPE OFICIAL)

7) POCAH – MUITO PRAZER

De longe o trabalho mais ousado da cantora, compositora, influencer e ex-BBB POCAH. De visual 
novo, ela aposta em um soft funk com batidas pop bem sensuais.

O videoclipe apresenta uma qualidade surpreendente, sendo filmado em 60 fps (frames por se-
gundo), o que garante uma melhor captação de movimentos, especialmente em suas coreografias.

POCAHPOCAH arriscou versos em rap muito interessantes, bem como provou que tem a versatilidade 
vocal de uma artista com potencial de atingir uma escala global.

Bora assistir?

Assista ao vídeo:
Pop Smoke

Demeanor feat. Dua Lipa
(Official Video)

6) Pop Smoke – Demeanor Feat. Dua Lipa

Este é um clipe importantíssimo que marca o lançamento do álbum póstumo do rapper americano 
Pop Smoke, que faleceu em 2020 por conta de um assalto em sua própria residência.

TTodo ambientado esteticamente na Era Vitoriana, o rapper é retratado em forma de pinturas renas-
centistas e conta com a participação deslumbrante de Dua Lipa. A cantora, que está com férias 
acumuladas por nos alimentar com conteúdo de qualidade durante toda a pandemia, agrega ao vi-
deoclipe com muito carisma, uma voz marcante e sólida, além de adicionar elementos pop à dan-
çante faixa.

‘Demeanor’ faz parte do álbum ‘Faith’, lançado no final do mês de julho como álbum póstumo de 
Pop Smoke.

Assista ao vídeo:
Luísa Sonza

Melhor Sozinha :-)-:

5) Luisa Sonza – Melhor sozinha :-)-:

Luísa Sonza veio para bater recordes com o lançamento do seu novo álbum ‘DOCE 22’, obtendo 
a melhor estreia nacional de 2021 (superando o aclamado ‘Batidão Tropical’ de Pabllo Vittar), e ga-
rantiu o segundo lugar nas estreias globais do Spotify. Sua estratégia de divulgação de seu novo 
material teve um resultado muito positivo, incluindo o lançamento simultâneo de dois videoclipes: 
‘VIP’ e ‘Melhor sozinha :-)-:’.

O segundo apresenta uma estética intimista e com poucos elementos no cenário, dando um enfo-
que para a cantora e sua voz potente nessa balada com um conteúdo bastante sensível e correla-
cionado com o passado conturbado de sua separação com o humorista Whindersson Nunes.

O videoclipe também utiliza a fotografia como linguagem não-verbal, retratando as fases da soli-
dão nas cores branca e vermelha, onde a primeira cor pode representar a solidão física porém 
menos dolorosa que a solidão dentro de uma relação, retratada nas cores vermelhas e na compa-
nhia do ator Bruno Montaleone.

Veja aqui:

Assista ao vídeo:
Camila Cabello
Don't Go Yet

(Official Video - Extended Version)

https://www.youtube.com/watch?v=iFPkd-7AcDM
https://www.youtube.com/watch?v=sTKsdv1k7f8
https://www.youtube.com/watch?v=UBjTdLGV8L0
https://www.youtube.com/watch?v=Sll9Ep_Rx6w
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Assista ao vídeo:
MISTRESS VIOLET

Violet Chachki & Allie X
(official video)

10) Violet Chachki  – MISTRESS VIOLET feat. Allie X

Com este aqui as clubbers vibraram horrores, já adianto. Oferecendo um pop perfection com 
muita avant-garde de qualidade, Violet Chachki, drag queen vencedora da décima sétima edição 
do reality show RuPaul’s Drag Race, aposta em uma letra cheia de autoestima e empoderamento.

OO videoclipe poderia ser da autoria de Donatella Versace, tamanho glamour e estética marcante. 
Focado em uma fotografia retrô, a ostentação de jóias e peças de roupa se mistura deliciosamente 
com o sadomasoquismo, formando elementos associados ao pecado capital da luxúria.

Allie X colabora na canção e no videoclipe como a nova ganhadora da Mega Sena, servindo vocais 
doces com versos em inglês e francês. Uh lá lá!

Bônus!!! Clipes bons demais para não serem citados:

Potyguara Bardo, Kaya Conky – Karamba

Apesar da faixa ter sido lançada em 2019, o videoclipe divertidíssimo e cheio de referências sea-
punk saiu neste mês de julho.

Assista ao vídeo:
Normani
Wild Side

(Official Video) ft. Cardi B

9) Normani – Wild Side Feat. Cardi B

Ainda na vibe do R&B, uma das maiores promessas da nova geração finalmente saiu do congela-
dor. Após dois anos de seu smash hit ‘Motivation’, Normani volta mais madura e confiante de que 
será a sucessora de Beyoncé.

SeuSeu videoclipe é um tributo à vida e obra de Aaliyah, cantora norte-americana morta em 2001 em 
um trágico acidente no auge de sua carreira. Além disso, muitos dos figurinos são inspirados em 
personagens femininas marcantes do cinema clássico.

Com cenários e coreografias impecáveis, Cardi B aparece como colaboração agregando ainda 
mais valor a uma experiência audiovisual muito satisfatória.

Ainda sabe-se pouco sobre o álbum de estreia de Normani, porém especulações dizem que ele sai 
ainda este ano.

Assista ao vídeo:
Tinashe
Bouncin

[Official Music Video]

8) Tinashe – Bouncin

Continuando o seus trabalhos de divulgação para seu álbum ‘333’, que será lançado dia 06 de 
Agosto, Tinashe ousa fazer um videoclipe lotado de coreografias saudáveis o suficiente para serem 
utilizadas nas aulas de Cardio e Jump das academias.

‘Boucin’ é uma faixa de R&B certeira e que combina perfeitamente com seus vocais doces e 
sempre afinadíssimos.

ApesarApesar de ser um clipe notoriamente mais simples em elementos, ele acerta em focar nas danças 
muito bem sincronizadas e nos figurinos aerodinâmicos, sensuais (porém não sexualizados), dei-
xando o vídeo animado e com uma vontade de acompanhar cada passada enérgica. Vai um ener-
gético aí?

https://www.youtube.com/watch?v=8gueFdP9WI4
https://www.youtube.com/watch?v=DFMEBquxeO8
https://www.youtube.com/watch?v=PDykBK498II
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bruno labanca:
colunista música.

Assista ao vídeo:
MARINA

Venus Fly Trap
(Official Music Video)

MARINA – Venus Fly Trap (Junho/2021)

A faixa mais pop do mais novo álbum de MARINA, intitulado de ‘Ancient Dreams in a Modern 
Land’, ganhou um vídeo recheado de referências a eras antigas da cantora e críticas afiadas à in-
dústria do entretenimento, especialmente a norte-americana.

Assista ao vídeo:
Duda Beat feat. Trevo
Nem Um Pouquinho
(Clipe Oficial)

Duda Beat feat. Trevo – Nem um Pouquinho (Junho/2021)

O melhor videoclipe da carreira da cantora recifense Duda Beat e que faz parte de seu novo álbum 
‘Te Amo Lá Fora’. Lotado de referências a elementos cinematográficos do horror, o clipe é digno 
de uma estreia em Hollywood.

Assista ao vídeo:
Potyguara Bardo, Kaya Conky
Karamba (Clipe Oficial)

https://www.youtube.com/watch?v=gN46QLcsOx4
https://www.youtube.com/watch?v=qGZgSnJBilE
https://www.youtube.com/watch?v=F1JTlnHGa90
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Como tem se dado a experiência de ser DJ durante a pandemia?

A minha experiência DJ começou de fato durante a pandemia. Antes eu já curtia estudar e realizar 
minhas produções, mas me motivei a tocar durante o isolamento. Comprei uma controladora e co-
mecei a estudar por conta própria.

Nos conte mais um pouco sobre 
você. Quem é a CAX?

CaxCax é o projeto de house idealizado 
por Caroline Cagnin. Sou fã de 
música eletrônica desde o primeiro 
contato com o renomado Skrillex. Eu 
demorei a descobrir o house, mas foi 
nele que me encontrei. Passei por 
todas as sub vertentes do house, mas 
o o house clássico foi o que mais me 
encantou e sigo tocando essa linha.

Logo após, tivemos uma super festa que contou com os DJ Cax (SP), Nath Leles (MG), Green 
Grass, Paolla B e este que vos escreve. Nas linhas abaixo, eu converso um pouco com cada um 
desses super artistas, contando um pouquinho de suas histórias e projeções de futuro. Confira!

CAX

Paolla B. “
O som é algo surreal que quando tocado e
produzido de forma verdadeira, pode despertar
sinestesia e te fazer sentir-se muito bem.“

Especialmente no dia 18, ao início dos trabalhos sob o comando da @fanfarra3.0 tivemos uma 
série de entrevistas, manifestações de orgulho e muita música boa! Sediada na cidade de Vitória-
-ES, a @fanfarra3.0 convidou duas importantes mulheres inseridas no contexto político do estado: 
Carla Coser (PT) e Camila Valadão (PSOL), ambas vereadoras numa conversa ao mesmo tempo 
séria e descontraída com a super show girl da Fanfarra, Samantha Brocks.

No último mês de junho o 
mundo inteiro estava iluminado 
pelas cores do arco-íris. Em meio 
à multidão de manifestações de 
amor, aceitação e posicionamen-
to de resistência, venho destacar 
aqui a abertura da 2ª edição da 
ParadaParada Virtual LGBTQIA+ de 
BH, realizada pelo coletivo local 
@bsurda, contando com a parti-
cipação de quase 100 pessoas e 
realizou palestras, conversas, ofi-
cinas, shows, games e festas. O 
evento virtual, além de integrar a 
comunidade como um todo, 
tinha como objetivo reverter 
apoio para a ONG Transvest, de 
Belo Horizonte e durou 11 dias, 
de 17 a 27/06. A  ideia é continu-
ar nos próximos anos.

Abertura da 2ª Parada Virtual
LGBTQIA+ de BH, by @bsurda e

@fanfarra3.0

https://www.instagram.com/bsurda/
https://www.instagram.com/fanfarra3.0/
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Pessoal, Breno é meu amigo há anos e 
está começando a trilhar esse caminho 
de comandar os decks! Conte um pouco 
sobre você para o nosso público da 
Colors!

Primeiramente gostaria de agradecer a 
Colors DJ por esse convite!  

MeMe chamo Breno Patrocínio, produtor de 
eventos na cidade de Vitória-ES, estudante 
de gastronomia e agora também DJ, com 
o projeto Green Grass. Esse nome faz refe-
rência à canção London London que Cae-
tano Veloso lançou quando estava exilado 
em Londres, falando de como ele via os 
campos verdes e tinha saudades de 
quando ele estava nas ruas de sua terra. 

O projeto nasceu durante o período de 
distanciamento social, e que também é o 
primeiro residente do nascimento da @fan-
farra3.0. Inclusive teremos uma live de ani-
versário de 1 ano do Green Grass que já 
está sendo preparada.

GREEN GRASS

Ouça agora:
Cax Live Set @

2ª Parada Virtual LGBTQIA + de BH

O que importa mais, uma pista cheia ou uma pista conectada com a sua vibe?

Apesar de ainda não ter tido a experiência em uma festa presencial, eu creio que prefiro uma pista 
que esteja conectada com meu som. Faço música com amor e para ver as pessoas envolvidas e fri-
tando com ela. Prefiro que tenha 5 pessoas na pista envolvidas de verdade do que a casa cheia e 
as pessoas distraídas conversando, como se nada estivesse acontecendo ali.

Como foi participar do rolê virtual da @bsurda? 

Foi muito louco! Acabei preparando as coisas de última hora e como foi oficialmente o primeiro 
rolê online, gerou bastante expectativa. Mas foi muito bom, fiquei bastante feliz com o apoio. 
Tinha muito mais gente online do que eu esperava e os meus amigos compareceram em peso. Foi 
gratificante!

Quais as suas expectativas para quando esse distanciamento social for apenas uma lembrança 
triste?

Festa, festa, festa e mais festa! (risos) Acho que é a expectativa de todos.

VVocê conseguiu trabalhar algo novo em você durante esse tempo de isolamento? Desenvol-
veu alguma nova habilidade, cuidou do espiritual, da mente, do corpo? Conte-nos um pouqui-
nho.

Esse período de distanciamento social, apesar de difícil, foi muito importante. Amo sair, mas 
também não tenho problema de estar em casa. Mas nesse momento de distanciamento social con-
segui investir bastante em meu próprio desenvolvimento. Aprendi a tocar, cuidei melhor do corpo, 
da alimentação, me desafiei a fazer coisas novas, passei a cuidar melhor do meu próprio espaço. É 
sobre isso, conseguir aproveitar momentos difíceis ao meu próprio favor foi muito enriquecedor 
para mim.

Qual o recado que você manda pros leitores da revista Colors DJ Magazine?

Quem quiser apreciar o trabalho, pode me seguir nas redes sociais. estarei postando não somente 
DJ sets, mas também produções autorais. Podem me seguir no Instagram, Soundcloud e acompa-
nhar as novidades que virão! Um grande abraço a todos!

INSTAGRAM

SOUNDCLOUD

https://www.instagram.com/caxindahaus/
https://soundcloud.com/caxxxxx
https://soundcloud.com/caxxxxx/cax-live-set-2-parada-virtual-lgbtqia-de-bh
https://www.instagram.com/fanfarra3.0/
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Ouça agora:
Grama Verde - Conjunto Um
29 | 08 | 2020 - Tech House

Como tem se dado a experiência de ser DJ durante a pandemia?

Busco sempre estar conectado com as boas novidades do momento, mas busco explorar tendên-
cias e estilos que já fizeram o momento das pistas das décadas passadas. A pandemia tem sido um 
momento de grande oportunidade de destaque para desenvolver sua própria marca, e hoje com 
o advento das mídias sociais para se vender seu peixe sem a necessidade do jabá das mídias tradi-
cionais.

Acredito também que o pós-pandemia dará um boom ainda maior, revelando um leque de novos 
DJ e produtores. Como ainda não apresentei o projeto Green Grass presencialmente, em virtude 
da situação que vivemos, vou aproveitar para veicular meus conteúdos através das minhas redes 
sociais.

O que importa mais, uma pista cheia ou conectada com a sua vibe?

AcAcredito que não tem nada melhor do que uma pista conectada no seu som com o público acom-
panhando o groove, o bass e toda a experiência que o DJ quer passar através do som.  É a sintonia 
que nós DJ buscamos  transmitir através da música eletrônica. Há várias formas de sentir a vibe in-
dependente de uma festa cheia ou não, o importante sempre é valorizar a sua audiência, antes de 
mais nada.

Como foi participar do rolê virtual da @bsurda?

Foi uma experiência incrível! @bsurda party deu um show representando com todos os rolês virtu-
ais que foram realizados, desde as festas às oficinas e lives, com representações da nossa socieda-
de. Fiz um set totalmente especial com referências pop, disco, house, com uma pitada de techno, 
misturando o mundo do pop cantado com as batidas do mundo eletrônico. 

Quais as suas expectativas para quando esse distanciamento social for apenas uma lembrança 
triste?

Será uma explosão de coisas, vejo muita festividade para o nosso cenário! Não vejo a hora desse 
momento chegar de forma segura, sem colocar vidas em risco ou ajudar com a disseminação do 
vírus. Creio que o único jeito certo disso tudo acabar é quando a população estiver imunizada. 

Sabemos que você é residente e co-produtor da festa @fanfarra3.0. Conte-nos brevemente a 
proposta da sua festa. Identidade, sonoridade, público-alvo e como ela está inserida no con-
texto da sua cidade.

Fanfarra foi uma festa que iniciou-se no ano de 2012 e vem passando por mudanças e transforma-
ções. Ela encerrou as atividades em 2015 e entendemos que aquele ciclo havia acabado.

No ano de 2019 já estava sendo criado o projeto 3.0, que foi a combinação perfeita para a propos-
ta deste novo ciclo da Fanfarra, na terceira década do século XXI. Vamos unir o mundo pop com o 
eletrônico, explorando mais vertentes como minimal, house, break, funky, disco, tech house, 
techno, entre outras sonoridades experimentais. Será totalmente voltada para o público alternati-
vo e LGBTQIA+ da cidade de Vitória, buscando ser diferente, inclusiva e sempre alegre.  A Fanfarra 
3.0  fará um verdadeiro rondevu na cidade de Vitória.

Você conseguiu trabalhar algo novo em você durante esse tempo de isolamento? Desenvol-
veu alguma nova habilidade, cuidou do espiritual, da mente, do corpo? Conte-nos um pouqui-
nho.

Durante este período de isolamento social, tivemos momentos de explosões, criatividade e de re-
flexões. Também foi o tempo certo para finalizar criteriosamente o projeto FUTURE F3.0, uma 
super produção que mostrará nossa nova coleção de roupas, já com toda a estética Fanfarra 3.0, 
feita pelo estilista Heberth Portilla de forma exclusiva para nós. Vale lembrar que Heberth é capi-
xaba e já vestiu artistas como Ludmilla, Anitta, Pabllo Vittar, Pocah, Lexa, Iza, Gloria Groove, 
entre outras grandes artistas do nosso Brasilzão. Em breve toda a coleção FUTURE F3.0 será lança-
da em nossas redes sociais. Em paralelo, tenho estudado muito, fiz muitos cursos online e me 
joguei no aprendizado. Aprendi a separar tempo no dia para fazer exercícios em casa, que têm me 
dado bastante disposição, buscando sempre estar o mais saudável possível.

Qual o recado que você manda para os leitores da revista Colors DJ?

Bom galera, falta pouco para podermos estar juntos. Enquanto isso vamos manter todas as medi-
das necessárias para que isso tudo passe, respeitando o distanciamento social, fazendo uso de 
todas as profilaxias de higienização e saindo de casa somente se for necessário, mesmo quem já 
foi vacinado! Em breve poderemos estar todos juntos na pista, nos abraçando sem risco algum.

ISTAGRA

https://www.instagram.com/musicgreengrasss/
https://soundcloud.com/breno-patrocinio-954259005/green-grass-set-one-29-08-2020-tech-house
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O que mais me agrada na música é o poder que ela tem de cura, limpeza, de despertar emoções, 
lembranças e de conectar as pessoas, além disso… o som é algo surreal que quando tocado e pro-
duzido de forma verdadeira, pode despertar sinestesia e te fazer sentir-se muito bem.

Como tem se dado a experiência de ser DJ durante a pandemia? 

Muito difícil, mas sempre aprendendo com os desafios que estamos passando. Na pandemia eu 
pude tocar em festas online, que foi uma nova experiência e além disso comecei os estudos na 
produção musical. Mesmo assim, é complicado ficar longe do que eu mais amo fazer, que é tocar. 
Sinto falta de poder sentir a música enquanto toco e sinto muita falta de me conectar com o públi-
co.

O que importa mais, uma pista cheia ou conectada com a sua vibe? 

Uma pista conectada com a minha vibe, com toda certeza.

Mas melhor do que isso, uma pista cheia que se conecta com a minha vibe.

Como foi participar do rolê virtual da @bsurda?

Foi muito legal, porque consegui me conectar com pessoas de fora do meu estado, e sempre é 
uma experiência ótima poder levar o meu som para outros públicos, além do capixaba.

Quais as suas expectativas para quando esse distanciamento social for apenas uma lembrança 
triste?

EspeEspero de verdade poder voltar a tocar bastante, fora do ES e fora do país. Quero muito poder 
voltar a produzir a minha festa (Fluido), quero muito poder viajar e levar o meu som para outros lu-
gares, conhecer pessoas e novos lugares, lançar minhas músicas e poder compartilhar com o 
mundo.

Eu acompanho seu trabalho desde a festa Sedna, e sua evolução como artista é grandiosa! Foi 
sua primeira festa? Se não, nos conte como começou e o que mudou de lá pra cá na sua opi-
nião.

Que feliz de ler isso! <3 Obrigada por me acompanhar e por perceber a evolução. A minha primei-
ra festa foi a Lightless na Move, que era uma label do RJ e logo depois foi a Sedna. A Sedna foi 
uma grande oportunidade para eu poder me aprofundar na música, na mixagem e começar a en-
tender o público de uma festa eletrônica. Muita coisa mudou dentro de mim desde lá. Comecei a 
estudar música, escutar muitos artistas, assistir muitos vídeos de eventos, fui em vários festivais de 
música eletrônica no Brasil, fora do país, busquei escutar músicas que eu me identificava, sempre 
procurei músicas mais ricas em detalhes e elementos. Me considero uma artista muito versátil e 
que busca a todo tempo evoluir musicalmente.

Sabemos que você tem uma larga experiência e se apresentou em muitas gigs de respeito, 
sempre com muita qualidade musical e grande carisma com a pista. Tem alguma festa que foi 
marcante pra você? Gostaria de nos contar a respeito? 

Eu tive a oportunidade de compartilhar o palco com muitos artistas renomados na cena brasileira 
e mundial. Tenho alguns eventos marcantes na minha carreira, um deles foi poder tocar no Univer-
so Paralello, que foi algo grandioso tanto como artista e tanto como pessoa. Outros eventos que 
me marcaram foi poder tocar na Inglaterra, em várias festas do Warung e poder ter compartilhado 
o palco com o Claptone.

Paolla, seja bem vinda! Conte 
para o nosso público da Colors 
um pouquinho sobre sua traje-
tória: o que te agrada sobre 
música, como se apaixonou pela 
música eletrônica?

Escuto música eletrônica desde 
os meus 5 anos de idade, porque 
minha mãe me colocava para des-
filar, eu participei de agências de 
modelo e as músicas que toca-
vam na passarela eram os electro 
dos anos 2000. Eu cresci escutan
do música eletrônica, então eu 
sempre fui apaixonada. Nas via-
gens de carro que eu fazia com a 
minha família, eu que escolhia as 
músicas e meus pais adoravam.

PAOLLA B
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Como tem se dado a experiência de ser DJ durante a pandemia?

No período longe das pistas presenciais, as festas virtuais me deram outra percepção sobre a 
música e sobre como ela tem seu peso na vida das pessoas, em suas casas e cotidianos. 

Aprofundei meus estudos e pude abranger os horizontes, conhecendo novos coletivos, artistas, 
públicos e com isso ampliei meus contatos e tem sido muito foda!

TTer força e dedicação em meio ao caos é transformador e uma forma de não pirar pela falta de so-
cialização presencial!

O que importa mais, uma pista cheia ou uma pista conectada com a sua vibe?

Pra mim, não existe a pista sem conexão! 

Se eu fizer uma pessoa embarcar na mesma vibe da minha proposta com uma track, meu papel ali 
tá sendo executado!

Nos conte mais um pouco sobre você. Quem 
é a Nath, o que te agrada sobre música em 
geral e como se apaixonou pela música ele-
trônica?

Sou uma pessoa de muitas pessoas. Faço ami-
zade com facilidade e observo os detalhes ao 
meu redor. Isso sempre me deu espaço para 
conviver em grupos de diversas tribos desde a 
minha infância até hoje.

E eu consegui trazer essa diversidade musi-
cal, como uma DJ Open Format.

A música pra mim é a maneira na qual me en-
contro em minha essência mais pura como 
pessoa. Música é expressão, é sentimento, é 
alma, é onde meus pensamentos e tormentos 
fluem e se encaixam! 

A música eletrônica “apareceu” pra mim de 
uma forma intuitiva. Desde os 8 anos quando 
ganhei meu primeiro tecladinho infantil eu já 
fazia música. Fiz aula de piano ainda adolescen-
te e ganhei um teclado para treinar em casa. 
Daí pra frente eu já fazia e estudava música ele-
trônica e suas vertentes.

Hoje, produzindo minhas primeiras tracks, me 
sinto a mesma Nath criança, maravilhada com 
as batidas e melodias amadoras criadas por 
uma criança, mas com a maturidade e com sen-
timento de pertencimento!

NATH LELES

Ouça agora:
@ Universo Paralello Festival # 15 2020

Você conseguiu trabalhar algo novo em você durante esse tempo de isolamento? Desenvol-
veu alguma nova habilidade, cuidou do espiritual, da mente, do corpo? Conte-nos um pouqui-
nho. 

Isso foi o que mais busquei na pandemia. Voltei a pintar, que sempre foi algo que eu gosto, mas 
que com a correria dos dias acabava não praticando muito. Li alguns livros que se conectam com 
a espiritualidade, assisti muitos documentários sobre outras espécies de vida fora da Terra, que é 
algo que eu me identifico muito, passei um tempo na minha casa de praia, me conectando com a 
natureza. Participei de aulas de dança intuitiva que me ajudaram a curar feridas internas e estudei 
sobre as frequências sonoras.

Qual o recado que você manda pros leitores da revista Colors DJ Magazine? 

EspeEspero que vocês tenham gostado de ler um pouquinho sobre mim e que em breve possamos nos 
encontrar nas pistas. <3 

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/paollab__/
https://soundcloud.com/paollab/universo-paralello-festival-15-2020
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SAMANTHA BROCKS

Ouça agora:
@bsurda live

Mixed por Dj Nath Leles [IMWMASTER]

Como foi participar do rolê virtual da @bsurda? 

Ser hoje uma DJ residente da festa @bsurda, é pra mim um avanço em minha carreira de enorme 
valor e peso. Representar toda uma história de acolhimento, identidade, diversidade e união é o 
que todo musicista busca! E tem sido uma experiência incrível participar das festas online e poder 
trabalhar essa diversidade nos meus sets, além de levar a pista pra casa de cada pessoa que se per-
mitiu vivenciar esse formato de festa!

Quais as suas expectativas para quando esse distanciamento social for apenas uma lembrança 
triste?

A minha expectativa para o nosso retorno é que a valorização dos artistas, equipes, produções e 
demais bastidores, seja realmente avaliada. 

O entretenimento para o ser humano é essencial e faz parte da alegria que buscamos para aliviar 
nossas frustrações, interação e sociabilidade.

Conte-nosConte-nos um pouco da sua experiência com os decks! Alguma gig marcante, alguma experi-
ência inusitada… Enfim, algo que será lembrado por toda a sua carreira.

Eu não consigo destacar uma gig tão marcante, pois todas são e têm particularidades. Sou muito 
ligada nos detalhes e creio que cada momento nos decks, cada gig tem seus pontos marcantes, 
assim como seus altos e baixos. Vai ver ainda está por vir!

Você conseguiu trabalhar algo novo em você durante esse tempo de isolamento? Desenvol-
veu alguma nova habilidade, cuidou do espiritual, da mente, do corpo? Conte-nos um pouqui-
nho.

Eu sou uma pessoa muito agitada e intensa. Acredito que vivi umas 3 vidas durante o isolamento! 

De reformar todo meu apartamento junto com minha esposa, ingressar em mais uma especializa-
ção musical, produzir minhas tracks, além de dedicar mais tempo à minha saúde e mente! 

Qual o recado que você manda pros leitores da revista Colors DJ Magazine?

Estejam abertos à diversidade musical. Valorem a música brasileira e todas as suas vertentes! Te en-
contro na pista! <3

INSTAGRAM

MIXCLOUD

SPOTIFY

TUDO SOBRE NATH LELES

Capixaba, 27 anos, ator, produtor e ar-
ticulador cultural, DJ, conselheiro de 
cultura de Vitória-ES, coordenador da 
Frente Capixaba de Artistas e Produ-
tores culturais (FCAPCULT), fundador 
do maior bloco de carnaval do Espírito 
Santo (Puta Bloco), Felipe começou 
sua paixão com a arte da discoteca-
gem e a música, de uma maneira nem 
um pouco profissional: brincava em 
casa com o virtual DJ no computador.

“Lembro de um aniversário de 15 anos 
de uma amiga quando eu me respon-
sabilizei por tocar, e saí de casa cedo 
carregando caixa de som, gabinete e 
aquelas telas de computador de tubo 
gigantes para a festa. Também nessa 
época já produzia algumas pequenas 
festasfestas e realizava excursões para as 
‘Paradas LGBTQIA+‘, mas tudo isso 
de uma forma bem informal como um 
garoto de 15 anos. Não imaginava que 
um dia iria trabalhar com isso”, conta.

https://www.instagram.com/djnathleles/
https://www.mixcloud.com/djnathleles/
https://open.spotify.com/user/ny9mkq4lpl39c2mcc1qwx2ufk?si=b4c0a02ddd614f63&nd=1
https://linktr.ee/djnathleles
https://www.mixcloud.com/djnathleles/colors-dj-bsurda-live-mixed-by-dj-nath-leles-imwmaster/
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E de onde veio esse nome maravilhoso? Você mesmo que se batizou?

“Logo“Logo que me montei, meu nome era “Suellen Brocks”. Uma vez na boate da Chica, ao subir no 
palco em uma das interações com o público, ela rogou a praga: disse que se eu quisesse me 
montar, ela costurava uma roupa pra mim e me emprestava uma peruca, e que meu nome seria 
Suellen. Só que um dia indo para boate de táxi (já como DJ atração da noite), o taxista me per-
gunta qual meu nome. Eu olhando para ele perguntei qual nome ele achava que era o meu? Ele 
me disse: SAMANTHA!

Eu amei tanto que já cheguei na boate respondendo que meu nome era Samantha Brocks, e 
quando cheguei em casa corri para criar as minhas redes sociais com o nome de Samantha. 
Desde então, tudo que para o Felipe era brincadeira foi virando profissão. Comecei a trabalhar 
cada vez mais como Drag DJ. Adotei várias gays que queriam se montar mas não tinham onde. 
Levei para minha casa umas 15. Era ótimo!

ComCom o tempo, a Samantha começou a explorar outros caminhos: fundei um bloco de carnaval 
LGBTQIA+, que se tornou hoje o maior bloco do carnaval de Vitória. Comecei a entender a Sa-
mantha como um personagem além do entretenimento, mas como um corpo também político, 
de um ator negro, periférico, gay, afeminado e usar bastante dela para dar voz às causas que 
acredito.

Puxei e organizei manifestações de liberdade de gênero, encarnei Samantha nas redes sociais 
durante a última eleição presidencial para tentar informar as pessoas sobre o risco que se apre-
sentava a opção Bolsonaro. Inclusive puxei todos os atos contra ele que aconteceram em Vitória 
durante as eleições.”

“Chegando na porta da boate com todos meus amigos não 
pudemos entrar porque a casa estava lotada. Alguns amigos 
voltaram para casa ou foram beber em outro lugar, mas eu re-
voltado falei: eu não corri atrás disso a semana inteira e passei 
horas me arrumando para não entrar! Fiquei na porta da boate 
esperando que alguém saísse para que eu conseguisse poder 
entrar.

Até que o Rike (dono da produtora) passou por mim e pergun-
tou porque eu estava lá fora. Disse que a casa estava lotada. 
Nisso ele me puxou pelo braço e disse: vem! Você vai entrar 
como minha convidada, as pessoas precisam ver você!

Desse dia em diante a Samantha começou a tomar conta de 
quase toda a vida do Felipe.”

Primeira montagem de Samantha
Foto: Acervo pessoal.

O talentoso Felipe passou a considerar toda essa diversão como trabalho apenas depois de dar 
voz ao seu potente alter-ego feminino Samantha Brocks, e ele nos conta um pouco desse início 
abaixo:

“Eu morava próximo a ‘boate da Chica-Chiclete’ (a maior drag do ES e um dos ícones nacio-
nais), e foi lá que conheci a cena drag, porém ainda apenas como público.

Passado o tempo a boate fechou, e com isso a cena drag capixaba meio que havia adormecido 
– as outras casas não contratavam drags para sua programação e os frequentadores também 
não tinham interesse pelo mundo drag.

Tudo mudou com o surgimento do Reality Show americano Rupaul’s Drag Race. Nessa época 
eu e alguns amigos já falávamos sempre de sair montados para uma festa, mas isso nunca acon-
tecia.

Até que um dia uma casa de Vitória liberou uma festa chamada Destruidora, cuja descrição do 
evento online incentivava usar e abusar dos looks: plumas, paetês, saltos…

Chamei meus amigos e em uma semana todos já havíamos providenciado nossos looks.

A make ficou por conta de um dos meus amigos que era profissional.”
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Ouça agora:
@BSURDA MISTURADO

POR SOBRINHO [IMWMASTER]

rodrigo sobrinho:
colunista música.

Em memória de Rike Sick, que em vida batalhou pela
liberdade de tantos que hoje podem falar desse orgulho
aqui em Vitória-ES.

Bem, galera… essa série de entrevistas conta um pouquinho de pessoas que estão envolvidas não 
só com a arte e a música, mas valorizam a causa do amor e respeito. Eu não tenho como entrevistar 
a mim mesmo, mas falo um pouquinho a meu respeito:

Trabalho com governança de TI e estudo ciência da computação, sou músico (um pouco enferruja-
do por falta de tempo). Sou DJ há 9 anos, tenho feito apresentações majoritariamente na cena psy-
trance e no nicho mais underground – o dark psytrance e suas variações. 

Estou feliz de ter recebido o convite para a Colors e agora, sendo este meu 3º texto, posso falar 
de orgulho! Sim, finalmente escolhi deixar de lado o medo e a incerteza e cravar minha letra B 
– de bissexual aqui pra vocês, publicamente. Só eu sei quanto foi difícil alcançar essa clareza 
tendo sido uma pessoa de orientação religiosa evangélica durante a adolescência. Mas é uma puta 
vitória conseguir encarar os fatos e ver que não posso ser um inimigo de mim mesmo. Estou nesse 
processo e apesar de achar algo bem pessoal, resolvi escrever para que outras pessoas que 
também como eu sofreram ou sofrem por anos com a auto-homofobia, (ou auto-bifobia, se é que 
podemospodemos chamar assim), tenham também a chance de se libertar. Não me considero um exemplo, 
mas um amigo e uma voz prometo ser. E se o caminho é longo, melhor que seja percorrido de 
forma leve, não é, amores? 

Beijos no coração de todos e até nosso próximo encontro.

Samantha, com todo seu glamour, também demonstrou seu posicionamento entrevistando as 
vereadoras capixabas Carla Coser (PT) e Camila Valadão (PSOL) no evento virtual, e conta 
abaixo como foi a experiência.

Camila e Karla são as poucas vozes políticas que temos dentro da câmara de vereadores de Vi-
tória atualmente, e apesar de todos os ataques que elas vêm sofrendo dentro da casa estão fa-
zendo um ótimo trabalho. Bater esse papo com as duas acima de tudo me trouxe esperança e 
força para seguir firme na luta, por ver nelas essa representação de força e luta.

TWITTER

INSTAGRAM

https://twitter.com/sassaricodrag
https://www.instagram.com/sassaricandodrag/
https://soundcloud.com/rodrigosobrinho/bsurda-mixed-by-sobrinho-imwmaster
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Falando sobre inspirações você sempre se preo-
cupa bastante com o seu visual para se apresen-
tar. Como você escolhe seus looks, como são 
construídos e para você qual a importância 
desse cuidado com a sua identidade visual?

Eu amo muito moda, gosto de ter referências 
fashionistas, procuro associar os meus looks com a 
preparação dos sets que faço. Muitos dos looks 
que uso sou eu mesma que faço. Por exemplo, se 
a festa tem um tema específico procuro buscar re-
ferências que posso usar na produção. Além da 
identidade musical, acho essencial a identidade 
visual.visual.

Pauli nos bastidores de um ensaio fotógráfico. Foto: acervo pessoal.

Nessa entrevista ela fala um pouco sobre como foi começar a carreira em um momento tão difícil, 
suas realizações e pontos de vista sobre o cenário musical. Confira a seguir:

Vamos começar de uma forma um pouco diferente. Como você definiria a DJ Pauli?

A DJ Pauli é alguém que procura sempre evoluir e aprender, para entregar o melhor ao seu públi-
co, pois sei da minha responsabilidade de levar alegria para as pessoas através do meu trabalho. 
Além disso, acredito muito na força da música e da arte, que podem transformar a vida ou marcar 
momentos especiais.

Sendo uma DJ Open Format você transita muito bem entre diversos estilos musicais. Quais 
suas maiores inspirações e referências?

Tenho muitas referências, mas as principais são: Vintage Culture, Charlotte de Witte, Anne Louise, 
Gioli & Assia, Dj Anna, Allan Natal, Nina Kraviz, Amelie Lens, Vlad, Tommy Love, Nat Valverde, Mor 
Avrarami, Sagi Kariv, Samhara, Bruno Be, Dubdogz, entre outros…

DJ Pauli. “

Acredito que nossa
profissão tem a
responsabilidade de
levar alegria através
da música para o
público, e não cabe a
nós uma disputa denós uma disputa de
egoísmo. Errar é
humano. Aprender e
evoluir também é.

“

Mesmo durante a pandemia que estamos en-
frentando, vimos muitos talentos desabro-
chando, os chamados “crias” da pandemia. A 
DJ Pauli é uma dessas que com pouco mais de 
2 anos de carreira vem chamando muita aten-
ção.

Alegre, irreverente e com uma energia sensa-
cional, por onde ela passa esbanja carisma, 
simpatia e um talento incontestável. Em tão 
pouco tempo já vem construindo uma carreira 
incrível com muito estudo, dedicação e amor 
pela música.

Foto de capa: Edmar xxxx – Presskit para Stars Group Brazil.

DJ Pauli - Uma festa em forma de mulher!



17

Mesmo tocando a pouco tempo você trata sua 
carreira de forma muito profissional.  Qual a im-
portância da profissionalização do DJ e a dife-
rença que isso faz na sua vida?

AlgumasAlgumas pessoas pensam que trabalhar como DJ 
é “uhuul e curtição”, mas não é bem assim, DJ é 
uma profissão, temos que ter disciplina, estudo e 
projetos, buscar pelos nossos direitos, principal-
mente trabalhar o nosso psicológico para a vida 
noturna. A partir do momento em que comecei a 
entender que a “DJ PAULI” é uma pessoa jurídica, 
compcompreendi que além da parte musical, sou 
marketing, estudo, desenvolvimento e criação da 
minha empresa. Porém, no geral, o profissionalis-
mo do DJ é algo em ascensão. Acredito que deve-
ríamos nos unir mais para buscar os direitos que 
podemos ter através do sindicato ou buscar 
nossos recursos para nosso ramo.

Pauli pelas lentes de Edmar - STARS.

DJ Pauli. “

Algumas pessoas pensam que trabalhar como
DJ é “uhuul e curtição” e não é bem assim, DJ
é uma profissão, temos que ter disciplina, estudo
e projetos, buscar pelos nossos direitos,
principalmente trabalhar o nosso psicológico
para a vida noturna.

“

Em uma entrevista para o “Isso vai ter que mudar” em julho de 2020 você falou sobre algumas 
situações desagradáveis que chegou a passar com algumas pessoas por ser uma DJ novata.  
Com a pandemia, tivemos novos DJs chamados “crias” da pandemia, alguns deles também 
sofrem com críticas. O que você tem a dizer a respeito desse assunto?

VVocê tocou em um assunto que acho pertinente, sofri alguns comentários desnecessários, resolvi 
não absorver isso e levar a situação com profissionalismo. Críticas construtivas são necessárias no 
nosso processo de crescimento, mas algumas são mais carregadas de “maldades” do que propria-
mente ditas de boa fé – temos que aprender a filtrar as que realmente irão nos ajudar. Nesse perío-
do de pandemia, nasceram muitos DJs e digo até grandes talentos, que merecem respeito e su-
porte para seu crescimento. Não concordo quando vejo comentários maldosos ou pessoas de má 
fé querendo prejudicar os novos colegas de trabalho. Acredito que nossa profissão tem a respon-
sabilidade de levar alegria através da música para o público, e não cabe a nós uma disputa de ego-
ísmo. Errar é humano, aprender e evoluir também é.

Na mesma entrevista citada acima você havia dito que no começo da pandemia estava a ponto 
de conseguir pagar suas contas trabalhando apenas como DJ. Qual foi o impacto da pandemia 
na sua vida?

O impacto foi grande, tive que fazer mudanças e reajustes na minha vida pessoal e profissional 
para “segurar a barra” na pandemia.  Além de DJ, tenho como formação acadêmica Ciências Eco-
nômicas e Marketing, fiz alguns projetos nessas áreas que me ajudaram nesse período. Aprendi 
que temos que ter sempre uma segunda opção de renda.

Em pouco mais de 2 anos como DJ você já teve grandes feitos, vem conquistando um público 
cativo e teve realizações significativas. Quais sonhos você já conseguiu realizar como profissio-
nal da música e quais os próximos?

Tenho muitos projetos e sonhos na área da música. Porém, tive a oportunidade de realizar alguns 
que foram tocar no Sirena, fazer um B2B com o Dubdogz (que sou muitooooo fã e até chorei no 
dia). Além disso, toquei no Sutton, entre outras casas de São Paulo. Na vertente tribal, toquei em 
festas do Super Festas, como a Code After, Agrada Gregos, entre outras. Atualmente estudo pro-
dução musical com o Thiago Costa, pois quero desenvolver novos projetos.
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REPORTAGEM DE
Indra Küsser.

E pra finalizar pode nos contar sobre planos futuros. Podemos esperar uma futura Festa da 
Pauli? E que recado você deixa para os leitores da Colors DJ Magazine.

Muitos planos e projetos para o futuro. Sim, teremos Festa da Pauli, aliás quem quiser ser um pa-
trocinador do projeto, pode entrar em contato comigo (Risos).

Espero que essa fase passe logo, não vejo a hora de poder fazer o que amo sem restrições, vamos 
levar a vida mais leve e alegre. E não podemos nos esquecer do principal desse período difícil: 
força, empatia, solidariedade e fé! Torço muito para que todos estejam bem!

SOUNDCLOUD

INSTAGRAM

FACEBOOK

Aos poucos vemos mais mulheres nos CDJs, 
porem é nítido que a grande maioria dos DJs re-
conhecidos são do sexo masculino. Qual sua opi-
nião sobre isso?

A voz feminina é essencial na arte, música e produ-
ção, porém, nosso espaço ainda é muito pequeno 
nas cenas, podemos perceber isso em festivais, 
flyers de festas, projetos. Quando olhamos nosso 
percentual comparado a quantidade de homens da 
cena, ainda é muito baixo. Queria entender, o 
porquê? Somos menos talentosas? Somos menos 
competentes?competentes? Não, para essas perguntas. Precisa-
mos de mais espaços e oportunidades de igual valor. 
Fico muito feliz quando vejo uma mulher ganhando 
espaço, faço questão de aplaudir e divulgar o traba-
lho, precisamos nos unir mais.

Pauli pelas lentes Edmar - STARS.

DJ Pauli. “
Fico muito feliz quando vejo uma mulher ganhando
espaço, faço questão de aplaudir e divulgar o
trabalho, precisamos nos unir mais.“

https://soundcloud.com/paulidj
https://www.instagram.com/djpauli_/
https://www.facebook.com/pauli.rodrigues
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Além do House e suas vertentes, como residente da 
festa DONNA você apresenta um trabalho bem diferen-
ciado. Me conte um pouco sobre essa sonoridade e 
sobre esse nicho da cena eletrônica.

Então o nome que surgiu como uma das opções do meu 
projeto como DJ, se tornou o nome de uma festa que fize-
mos no Igrejinha Bar: a Festa DONNA. Com o sucesso do 
d’Quinta, vimos a necessidade de criar mais uma noite, mas 
dessa vez com uma pegada diferente, uma noite só com 
DJanes no line, que tinha como residentes as maravilhosas 
Pauli e Natália Vianna (NAAT). E foi aí que começaram os 
desafios,desafios, porque além de estrear como DJ na festa eu 
também teria minha primeira residência, tocando um som 
totalmente diferente do que vínhamos fazendo em outras 
festas. Como a ideia era uma pegada lounge, low bpm, nas 
nossas pesquisas incluímos sonoridades diferentes, como 
Chill Out, Hedkandi, Soul Full, Jackin House, referências do 
Café Del Mar, entre outros estilos. Apesar de desafiador, foi 
incrívelincrível logo de cara poder experienciar tantas novidades, 
mergulhar nessa sonoridade maravilhosa… Vou levar pra 
vida!

Foto de divulgação.

Dois selos notáveis do universo AYA são a festa Drinks e o d’Quinta, que acontecia no Igreji-
nha. Me fale sobre a importância deles na sua trajetória.

Ah, me enche de alegria e orgulho falar desses dois projetos que eu tanto amo.

Em 2017 o meu amigo e produtor – que hoje também é um dos sócios da Stars, agência e produ-
tora de eventos da qual faço parte do casting – Fabiano Carvalho e eu criamos o projeto DRINKS, 
que teria também como parceiro o produtor de eventos Thiago Torres. O projeto visava descobrir 
e dar oportunidades a novos talentos da cena eletrônica, além de levar nosso público para diversos 
lugares fora do roteiro tradicional de festas, já que é uma festa itinerante. 

Ser produtora da festa me trouxe uma experiência incrível. Eu, que antes sempre acompanhava 
tudo como público, pude ter essa oportunidade de estar nos bastidores, o que foi uma grande 
escola! Desde decidir o local da festa, criar o line, convidar os DJs, ir atrás de parceiros e, claro, 
convidar e receber os convidados. Aprendi muito com essa troca! Creio que foi exatamente por 
isso, por estar nos bastidores e estar tão perto dos DJs e desse universo, que eu quis saber cada 
vez mais das particularidades dessa profissão. Foi uma época sensacional, me sinto grata por ter 
feito parte!

OO d’Quinta surgiu no ano seguinte, projeto do Fabiano. Se antes criamos a DRINKS porque sentía-
mos falta de algo nas tardes de sábado, aquela era a hora de explorar as quintas, que era um dia 
em que gostávamos de sair e não tínhamos muitas opções. Foi aí que surgiu a oportunidade de 
fazer no Igrejinha Bar, lugar onde amamos a parceria e a energia. A ideia era uma festa dedicada 
à house music. Pudemos resgatar diversos estilos, tanto com novos DJs como com DJs renoma-
dos. Era uma aula a cada quinta-feira! Tenho que admitir que foi um SUCESSO e morro de sauda-
des. 

De fato, Aya é a esposa do deus 
do sol. Nada mais significativo 
que fazer dela uma mulher da 
noite…  Legal, Tika! E se você 
pudesse elencar um mestre na 
sua jornada como DJ, quem 
seria?

SemSem sombra de dúvidas, ele, que 
é meu amigo e foi meu professor 
no curso: o DJ VLAD. Eu, que já 
era fã desde 2008, soube que ele 
iria abrir a DJ CLASS, escola de 
cursos para DJs, e logo corri pra 
garantir a minha vaga e ser uma 
dasdas primeiras alunas dele. E du-
rante todo o processo do curso, 
vendo de perto o que eu já admi-
rava das pistas, todo o domínio e 
a técnica que ele tem de sobra, 
além do ouvido apuradíssimo, 
virei ainda mais fã.

Foto de divulgação.

AYA me remete à natureza, que eu tanto amo! Daí, quando fui pesquisar seu significado, o encon-
trei na simbologia africana: significa força, coragem, perseverança… É também o nome de uma 
deusa acadiana.
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Fotos de divulgação.

AYA. “
E eu tenho uma frase que me guia:
‘Música é experiência sensorial.’“

Assista ao vídeo:
SENSES

Pouco tempo depois de sua estreia como DJ, veio a 
pandemia. Para você, qual foi o impacto desse break 
forçado?

OO impacto foi gigante! Eu havia começado há poucos 
meses, estava naquele gás de querer tocar. No começo 
da pandemia não dava pra imaginar que demoraria 
tanto tempo de proibição dos eventos. Foi muito difícil 
manter a positividade em relação a isso… A saúde 
mental entrou em turbilhão! Creio que a música foi 
uma grande aliada nesse período, ouvi muita coisa di-
feferente e abri a mente para outras sonoridades. Me vi 
ainda mais apaixonada pelo Progressive House e louca 
pelo Melodic Techno & House. Isso foi essencial pra eu 
me encontrar.

Mas esse período teve algo muito especial, fui convi-
dada para fazer parte do casting da Stars Group 
Brazil. E foi isso que me deu muita força nesse perío-
do, tive muito apoio e incentivo vindo da agência, o 
que me motivou bastante já que mesmo com a pande-
mia, a Stars se manteve firme e forte nos seus propósi-
tos.

Outra coisa incrível nesse período foi gravar o digital 
show SENSES, onde toco ao lado dos meus amigos e 
companheiros de agência BERN e Pauli. Foi bom 
demais e o resultado ficou lindo. Num período sem 
eventos esse foi um trabalho que realmente me deixou 
feliz. Além disso, logo terei mais novidades, pois lança-
rei um projeto em parceria com o DJ BERN e a Stars. 
Em bEm breve eu conto, com exclusividade pra vocês.

Foto de divulgação.

https://www.youtube.com/watch?v=7sdw7v2TNsE
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Reportagem de:
Marcos Paulo Moreira (130MPM)

SOUNDCLOUD

INSTAGRAM

Assista ao vídeo:
CASTING STARS • DJ AYA

Cora Coralina. “
Recria tua vida, sempre. Remove pedras e
planta roseiras e faz doces. Recomeça.“

Mas a nossa esperança é a última que morre! E a do retorno dos eventos também. E assim nos des-
pedimos dessa delícia de entrevista com uma citação que está gravada na bio do Facebook e de-
monstra toda a força feminina dessa talentosíssima Djane:

AYA. “
Logo terei mais novidades, pois lançarei um
projeto em parceria com o DJ BERN e a Stars.
Em breve eu conto, com exclusividade pra
vocês.

“

E o Tribal? Depois dessa aventura na live da Stars, podemos esperar por você nas pistas da 
ferveção?

Eu aceitei o convite do TBTribal, foi muito legal, mas não pretendo dar seguimento na cena do 
tribal house… Pelo menos hoje essa é minha decisão.

Ouça o SET:
AYA

Mesmo com um padrão de qualidade ascendente, é impossível não lembrar do seu primeiro 
set, que também leva o nome “AYA”. Qual sua relação profissional e emocional com esse tra-
balho?

Ah,Ah, meu primeiro set foi construído de forma muito especial. Ele foi pensado para ser uma apre-
sentação que falaria sobre mim, um passeio pelas minhas referências e estilos, pelos elementos so-
noros, pelas sensações que eles causam. Eu transito por vertentes totalmente diferentes porque eu 
acredito que não devemos nos limitar a um só estilo, acredito que a criação é livre, e prezo por isso. 
O set AYA fala muito sobre mim, e da melhor forma, ele fala sobre mim através da música. E eu 
tenho uma frase que me guia: “Música é experiência sensorial.” E é nisso que me baseio, no que 
a música causa na gente. Esse lema é e sempre será o meu guia.

https://soundcloud.com/ayamusicbr/aya
https://www.youtube.com/watch?v=mm9IhorJSoM
https://soundcloud.com/ayamusicbr?ref=clipboard&p=a&c=1&utm_campaign=social_sharing&utm_medium=text&utm_source=clipboard
https://www.instagram.com/ayamusicbr/
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UM ÍCONE CHAMADO
ROSA VENTURA

Rosa Ventura

“A vida deve ser leve e
todos são passíveis de
erros, inclusive você!”
R.V. lança remix oficial de

“Remember”, música de
David Guetta e Becky Hill

Dubdogz

Uma festa em
forma de mulher!

DJ Pauli
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Foto de divulgação.

Foto de divulgação.

Quando começou, suas referências eram: Tiesto, Armin 
Van Buuren, Armand Van Helden, Rosabel (Abel Agui-
lera & Ralphi Rosario), Thunderpuss, Tony Moran, 
Chus & Ceballos, Dario Nuñez e os DJs do grupo Ma-
tinée Group, da Espanha. 

Em pouco tempo já era residente da Josefine (BH), 
depois da Diesel e The Pub, em Goiânia.

Em 2003 começou a produzir, o que 
rendeu bons frutos: as produções roda-
ram o mundo e abriram as portas para a 
carreira internacional – mesmo sem 
mídia, apoio de gravadora ou de um 
grande grupo produtor de festas por trás, 
apenas com a divulgação boca a boca 
ententre os DJs e no Soundcloud (que surgiu 
em 2007 e rapidamente se tornou a pla-
taforma mais utilizada pelos DJs, desban-
cando o My Space).

Ele tem 24 anos de carreira (18 como 
produtor), e quando chegou ao topo, 
nunca mais saiu. É considerado por 
seus pares e pelo público um dos me-
lhores DJs e produtores da cena na-
cional e mundial. Atualmente é resi-
dente da The Week, Alegria (NY) e 
Wow (NY).

Hoje vamos conhecer um pouco mais 
sobre esse ícone que sempre ultra-
passa as expectativas, e nos represen-
ta com maestria no exterior, apresen-
tamos: Mauro Mozart.

 Começou a tocar em 1997, em Belo 
Horizonte (onde mora até hoje), em 
festas de amigos e aniversários. 
Depois tocou em boates da “cena 
hétero”, com o nome de DJ Energy, 
onde teve contato com a cena eletrô-
nica da época.

Em seguida, começou a se apresentar 
em clubs predominantemente LGBT-
QIA+, após ter ido uma vez para co-
nhecer, e ter ficado encantado com a 
vibe.

Foto de divulgação.

Humildade, ética e talento: o segredo por trás do sucesso de
Mauro Mozart
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Outra ocasião lhe coube fazer o warm up da primeira festa do Eterna Festival. Era ainda quinta-fei-
ra, no antigo Espaço 555, na Avenida São João (SP). Provando que não existe horário ruim, o set 
repercutiu muito, foi um dos mais comentados do Festival.

Existem produtores brilhantes que são bons DJs. Existem DJs brilhantes que são bons produtores.  
Mas na visão das pessoas que ouvimos, Mauro é um dos mais completos DJs nacionais, conseguin-
do ser brilhante como DJ e Produtor.

E tem conseguido manter essa regularidade ao longo da carreira. Qualquer artista é passível de ter 
fases mais criativas e outras mais de reflexão, de pesquisa em busca de novas sonoridades e novos 
desafios…

Não é seu caso, que foi evoluindo sua sonoridade ao longo dos anos, adaptando à cena, mas 
sempre altamente produtivo e criativo. Uma verdadeira mente inquieta.

Suas apresentações são sempre uma surpresa, até para quem tem o hábito de acompanhar seu 
Soundcloud e suas produções. Mauro não se apega a set.

EleEle nos contou um pouco de como se prepara para uma apresentação, de acordo com o tipo de 
festa.

“Eu me atualizo sempre em todos os estilos, estou preparado para tocar desde festas eletrôni-
cas para o público Hetero ou LGBT.

Para uma festa na praia ou em um Club com piscina, o DJ tem que estar preparado para aquele 
ambiente. Eu levo tracks de Deep House, Tea Dance, Dance Music, House Music, Disco Music 
e Progressive House.

Já em festas em Clubs pequenos, eu preparo um material de Tribal House: Vocais brasileiros e 
Internacionais.

Isso vale também para festas grandes, onde eu acrescento também House Music e Progressive 
House.

Eu nunca venho com set preparado. Sempre deixo minha playlist organizada uma semana antes 
das minhas apresentações, e vou atualizando ao decorrer da semana.”

Já no ano de 2010, se você leitor, conversasse com um amigo seu europeu, fervido, e perguntasse 
se conhecia algum DJ brasileiro, certamente ele iria responder: “Mauro Mozart e Enrry Senna”. 
Como o próprio Mauro diz: “Eu já tive vários momentos inesquecíveis. Como tocar pela primeira 
vez em New York na Alegria e na Winter Party em Miami. Eu vou levar esses momentos lindos 
comigo para o resto da vida.”

DesdeDesde então, é um dos nomes mais requisitados nacional e mundialmente para fazer remixes ofi-
ciais. Mas tem um deles que é o favorito deste repórter: o remix para o hino dos anos 80, de Gloria 
Estefan, “Rhythm is Gonna Get You”, feito no ano passado, e o mesmo diz: “Olha, fazer um remix 
oficial para a diva Gloria Estefan foi um grande presente! Eu não esperava tanto sucesso. Grati-
dão.”

Continuou sua carreira vitoriosa, tocando pelos principais selos nacionais e internacionais, até que 
em 2015 finalmente veio a residência na The Week.

AA The Week lhe proporcionou uma das datas mais desejadas na cena: tocar no Circuit Festival em 
Barcelona. “Tocar na Circuit Festival foi uma experiência única. Toquei na festa Carioca da The 
Week. Foi um sucesso, e depois fui prestigiar amigos DJs na Main Party, a festa no parque Aquáti-
co. Foi Surreal”, conta Mauro.

Certa vez na The Week São Paulo, em junho, no mês do orgulho LGBTQIA+, tocou montado de 
drag. O nome Mauretty saiu no flyer e no aplicativo Lorean. A semana inteira dezenas de “habi-
tuées” da casa ficaram curiosos, correndo atrás de informações sobre Mauretty, procurando no 
Soundcloud, sem encontrar. No sábado o mistério foi desfeito. Pelas fotos dá para perceber que 
Mauro se divertiu mais do que todo mundo. 
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Fotos de divulgação.

Ao longo dos anos, Mauro fez várias parcerias de sucesso. A primeira delas foi com o DJ Jeff Valle 
(atualmente morando na Espanha): Projeto Sound Systems. Jeff nos contou tudo:

“Era mais ou menos 2008, o Tribalzão raiz estava começando a dar espaço para uma pegada 
mais progressiva, som mais fino, Peter (Rauhofer) estava no auge… Eu sou mineiro também, e 
convidei o Mauro para formarmos uma dupla, e foi incrível. Ele é muito amoroso e muito profis-
sional.

Eu fazia mais a parte de melodia e harmonia, e ele mais a parte de percussão.

Chegamos a fazer Chegamos a fazer remixes oficiais para o Tony Moran e para Anastacia.

O mais importante para uma dupla dar certo é a lealdade, a transparência. Afinal, depende dos 
dois para dar certo”.

Outra parceria marcante foi com o DJ Tommy Love, formando a dupla Blond 2 Black, que rendeu 
muitas produções bacanas, sendo a mais famosa o instrumental “Fierce”. No Brasil a última vez 
que tocaram juntos foi na Festa da Lili em 2019, e o próprio Tommy nos contou que:

“São“São pouquíssimos os DJs com os quais me sinto à vontade para fazer um back2back. É preciso 
sintonia total, ambos têm que conversar musicalmente e se completar de alguma forma.

O Mauro tem uma energia muito cativante, só de estar ao lado dele você já se sente bem. E isso 
é MUITO importante num back2back.

Quando tocamos juntos, só da gente se olhar já sabemos o que o outro está pensando. É surre-
al! E o mesmo se aplica em nossas produções juntos: eu mando minha parte, e o Mauro me de-
volve com alterações incríveis!”.

Fotos de divulgação.
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Formou duplas memoráveis também com Paulo Pacheco (Back2black) e Renato Cecin (Grooveli-
ne – apresentaram-se juntos no Brasil e na Ásia).

Ética e humildade são grandes qualidades suas, admiradas por todos os colegas. Mauro nos 
contou um pouco sobre o que pensa sobre o assunto:

“Ética e humildade e profissionalismo são coisas muito importantes na carreira artística. Mas in-
felizmente muitos não tem. Eu sempre fui humilde, e por isso quando eu estava começando 
houveram pessoas que se aproveitaram de minha bondade e me passaram para trás.

Mas eu vi que não valia muito a pena bater de frente, sempre estive com a minha cabeça ergui-
da e fazendo o meu trabalho. Esse é o segredo para o sucesso.

A questão de Ego entre DJs e produtores existe já há mais de 30 anos, mas é uma questão natu-
ral, cada um tem que defender seu negócio e seu trabalho. Mas que seja de forma profissional. 

Apesar de que na minha opinião tem melhorado de um tempo para cá. A pandemia que esta-
mos vivendo foi um divisor de águas. Eu observei que muitas pessoas melhoraram, e outras 
não.”

Mauro nos contou também sua expectativa com o avanço da vacinação e o retorno às atividades 
dos eventos:

“Nós DJs e produtores de festas estamos muito animados e felizes com a volta das festas aos 
poucos, depois de mais de um ano parados.

No Brasil já tem lugares em que estamos podendo trabalhar, acredito que se Deus quiser a 
partir de outubro pra frente as coisas já estarão normalizadas, com toda a população vacinada.

VVai ser incrível. Fora do Brasil como México, Colômbia, EUA, Europa, as festas já estão com 
força total!”

Foi com imensa satisfação que a equipe da Colors DJ Magazine realizou esta reportagem para ho-
menagear este grande artista, que já trouxe tanta alegria às nossas pistas, e que ainda trará muito 
mais. O mundo é seu, Mauro

reportagem de
vitor faria.
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Foto de divulgação.

A DJ ROSA VENTURA é a nossa homenageada do mês sendo Ícone do Psytrance na Colors DJ 
Magazine. Vamos conhecer a trajetória incrível dessa grande e renomada artista brasileira

Aos 12 anos de idade, com uma carteirinha de estudante falsa (quem nunca né?), Rosa ia a sua pri-
meira matinê na Over Night, onde ao retornar para sua casa logo pediu aos pais para ser DJ.

Dentro do seu ambiente familiar enquanto criança, ela recorda: “A maioria das minhas recordações 
de infância fazem conexão com o meu pai ouvindo Tim Maia em casa, cantos gregorianos e via-
gens ouvindo ‘Cabeça Dinossauro’ dos Titãs, The Clash, Legião Urbana….”

E assim surgiu a Rosa Ventura, uma das DJanes mais respeitadas da cena eletrônica nacional. Com 
mais de 15 anos de carreira como DJ e fomentadora da cultura psicodélica no Brasil, ela vem en-
cantando as pistas com seus sets cheios de groove e sons étnicos onde ela costuma passear por 
várias nuances dentro do psytrance, trazendo uma vibração contagiante as pistas de dança por 
onde passa.

Falando em pista de dança, ela nos falou sobre alguns momentos que marcaram sua carreira. E cita 
uma virada no Festival Universo Paralello onde foi convidada para abrir a pista 303: “Foi a pista 
mais livre em dança que eu já vi em toda minha vida, com um mix de rostos de muitas etnias e cul-
turas. Depois dessa apresentação passei a tocar mais fora do Brasil.”

Com isso ela se apresentou em eventos em diversos países, como África do Sul, Japão, Moçambi-
que, Marrocos, Peru, Bolívia e México. E dentre inúmeras apresentações, Rosa mencionou uma em 
especial, no Transahara Festival, em no Marrocos:

“Meu slot de 60 minutos se tornou 3 horas de set noturno com caras que eu admiro dançando na 
pista, uma bandeira gigante do Brasil (eu era a única brasileira no line-up). Depois desta viagem 
passei a estudar produção musical e nasceu o Venus onde apresento minhas criações sonoras e 
outras ao lado de outros produtores.”

Foto de divulgação.

Um ícone chamado Rosa Ventura
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Assista ao vídeo:
MINDS LIVE CARNIVAL

Quando falamos sobre grandes amigos ou parceiros de estrada como DJ, a Rosa nos explicou seu 
ponto de vista sobre isso que concordo bastante e fez muito sentido para mim:

“Particularmente, TODO MUNDO é meu amigo e isso minha mãe sempre me disse em tom de 
ironia… ‘Pra você, todo mundo é seu amigo, mas deixa você precisar…’ Na minha percepção, 
resumo tudo em relações de amizade e elas duram 2 minutos na fila do banco ou anos luz com rela-
ções de longa data. A vida deve ser leve e todos são passíveis de erros, inclusive você! Cultive suas 
relações e quando não mais existirem, agradeça pelo tempo bom e ‘LET IT GO’, tipo Frozen!”

AA artista faz parte também de uma das maiores gravadoras do gênero psytrance, a Mosaico Re-
cords, onde lançou diversas compilações por seu projeto de Nocturnal Trance, Venus. E para suas 
inspirações na hora da criação de suas músicas, ela menciona que variam conforme as estações. 
Mas não deixou de citar Björk, Mubali, Sectio Aurea, Tera, Elowinz, Whiptongue, Fractal Calan-
gos, Del Torto, Psiqué, Nobot, Loud, Queens of the Stone Age e Slipknot. Só aí já dá pra ver o 
quão importante essa artista é para cena da música eletrônica psytrance.

E é sobre isso… São mais de 15 anos de estrada, voos, e vivências que a levaram a conquistar tudo 
isso e tocar em vários festivais pelo Brasil e mundo afora.

Siga o trabalho de Rosa Ventura em suas redes, e confira um vídeo set para conhecer ou rever a 
vibe dessa maravilhosa:

Foto de divulgação.

Preciso dizer que o que mais me admira como mulher, é saber que além de uma grande DJ e pro-
dutora musical, ela é uma grande mulher e mãe, que não deixou de lado sua carreira para viver a 
gestação, tocando todas as 42 semanas enquanto grávida, me contando que enquanto isso estava 
ficando cada vez mais forte na certeza de que ela e seu filho estavam felizes. Achei esse detalhe 
bem importante para compartilhar com vocês.

Agora como deixar de falar sobre um testemunho de um paciente que havia sofrido um acidente 
e estava internado vivendo à base de morfina, quando na madrugada pode ouvir o set da Rosa 
Ventura na Energia 97FM onde ela costumava apresentar o programa BLAST. Ela disse que “A 
pessoa havia me agradecido pois ela finalmente após meu set havia conseguido dormir e esquecer 
o sofrimento.”

E não é que a nossa homenageada tem também aquelas situações inesperadas ou posso até dizer 
que um pouco inusitadas. Mas vamos falar de uma específica.

QuandoQuando que você vai esperar que irá receber uma ligação diretamente do presídio para darem um 
feedback positivo do seu trabalho? Pois é… aconteceu com a Rosa. Quem diria?

“Me ligaram para dizer que estavam ouvindo meu set e dançando na cela, todos eles. Conversei 
com cada um, onde me falaram que estavam superfelizes! Havia um trancer no meio e ele apresen-
tou o gênero aos outros!”

https://www.youtube.com/watch?v=5Mmx6ndj22Q
https://www.instagram.com/rosaventuravenus/
https://linktr.ee/mindsbookings
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Reportagem de:
camila soares

Ah! E se você deseja enviar um depoimento, um agradecimento, sua opinião sobre a carreira dela 
ou até mesmo alguma história inusitada que tenha passado com a DJ Rosa Ventura, não deixe de 
nos contar. Quem sabe seu texto seja também publicado e divulgado nas em nossas redes sociais, 
site e na revista digital. Envie agora!
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DJ Mau Mau. “

Trabalho com o Fernando há 20 anos,
além de um bom amigo, ele é peça
fundamental no desenvolvimento e
crescimento da minha carreira e um
ótimo profissional. Juntos, já realizamos
diversos projetos, aqui e no exterior.

“

Acompanhando e participando ativamente das transformações do mercado da música eletrônica, 
Fernando Moreno é proprietário da SmartBiz, uma das agências de DJs pioneiras no Brasil e 
também DJ residente das festas mais badaladas de São Paulo, como Shout (Club Yacht) e Ultra-
lions (Lions Nightclub). Seus sets são variados, trazendo uma pegada house, techno ou até pop, 
com versões sofisticadas, misturando beats dos anos 90 com remixes inusitados, garantindo uma 
sonoridade sensacional.

Seu interesse pela música eletrônica começou ainda nos anos 90, frequentando a noite e com par-
ticipações em projetos como Rebolado, do DJ Luiz Pareto e Club Alien, da DJ Andrea Gram.

Mas somente quando ingressou no time da Revista OnSpeed é que começou a trabalhar e se de-
dicar profissionalmente a este universo.

“Quando criança, eu pedia pra minha mãe me comprar trilhas de novelas, que traziam disco music, 
pop, rock e juntava com os discos de vinil que tinha em casa, catalogava, organizava e ainda tocava 
nas festinhas. Quando adolescente, ouvia rock pesado e heavy metal, cheguei a ser roadie de duas 
bandas. Depois fui ‘mordido’ pelo estilos pós punk/new wave e daí foi um pulo para cair nas casas 
noturnas que já traziam DJs com novidades de House e Techno – assim fui acompanhando o 
começo da evolução da cena nacional”, nos conta Fernando sobre o início da sua vivência
musical.

NaNa revista, ele cuidava da parte comercial, administrativa e novos projetos. A revista, que tinha es-
pecial cuidado gráfico, circulava gratuitamente nas festas e lojas alternativas, trazendo conteúdo 
sobre moda, comportamento e, claro, música, festas e DJs. 

No início dos anos 2000 a revista abriu o OnSpeed Café, no Shopping Villa-Lobos e logo migrou 
para a galeria Ouro Fino, na Rua Augusta, efervescente ponto de encontro dos interessados em 
música e moda. Nessa época, a revista se dissolveu e Fernando se associou ao DJ Renato Lopes, 
um dos ícones e pioneiros da cena e, juntos, fundaram a SmartBiz, agência de DJs nacionais e in-
ternacionais que cresceu rapidamente. O café passou a se chamar SmartBiz Café e a empresa 
criou “braços”, como o SmartBiz Trax (selo de música), SmartBiz Party (eventos) e SmartBiz 
Radio (programa na 97FM). 

Foto de divulgação.

“Há 25 anos, pelo menos, eu vivo 100% de música”
 - Fernando Moreno.
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Renato Ratier, DJ e dono do D-Edge. “

Conheço o Fernando há mais de 20 anos ,
a Smartbiz foi minha primeira agência e
nos tornamos grandes amigos, viajamos
muito juntos e sempre tivemos uma ótima
relação pessoal e profissional. Com certeza
o Fernando é um dos profissionais mais
sérios e corsérios e corretos do nosso mercado!!!

“

A agência logo se tornou referência, representando nomes importantes do mercado nacional e in-
ternacional e fazendo festas pelo Brasil todo. 

Em 2010, pausando a SmartBiz, fundou, com outros sócios, a agência Entourage Conteúdo Artis-
tico, onde permaneceu até 2013, para então retomar a SmartBiz, que existe até hoje, representan-
do nomes como Magal, Mau Mau, Renato Cohen, Gezender, Benjamin Ferreira, Fractal Mood 
e Marina Dias. “Desde aquela época a ideia sempre foi manter um casting enxuto de DJs, entre ar-
tistas consagrados e novos talentos, primando pela qualidade.”, conta.

Negociando e atuando muito perto dos seus artistas, Fernando já trouxe ao Brasil nomes como 
Miss Kittin, Laurent Garnier, Front 242, DJ Hell, Vitalic, Stephan Bodzin, Ellen Allien, Ricardo 
Villalobos, The Sisters Of Mercy, Marco Carola, Tiga, entre tantos. A agência também fez curado-
ria, programação artística e contratações para clubs como Lov.e, D-edge, Vegas e festivais, entre 
eles Motomix, Nokia Trends, Smirnoff Night Exchange e palcos da Virada Cultural. E ele fala 
que “profissionalmente, trabalho com a agência faz 20 anos e, até hoje, eu ainda aprendo com o 
mercado. Isso é algo constante, cada um que chega tem uma história para contar e acrescentar. 
QuandoQuando começamos, claro, era inóspito, ajudamos a implementar uma cena, a profissionalizar o 
mercado, a exportar e importar DJs, a lançar e produzir músicas, a criar curadorias musicais. Abri-
mos caminhos para muita gente.” 

Fotos de divulgação.
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Foto de divulgação.

Fernando Moreno. “
Cada artista traz sua bagagem própria.
Gosto de estabelecer laços mais fortes
para encontrarmos juntos o caminho de
como trabalhar.

“

Como DJ, se apresentou esporadicamente em muitos clubs, como: D-Edge, HotHot, Bar Secreto, 
Cine Joia, Funfarra, Caos, Mirante e Audio. Começou, em 2010, ainda como convidado, a tocar 
na festa Ultralions, no Lions Nightclub e Shout, no Club Yacht, e logo se tornou residente semanal 
de ambas, onde permanece até hoje. Neste período também se apresentou em festivais como 
Milkshake, Festas de marcas como Colcci, Vogue, Puma, Festival de Cinema de Gramado, 
Aperol Spritz, Chilli Beans Fashion Cruise, e ainda encerramento de shows, como Preta Gil e Da-
niela Mercury, revelando sua diversidade musical. Também é residente trimestral do Club 88, em 
CampinasCampinas e, neste percurso, já foi residente mensal dos clubs Aloca, PanAm e Dorothy Parker. 
Atualmente toca com frequência no Club Jerome, um dos clubs principais da cidade, além de ser 
DJ convidado em outras festas.

Fotos de divulgação.
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Esse é um verdadeiro ícone da música brasileira. Não é mesmo?! E merece muito ser um dos ho-
menageados desta edição da Colors DJ Magazine. É o mesmo que acha a DJ Eli Iwasa, que já foi 
homenageada aqui na revista e que pra finalizar essa homenagem manda conta que:

“Minha história com o Fe mistura inesquecíveis momentos (e que momentos!) de nossa amizade 
com grandes realizações profissionais. Ele faz parte da minha vida de maneira definitiva há quase 
2 décadas, em uma parceria que vai de viagens mundo afora, bookings importantes, pistas de 
dança, e vai muito além delas.”

Ah! E se você deseja enviar um depoimento, um agradecimento, sua opinião sobre a carreira dele 
ou até mesmo alguma história inusitada que tenha passado com o ícone Fernando Moreno, não 
deixe de nos contar. Quem sabe seu texto seja também publicado e divulgado nas em nossas 
redes sociais, site e na revista digital. Envie agora!

Acompanhe o trabalho do DJ Fernando Moreno em suas redes!

INSTAGRAM

MIXCLOUD

SOUNDCLOUDSOUNDCLOUD

SMARTBIZ

MASSA RECORDS

OUTROS LINKS

Reportagem de:
Daniel Asafh

DJ Renato Cohen. “

Fernando, além de bom DJ, é um dos
poucos agentes que tem personalidade
e respeito à música. Em todos os seus
projetos é sempre valorizado o lado
artístico e não o comercial.

“

Em 2019 criou, junto com o DJ Renato Cohen, o selo Massa Records, especializado em música 
para as pistas de dança e que revela artistas nacionais e internacionais, tornando-se uma das grava-
doras expoentes da cena eletrônica. 

Foto de divulgação.

https://www.instagram.com/fernandomoreno/
https://www.mixcloud.com/fernandomorenosmartbiz/
https://soundcloud.com/fernando-moreno-sbiz
https://www.instagram.com/smartbizfordjs/
https://www.instagram.com/massarecords/
https://linktr.ee/femoreno
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“HÁ 25 ANOS, PELO MENOS,
EU VIVO 100% DE MÚSICA.”

FERNANDO MORENO

O respeito e bom
senso dentro da
cena underground

TIAGO JERÔNIMO

A cena tribal house
pós pandemia

JOSÉ ERIVAM
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Amostra Hyglu Motivacion.

VJ (Vídeo – Jockey) é o profissional que realiza a projeção de imagens em eventos como raves, 
shows, festas em clubs e em diversos tipos de encontros culturais. É uma forma de arte que vem 
ganhando protagonismo nos eventos, transformando ritmos musicais em visuais para o público, 
proporcionando uma experiência no mínimo gratificante.

“Poder criar a oportunidade de pessoas das mais diferentes origens dividirem uma mesma pista e 
criar uma memória positiva juntos é algo que pode curar muitas feridas sociais.” – VJ NÃO 
CONSTA.

PedPedro Brandão é o nome por trás do projeto VJ NÃO CONSTA, um artista que vem fazendo um 
trabalho interessantíssimo unindo música e artes visuais. Batemos um papo com ele sobre seus 
projetos, que além do Vídeo Jockey também envolve a produção de uma festa de techno, a Peixe 
Eletrostésico. Confira agora!

Como surgiu o seu interesse pela arte visual?

ÉÉ impossível falar do meu amor pelos visuais e pela arte de ser VJ sem antes falar do amor que 
tenho pela música. Foi por causa dela que descobri o que é estar no meio de uma pista repleta de 
pessoas compartilhando uma experiência. A primeira arte que pratiquei e que me levou para esse 
caminho foi a de ser baterista. É algo que está enraizado em mim de tal modo que quem me vê vi-
deotecando repara que estou sempre contando o compasso da música, batucando na mesa ou 
até mesmo a forma que opero a controladora MIDI.

Criar os visuais foi a linguagem que me fez mais livre para criar, junto com os demais artistas que 
compõem um evento, emoções verdadeiras para o público. Eu valorizo muito o improviso durante 
as minhas lives de VJ, pois sempre existe uma tensão rolando sobre o que eu posso fazer em se-
guida e acabo muitas vezes me surpreendendo com os resultados. Isso é fundamental para ser VJ, 
pois muitas vezes só recebemos um briefing do conceito da festa e a lista dos DJs que vão se apre-
sentar, não existe um roteiro definido para o que vai acontecer durante as 8 horas de festa.

Foto de divulgação, por: Marcos Bacon.

A Arte de decodificar a música em visuais
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Peixe Eletrostésico - Casa Da Lux.
Foto: Lou Alves.

Peixe Eletrostésico - 2020
Live Cervenka.

Você também cria o conteúdo que reproduz? Como é o processo de criação?

Algo que sempre busco trazer nos eventos em quais sou VJ residente é apresentar um novo tema 
em cada edição, para que o público tenha sempre uma experiência nova. Isso envolve todo um 
processo de refinar a minha pesquisa sobre a cultura de cada festa, buscar referências não só de 
outras festas, mas também de outras produções artísticas que estão alinhadas com a cultura do 
evento.

AntesAntes da pandemia eu trabalhava em algumas casas de eventos de São Paulo, fazendo até três 
festas por semana com temáticas totalmente variadas. Festas de brasilidade, música regional, 
downtempo, techno, psytrance, hip-hop, retro anos 70, 80, 90, 00… Cada uma com uma identida-
de visual e cultural distinta. Boa parte do meu set é produção autoral, mas é impossível conseguir 
abranger tudo o que quero apresentar usando só essa abordagem. Garimpar conteúdos pela in-
ternet e trocar material com outros VJs é fundamental para conseguir renovar os meus sets.

Fale um pouco sobre o seu trabalho com produção de vídeo clipes.

Foi durante a pandemia que criei o meu primeiro clipe intitulado “Motivación”, para os meus 
amigos do grupo Hyglu e que acabou sendo premiado pelo edital RespirArte. Essa experiência 
de criar os visuais para um clipe, com apenas 5 minutos de duração ou até menos, foi algo muito 
novo para mim que estava acostumado a criar narrativas de 8 horas. A preocupação com os deta-
lhes e de criar uma história totalmente inédita foi algo que me desafiou em relação à qualidade da 
minha produção. Antes o foco era criar pacotes de vídeo loops que pudesse ser mixados ao vivo 
e que não precisavam ter uma narrativa fechada, pois o importante era ter a flexibilidade de se en-
caixacaixarem em diversas músicas.

Depois dessa primeira produção tive o prazer de trabalhar junto com o grupo de DJs da Audax e 
criamos três obras para as músicas “Made to Fade”, “BUMP” e “Sweet Emotion”. Essa experiência 
foi ótima para poder botar em prática toda a minha bagagem de VJ em eventos junto com os 
meus estudos de produção 3D, que foi fundamental para conseguir criar narrativas completas com 
material totalmente autoral.

O meu trabalho mais recente foi a collab com o mestre dos visuais, Felipe Krust, que me convidou 
para produzirmos juntos o clipe “Feel Only Love”, do Mister Ruiz e Klaas. Foi incrível ter a oportu-
nidade de trabalhar ao lado do Krust, pegar o seu roteiro e criar todas as cenas que ele imaginou. 
Ver o resultado final, depois que ele fez a pós-produção do clipe foi extremamente gratificante e 
me mostrou como é fundamental a colaboração entre artistas para chegar em outro nível de pro-
dução.
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Como está sendo liderar esse projeto?

PProduzir uma festa independente que nem a Peixe não é fácil mas ao mesmo tempo é algo que 
não consigo imaginar deixando de fazer. Realizar uma festa é criar um espaço cultural e de encon-
tro para as pessoas e acredito ser fundamental em qualquer evento prezar pela diversidade, não 
só do seu line-up mas também do seu público. Poder criar a oportunidade de pessoas das mais di-
ferentes origens dividirem uma mesma pista e criar uma memória positiva juntos é algo que pode 
curar muitas feridas sociais. Por esse motivo a Peixe possui o acesso livre para pessoas trans, cadei-
rantes e portadores de deficiência auditiva ou visual. Foi uma maneira para deixarmos mais acessí
vel o evento para alguns grupos da sociedade que muitas vezes não se vêem contemplados nas 
festas.

Curses District Tempo - 2021.

Curses District Tempo
2021.

Você produz uma festa, a “Peixe Eletrostésico”, onde você fica ao lado do DJ videotecando 
ao vivo. Como surgiu a idéia de fazer essa festa?

EuEu tenho um grande fascínio por música eletrônica experimental, que vai além das sonoridades 
que encontramos nas pistas. Noise e Drone Music são duas vertentes que possuem uma base con-
ceitual sobre o que é a música e sobre a relação do músico com seus equipamentos digitais/analó-
gicos, que me fez ter interesse em produzir um encontro para explorar essas sonoridades. Por esse 
motivo a primeira edição da Peixe foi no formato de encontro audiovisual: tivemos os shows do 
músico Mai_Rem, o grupo BadMantra e da banda Monstro Extraordinário junto com os VJs 
Pedro Yamada, Guilherme Pinkalsky e Danilo Oliveira.

O processo para transformar a Peixe em uma festa foi muito natural, na primeira edição pudemos 
convidar o Mai_Rem e o BadMantra para se apresentarem mais uma vez e chamar o Sumof para 
fechar o line-up. Foi uma ótima estréia para a Peixe e tivemos a sorte de conhecer dois dos DJs 
que viriam a se tornar residentes, a Brukner e o User. Desde então a Peixe realizou quatro edições 
e pudemos deixar a festa cada vez mais completa, abrindo espaço para que outras pessoas pudes-
sem expor os seus trabalhos além dos DJs e VJs, como tatuadores, brechós e artistas independen-
tes.

Como VJ, a Peixe foi a oportunidade que tive para poder montar apresentações com temas mais 
alinhados com o meu gosto pessoal, então não é ao acaso que eu tenho um carinho enorme por 
esse projeto. Muitas vezes as festas já possuem o seu staff artístico fechado, algo que eu entendo 
ser natural mas ao mesmo tempo se torna difícil para novos artistas encontrarem oportunidades.
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E na música, quais são suas influências, o que gosta de ouvir?

DuranteDurante a pandemia eu acabei assistindo a muitos shows pela internet, enquanto aprofundava os 
meus estudos com produção digital e tive sorte em conhecer o trabalho de muita gente incrível. 
Uma das apresentações que sem dúvida me marcou, não só pela música, mas também pelos visu-
ais, foi do I Hate Models, junto com o FEMUR. Um show de quatro horas de duração simplesmen-
te impecável no começo da pandemia, onde era claro que muitos de nós estávamos explorando 
novas linguagens para as apresentações.

Festa Alt-Hop. Foto: Marcos Bacon.

Durante a pandemia conseguimos realizar a Peixe no formato virtual de uma Zoom Party e 
também lançamos o projeto Palco Eletrostésico, que vai na linha das produções de palcos virtuais 
que nem os festivais Awakenings e Tomorrowland produziram. Isso só foi possível porque os artis-
tas se apoiaram muito nessa pandemia para não deixarmos de fazer aquilo que mais amamos. Sou 
muito grato aos DJs parceiros que toparam participar dessas edições e também ao pessoal da 
Sinkro que mantiveram o estúdio aberto para realizar inúmeras lives. Foi uma forma de seguir com 
o projeto, mas a grande vontade é a de voltarmos com as festas presenciais.

Como a pandemia afetou a tua arte?

O meu trabalho era praticamente todo voltado para eventos e do dia para noite tudo parou. Até 
por coincidência a última festa que me apresentei foi a Peixe, que aconteceu no começo de março, 
duas semanas antes do estado de São Paulo declarar estado de calamidade pública por conta da 
Covid-19. Assim como eu, muitos artistas tinham as suas vidas muito atreladas com as festas.

AlgoAlgo que me ajudou a suportar os primeiros meses da pandemia foi me dedicar a estudar mais 
sobre animação e produção de conteúdo virtual, até para poder tirar a cabeça de toda a tragédia 
que acompanhamos todos os dias. Quem não passou por nenhum momento de colapso mental 
durante a pandemia provavelmente não estava morando no Brasil. Foi justamente nesse período 
que acabei me conectando com novas pessoas e também resgatando muitos amigues da vida 
que, pelo corre que era antes da pandemia, não tínhamos tempo para poder parar e conversar, 
mesmo que pelas redes. Parece que surgiu um momento de pausa coletiva e as pessoas começa-
ramram a olhar mais ao seu entorno, fora de suas bolhas, e verem que existem muitos outros artistas 
fodas fazendo coisas incríveis.

Foi no final de março que comecei a fazer as minhas primeiras lives da maneira mais tosca imaginá-
vel, mas foram super divertidas. Cheguei a fazer um post no meu feed abrindo o convite para ver 
quem mais gostaria de dividir a live do Instagram e foi uma surpresa ver como as pessoas super to-
param a ideia. Vários amigues DJs, VJs e músicos toparam, até artista de Barcelona entrou nessa 
bagunça. Uma amiga que nunca tinha trabalhado junto e que começamos a fazer lives uma atrás 
da outra foi a Kamie Jannuzzi. Outra foi a Ligia Alonso, que já tinha trabalhado junto algumas 
vezes, mas sem dúvida foi na pandemia que mais nos aproximamos.

Sou muito grato a todes que compartilhei alguma experiência durante a pandemia. Ao pessoal da 
Sinkro que abriu as portas para poder somar nas lives de quinta-feira, aos produtores de outras 
festas de techno, como a Nikkatze e o Regis Lopes, por não só toparem participar da Peixe virtual 
mas também abrirem espaço para me apresentar nas suas produções. O que não faltou foi encon-
trar VJs para trocar ideias sobre os nossos perrengues e nos ajudar a resolver as buchas. Esse 
tempo de pandemia foi difícil, mas teria sido ainda pior se não tivesse surgido essas pessoas ao 
longo dela para nos fortalecer. 
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Não se limitar em apenas estudar produção de conteúdo digital, mas também buscar referências 
fora desse meio é uma ótima forma para criar uma identidade e trazer algo de novo para tua arte. 
Muitas vezes o processo de criação está vinculado em como decodificar outras expressões artísti-
cas, como dança e cultura popular, em uma apresentação de vídeo.

AlgoAlgo que me ajudou bastante no começo foi adquirir um projetor de 2.000 lumens para poder pra-
ticar em casa e até mesmo levar em algumas casas de eventos para fazer alguma intervenção. 
Mesmo que no começo não apareçam trabalhos que sejam super bem remunerados é importante 
aproveitar essas oportunidades como laboratórios para entender como é estar fazendo parte do 
elenco de um evento ou alguma outra forma de produção cultural.

Você tem alguma dica para quem quer começar a 
atuar como VJ?

SerSer VJ é trabalhar com arte e tecnologia, então é im-
portante procurar ter um notebook com uma placa 
de vídeo e ter algum software que permita fazer mi-
xagem ao vivo. Porém não acredito que para ser um 
bom VJ você tenha que ter os softwares mais caros 
ou o PC mais parrudo do mercado, porque no final 
as pessoas vão apreciar a tua obra e não o teu equi
pamento. Ser artista é sobre criatividade e expres-
são, é assim que o público vai se identificar com a 
sua obra. Claro, com o tempo você vai começar a 
entender quais são as limitações do teu setup e qual 
o investimento que vai te ajudar a evoluir nessa jor-
nada. Cat Dealers - SP/2020.

Foto: Wes Allen.

Cat Dealers - SP/2020.
Foto: Pedro Brandão.

 VJ NÃO CONSTA. “
Ser artista é sobre criatividade e expressão, é assim
que o público vai se identificar com a sua obra.“

Outra artista que conheci nesse período foi a Sanni Est, pelo canal de Youtube da HÖR BERLIN, 
e fiquei simplesmente apaixonado pelo seu set de tal forma que precisei saber mais sobre a sua 
carreira. Imagina a minha surpresa quando descobri que ela é uma pernambucana morando em 
Berlim e que produz as próprias músicas? Sem dúvida uma daquelas artistas nacionais que precisa-
mos aprender a valorizar mais e enaltecer sempre.

Outros dois artistas nacionais que são muita referência para mim e que sempre acompanho, são o 
Craca e o Retrigger. A primeira vez que assisti a um show deles foi em 2019, no lançamento do 
disco “O Fim do Mundo É o Nome da Mulher Que Eu Amo”, do Retrigger com show de abertura 
do Craca na Madre Superioca. Sem dúvida uma noite impossível de esquecer. Craca é um artista 
que trabalha o audiovisual com muita maestria, operando os visuais de sua apresentação junto 
com o live musical maravilhoso. As apresentações do Retrigger são sempre divertidas, uma mistu-
ra de vários timbres que parecem terem vindo de um Atari e sempre trazendo o seu theremin fla-
mejante.mejante.
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Reportagem de:
Tiago Jeronimo

Quem tiver interesse em saber mais sobre ser VJ e quiser entender mais dos equipamentos que 
usamos, os softwares e todo o processo de criação de conteúdo pode me procurar no Instagram 
@vjnaoconsta, para tirar alguma dúvida ou até marcar uma aula para podermos ir a fundo nesse 
estudo.

https://www.instagram.com/vjnaoconsta/
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Um evento é constituído de um conjunto de valores, e isso obviamente muda dependendo do con-
texto. No universo da música eletrônica underground as pessoas estão ali para dançar, curtir a 
música, beber, usar alguma coisa… Existe todo um clima libertino, onde você pode ser quem você 
quiser, até porque esse foi o berço dessa cultura, um ambiente que abraça a diversidade. Em meio 
à essa atmosfera lúdica, é normal que existam situações desagradáveis causadas pela falta de res-
peito ou pela falta de conhecimento sobre aquele ambiente. Conversei com dois coletivos para 
poder refletir e elaborar uma opinião sobre esse assunto que considero importantíssimo: um deles 
foi o coletivo santista Perpétua e o outro foi o coletivo paulistano Under Division.

Eu, Tiago, quando estou em um evento, seja uma festa em algum galpão desativado, um club ou 
um festival, me sinto como se estivesse em um mundo dos sonhos – uma experiência que me tira 
do peso do dia a dia. Poucas vezes passei por situações chatas onde fui desrespeitado, mas não 
estamos livres de passar por algum stress na pista, no bar, no fumódromo ou até mesmo na fila 
para acessar o local. Eu vejo que o evento tem essa missão de mostrar para o seu público quais são 
os seus valores, mostrar e seguir essas regras.

Um ponto que prezo bastante é o respeito com o espaço do outro, como as meninas que muitas 
vezes são assediadas ou aturam caras chatos tentando algo. No contexto da música eletrônica un-
derground não é muito comum vermos “pegação” nas festas, o que rolam mais são trocas de olha-
res, flertes, trocas de número de telefone e tal, mas já soube de casos de caras chatos perturbando 
algumas garotas. Ao meu ver uma situação dessas pode ser relatada para a produção e segurança 
do evento.

Estamos em um ambiente libertino que tem o intuito de deixar do lado de fora pré-conceitos, 
como diz minha amiga DJ Nicole Lukiys, as “doenças do mundo”. As pessoas podem se sentir à 
vontade para usar roupas mais ousadas sem se preocupar com falta de respeito.

Outro ponto importantíssimo é o respeito com a comunidade LGBTQI+, comunidade que faz parte 
do mundo Clubber/Raver desde sempre! A diversidade faz parte dos valores desse universo, mas 
infelizmente ocorrem situações desagradáveis. O que sei é que alguns eventos super apoiam a 
causa e outros nem tanto…

ComoComo esse não é o meu lugar de fala, não vou me aprofundar mais no assunto agora, mas é algo 
que certamente precisa ser mais debatido – podemos procurar as pessoas que fazem parte desses 
grupos e ouvir o que eles têm a dizer.

O desrespeito também pode vir através de brincadeiras de mal gosto, deboche, má fé, e então 
uma “briga” pode surgir. Eu sugiro que a pessoa procure a segurança do evento, ao invés de se co-
locar em uma situação em que possa acabar com a sua diversão.

Agora vamos para os depoimentos dos coletivos. Vamos começar com a Perpétua, coletivo caiça-
ra que vem desempenhando um trabalho incrível na cidade de Santos, inclusive já subiram a serra 
para realizar uma edição que aconteceu em São Bernardo do Campo. Falei com um dos idealiza-
dores do coletivo, o DJ Daniel Pandini

O respeito e bom senso
dentro da cena
underground
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Pandini tocou em um assunto interessante, incentivar o uso de material reutilizável no evento, algo 
que eu super apoio. Sobre a rejeição que ocorreu por uma parte do público, na minha opinião o 
coletivo lidou da melhor maneira possível, levando informação com o intuito de conscientizar essa 
galera.

Já sobre respeitar o ambiente, Pandini disse:

“Além“Além da preocupação com os artistas, obviamente temos uma preocupação também com 
nosso próprio público, portanto levamos muito a sério a questão do respeito mútuo entre as 
pessoas presentes em nossas edições. Já houve uma situação na qual um indivíduo arranjou 
confusão e partiu para cima de uma mulher, e como nós acreditamos que é crucial cortar o mal 
pela raiz, solicitamos para que os seguranças o expulsassem da festa, marcamos bem o seu 
rosto e seu nome e o colocamos numa block list para que nunca mais retorne em uma edição 
nossa. Nossa festa é um ambiente para que as pessoas descontraiam, se sintam livres e de bem 
consigoconsigo mesmas, mas não ao ponto de invadir o espaço do próximo e desrespeitá-lo! Se você 
não sabe como se comportar… sinto muito! Seu lugar não é na Perpétua!”

O coletivo Perpétua tem uma estética musical inspirada em vertentes mais minimalistas e vem rea-
lizando eventos que vem chamando atenção na cena de música eletrônica.

O coletivo paulistano Under Division, participou com um depoimento cedido pelo DJ/Produtor 
Murilo Leão. segundo ele:

“Entendemos que o coletivo exerce um papel fundamental na conscientização, ainda que indi-
retamente, do seu público, levando em consideração suas comunicações, assim como o am-
biente criado em seus eventos.”

“A música eletrônica underground em si, já carrega em suas raízes o respeito pela diversi-
dade, o amor pela liberdade de expressão e a missão de proporcionar um ambiente livre 
de julgamentos. Sendo assim, naturalmente o público tende a adotar uma postura respeitosa 
em diversas esferas, tendo como desafio fazer o novo público entender o quanto aquele am-
biente se diferencia de outras festas, sobretudo no Techno.”

Edição da Perpétua no ABC Paulista, Fevereiro de 2020.
Créditos: Luiza Raccioppi.

Edição da Perpétua em Santos, Junho de 2019.
Créditos: Luiza Raccioppi.

“Quando o assunto é comportamento do público, nós da Perpétua temos muito o que falar… a 
vontade em inovar está no nosso DNA, e nem sempre mudanças são bem recebidas pelas 
pessoas, principalmente quando são mudanças mais radicais. Uma mudança que tentamos 
implementar em nossa festa, tendo como referência os festivais gringos e festas da capital pau-
lista, foi a extinção total de copos plásticos, substituindo-os por “eco copos”. A pessoa compra-
va um copo nosso (ou levava um de casa), e deveria usá-lo até o final da festa, para assim evitar-
mos o desperdício, a poluição desnecessária e o consequente dano ao meio ambiente. Essa 
mudança refletiu no comportamento do nosso público, onde muitos receberam bem a ideia, 
porém muitos outros não gostaram, mas não demos o braço a torcer por causa deles rs. Nosso 
papel foi iniciar um diálogo com cada uma dessas pessoas para tentar explicá-los a razão disso 
e, de forma mais paciente possível, tentar educá-los.”
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Tiago Jeronimo:
Colunista profissão.

As ideias do Murilo condizem com as minhas, o fato da cultura da música eletrônica abraçar a di-
versidade e cultivar o respeito faz com que pessoas que estão chegando naquele meio agora 
sejam até “transformadas’’ como seres humanos. Isso aconteceu comigo! Através da minha imer-
são no mundo Raver/Clubber eu fui me identificando e adotando uma série de valores que molda-
ram a minha pessoa. Um fato interessante ao meu respeito foi quando me vi naquele meio contes-
tando coisas, valores de outras pessoas e decidi por cortar relações com as mesmas pois percebi 
o quão problemáticas eram suas atitudes.

Falando mais sobre essa mudança na minha pessoa, vem sendo um processo difícil e gratificante 
– passei a levar algumas coisas que aprendi na pista para o meu dia a dia, e comecei a enxergar 
e me indignar com outras que antes passavam despercebidas ou era até conivente.

Edição da Under Division em Novembro de 2019.
Créditos: Cognição eletrônica.
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Teria a pandemia inaugurado um novo conceito de valorização e respeito aos profissionais da 
noite, sendo liderada pela exclusão do VIP?

Veremos se instaurar o pleno direito à concorrência saudável e a oferta de produtos e serviços 
de qualidade compatíveis ou não aos preços dos ingressos segundo cada público?

Ainda temos um público plural que consome diversos estilos musicais? 

Teria a produção eletrônica brasileira perdido o tom e se afogado no mar de barulho de um 
mesmo ritmo? 

SeSe você chegou até este ponto do texto, talvez acredite que nas próximas linhas eu responda a 
estas questões. De fato você não está errado de tudo… este é um assunto que muito me interessa 
mas que infelizmente as respostas são relativas demais e dependem da conjunção de vários astros, 
mas sim, irei dividir com vocês a minha opinião sobre estes temas.

Não é novidade para ninguém que a pandemia da COVID-19 gerou um verdadeiro CATACLISMA 
no setor de eventos em geral, mas como me aterei apenas à cena do tribal house ficará mais fácil 
de entender alguns dos pontos aqui citados. 

VVimos surgir uma infinidade de selos como pouco visto anteriormente. “Como assim Bial?” O que 
impedia o surgimento de novas festas nos tempos ditos normais? Lógico, a busca por HEGE-
MONIA E MONOPÓLIO. Bom, se isto é verdade, podemos afirmar que ambas foram quebradas? 
Claro que não, sabe-se que nenhum sistema bem estruturado termina pelo esgotamento da noite 
para o dia por si só, é comum vermos mudar apenas o slogan, o nome, as testas de ferro, até 
porque em linhas gerais quase sempre precisam ser vencidos e/ou superados por outro, porque 
apesar de todas as debilidades e contradições exibidas, seus feitos históricos ainda dão inveja a 
qualquerqualquer estreante bem intencionado. Basta olhar para a conjuntura das maiores forças econômi-
cas mundiais. Quem hoje possui um conjunto de forças para superar ou substituir a China e/ou 
Estados Unidos?

Esta é pergunta de 10 milhões de dólares, que, às que antes chamadas de clandestinas, optaram 
por copiar os antigos formatos de consumo com pulseiras VIP no custo, e o tradicional “open bar” 
– afinal, para o momento, “quando não tem tú, vai tú mesmo”. Ou seja, estes eventos conseguiram 
atrair um público bastante diversificado, em certo momento onde não existia nada. Sendo possível 
afirmar que pouca gente fez carão para as novidades, que diga-se de passagem reuniu todas as 
classes sociais. Afinal a COVID 19 teria permitido a outras espécies de aves sonhar com voos antes 
inimagináveis. 

PassadosPassados cerca de 18 meses, e com a flexibilização das medidas de controle da pandemia, presen-
ciamos a retomada de atividades pela agora ditas seguidoras “de todos os protocolos da 
OMS”….

Esboço da Virgin Money Unity Arena (Foto: Reprodução/Rolling Stone)

A cena tribal house pós
pandemia



46

Apoiadas pelo jargão, “Estes 18 meses foram difíceis para todo mundo” começam a eclodir ver-
dadeiras maratonas de eventos, assim como novos formatos e um casting de DJs vastíssimo. Eu 
não sei você sabe…recordo-me que quando comecei a ver alguns DJs tocando nas ditas clandesti-
nas, cheguei a postar que estes não deveriam ser chamados para tocar em momento algum no 
futuro, e vi que não faltaram pessoas a defender o “Block List”. No entanto, graças a Deus, a minha 
ausência de EMPATIA me fez recorrer ao Google para buscar o significado desta palavra, e sem 
qualquer pretensão de fazer apologia ao fato, pensei: Não estaria a cena voltando ao contexto 
dos clubs undergrounds de Chicago, frequentados por negros e homossexuais? Transgredir 
não estaria no DNA dos movimentos que deram origem à cena eletrônica? Já pensaram em 
algo mais transgressor que isso? A aeromoça do avião já dizia, antes de ajudar os outros a respi-
rar, você precisa garantir que você esteja respirando.

Segundo o site significados.com, empatia significa “a capacidade psicológica para sentir o que 
sentiria outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. A empatia 
também ajuda a compreender melhor o comportamento alheio em determinadas circunstân-
cias, e a forma como outra pessoa toma as decisões.” Trocando em miúdos, minha mãe já dizia: 
Só quem calça é que sabe onde o sapato aperta.

Não demorei muito a pensar o quanto eu estava sendo egoísta, boa parte da população entre eles 
muitos membros da minha família não tinham os mesmos privilégios que eu, e com os profissionais 
da noite não seria diferente. Não cabe a mim emitir um juízo de valor  sobre estes profissionais, tão 
pouco sobre este ou aquele selo ou empresa de qualquer segmento, que assim como eu não 
foram empáticos com os seus tão importantes parceiros. Me coube somente acreditar que todos 
tenham sido tratados como humanos e recebido das pessoas mais próximas, inclusive dos seus pa-
trões de anos, ao menos a atenção merecida que convém as regras mínimas de civilidade inerentes 
àsàs mais superficiais das relações.  Não demorou muito a eclodir nas redes sociais as dificuldades 
dos profissionais da noite e um número excessivo de lives. Como a arte sempre imita a realidade, 
assim como parte da população agonizava sem oxigênio, com pouca ou nenhuma atenção das au-
toridades, muitos profissionais da cena também sofriam com a dificuldade de respirar enquanto 
ecoava a ideia de que todos estavámos ou estamos no mesmo barco. Nunca nada me pareceu tão 
descolado da realidade. Faria sentido afirmar que experienciamos a mesma tempestade em alto 
mar com agasalhos e barcos diferentes.

Dito isto, vendo se configurar pedidos de extinção do VIP tradicional, dadas as devidas proporções 
e considerando as diferentes trajetórias de cada selo, tal iniciativa talvez possa desconstruir o con-
ceito de “Farinha pouca meu pirão primeiro”. Será? Pois sem entradas grátis, e menos lista de 
consumo, desde que sejam aceitas pelo público, o incremento na receita, certamente repercutiria 
nos cachês de todos, ou até mesmo um adicional para deslocamento – até porque pagar para tra-
balhar não rola, sem contar que o momento requer mais união e menos exploração. Principalmen-
te agora que aprendemos que ninguém deve colocar todos os ovos no mesmo cesto, assim como 
todas as suas habilidades em uma única profissão, pois não importa o que você faz, cem reais tem 
basicamente o mesmo poder de compra no Brasil inteiro, ainda mais agora.

Enquanto cliente, tenho visto os valores dos ingressos + custos de bebidas oscilarem para um au-
mento, acompanhando a tendência de alta da inflação dos alimentos e dos demais custos para 
“manter todos os protocolos da OMS”… mas noto que em eventos de selos já consolidados, a 
qualidade de alguns serviços, aliada a pouca variedade de produtos nos bares, assim como a apa-
rente ausência de treinamento de alguns contratados (que diga-se de passagem continuam a 
mesma coisa), não parecem justificar a relação custo benefício. É lógico que temos que dar um 
desconto para eventuais problemas de infraestrutura ou equipamentos de som, talvez anteriores à 
pandemia, afinal ficamos quase dois anos parados. Quantos aos novos eventos, que tem a música 
ruim como carro chefe, parecem seguir a premissa de que a prática é ouvir qualquer coisa em qual-
quer lugar, mas se os grandes fazem isso porque eles não? Mas o que dizer dos bares? Bom, acre-
dito que meu brother Dante Alighieri em sua Divina Comédia descreva melhor o que eu vi, mas 
posso dividir com vocês, que somente por ter visto alguns rótulos o meu fígado está gritando so-
corro até agora. O resto eu deixo por conta da imaginação de cada um. Me pesa perceber que de 
certa forma os profissionais da noite continuam reféns e explorados pelas circunstâncias, apesar de 
saber que tudo é relativo, inclusive o conceito de qualidade da música. Então, o que pode ser dito 
sobre o que foi produzido durante este tempo?

Eu considero que as interações com novos ritmos façam parte da evolução natural da música em 
si, e que podem contribuir para o surgimento de novas vertentes, visando atender um público com 
maior acesso a música do que as gerações passadas. Se é verdade que a era do DJ educador foi 
extinta, não é de se estranhar que mesmo quem considere a mistura de uma Música Clássica com 
algo mais moderno como um Funk, pode não ter interesse em saber quem é Sebastian Bach ou 
MC João, assim como também não perceberia, ou não deseje saber a diferença entre música de 
After ou de Pool Party –  fazendo com que músicas requentadas com pouca criatividade e excesso 
dede instrumentos povoem as apresentações com mais do mesmo com muito orgulho, já que baru-
lho bom precisa ter pelo menos 12 horas de festas com 12 DJs new faces. Logo, a música deixou 
de ser a estrela principal, um bar variado não tem importância e o mínimo de higiene e organização 
são requisitos para gente fresca! Daí se conclui que sempre existirá público para todos, confiem na 
seleção natural, talvez agora as pessoas estejam somente com vontade de se aglomerar, talvez 
voltem a perceber a diferença entre jaca e jaboticaba. Isso só o tempo, que é o senhor e único orá-
culo da verdade, dirá.
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colunista profissão.

José Erivam, (Vulgo, Wolve Logan)

Eu acredito que o público espera ansiosamente por tudo que virá, não sei vocês, mas eu já recebi 
de início convite, para 32 horas de festa, Lounge Bar com rigorosíssimo uso de máscaras e distan-
ciamento social para inglês ver, participação em rifas com promessa de VIP para 2022 e até clube 
de fidelidade através de pontos pagos mensalmente, que eu adorei inclusive. Se tudo isso e o que 
está por vir, de fato fizer da cena um lugar menos ingrato para os profissionais que dependem dela, 
e eventos com o máximo de esmero e boa música, para quem gosta terá valido a pena. Digo isso 
porque enquanto clientes, sempre nos será reservado o direito de exigir o melhor, e quem não faz 
issoisso é apenas mais um na multidão. Exija o melhor pedindo respeito e espaço para expor suas opi-
niões, já que no frigir dos ovos será você a pagar a conta e decidir que vai continuar a produzir 
eventos. Inclusive a ajudar nas lives em momentos críticos, e não esqueça se você paga a conta, 
defenda o seu direito à melhor lugar na mesa.

 De qualquer forma, se você ainda precisa de respostas, recomendo a leitura do existencialista di-
namarquês Kierkegaard, que ao justificar ser além de factível e necessária a ironia socrática, trouxe 
para a história da filosofia a possibilidade de uma autorreflexão. Trocando em miúdos, vamos ao 
português mais usual de uma filósofa do nosso tempo, a querida Magda do programa “Sai de 
Baixo”, que dizia: “Para um bom espremedor meia laranja basta.”

Poxa… obrigado a você que acompanhou a minha reflexão até aqui, mas lamento informar que o 
meu espaço nesta coluna não comporta a quantidade de caracteres necessários para aprofundar 
tantos temas em único texto, mas acho que podemos falar mais disso e de outras coisas em uma 
próxima vez.

Trabalha com Customer Experience em uma seguradora americana, estudou Filosofia e Gestão de 
Qualidade, lidera um grupo de Diversidade e Inclusão, signatário do Fórum de empresas de direito 
LGBTQIA+.

Nas horas vagas ouve e pesquisa sobre música eletrônica, além de consumi-las na academia, na 
balada, “na chuva, na fazenda e em uma casinha de sapê.” (Canção de Kid Abelha).

Citações da cultura popular:

“Farinha“Farinha pouca meu pirão primeiro.” A Divina Comédia do poeta italiano Dante Alighieri (1265-
-1321) é uma obra que foi publicada no século XIV durante o período do Renascimento.

Site RollingStone

https://rollingstone.uol.com.br/noticia/veja-o-primeiro-festival-pensado-para-um-mundo-pos-pandemia-do-coronavirus/
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O conceito de Sindemia, negacionismo e conflitos políticos no Brasil

EmEm meados de 2020, ocorre na China um surto de infecção causado por um vírus, que se espalhou 
pelo mundo instaurando um cenário de pandemia de COVID-19. Após quase um ano da mais re-
cente “corrida das vacinas” entre as maiores potências mundiais, foram desenvolvidas diversas va-
cinas, porém o desafio atual é convencer a população mundial da importância da vacinação, visto 
diversos conflitos políticos e movimentos negacionistas e antivacina pelo mundo, impulsionados 
pelo fenômeno antijornalístico conhecido como Fake News.

O maior exemplo atual é a crise sanitária que ocorre aqui no Brasil, onde o presidente Jair Bolsona-
ro e o Ministério da Saúde, frente à uma pandemia, não apresentaram o menor planejamento para 
vacinação e, ao contrário do resto do mundo, se apoiam na divulgação de medicamentos sem 
comprovação científica de eficácia no tratamento da doença e alimenta o medo e desconfiança 
contra as vacinas de acordo com seus interesses políticos.

Diversos protestos contra essas medidas vêm ocorrendo no país, diversos manifestantes levantam 
cartazes com dizeres “Fora Bolsonaro Genocida”. A palavra genocida levantou diversos debates 
sobre a condução do governo federal frente à pandemia. Outra palavra que define o governo Bol-
sonaro é o termo criado pelo filósofo, teórico político, historiador e intelectual camaronês Achille 
Mbembe, a Necropolítica: uso do poder social e político para ditar como algumas pessoas podem 
viver e como outras devem morrer.

RichaRichard Horton, editor-chefe da prestigiosa revista científica The Lancet, escreveu recentemente 
em um editorial: “Todas as nossas intervenções se concentraram em cortar as rotas de transmissão 
viral para controlar a disseminação do patógeno”.

ApesarApesar das recomendações de especialistas, Bolsonaro e seus filhos incentivam aglomerações, iro-
nizam o uso de máscara e fazem piada com quem está sem ar nos hospitais. Hoje sabemos que 
não se trata apenas de incompetência, mas de um planejamento da chamada “imunização de re-
banho”, uma teoria infundada cientificamente que determina que conforme o avanço do contágio, 
em breve a maior parte da população estaria imunizada. Obviamente não foi o que aconteceu e a 
população brasileira foi entregue a um genocídio, com o segundo maior número de mortes por 
COVID19 no mundo, superada apenas pelos Estados Unidos.

Para investigar a atuação do Executivo no enfrentamento da pandemia, além do uso de recursos 
federais pelos estados e municípios, foi aberto uma comissão parlamentar de inquérito (CPI da 
COVID) que já analisa depoimentos há mais de um mês. Os depoimentos até agora apontaram 
que:

- O governo Bolsonaro tem um suposto “aconselhamento paralelo” na gestão da pandemia e 
que Carlos Bolsonaro, vereador do Rio e filho do presidente, participava de reuniões;
-- Houve uma tentativa de mudar a bula da cloroquina, medicamento sem eficácia contra a 
Covid, mas defendido pelo presidente;
- Propostas da Pfizer de venda de vacina a governo federal ficaram meses sem resposta;
- Ofertas da Coronavac foram recusadas pelo governo. Quando intenção de compra ia ser anun-
ciada, negociações pararam após críticas de Bolsonaro;
- O Ministério da Saúde soube no dia 7 de janeiro sobre a falta de oxigênio no Amazonas, antes 
do que havia sido informado pela pasta;
- O governo federal chegou a discutir, mas descartou uma intervenção federal na saúde no 
Amazonas.

Quanto
vale
nossas
vidas?
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É importante ressaltar que pessoas em situação de vulnerabilidade social são as mais afetadas pela 
doença, por não lhes ser permitido cumprir isolamento, tendo em vista que o governo não adotou 
o auxílio emergencial de uma maneira que atendesse de fato a população, obrigando milhares de 
pessoas a se aglomerarem em ônibus, metrôs para continuar trabalhando. O desprezo pelas medi-
das de segurança estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) agravou a onda de 
contágio, geraram novas cepas mais resistentes do vírus e agravaram a crise social que interdepen-
de da crise sanitária.

Contudo, a crise sanitária e social e econômica não é o único problema que o Brasil enfrenta hoje, 
posicionamento do atual Presidente vem ameaçando a preservação de territórios indígenas para 
favorecer os interesses da exploração agronegócio, latifundiários e grileiros.

OO interesse de invadir e transformar em monocultura territórios que contemplam as maiores flores-
tas temperadas do planeta, moveram incêndios, invasões e ataques a comunidades dos povos ori-
ginários que resistem e preservam a floresta desde a invasão dos portugueses em 1500, instauran-
do uma crise ambiental que ameaça o nosso planeta e a nossa sobrevivência. A junção de uma 
crise sanitária, social e ambiental estabelecem uma relação entre si a nível mundial que não é mais 
classificada como pandemia, mas uma Sindemia.

Ah! E se você deseja enviar um depoimento, um agradecimento, sua opinião sobre a carreira dela 
ou até mesmo alguma história inusitada que tenha passado com a DJ Rosa Ventura, não deixe de 
nos contar. Quem sabe seu texto seja também publicado e divulgado nas em nossas redes sociais, 
site e na revista digital. Envie agora!

https://colorsdj.com/contato/
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E normalmente nessas terminologias comuns socialmente há mistura também de outros encaixota-
mentos (risos): orientação sexual, identidade de gênero, papel de gênero, biologia transgênera ou 
cisgênera. Quatro (5) grandes grupos que também estão intrínsecos no clamar de tais termos.

O termo “viado” por exemplo, se refere a uma orientação sexual (homosexual) especificamente do 
gênero masculino (ou seja, mistura identidade de gênero também) e, ao mesmo tempo, um papel 
de gênero (o papel de gênero feminino).

O termo “homosexual” se refere à mesma orientação sexual acima supracitada, contudo, no en-
tendimento popular o papel de gênero é masculino:

“Ele não é viado/gay/bixinha, ele é um homosexual!”

O termo “travesty”, além de ser normalmente mal concordado com pronomes masculinos quando 
a cisgeneridade o usa, mistura a identidade de gênero (identidade feminina ou afeminada) com um 
papel de gênero (papel de gênero afeminado ou masculinizado), ou seja, não existe a mistura com 
a orientação sexual, nesse caso. 

“O travesty saindo com meu vizinho, olhe só”

“AQUELE TRAVESTY BEIJANDO MINHA EX???? ERA UM HOMEM DISFARÇADO, SÓ PODE!”

O assunto de transfobia estrutural que envolve a mal utilização pronominal nem precisa ser digeri-
do nesse texto, mas sim, a mistura dos prévios encaixotamentos de papel e identidade de gênero. 
Então, não se espera que uma travesty se atraia por uma outra existência feminina, uma vez que na 
confusão da cisgeneridade, identidade de gênero não se desvincula da orientação sexual.

A necessidade de educação sexual é essa: o fim da ignorância social comum. (Ignorância é um 
substantivo que cria/foi criado a partir do verbo ignorar. Quaisquer outros sentidos desse substan-
tivo que socialmente são veiculados a tal não são considerados nessa frase).

Também, o termo “hermafrodita” é interfóbico, por exemplo, o termo correto é “intersexo”. 
Uma pessoa que geneticamente foge do padrão cromossômico masculino e feminino e que são 
tidas como doentes/mal formuladas geneticamente por conta de seu nascimento, apenas. Até 
poucas décadas atrás e creio que ainda hoje ocorra: médicos amputam/amputavam a genital de 
tais bebês intersexos para que se assemelhasse ou à genital feminina ou à genital masculina já no 
nascimento.

É triste estar em 2021 e ainda ter que explicar 
certas questões básicas. Na verdade essas termi-
nologias normal e socialmente usadas têm um 
efeito “encaixotante”: pessoas são reduzidas 
quando referenciadas por outras por essas 
“caixas”.

“Aquele viado ali”, “A travesty da esquina que 
faz programa à noite”, “Aquela mulher macho, 
deve ser caminhoneira”, “O hermafrodita, 
sabe?”

FrasesFrases que quando lidas sem ou com contexto 
ofendem. Não apenas por conta do tom que nor-
malmente são entoadas, mas por conta da dimi-
nuição de valor que são atribuídas às existências 
referenciadas com ou sem contexto que “apro-
vem” tal diminuição. (Não existe motivo poli-
do/aceitável/legal que efetive menosprezo).

O tabu nas
terminologias
sexuais
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THE MASTER DJ DRUMMER
Tomer Maizner

“When I'm playing,
my first basic rule
is to play egoless!”
T.M.
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Já íntimo do público brasileiro, em uma dessas visitas ao Brasil tive o prazer de conhecer pessoal-
mente a energia que ele e sua bateria eletrônica criam em suas apresentações. 

Confira agora a entrevista que fizemos com o Tomer Maizner, onde ele falou um pouco de sua tra-
jetória como DJ e produtor musical, momentos marcantes de sua carreira e, claro, o que o DJ acha 
do público brasileiro.

Como a música entrou na sua vida e quando você começou a tocar?

Eu vim de uma casa muito musical, estava lá desde o primeiro dia – cresci ouvindo muitos tipos de 
música, dos Beatles ao Radiohead. Comecei a tocar bateria quando tinha 12 anos e tinha uma 
banda de rock no colégio. A maior parte do tempo, em vez de fazer meu dever de casa, estava to-
cando e praticando com minha banda. Os anos 90 e o início dos anos 2000 foram tempos incríveis 
para a música, então eu me sinto sortudo por poder me inspirar nos músicos durante esse tempo.

Como é o Tomer fora da cabine?

Tenho uma família maravilhosa – esposa e 2 filhos (Adan 2.5 e Zoe 0.7), um menino e uma menina. 
Estamos morando em Tel-Aviv e estou realmente tentando estar ao lado deles o máximo possível. 
Este ano, quando tudo parou por causa da Covid19, foi uma espécie de presente para mim, 
porque tive a chance de ser pai em tempo integral.

Tomer Maizner. “
Quando estou tocando, minha primeira regra
básica é jogar sem ego!“

Ele é DJ, produtor e baterista, a 
fórmula perfeita para o sucesso e 
grooves perfeitos.

Estamos falando de Tomer Mai-
zner.

Nascido em 24 de janeiro de 
1984, Tomer Maizner foi eleito o 
DJ nº 1 pela revista Time Out 
Tel-Aviv, conhecido profissional-
mente como deejay residente  
do selo Forever Tel-Aviv (Israel) 
e mundialmente por levar seus 
setssets originais que são uma sensa-
ção musical totalmente nova, in-
corporada às suas habilidades na 
bateria, garantindo uma experi-
ência incrível aos ouvintes.

Foto de divulgação.

O Mestre DJ Baterista Tomer Maizner
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Ouça o SET:
Tomer Maizner
Pride 2021

(conjunto misto 100% original)

Como você começou a produzir? Gostaríamos também de saber como acontecem seus pro-
cessos criativos?

Comecei a produzir há alguns anos no Cubase, mas recentemente estou produzindo no Ableton 
Live, porque acho que é um software mais criativo para o tipo de música que produzo. 99% da pro-
dução começa na minha cabeça. Pode ser no meu carro, no avião ou mesmo a partir de um único 
ruído ou uma palavra que de repente chame a minha atenção.

Estou realmente tentando criar meu próprio som, pode levar uma eternidade! Mas recentemente 
eu sinto que encontrei.

Fotos de divulgação.

https://soundcloud.com/tomer-maizner/tomer-maizner-pride-2021-100-original-mixed-set
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O que você mais valoriza quando se apresenta e como se prepara?

Eu sempre digo que “um bom DJ não é necessariamente um bom produtor e um bom produtor 
não é necessariamente um bom DJ”. Quando estou tocando, minha primeira regra básica é jogar 
sem ego! Vou fazer o que se espera de mim… fazer as pessoas dançarem!!

Com o tempo, aprendi as diferenças entre os lugares ao redor do mundo, então antes de cada set, 
tento combinar minhas próprias coisas com o som e a vibração locais.

Para mim e para a multidão, cada show é difePara mim e para a multidão, cada show é diferente porque estou usando minha bateria

eletrônica para adicionar uma nova camada de energia ao set. É totalmente ao vivo e tenho

certeza que é mais divertido ver um DJ que também é músico tocando ao vivo na sua cara

como se fosse mais divertido ver o “chef” fazendo o prato na sua mesa.

Fotos de divulgação.
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Fotos de divulgação.

Você já tem experiência de tocar aqui no Brasil, principalmente nos períodos festivos do 
nosso calendário, qual a sensação que o público brasileiro te dá?

Como baterista aprendi samba por muitos anos e só de estar no Brasil para o carnaval era um 
sonho que se tornou realidade, para não falar de tocar no carnaval. Eu me senti em casa imediata-
mente e a galera no Brasil é a melhor do mundo.

Assista ao vídeo:
TOMER MAIZNER @
THE WEEK CARNIVAL

Quais são os momentos que mais te emocionaram quando você se lembra do que vivenciou 
como DJ?

Acho que para cada artista, a primeira vez que ele consegue algo é sempre um momento forte. 
Então minhas primeiras memórias como um DJ adolescente sempre me emocionam e me fazem 
sentir tão sortudo por ser capaz de viver de uma coisa que amo, que é estar no palco e tocar 
música.

AA memória muito forte na verdade era do carnaval em Floripa… um pouco antes do nascer do sol 
e eu toquei “Losing My Religion” do REM em uma versão dançante. Eu estava na cabine do DJ se-
gurando a bandeira do Brasil e a reação do público foi algo que nunca esquecerei.

E aqui está o vídeo desse momento:

https://www.youtube.com/watch?v=Zk9qYidZFrs
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Reportagem de:
Jeff Valle.

Como é fazer parte de uma história musical que vai de Israel ao resto do mundo?

É uma grande honra poder trazer um pouco da sua cultura e ver como a música pode ser uma 
forma de conectar todo o mundo sem qualquer política ou preconceito.

Como você definiria nosso cenário eletrônico atual?

AA música eletrônica em geral se tornou mainstream em todo o mundo e a batida brasileira faz 
parte dela. A combinação da bateria com a percussão brasileira e com a batida eletrônica é natu-
ral, e todos nós precisamos continuar tentando fazer essas conexões entre a velha música tradicio-
nal e os novos sons. É assim que você cria novos gêneros musicais.

Você tem ideia de ousar por novos estilos adaptando a sua identidade?

Sempre! A música não tem regras… tudo que eu achar interessante para mim estará no meu set!!!

Estamos quase no final e deixamos este espaço para vocês mandarem uma mensagem aos 
seus fãs sobre o retorno dos eventos. E o que você espera desse retorno?

Eu sinto falta de vocês! Tenho saudades da praia, tenho saudades das pessoas e mal posso esperar 
para voltar ao Brasil! Prometo que a 1ª festa será inesquecível!

Sobre seus projetos futuros, há algo que você possa nos dizer com antecedência?

Estou fazendo um novo projeto com Itay Kalderon (JETFIRE). Estamos levando o show ao vivo para 
o próximo nível!! Fiquem atentos!! Está chegando…

INSINSTAGRAM

https://www.instagram.com/tomermaizner/
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Already intimate with the Brazilian public, on one of these visits to Brazil I had the pleasure of get-
ting to know personally the energy that he and his drum machine create in his presentations.

Check now the interview we did with Tomer Maizner, where he spoke a little about his trajectory as 
a DJ and music producer, important moments in his career and, of course, what the DJ thinks of 
the Brazilian audience.

How did music come into your life and when did you start playing?

I came from a very musical home, it was there from day 1, I grew up listening to many types of 
music, from The Beatles to Radiohead.

I started playing drums when I was 12 years old and I had a rock band in high school. Most of my 
time instead of doing my homework was actually playing and practicing with my band. The 90’s 
and the early 2000’s were amazing times for music so I feel lucky that I was able to get inspiration 
from musicians during this time.

What is Tomer like outside the booth?

II have a wonderful family – wife and 2 kids (Adan 2.5 and Zoe 0.7) boy and a girl. we’re living in Tel-
-Aviv and I’m really trying to be there for them as much as possible.

This year when everything shut down because of Covid19 was actually kind of a gift for me because 
I had the chance to be a full time daddy J.

Tomer Maizner. “
When I’m playing, my first basic rule is to
play egoless!“

He’s a DJ, producer and drum-
mer, the perfect formula for suc-
cess and perfect grooves. We are 
talking about Tomer Maizner.

Born on January 24, 1984, Tomer 
Maizner was voted #1 DJ by 
Time Out Tel-Aviv Magazine, 
professionally known as resident 
deejay from Forever Tel-Aviv (Is-
rael) and worldwide for bringing 
his original sets that are a whole 
newnew musical sensation, embo-
died in his drumming skills, ensu-
ring an incredible listening expe-
rience. 

Publicity photo.

The Master DJ Drummer Tomer Maizner
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Ouça o SET:
Tomer Maizner
Pride 2021

(conjunto misto 100% original)

How did you start producing? We would also like to know how your creative processes 
happen?

I started producing a few years ago on cubase but recently I’m producing on ableton live because 
I find it more creative software to the type of music that I produce.

99% of the production starts in my head. it can be in my car, on a plane or even from a single noise 
or a word that suddenly gets my attention.

II am really trying to create my own sound, it can take forever! But recently I feel that I found it (you 
can hear it all in my new set on soundcloud).

Promotional photos.

https://soundcloud.com/tomer-maizner/tomer-maizner-pride-2021-100-original-mixed-set
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What do you value most when you perform and how do you prepare yourself?

I always say that “a good DJ is not necessarily a good producer and a good producer is not neces-
sarily a good DJ”.

When I’m djing, my first basic rule is to play with zero ego! I will do what is expected from me to 
do… to make people dance!!

In time I’ve learned the differences between places all around the world so before every set I’m 
trying to combine my own stuff with the local sound and vibes.

For me and for the crowd every show is different because I’m using my electronic drums to add a 
new layer of energy to the set. It’s totally live and I’m sure that it’s more fun to see a dj who is also 
a musician that plays live in front of your face like it’s more fun to see the “chef” making the dish in 
front of your tableJ.

Promotional photos.
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Promotional photos.

You already have experience playing here in Brazil, especially during the festive periods in our 
calendar, what is the feeling that the Brazilian audience gives you?

As a drummer I learned samba for many years and just being in Brazil for Carnival was a dream 
come true for not to mention playing in the Carnival J

I felt at home immediately and the crowd in Brazil is the best in the world.

Assista ao vídeo:
TOMER MAIZNER @
THE WEEK CARNIVAL

A journey through your career. What are the moments that bring you the most emotions when 
you remember what you experienced as a DJ?

I think for every artist the first time he achieved something is always a strong moment so my first 
memories as a teenager DJ always makes me emotional and makes me feel so lucky that I’m able 
to make a living from the one thing I love the most, which is being on stage and playing music .

AAvery strong memory was actually from the carnival in floripa… it was just before sunrise and I 
played “Losing My Religion” By REM in a dance version. I stood on the DJ booth holding the flag 
of Brazil and the crowd reaction was something I will never forget.

And here is the video from this moment:

https://www.youtube.com/watch?v=Zk9qYidZFrs
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report of:
Jeff Valle.

How is it to be part of a musical history that goes from Israel to the rest of the world?

It’s a great honor to be able to bring some of your culture and see how music can be a way to con-
nect all the world without any politics or prejudice.

How would you define our current electronic scene?

Electronic music in general has become mainstream all around the world and the brazillian beat is 
part of it. The combination between the drums and the brazilian percussion to electronic beat is na-
tural and we all needs to continue trying to make those connections between the old traditional 
music and the new sounds. That’s how you crate new music genres.

Do you have the idea of daring for new styles adapting your identity?

Always ! music has no rules…everything that i find interesting for me will be on my set!!!

We are almost at the end and left this space for you to send a message to your fans about the 
return of the events. And what do you expect from this return?

I MISS YOU GUYS! I miss the beach, I miss the people and I can’t wait to be back in Brazil! I promise 
you that the 1st party will be unforgettable.

About your future projects, is there anything you can tell us in advance?

I’m doing a new project with Itay Kalderon (JETFIRE). We’re taking the live act to the next level!! 
Stay tuned!! It’s coming… 
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Kukua Dada:
colunista vozes.

Hoje eu quero dividir com vocês como Sucia me ensinou dois tipos de macerações básicas: a com 
álcool de cereais e a com óleos de cozinha.

A maceração alcoólica gera as tinturas. Não de cabelo (necessariamente), mas são possíveis 
também de serem. Vinhos, por exemplo, são um tipo de maceração mais complexa e demorada.

ParaPara uma maceração simples e básica se fazem necessários o álcool de cereais e a erva/caule/raiz/-
folha/flor/súber de sua preferência. Pesquisar se a sua tintura serve, por exemplo, para lidar com 
dor de garganta é um ótimo ponto de partida. Misturar ambos em um pote preferencialmente 
âmbar e deixar por 28 dias (um ciclo lunar completo) tomando luz lunar resulta na mais básica das 
tinturas.

Já a maceração com óleo é feita com a escolha de um óleo bom de base: dependendo do uso 
pode ser o de coco, oliva, mamona (rícino) ou até o de dendê. Misturar com a planta, deixando em 
banho maria por no mínimo três horas, em fogo baixo/potência baixa.

Tinturas de gengibre, unha-de-gato e romã ajudam quase que imediatamente em dores e compli-
cações na garganta também. O óleo de maconha pode trazer milhares de benefícios em diversas 
partes do corpo. Por fim, depende do que você precisa e almeja. Ter noção do conhecimento an-
cestral das plantas é o futuro, travestys.

Hoje me sinto mãe principalmente porque recebi 
muitos cuidados carinhosos e afetivos de diversas 
formas em vários momentos da minha vida.

Sucia Labasura, essa travesty incrível, imponente, 
monstríssima, carinhosa e afetiva me ensinou a arte 
da maceração natural.

EuEu nem sonhava em entender um pouco do que é 
esse universo das tinturas, como também é mostrado 
no curta “A mulher que Planta Cor“.

ComoComo Sucia bem me ensinou: as macerações são 
formas de extração natural de propriedades desses 
seres vivos lindos do Reino Metaphyta: as plantas. 
Suas folhas, raízes, flores, caules e, também, súber. 
Tudo tem uma possível função tecnológica para a 
manutenção da saúde do corpo e pele humanas, ou 
de outros animais. Também trazem facilidades na 
construçãoconstrução de móveis ou, até, imóveis rústicos, por 
exemplo.

Uma pitada
de cuidados
caseiros
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Ai, gente… ser Astróloga nesses tempos de pandemia é babado. E eu nem estou falando a respei-
to de valorização do trabalho de pessoas pretas ou travestys/trans. Estou falando apenas de Astro-
logia.

E nesse assunto, já se pensa nos signos zodiacais, né? Como se apenas eles fossem a Astrologia. 
Como se não tivesse uma cultura ancestral milenar, um entendimento de força gravitacional e de 
autoconhecimento todo engendrado na Astrologia também, né?

Só que é nesse tema de signos onde pega fogo. Pessoas que não estudaram para serem Astrólo-
gas, meros aspirantes de internet, costumam trazer uma imagem “divertida” para esses signos. Ca-
racterizando como se fossem simples papéis de teatro.

Eu costumo fazer essa analogia quando explico para um cliente que NADA entende de Astrologia; 
que a leitura é como se fosse uma peça de teatro: os atores seriam os planetas, os signos os 
papéis, os cenários as casas astrológicas e a forma que cada ator interage com outro os aspectos. 
Contudo, cada um desses entendimentos não deve ser reduzido assim.

A Astrologia tem papel também curativo, principalmente, por exemplo, na sua leitura Védica. Um 
dos ramos orientais da Astrologia que tem influência enorme de uma cultura ancestral Hindu. Não 
apenas uma leitura, mas também um conjunto de técnicas e tecnologias para lidar, por exemplo, 
com um aspecto desafiador de um recém nascido ou criança, para que, conforme cresça, consiga 
melhor lidar com a adversidade que se mostra no mapa natal.

Agora brincadeiras tiram seriedade e marginalizam conhecimentos efetivos astrológicos como 
meras “crendices” ou simples questões de fé.

AstAstrologia nunca teve a ver apenas com fé. Tem espiritualidade no meio dessa astrologia. Toda a 
representatividade Hindu de planetas era vinculadas às deidades Hindu e suas energias, e isso 
trouxe culturalidade para a mesma, há milênios atrás. Um ritual era feito para tal Deus para lidar 
com um aspecto (influência) negativa apontada no mapa. Existe melhor exemplo do que esse de 
espiritualidade?

Um pequeno adendo antes de continuar. Espiritualidade é a prática com fé. Enquanto a religião é 
a manutenção da fé, mas não necessariamente com a prática da mesma.

OO que é força gravitacional? Bom, você sente a gravidade, né? Ela não é a única força gravitacio-
nal! A Lua, por exemplo, controla as marés e, portanto, influencia nosso sangue, também, dentro 
de nossas veias. Facilitando que corpos menstruais consigam acompanhar seus ciclos menstruais 
também. Portanto, a Lua é um astro que influencia nossas emoções e hábitos.

O entendimento de aspectos desafiadores e facilitadores tem a ver com entendimento de força 
gravitacional planetária. Um planeta em uma certa posição tem uma força gravitacional que in-
fluencia/afeta um ser/substância/evento enquanto outro, tendo a partir do ponto de referência a 
Terra, uma angulação com esse primeiro planeta e influenciando com sua força gravitacional 
também!

Quando se entende isso, dependendo da energia de cada planeta, um aspecto de angulação de-
safiadora, por exemplo, pode se tornar uma boa influência (Marte em Quadratura com Saturno, 
por exemplo)! 

Uma coluna
sobre
Astrologia,
vale?
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Kukua Dada:
colunista vozes.

Percebeu a complexidade? Percebeu porque essas piadas e vídeos engraçadinhos de signos não 
me agradam? É um entendimento que não se deve brincar porque tem um propósito. Pergunte a 
um/a astrólogo/a profissional para que você entenda melhor as suas complexidades!
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Muitos assuntos importantes geram polêmicas quando trazidos para o debate público. Eu acho 
isso muito bom, entretanto, é neste momento que as pessoas tomam parte da discussão construin-
do, assim, um entendimento comum. É um excelente exercício de cidadania. Além de valorizar o 
diálogo como princípio democrático.

A pauta a respeito de identidade de gênero é frequente hoje em dia em muitas rodas de conversas 
entre amigos, nas salas de aulas, na mídia de massa, nas redes sociais e, claro, gerando polêmica, 
concordâncias e discordâncias. Este é o movimento esperado do debate público. É comum obser-
var também grupos de pessoas reivindicando, em seus discursos, a propriedade única e exclusiva 
desta pauta, alegando inúmeras justificativas, porém, vou destacar aqui que a pauta a respeito de 
identidade de gênero pertence a todas as pessoas ou instituições, porque, cada pessoa ao longo 
de sua vida vai construindo sua identidade não só de gênero como qualquer outra identidade e 
estas pessoas se agrupam e se encontram em oestas pessoas se agrupam e se encontram em organizações com diferentes papéis.

A identidade de gênero diz respeito a uma das faces de nossas muitas identidades. Ela é construí-
da ao longo da nossa vida e assume formas variadas conforme nosso contexto social e cultural.

Antes de avançar, vamos falar um pouquinho sobre gênero?

De antemão, quero pedir desculpas se meu discurso ficar em uma linguagem mais acadêmica. 
Para me ajudar a abordar o tema gênero, vou recorrer, principalmente, a obra “Gênero – uma pers-
pectiva global – compreendendo o gênero – da esfera pessoal à política – no mundo contemporâ-
neo”, das pesquisadoras Raewyn Connell e Rebecca Pearse. Na obra, elas afirmam que existe um 
empenho social para orientar o comportamento das pessoas, havendo ideias a respeito de com-
portamentos apropriados a cada gênero circulando reiteradamente pelas posturas de inúmeros 
tipos de indivíduos.

As autoras afirmam que “ser homem ou uma mulher, então, não é um estado predeterminado. É 
um tornar-se; é uma condição ativamente em construção. […] esse processo é frequentemente de-
batido como o desenvolvimento da ‘identidade de gênero’”.

Apesar de afirmarem que o termo “identidade de gênero” é problemático para elas, a adoção do 
mesmo serve para facilitar a reflexão sobre essa categoria. Para as autoras, nossas ideias a respeito 
desse pertencimento e seu significado, que tipo de pessoa somos, como resultado de sermos 
mulher ou homem, está inserido na identidade. Elas ressalvam que essas ideias não são propostas 
para nós, quando somos ainda bebês, como um conjunto fechado de itens para o nosso desenvol-
vimento no início da vida. Não se sabe, assim, em que momento rigorosamente se desenvolvem 
e, ao longo da trajetória de nossa formação essas ideias vão sendo desenhadas.

De acordo com as autoras, em alguns momentos, a construção da “identidade de gênero” tem 
como produto um padrão intermediário, uma mistura, um contraste nítido, para os quais denomi-
namos estranho, queer, afeminado, afetado, transgênero: homens femininos e mulheres masculi-
nas; mulheres atraídas afetivo-amorosamente por outras mulheres e homens, por outros homens.

Quem tem
direito
a falar
sobre
identidade
de gênero?
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Ainda, conforme as autoras, o prazer, o reconhecimento e a identidade tem origem nas relações 
de gênero e, ao mesmo tempo, tem também origem nas injustiças e hostilidade. Isso quer dizer 
que o gênero é uma categoria intimamente política que se constitui em um espaço de disputa. A 
desigualdade e a opressão, no campo do gênero, têm levado movimentos sociais a lutar por refor-
mas em todos os segmentos da sociedade: educação, mídia de massa, mercado de trabalho, 
gestão pública, legislação, direitos reprodutivos, direitos humanos etc.

Outra questão importante a se considerar aqui é o destaque que se dá a oposição do gênero exis-
tente em grande parte dos debates na sociedade que partem de uma divisão biológica entre 
homens e mulheres, definindo gênero como desconcertos sociais ou psicológicos que coincidem 
a essa divisão, sendo compostas sobre ela ou causadas por ela.

Conforme as autoras, “em seu uso mais comum, então, o termo ‘gênero’ significa a diferença cul-
tural entre mulheres e homens, baseada na divisão entre fêmeas e machos. A dicotomia e a dife-
rença são a substância dessa ideia”. Para superar esses impasses, a solução é enfocar as relações 
e não as diferenças, pois, acima de tudo, gênero é uma questão das relações sociais que incorpo-
ram indivíduos e grupos.

Connell e Pearse afirmam que o gênero deve ser entendido como uma estrutura social, uma vez 
que a revisão de padrões profusamente disseminados entre relações sociais é chamada pela teoria 
social de “estrutura”. Não é uma expressão da área biológica, tampouco uma dicotomia inalterá-
vel na vida ou da índole humana. É um modelo em nossos ajustes sociais a partir do qual as práti-
cas do dia a dia são ordenadas.

De modo informal, elas dizem que gênero é relativo à maneira com que as sociedades humanas 
encaram os corpos humanos e o seu encadeamento e como enfrentam a repercussão desse “enca-
rar” para nossas vidas pessoais e nosso destino coletivo.

Preciso de ter lugar de fala para me posicionar sobre algo?

A resposta é óbvia, não, mas, calma lá, precisamos refletir um pouco mais sobre o que é a atitude 
de falar sobre pautas socialmente relevantes. 

Para começar, quero trazer aqui uma frase de Djamila Ribeiro, filósofa, feminista negra e escritora: 
“o lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém, o lugar que ocu-
pamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas”, esta frase faz parte do 
seu livro O que é lugar de fala?, lançado em 2017, ou seja, não é porque uma pessoa é gay que 
ela sabe tudo sobre ser gay, porém, certamente, suas experiências trazem outros pontos de vista 
sobre o assunto.

Muitas vezes não enxergamos a realidade que há por trás de certas situações, por exemplo, 
quando falamos sobre gênero, às vezes nos escapa a compreensão do todo e do particular. Já ouvi 
inúmeras vezes que eu, Thiago Saveda, falo como um homem gay do alto do meu privilégio de 
estar dentro do padrão imposto para homens – não afeminado, branco, cis. Isso seria um desquali-
ficador no sentido de que eu não teria propriedade para abordar pautas sobre gênero já que não 
sou alvo da opressão dos gêneros. É um grande equívoco pensar dessa maneira. Até porque as 
violências acontecem de todas as formas sobre todos os corpos, além do mais, cada um sabe o ta-
manho da sua dor e como ela dói.

Vou eu falar da minha vida de novo. Quando eu era criança, eu era olhado pelos outros como o 
“esquisito”, até minha mãe falava isso. Eu não entendia muito bem, mas já sabia que existia aí uma 
diferenciação importante. Até que de esquisito comecei a escutar “bichinha” e “viadinho”. E foi 
evoluindo à medida que eu ia crescendo. Enfim, fui acusado de ser gay a minha adolescência intei-
ra, sem mesmo saber o que isso significava, mas, uma coisa eu sabia, que isso estava relacionado 
aos xingamentos e exclusão diária na escola, na rua onde morava e até dentro de casa, meu irmão 
era o meu principal agressor. Vez ou outra a agressão também era física. A minha dor maior era, 
comcom certeza, não ter amigos, coisa que sempre achei incrível. Eu sempre achei a amizade uma 
coisa muito linda!

Eu não sabia, porém, um dia uma amiga de infância – a única que eu tinha de fato – me olhou e, 
sinceramente, me disse, “você não percebe que você parece uma menina, seu jeito de andar, falar, 
de se comportar é de uma menina”. Aí fui entender o grande problema da minha vida: para todos 
os outros, eu parecia com o feminino.

Bom, retomando, todas essas violências se tornaram marcas que carreguei sangrando por muito 
tempo e que hoje ainda carrego mais que cicatrizaram, de vez em quando, alguém cutuca e 
sangra.

OO que eu quero dizer com esta parte da história da minha vida? Quero dizer para as pessoas 
que me olham, me julgam e me querem tirar o direito de falar sobre gênero que vocês não vão me 
tirar este direito nem que esperneiem, gritem. Tenho direito sobre a pauta como todas as pessoas 
que, indelevelmente, constroem, ao longo da sua vida, a sua identidade de gênero. Minhas poe-
sias, minhas narrativas, minha dissertação de mestrado, meus artigos, minhas colunas da Colors DJ 
Magazine, meus trabalhos artísticos e acadêmicos são e serão sobre gênero e ninguém vai mudar 
isso.
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Enfim, para encerrar, quero destacar um coisa importante, gênero faz parte de uma arena social de 
disputa, então, temos que constantemente, nos confrontos discursivos, negociar a pauta indiferen-
temente se quem fala é branco, preto, pardo, homem, mulher, LGTBQIA+ ou não, colocando para 
todas, todes e todos o nosso ponto de vista elaborado em cima de nossos vivências, nossos estu-
dos, leituras, de forma honesta e empática.

Esse assunto é complexo, né! Podemos continuar ele em um grupo do facebook que criei para 
falar sobre identidade, cultura e política, clique aqui e seja membro. 
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E o novo dá medo. A gente acaba se acostumando com relações caóticas e isso vira nosso lugar 
de conforto, e então quando vem uma relação pacífica ferrou. Você não sabe como agir. Mas é isso 
mesmo, dá medo. E quando tem medo tem um perigo enorme chamado auto sabotagem. A gente 
pensa: ah, está tudo tão calmo, talvez seja porque não estou tão apaixonada, ou talvez não seja 
isso pra mim, ou talvez isso não tenha tanta graça.

MasMas existe muita graça na paz! Nossa, isso de achar que a gente não gosta o suficiente da pessoa 
quando está em paz é muito comum. Principalmente por causa dos filmes. Sabe aquele filme que 
tudo acontece para no final o casal ficar junto? Mas não precisa ser assim. Aliás, é gostoso quando 
não é assim.

EuEu aprendi a me apaixonar aos poucos. Conhecer a pessoa de verdade e me apaixonar por quem 
ela é! Muitas vezes a gente entra em relações furacões e se apaixona por uma projeção que fize-
mos da pessoa, aí quando a gente conhece vê que não era bem assim. Quando a paixão acalma, 
o relacionamento termina. Eu já vivi muitas reações que duraram pouco justamente por isso. Eu me 
joguei de cabeça logo de cara e quando tudo acalmou a relação não se sustentou, justamente 
porque a gente nem se conheceu, a gente se apaixonou perdidamente por algo que não era real. 
É a gente que ficou mal-acostumada com relações caóticas.

TTem uma expressão que eu odeio: balançar a roseira. Quando alguém diz que relação boa é 
aquela que balança, sacode a roseira. Mas pensa comigo, rosa é uma flor tão sensível, se você ba-
lançar a roseira a flor vai morrer, se despedaçar. Roseira a gente tem que tratar com delicadeza, 
tem que regar aos poucos para rosa crescer lindona. É a mesma coisa com relacionamento, a gente 
precisa regar ele, com calma, e ver ele ir crescendo e florescendo. Existe tanto conforto e qualida-
de de vida na paz. Dá medo porque é novo, eu sei, só não deixe suas paranoias tomarem conta de 
você. Viva e aproveite essa relação saudável. Depois disso você não vai querer outra coisa para 
você.você.

Eu sei que depois desse relacionamento calmo e saudável, eu não quero mais furacões não. Cansei 
de viver na corda bamba. Eu quero é aquela conchinha gostosa, risada tomando um vinho, jantarzi-
nho alegre… as brigas fazem parte, mas sabendo lidar com elas tudo fica mais lindo! 

Nossa, se tem uma coisa que me dá medo é relaciona-
mento saudável. Não faz sentido isso né? Então 
vamos conversar.

Eu estou vivendo uma coisa muito inusitada: um rela-
cionamento saudável. Mas não é só um relacionamen-
to saudável, é um relacionamento em paz, o que é 
mais novo ainda para mim. Veja bem, não é um rela-
cionamento perfeito, é um relacionamento saudável! 
Tem um monte de problemas e questões, mas a dife-
rença é como a gente lida com eles!

Estou acostumada com furacões, maremotos, termina 
e volta, brigas, medo do abandono, e agora não 
tenho nada disso. Estou em paz.

Relacionamentos saudáveis
e porque eles dão tanto
medo
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