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Kadum. Terra em Transe (BA) - 2015.

Como surgiu e como você explica o projeto Kadum?

O projeto Kadum surgiu de uma grande paixão que sempre tive pela música. Após frequentar 
minha primeira rave em 2007, consegui sentir a vibe da pista e então decidi que queria produzir 
meus próprios sons.

Surgiu como uma forma de expressão artística, a minha ótica a respeito da cultura do Psytrance. É 
onde posso aplicar todo meu conhecimento, as minhas influências e misturar tudo, livre de rótulos.

PorPor se tratar de um projeto solo, não há barreiras, posso explorar toda a minha criatividade, serve 
como um belo exercício para a mente. Quando estou produzindo me transporto para outro lugar.

Kadum. “
Nada substitui o sentimento transmitido por um
instrumento musical tocado ao vivo, é como se a
música fosse uma extensão do meu corpo e mente.“

O curitibano Kadu Rauth 
Hidalgo, mais conhecido 
como Kadum, vem se 
destacando por trazer um 
som autêntico e com 
muita personalidade em 
suas apresentações.

SendoSendo multi-instrumentis-
ta, Kadum leva uma expe-
riência única ao público, 
fazendo uma junção do 
som dos instrumentos 
com o visual do DJ que os 
toca.

Conheça agora um pouco 
mais da carreira, inspira-
ções e planos do DJ 
KadumKadum. Ecotribe - 2018.

De passagens por rios ao primeiro nascer do sol do último
UP: conheça DJ Kadum!
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Assista ao vídeo:
Kadum

Happy (Quarteto Sax)

Sendo multi-instrumentista, no que isso se diferencia nas suas apresentações?

AchoAcho interessante trazer elementos orgânicos para dentro da música eletrônica. Ainda mais nas 
apresentações ao vivo. A interação com o público e com o próprio som é muito maior. Nada substi-
tui o sentimento transmitido por um instrumento musical tocado ao vivo, é como se a música fosse 
uma extensão do meu corpo e mente. Além de chamar a atenção de quem está assistindo, por ex-
plorar e aguçar os sentidos da visão e audição, ou seja, a pessoa vê e escuta na mesma hora. Trazer 
diferentes instrumentos para a apresentação deixa ela muito mais versátil, e traz também uma 
riqueza maior de timbres.

Gosto de tocar a flauta transversal com um toque de reverb e delay para deixá-la bem espacial. Sa-
xofone, Didgeridoo, Hang Drum e também uns apitos indígenas, que combinados com os efeitos 
ficam parecendo synths orgânicos.

Assista ao vídeo:
Kadum Live

@ Ziohm 2018 (Fortaleza-CE)

Qual foi a apresentação que mais marcou sua carreira?

Uma pergunta difícil, foram várias que marcaram. Mas uma que abriu muitas portas foi o Terra em 
Transe (BA), na virada de 2014. Foi a primeira vez que toquei no Nordeste, e além de tocar para 
uma pista linda e num soundsystem monstruoso, fiz várias conexões com a galera da Celebra-
tiohm (RJ).

ElesEles me convidaram para tocar lá logo na sequência, pela primeira vez no RJ, e lá no evento conhe-
ci a galera da Boikot de Recife, que também me convidou para a minha primeira apresentação em 
Pernambuco. Ou seja, muitas portas começaram a se abrir desde então.

Como produtor, quais são suas maiores inspirações para criar novas músicas?

Tudo que vivenciamos no dia a dia serve como inspiração. A inspiração está nos mínimos detalhes. 
Uma paisagem, um momento, uma pessoa, uma frase, um pensamento, uma reflexão, tudo pode 
funcionar como aquela fagulha inicial necessária para acender a “fogueira”.

Basta canalizar esse vórtex de informações e deixar fluir. Também acho importante ter a cabeça 
aberta e ouvir variados estilos musicais, além das diversas vertentes do eletrônico. Para assim con-
seguir explorar outros universos e trazer novas influências, romper a barreira dos rótulos e buscar 
uma identidade única.

Kadum. Progressive Fest - 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=V2retYIOXhE
https://www.youtube.com/watch?v=fJ_ugGIlwv4
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Como é sua relação com seus fãs?

SempSempre fui muito atencioso com os fãs, tenho grande consideração, vejo a galera mais como 
amigos mesmo! No final das contas está todo mundo no mesmo barco. Máximo respeito pela 
galera que às vezes viaja vários km só pra me ouvir, isso não tem preço. Faço minha música de co-
ração aberto pra vocês. Se estou nessa até hoje, é pelo incentivo de todos. A música é feita pra ser 
compartilhada, senão não teria a mesma graça. Muito massa ver geral dançando e se divertindo 
com o que passei horas e horas dedicado no estúdio produzindo.

Já teve uma história “louca” em alguma gig?

História louca é o que mais tenho, poderia escrever um livro só disso! Hahaha… mas vou escolher 
uma.

TTinha acabado de tocar na Synthetic Moon em Curitiba-PR, e precisava viajar pra tocar na Sama-
dhi em Criciúma-SC, mas havia chovido a noite inteira, e o rio que passava ao lado transbordou – 
estava cruzando a única estrada que dava acesso à chácara. O carro estava me esperando do outro 
lado, e eu não podia perder a hora. Resumindo a história, tive que atravessar o rio com água até o 
peito e correnteza, com os equipamentos, mochila, o case do saxofone em cima da cabeça. Com 
ajuda do organizador do evento Maka, ponta firme total, realizamos essa travessia para que não 
perdesse a outra apresentação.

Ao chegar lá, achei que a festa estaria fraca de público por conta da chuva torrencial, mas fui sur-
preendido. Na hora que subi no palco pra tocar, tinham umas 4 mil pessoas dançando debaixo da 
chuva na madruga. Foi lindo de ver!

Kadum. “
A música é feita para ser compartilhada,
senão não teria a mesma graça.“

Kadum. Soul Mind - 2017.

Kadum. Mundo de Oz - 2017.
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Kadum. Terra Azul - 2018.

Qual foi a sensação quando iniciou sua primeira turnê internacional?

MinhaMinha primeira turnê internacional foi em Austin, no Texas em 2015, foi uma grande realização. 
Aconteceu logo após o primeiro lançamento do meu EP pela Kinematic Records, da Austrália. Sou 
muito grato ao Phillip, que era o artista gráfico da label e viabilizou isso. Foram pelo menos uns 8 
meses de planejamento, para tirar documentação e visto. E quando chegou a hora, foi um momen-
to de muita reflexão sobre todos os acontecimentos, e um sentimento de gratidão que transborda-
va. Aproveitei cada segundo, foram 15 dias intensos que levo na memória e na bagagem pra 
sempre.

E agora estou aguardando novos convites para organizar possíveis tours, sonho em conhecer os 
países da Europa, e também Austrália, Índia, México, quero levar minha música pra todos os 
cantos do mundo!

Assista ao vídeo:
KADUM Live @

Universo Paralello Festival 2020

Como foi a experiência de tocar em um festival tão almejado como o Universo Paralello?

O Universo Paralello era um grande sonho antigo. Desde 2009 assistia aos vídeos e me imaginava 
tocando lá. Porém nunca tive pressa, não fui atrás de enviar material nem nada. Sabia que a hora 
ia chegar, passei por um grande aprendizado e amadurecimento, tanto pessoal, quanto profissio-
nal. 

MeuMeu som evoluiu muito nesses mais de 13 anos de produção, e na hora certa pintou o convite do 
amigo Shove, em cima do palco do Adhana. Tudo de maneira natural, nada forçado. E fui com 
aquela certa valorização que os artistas merecem. Fiquei muito feliz com o convite e tirei a melhor 
experiência que poderia dessa ocasião. Quero muito voltar nos próximos, espero que me chamem 
novamente.

Tive a honra de tocar no primeiro pôr do sol de 2020, para uma pista linda na areia da praia. Pra 
mim, posso considerar que zerei a vida. O que rolasse depois do UP era lucro.

Kadum. Universo Paralello - 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=c0tjuC-EUqw


07

A pandemia foi um momento muito difícil para toda a cena, como você passou esse
momento?

AA pandemia pegou todos nós de surpresa. Era tudo muito incerto, ninguém sabia quanto tempo 
iria durar. Minha renda era única e exclusivamente através dos cachês das apresentações, tanto 
como DJ, quanto das bandas que toco aqui em Curitiba. Estamos todos há mais de 1 ano e meio 
sem eventos, sem trabalho. A situação ficou bem apertada, mas temos que ter um pouco mais de 
paciência, logo tudo acaba.

O lado positivo desse lockdown, é que a vida me pO lado positivo desse lockdown, é que a vida me presenteou com um filho lindão que está com 9 
meses, e estou podendo acompanhar de perto desde o começo o seu desenvolvimento – se esti-
vesse no ritmo frenético de antes, quase não parava em casa.

Também estou fazendo uns quadros com umas mandalas que desenho, como uma alternativa.

E aproveitando o tempo livre no Home Studio para produzir muitas e muitas músicas novas, para 
retornar com um repertório renovado pra vocês. Fica a dica pros contratantes, que agora quere-
mos mais do que nunca tocar Long Set!

Kadum. Progressive Fest - 2018.

Kadum. Etrip - 2018.

Kadum. Ziohm - 2018.
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reportagem de
Hadassa Crai.

Conte-nos quais são suas expectativas e planos para o mundo pós-pandemia. Tem alguma no-
vidade já planejada?

Se tudo der certo, em dezembro estaremos todos vacinados e imunizados, podendo retornar aos 
palcos da vida.

O Adhana na virada vai marcar esse retorno, irei me apresentar com o projeto KADUM antes do 
Tetrameth e Shadow FX (Twisted Sibling), e também encerraremos o festival no Chill Out com a 
Mumbai Express, minha banda de instrumental experimental psicodélico. E dali em diante espero 
que as coisas voltem ao normal. Acho que os eventos vão bombar ano que vem, a galera está com 
muitas saudades! Estou na torcida para que os eventos que eu ia tocar e que foram adiados na 
pandemia, aconteçam de fato ano que vem! Estamos trabalhando a todo vapor ao lado da DM7 
Bookings para melhor atender a todos.

SOUNDCLOUDSOUNDCLOUD

INSTAGRAM KADUM LIVE

INSTAGRAM MUMBAI EXPRESS

INSTAGRAM DM7 GROUP

YOUTUBE

https://soundcloud.com/kadumlive/4i20-kadum-mysterious-temple
https://www.instagram.com/kadumlive/
https://www.instagram.com/mumbaiexpressbrasil/
https://www.instagram.com/dm7group/
https://www.youtube.com/channel/UCD10J0cynnK4pVVmHjBwK6A/videos
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A DJ carioca se tornou referência no segmento. Residente de um badalado camarote da Sapucaí, 
agitadora de diversas grandes festas do meio Pop, ainda abriu shows de diversos artistas como 
Anitta, Ludmilla, Maluma e o duo britânico Erasure.

Confira agora o bate-papo que tivemos com esse grande Destaque da cena Open Format brasilei-
ra!

Como surgiu seu interesse pela carreira de DJ? 

OO mundo da música sempre esteve presente na minha vida. Aprendi a tocar violão quando criança, 
sozinha, pesquisando na internet e tinha o sonho de ser cantora, cheguei a fazer algumas aulas de 
canto, mas vi que Deus não me deu a voz, rs.

PoPorém, ser DJ nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de 
festas e, na verdade, eu era fotógrafa de alguns eventos que me fizeram conhecer diversos produ-
tores e 2 deles me perguntaram se eu não tinha vontade de virar DJ e eu me perguntei: por que 
não? Daí cai pra dentro. Comecei a investir no meu visual, cortei o cabelo, contratei stylist e chega-
va mais cedo nas festas pra ficar olhando os DJs tocando e tentando aprender o máximo possível, 
rs. Foi tudo na cara e na coragem. Mas deu super certo, minha estreia oficial como DJ foi na Wall-
paper na The Week, a convite do produtor Guilherme Acrízio, e depois disso minha carreira só 
ccresceu e não me vejo mais fazendo outra coisa!

Qual a sua percepção sobre o que mudou no mercado (Open Format), desde que você come-
çou a tocar até as últimas festas em que tocou?

Pelo o que presencio tanto na cena mais hétero, quanto na cena LGBTQIA+, as festas open format 
ou POP, como chamamos, têm crescido mais e mais. Quando comecei há 6 anos, as festas da cena 
eletrônica dominavam, porém, hoje em dia, você tem festas POP com eventos tão grandes quanto 
as de eletrônica, tanto que você vê diversas festas POP rodando o Brasil e fora, o que era difícil 
alguns anos atrás.

Bruna Strait. “

Eu sempre fui uma pessoa que gostava de festas
e, na verdade, eu era fotógrafa de alguns eventos
que me fizeram conhecer diversos produtores e 2
deles me perguntaram se eu não tinha vontade de
virar DJ e eu me perguntei: por que não?

“

Apresentamos como Destaque do mês nossa 
Diva Bruna Strait, ela que inclusive estreou sua 
primeira tour internacional pela Europa ao lado 
de Gloria Groove.

PProdutora musical e DJ Open Format, Bruna 
esteve por dois anos seguidos entre as 100 me-
lhores DJs brasileiras de acordo com o ranking 
brasileiro da conceituada revista internacional 
DJANE MAG – e continua evoluindo em diversos 
aspectos: leitura de pista, energia, carisma, looks 
marcantes…

Foto de divulgação. Crédito: Lucas Santana.

Bruna Strait - Nossa DJane diva em destaque
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Como é ser uma DJ da cena LGBTQIA+?

É ótimo! A cena LGBTQIA+ trata DJs mulheres como divas literalmente, principalmente na cena 
eletrônica. Porém ainda temos muito que crescer. Eu sempre apoio e tento ajudar DJs mulheres 
que queiram se tornar DJ, porque a cena ainda é muito masculinizada, vemos diversas festas com 
line-ups somente com homens, então quanto mais DJanes mulheres, mais conseguiremos atingir 
essa igualdade.  

EuEu só tenho a agradecer por todas as oportunidades que me foram dadas até hoje e por poder 
contribuir com o crescimento da cena LGBTQIA+ no Brasil afora.

A carreira de DJ foi uma das mais afetadas pelo período de pandemia. Foi possível se reinven-
tar nesse período? Ainda está sendo um desafio? Está entusiasmada com o que está por vir? 

Com certeza ainda está sendo um desafio, porém, com um pouco mais de tranquilidade. No início, 
eu confesso que cheguei a pensar em vender tudo da minha casa pra conseguir sobreviver, foi bem 
difícil. Mas consegui segurar as pontas junto da minha noiva e procuramos sempre ter uma segun-
da ou terceira fonte de renda. 

A pandemia serviu também para me mostrar que eu realmente não me vejo fazendo outra coisa a 
não ser sendo artista e assim decidi focar 100% na produção musical e nas minhas label parties. 
Quando tudo se normalizar, pretendo produzir mais e mais festas, além de lançar minhas músicas.

Sabemos que você já abriu o show de diversos artistas famosos e que já tocou em locais incrí-
veis, conseguiria destacar alguns desses momentos? 

Nos shows, os momentos que definitivamente mais marcaram a minha carreira foram:

– Encerrar o show da Anitta com Maluma;

– Abrir e encerrar os shows da Gloria Groove na Europa.

Ir pra Europa em 2019 em uma tour com a Gloria foi algo que eu jamais iria imaginar. Uma garota 
que veio da zona oeste do RJ, no meio do nada, na Europa fazendo o que ama com uma das maio-
res artistas da cena Pop Br? Quem diria isso? 

Andar pelas ruas de Paris então parecia cena de filme. Tudo tão lindo… é definitivamente um lugar 
que quero voltar. Lisboa também! Me vejo morando lá quando tiver meus 50, 60 anos. Não é à toa 
que a Madonna mora lá hoje em dia né? Rs

Bruna Strait. Foto: Lucas Santana.

Bruna Strait. “
A cena LGBTQIA+ trata DJs mulheres como
divas literalmente.“
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Que dica você daria pra quem quisesse iniciar uma carreira de DJ? 

A maior dica que eu dou atualmente é que se você quer ser DJ, você também deveria estudar 
sobre produção musical. Eu queria ter estudado anteriormente, quem sabe até ter começado a es-
tudar antes de ser DJ, pois acredito que quando uma DJ tem suas próprias músicas, ela consegue 
voar mais alto e não fica somente como uma DJ regional, mas sim pode alcançar o mundo inteiro.

Bruna Strait. “
A maior dica que eu dou atualmente é que
se você quer ser DJ, você também deveria
estudar sobre produção musical.“

Assista ao vídeo:
BRUNA STRAIT

DJ SET PARA O TOP 100 DJANES
BRASIL ONLINE FESTIVAL 2020

Como foi pra você estar entre as 100 me-
lhores DJs brasileiras no ranking da DJane 
Mag?

Foi uma honra. Eu confesso que não estava 
esperando por isso. É uma revista de refe-
rência para DJs mulheres. Estar entre as 100 
melhores do Brasil é muito gratificante, pois 
estou junto de diversas referências para mim 
como a DJ Anna, Eli Iwasa, Carola, Anne 
Louise, entre outras. Eu só tenho a agrade-
cer a todos os meus fãs e amigos que me 
acompanharam e me motivam todos os 
dias, e sei que tenho muito a crescer ainda.

Bruna Strait. Foto: Lucas Santana.

https://www.instagram.com/p/CJIAfkYArj1/?utm_source=ig_embed&ig_rid=794b1090-26be-4943-9ed2-e0726cc628cc
https://www.instagram.com/p/B6OEvJLlzz_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.youtube.com/watch?v=VNNz87d7Dzg
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reportagem de
Fred Rigoni.

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

EuEu quero aproveitar para agradecer a todos que estiveram comigo até aqui e aos que também che-
garam, e dizer que a cena precisa de mais e mais mulheres DJs e produtoras musicais e de festas. 
Para conseguirmos igualdade, precisamos também atingir o mesmo número de homens na cena e 
eu deixo aqui esse recado para você que tem vontade de ser DJ e não sabe por onde começar: 
conte comigo, tem espaço para todas nós. Quero agradecer também a vocês da Colors pela opor-
tunidade de falar aqui e mostrar um pouco mais de mim, e quem sabe inspirar mais e mais DJs.

Antes de finalizar, pedimos a Bruna para nos enviar uma lista com as 10 músicas que ela mais 
tem escutado nos últimos meses. Olha só quais são!

“Deixa de Onda” – DENNIS, Xamã, LUDMILLA
“Mamacita” – Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul
“Girl From Rio” – Anitta
“Levitating” – Dua Lipa
“Gueto” – Iza
“Atenção” – PEDRO SAM“Atenção” – PEDRO SAMPAIO, Luísa Sonza
“Bonekinha” – Gloria Groove
“VIP *-*” – Luísa Sonza, 6LACK
“Triste com T” – Pabllo Vittar
“In da Getto” – J Balvin, Skrillex

Ah!Ah! E se você deseja enviar um depoimento, um agradecimento, sua opinião sobre a carreira de 
Bruna Strait ou até mesmo alguma história inusitada que tenha passado com o nosso Destaque do 
mês, não deixe de nos contar. Quem sabe seu texto seja também publicado e divulgado em nossas 
redes sociais, no site e na revista digital. Envie agora mesmo!

Acompanhe o trabalho de Bruna Strait em suas redes!

INSTAGRAM

SPOTIFY

Qual a visão de futuro da DJ Bruna Strait? 

EuEu me vejo tocando cada vez mais fora do Rio 
de Janeiro, pois acredito que eu já tenha con-
seguido conquistar muita coisa aqui e pouca 
coisa fora. A minha maior meta é conseguir 
atingir mais e mais estados e países com os 
meus shows e também com as minhas músi-
cas. A pandemia serviu para me motivar cada 
vez mais na produção musical e com certeza 
virão diversos hits meus por aí. Além disso, em 
breve eu farei um novo Live Set em parceria 
com uma marca muito famosa que eu tenho 
certeza que vocês irão adorar, e também a 
minha mais nova representação para shows 
que já é bem conhecida no cenário brasileiro 
LGBTQIA+.LGBTQIA+.

Bruna Strait. Foto de divulgação.

https://colorsdj.com/contato/
https://www.instagram.com/brunastrait/
https://open.spotify.com/artist/3xh15oZaaF4Xmc5IlK19wI
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Nos conta um pouco sobre o seu estilo musical na cena Psy, o Bush prog.

EuEu toco bush prog, que é um progressivo com raízes na Austrália, parecido com prog dark, com 
uma vibe mais pantanosa e não tão pesada. Ainda é um pouco novo por aqui, mas desde que eu 
adotei essa vertente, meus sets têm tido uma grande receptividade. Acho que isso acontece 
porque o bush prog tem forte influência de elementos orgânicos, é bem percussivo, hipnótico e 
tribal, é o que o diferencia do prog dark e o torna mais acessível a públicos diversos, na minha opi-
nião. Atualmente faço parte do casting da Ilumini Bookings, e sou label DJ da Universal Tribe Re-
cords (Austrália).

Kali Yuga “

Se eu conseguir fazer outras pessoas,
principalmente outras mulheres,
acreditarem no seu sonho, acho que
vou ter cumprido meu propósito, e
pra mim isso é sucesso.

“

Dona de uma história incrível de persistência e superação, Kali vem se consolidando de forma posi-
tiva e consistente na cena psy, principalmente pela sua autenticidade e psicodelia encontrada nos 
seus sets e apresentações.

Kali Yuga “
Não basta ser talentoso, olha o tanto de
artista incrível e praticamente anônimo
que existe no mundo… a gente precisa
fazer o dever de casa.

“

É com imenso prazer que trazemos mais uma DJ Revelação nesta edição, uma artista única, que 
vem ganhando espaço e arrebatando admiradores na cena psytrance, pelo seu som totalmente atí-
pico e envolvente. Estamos falando da embaixadora do Bush prog no Brasil, estamos falando de 
Kali Yuga!

Kali Yuga é o nome que veste a artista e jornalista Daniele Sisnandes, de 35 anos, residente de Bal-
neário Camboriú, Santa Catarina. Vindo de uma construção musical iniciada ainda na barriga da 
mãe por influência do pai, que era músico, não demorou para que Kali se apaixonasse pelo meio. 
As aulas de violão e canto na adolescência fizeram com que essa artista começasse a se descobrir 
e a expandir seu interesse pela música, onde inicialmente deu seus primeiros passos como vocalis-
ta de uma banda de hardcore, e passando posteriormente para a música eletrônica, onde se man-
teve até aqui. 

Foto de divulgação - Elis Jacques Rootts.

“Girl Bush”
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Sabemos que são muitos os obstáculos enfrentados no mundo artístico, relata pra gente quais 
foram seus maiores desafios enfrentados ao longo desses anos de carreira, e como lidar com 
a dificuldade de ser DJ em um ano de pandemia?

OO começo da carreira foi o mais desafiador, porque eu era novinha, totalmente independente e 
inexperiente. Tinha que me bookar em um mercado fechado e dominado por homens, rs. Tudo 
aconteceu muito rápido. De um dia para o outro eu estava com a agenda cheia, mas não sabia lidar 
com aquilo. Não tinha orientação sobre gerenciamento de carreira, nada. Lembro de uma gig que 
eu cheguei atrás do palco antes de tocar e só queria chorar, com saudade de casa, cansada da es-
trada. Eu era nova e não tinha a compreensão de tudo que uma carreira traz. Não foi fácil, mas eu 
agradeço todas as oportunidades e aprendizados. Agora, nesta minha segunda fase, vamos dizer 
assim,assim, eu já vim mais madura, psicologicamente mais forte e sabia o que queria. Eu abracei uma 
linha de som onde há pouquíssimas mulheres e mesmo assim me sinto um pouco mais bem-vinda. 
Acho que é resultado do meu posicionamento. Na pandemia, em vez de me isolar em alguma 
panela, eu aceitei todo convite para live, fiz questão de me aproximar, prestigiar o trabalho de 
quem tá na mesma linha. Eu defendo que o underground precisa se fortalecer através das cone-
xões e se eu puder fazer isso, o universo vai me dar de volta, ou no mínimo eu fiz alguns bons 
amigos pela rede social!

Kali Yuga. Primeira festa após retorno em 2018. Foto: Elis Jacques Rootts.

Como surgiu a paixão pelo PSYTRANCE, e porque a escolha desta vertente?

EuEu me apaixonei pelo psytrance no começo dos anos 2000. Comecei tocando full on morning, em 
2005. No ano seguinte eu sofri um acidente de trânsito grave voltando de uma gig. Aquilo mexeu 
bastante com a minha vida, tive que passar por cirurgias no rosto e sofria com dor crônica no 
corpo. Fui desanimando da carreira e saí para me dedicar ao jornalismo, tanto que me afastei da 
cena por quase 10 anos. Mas eu sentia muita falta, da música e desse espírito único de respeito 
que só o psytrance e suas festas têm. Quando voltei a tocar, em 2018, fui conquistada pelas verten-
tes mais underground e noturnas do progressivo. Aí veio a pandemia, eu comecei uma pesquisa in-
tensa por novas sonoridades e o progressivo australiano conquistou meu coração. É um som carre-
gado de ancestralidade, cria conexões com lembranças que a gente nem sabia que tinha. É difícil 
de explicar, mas você consegue sentir. Me propus a levantar a bandeira do bush prog por aqui 
como se fosse embaixadora dessa vertente. Eu não queria só tocá-la, me propus a falar e produzir 
conteúdo sobre ela, e tem sido incrível ver como esse som conecta e desperta curiosidade. 

Kali Yuga “
Me propus a levantar a bandeira do bush
prog por aqui como se fosse embaixadora
dessa vertente.“

A quais conquistas você atribui o engajamento da sua carreira?

MuitaMuita dedicação ao trabalho, profissionalismo e networking. No começo da pandemia pude parar 
e realinhar meu projeto, até chegar ao bush prog. Como sou comunicadora, quis deixar bem clara 
essa mudança, na música, no meu posicionamento e no branding pessoal. O artista precisa pensar 
em si como uma marca, criar planejamento, se organizar. Não basta ser talentoso, olha o tanto de 
artista incrível e praticamente anônimo que existe no mundo… a gente precisa fazer o dever de 
casa. Foi assim que eu atraí atenção da minha label preferida de bush prog, do outro lado do 
mundo, e fui convidada a ser a única DJ representante deles no Brasil.
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Nos fale um pouco sobre a perspectiva feminina dentro do psytrance. Como você se vê como 
mulher e DJ neste meio?

LegalLegal você perguntar isso. Nós mulheres precisamos nos sentir representadas em todas as esferas. 
Quando vemos outra mulher em um lugar de destaque, como o palco, por exemplo, aquilo se 
torna uma inspiração. É como uma semente. Quando eu comecei a frequentar raves no começo 
dos anos 2000 havia pouquíssimas DJanes no hibpm, mas eu lembro como o trabalho delas me 
motivou a sonhar e hoje estou aqui. Se eu conseguir fazer outras pessoas, principalmente outras 
mulheres, acreditarem no seu sonho, acho que vou ter cumprido meu propósito, e pra mim isso é 
sucesso.

Kali Yuga tocando em 2019. Foto: Elis Jacques Rootts.

Qual o sentimento de ver o seu projeto ganhando maior visibilidade, e a receptividade do pú-
blico?

Eu costumo usar uma expressão nos meus posts que é “gratidão sem limites”, é assim que eu me 
sinto. Gratidão pela segunda chance que eu tive para que criasse conexões e motivasse emoções 
através da música eletrônica. Gratidão por ser minha própria prova viva que, se a gente faz com o 
coração, está sempre em tempo de sonhar e tirar um projeto da gaveta.

Kali Yuga “
Gratidão por ser minha própria prova
viva que, se a gente faz com o coração,
está sempre em tempo de sonhar e tirar
um projeto da gaveta.

“

Assista ao vídeo:
DJ Kali Yuga

Where It All Begins [SET]

https://www.youtube.com/watch?v=EvOAF51qML4
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Nos conte um pouco sobre as novidades que o Projeto traz para este ano ainda.

Estou completando um ano de Universal Tribe Records, o que é um marco muito especial para mim 
e estou preparando um set especial. Vai ser uma fusão entre o bush prog da UTR e o prog dark de 
amigos produtores brasileiros, que eu gosto muito… conexões que fui fazendo ao longo da pan-
demia. Vai ser o meu jeito de homenagear o underground brasileiro. Fora isso, quero aproveitar 
esse último momento de tranquilidade do ano para focar nos estudos de produção musical. 

Deixo meus votos de saúde a todos, cuidem-se, curtam esse retorno com responsabilidade. E gra-
tidão a Colors DJ pelo espaço para contar a minha história. Nos vemos em breve na pista! Com ca-
rinho, Dani.

Kali Yuga Press Kit 2020. Foto: Elis Jacques Rootts.

Com o avanço da vacinação quais planos e expectativas para a volta dos eventos? 

AA expectativa está gigante, o coração tá explodindo, muita saudade de sentir a emoção de abraçar 
os amigos e tocar de novo. Eu acabei de tomar a segunda dose e agora me sinto um pouco mais 
segura de voltar a essa rotina, mas ainda com cuidado, sem pressa. Meu retorno oficial é no 
começo de outubro, no Encontro Fora do Tempo, um evento com capacidade limitada, em Go-
vernador Celso Ramos/SC. Mas acredito que o ritmo das coisas voltará ao normal no ano que vem. 
Já tenho dois festivais em outro estado marcados para o primeiro trimestre e estou bem ansiosa 
por outras conexões que vão surgir até lá.



17

reportagem de:
Adna Dantas.

Ouça o SET:
Kali Yuga - Curious Minds

https://soundcloud.com/universaltribe-records/kali-yuga
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Nessa pegada o criador do projeto nos conta o conceito dessa nova proposta, em que contexto 
ela surgiu e como pretende nos presentear com esse trabalho. Acompanhe com a gente esse bate 
papo que apresenta para nós Vizcaya como uma das revelações da Colors DJs desta edição.

Olá Vizcaya, primeiramente é uma honra para nós da Colors DJ conhecer mais esta faceta do 
mestre George M. Conte-nos um pouco sobre como surgiu a ideia deste projeto, de onde veio 
a necessidade ou a influência de criá-lo?

OO projeto nasceu no início da pandemia e do tempo livre que fui obrigado a administrar. Eu já tinha 
outros projetos paralelos como “LAYKKAH” e “ÜBERTRONIC” , mas resolvi centrar tudo como VI-
ZCAYA, que tem a mesma pegada, só que com o plus de querer resgatar coisas nacionais da MPB 
e trazer para o universo eletrônico, mas que fosse um eletrônico que você pudesse ouvir em qual-
quer lugar… em casa, no carro, no jantar e até na pista de dança. Isso começou na verdade em 
2011, quando produzi e escrevi uma música para o artista Daniel Peixoto, e a tal música “Olhos 
castanhos” foi parar na trilha sonora da novela global das 18hs, “Lado a Lado” (que ganhou até um 
Emy).

Após o período que passamos com restrições sanitárias que influenciaram todas as cenas e 
principalmente o mercado de consumo de eventos e de música, testemunhamos muitas mu-
danças e a apresentação de várias novas formas de se distribuir e consumir conteúdo. Como, 
na sua opinião, a cena clubber foi influenciada por essa conjuntura?

Eu quando criei o VIZCAYA não pensei em música para “Boate/Clube”, até porque elas ainda 
estão oficialmente fechadas. Eu quis fazer música pra ser ouvida em qualquer situação, local ou 
estado emocional.  Esse projeto não tem compromisso com hits, sucesso, pistas ou em ser DJ. O 
compromisso é pessoal, é trazer minha visão e a atmosfera do que vivo ou vivi, escuto ou escutei. 
E pra minha surpresa, várias pessoas se conectaram com essa minha visão.

George M. “

Eu acho que artistas com grande projeção e
números de seguidores se tornam influencers
mesmo sem querer. Esse não é o caso do
VIZCAYA, que não se preocupa com números,
playlists ou hits.

“

O projeto Vizcaya nasceu no início da 
pandemia em 2020, (Vizcaya vem do 
idioma Euskero que pode ser traduzido 
como Vasco, e que também batiza uma 
das províncias da Espanha) o nome tra-
ta-se de uma homenagem às suas raízes 
espanholas herdadas por sua mãe. 

A mente por trás do Vizcaya é o Produ-
tor Musical, DJ e Musicista George M., 
que tem também seu talento corrobora-
do por suas outras facetas, como a acla-
madíssima diva Las Bibas From Vizcaya 
e através do projeto Vizcaya, seu cria-
dor, cria uma linha fora da curva, sob
tudo quando ele passou a remixar divas 
da MPB e trazer para o universo eletrô-
nico partindo do pressuposto de que o 
underground representa aquilo que 
transgride, que busca quebrar paradig-
mas e que foge do óbvio.

Foto de divulgação.

Vizcaya, uma linha fora da curva
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Vemos constantemente artistas lançando músicas com cunho de crítica social e política. Pode-
mos também esperar isso do Vizcaya? Como você acredita que sua forma de influenciar e de 
incentivar o pensamento crítico sobre nosso contexto social impacta na vida das pessoas que 
consomem sua arte? 

Eu acho que artistas com grande projeção e números de seguidores se tornam influencers mesmo 
sem querer. Esse não é o caso do VIZCAYA, que não se preocupa com números, playlists ou hits. 
Apenas quero trazer boa música sem compromissos (inclusives sociais). Mas nada impede que eu 
possa fazer um remix ou uma releitura de músicas politicamente icônicas como “Cálice”, de Chico 
Buarque, ou “Porque não falei das flores”, do Vandré. 

Você há anos já se consolidou como referência 
na produção para o gênero do tribal em sua dis-
cografia de outros projetos, também possui bem 
marcada a presença de influência de outros gê-
neros como House e EDM. Você acredita que po-
deremos saborear a mistura dessas influências 
com esta nova pegada? Ou prefere buscar distin
ção nessas suas diferentes formas de se expres-
sar?

VIZCAYA não tem interesse em mainstream, em 
EDM ou tribal house. São estilos que trabalho já 
em outros projetos como o LAS BIBAS. E ele 
nasceu justo para SEPARAR um do outro e cativar 
seus respectivos públicos. A pegada do Vizcaya é 
mais slow, introspectiva, densa, melancólica e vol-
tada um pouco pra MPB que tanto ouvi na adoles-
cência.

Capa do EP "Convite para Remixar Maysa" - Maysa & Vizcaya

Em suas palavras, essa é uma pegada visceral e plural de sua obra, que beira e flerta com o 
Indie, o House, o Tech, o Synthpop e a Nudisco. É notória a proposta de resgate desse proje-
to, pois vemos referências nacionais com sucessos de Angela Ro Ro, Vanusa, Maria Bethânia e 
Adriana Calcanhotto, mas também vemos influências de clássicos internacionais como Pet 
Shop Boys, Julie Hicklin, Bryan Behr e CDAMORE. Você acredita que o legado deste trabalho 
será esse resgate? Como você sente o resultado dessa proposta de repaginar clássicos para 
as novas gerações que os consomem?

O resgate é o carro-chefe, mas também irei lançar coisas novas e autorais.  Com essas releituras eu 
apresento para as novas gerações, um produto reciclado para o nosso tempo que às vezes pode 
ser considerado datado (como no caso do meu projeto com a cantora Maysa). Através desse proje-
to, eu recebi inúmeros emails de pessoas que sabiam quem era a “mulher da série da globo” e 
nunca tinha ouvido outra música dela além de “meu mundo caiu”. E o prazer e orgulho de levar 
esse conhecimento às pessoas, não tem preço ou número de plays que pague.

George M. “

O resgate é o carro-chefe,
mas também irei lançar
coisas novas e autorais.
Com essas releituras eu
apresento para as novas
gerações, um produto
rreciclado para o nosso
tempo…

“

EP. Capa do EP "Remix Século XXI" - Adriana Calcanhotto.

Com uma vasta experiência no mercado musical que comprova sua autoridade no assunto, 
acredito que você já deve ter visto os profissionais desse setor se reinventarem e renovarem 
várias vezes. Na sua visão, a proposta do Vizcaya nasce nesse contexto ou simplesmente ela 
representa uma vertente que você já tinha afinidade e vontade de materializar sob a forma de 
expressão, mas ainda não acreditava que seria o momento certo? 

ComoComo falei antes, esse meu lado-B sempre existiu… já utilizei inúmeros nomes/aliases.  Mas ele 
tomou força quando meu tempo se fez livre devido a pandemia. Em seguida surgiu o convite para 
remixar o EP. “Remix Século XXI”, EP comemorativo de 30 anos de carreira da  ADRIANA CALCA-
NHOTTO (Uma das minhas maiores divas e inspirações no Brasil). Tive a honra de fazer novas leitu-
ras oficiais de 4 dos seus incontáveis hits.

https://open.spotify.com/album/3CrgC4qZy167yojAAMwCyK?go=1&sp_cid=f403eafcbbe15ac4d73581d97fa1c3e6&utm_source=embed_player_m&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1
http://hyperurl.co/5tyja7
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reportagem de:
igor sá

Correm boatos que brevemente teremos mais novidades de Vizcaya. Gostaria de saber se em 
breve teremos algum novo lançamento desse novo projeto e se sim, pedir que nos fale um 
pouco dele.

Sim.Sim. Dia 8 de outubro já adianto em primeira mão que será lançado um remix meu oficial que 
estará em todas as plataformas digitais para outra Diva da MPB: Fafá de Belém. O remix sairá pelo 
selo “Joia Moderna”, do DJ Zé Pedro.  A Fafá amou o resultado e disse que jamais tinha imagina-
do um hit seu, romântico e atemporal, com uma pegada deep-house/afro-House. Resta esperar 
dia 8 para ouvir.

Também tenho outro single novo e autoral com a inglesa JULIE HICKLIN, parceira de longa data, 
programado para novembro.

George, para finalizar, foi um prazer conhecer um pouco mais desse projeto e ficamos sempre 
muito honrados em poder tê-lo como pauta em nossa revista. Nós, fãs de carteirinha, já fica-
mos ansiosos por saber o que esperar de Vizcaya, sob a ótica de seu criador.

INSTAGRAM

FACEBOOK

YOUTUBE

SOUNDCLOUD

https://www.instagram.com/vizcayamusic/
https://www.facebook.com/VIZCAYAmuzic/
https://www.youtube.com/vizcayamusic
https://soundcloud.com/vizcayamusic
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Lizi Soares. “
SIM. Mulher pode rebolar a bunda, ser
bonita, ser jovem, ter responsabilidades
e talento.“

Vem descobrir com a gente um pouco mais da história dessa grande promessa da cena Tribal 
House brasileira.

Você já tinha uma carreira de modelo, conte-nos como foi mudar e investir na carreira de DJ.

Foi uma fase muito boa que vivi fazendo publicidades, porém lá no fundo não era muito bem o que 
me fazia feliz, o que tocava minha alma e coração. Foi quando encontrei a música, não soltei mais.  

Sempre fui doente de amores, desde pequena, pela influência da família. Somos muito ligados à 
música em vários sentidos. 

QuandoQuando decidi investir foi quando as pessoas nas festas me procuravam e falavam “Lizi você tem 
que tocar, imagino você naquele palco, etc…”. Tive o apoio de alguns amigos da área também, 
tudo isso ficou na minha cabeça, foi daí que me inscrevi na DJ Ban para o curso de DJ.

Lizi Soares. “
Sempre fui doente de amores, desde pequena,
pela influência da família. Somos muito ligados
à música em vários sentidos.“

Super carismática e com uma energia que contagia todos à sua volta, Lizi Soares vem deixando 
seu nome marcado por onde passa, e por esses e outros motivos, ela é uma das Revelações da 
Colors DJ desse mês.

Primeiramente frequentadora e conhecida por sua beleza nas festas em São Paulo e outros esta-
dos, Lizi sempre foi amante de música e, incentivada por amigos, mergulhou de cabeça nessa 
paixão.

Foto de divulgação.

Todo o talento, carisma e alto astral de Lizi Soares
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Mesmo com tão pouco tempo de carreira, você já tocou para grandes selos – de after a pool 
party. Fale sobre essa experiência e como você faz para sentir o que a pista está pedindo.

Sou apaixonada por cada proposta. Acredito que todo DJ tem que ter o conhecimento do estilo 
de som (proposta) de cada festa, sem perder sua identidade dentro disso. E o feeling nada mais é 
do que a gente chegar num horário antes e analisar o som, as pessoas, a vibe que o público está 
querendo. Estar sempre preparada para tudo!

Lizi Soares. “
Acredito que todo DJ tem que ter o conhecimento
do estilo de som (proposta) de cada festa, sem
perder sua identidade dentro disso.“

Quais são os DJs e as DJanes que 
te inspiram no seu trabalho? Quais 
são as suas referências musicais?

Grandes monstros da cena eletrônica 
como David Guetta, Tiesto, Calvin 
Harris entre outros tantos talentos, 
inclusive no Brasil com o Vintage. 

DentDentro da nossa cena são tantos ta-
lentos, cada um com sua personali-
dade e características; mas meus 
number one sempre foram Anne 
Louise e Rick Braile

Em um mundo onde a maioria do pú-
blico é homem, qual a sua dificuldade 
em ser uma DJ mulher dentro da cena 
Tribal, que tem o público em sua maio-
ria sendo da comunidade LGBTQIA+? 

Não tenho nenhuma dificuldade no meu 
ponto de vista por ser mulher em meio 
ao público  LGBTQIA+, muito pelo con-
trário, as mulheres cresceram muito na 
cena, até mesmo em comparação a 
outras, estão conquistando cada vez 
mais espaço. Nossa cena é INCLUSÃO e 
RESPEITORESPEITO e nunca deveria ser o contrá-
rio disso. 

O que sinto de uma maneira geral, não 
só na nossa cena mas como um todo; é 
que às vezes a gente passa por “provas” 
do tipo: mulher, jovem, bonita, será que 
toca?

SIM! Mulher pode rebolar a bunda, ser 
bonita, ser jovem, ter responsabilidades 
e talento.

PrimeiramentePrimeiramente frequentadora e conheci-
da por sua beleza nas festas em São 
Paulo e outros estados, Lizi sempre foi 
amante de música e, incentivada por 
amigos, mergulhou de cabeça nessa 
paixão.

Lizi Soares. Foto: Divulgação.

Lizi Soares. Foto: Divulgação.
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reportagem de
monique pinto.

O que o público pode esperar de Lizi Soares nos próximos meses? Quais seus planos e novos 
projetos?

PPrefiro surpreender do que prometer! Mas pode ter certeza que muita coisa vem por aí. Estou tra-
balhando muito a famosa frase e fase de “plantando as sementinhas”. Estou cada vez mais traba-
lhando em projetos e estudando para trazer novidades e o melhor para meu público. De momento 
o que posso falar é que já temos a data de estreia do projeto Latinas DJs (eu, Karol Figueiredo e 
Van Muller). Estamos a todo vapor para levar um Show Brasil afora e quem sabe uma tour interna-
cional?! Porque não? Rsrs…

INSTAGRAM

YOUTUBE

SOUNDCLOUD

FACEBOOK

Assista ao vídeo:
Golden Hour

Digital Show - Dj Lizi Soares

Foto Divulgação – Golden Hour Digital Show

Com a paralisação total das festas e 
eventos devido à Covid-19, qual o im-
pacto que essa situação teve na sua 
carreira e o que você vem fazendo 
para driblar essa situação?

Sofri muito no início. Acho que todo 
mundo né?! Mas tentei focar em proje-
tos, um deles depois de muita luta e es-
forço, justamente por estar sem traba-
lhar e que lancei em agosto. Meu pri-
meiro show digital (Golden Hour – Digi-
tal Show). Também tive muito o apoio 
da minha família para enfrentarmos esse 
momento complicado da pandemia.

https://www.youtube.com/watch?v=jQUWiplBtSw
https://www.instagram.com/djlizisoares/
https://www.youtube.com/channel/UCNKDq8q9tATWjRR2febFAdA
https://soundcloud.com/lizisoares
https://www.facebook.com/lizisoaresoficial
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O PILAR DA CULTURA PSYTRANCE
APÓS A MORTE DE ARTISTAS
COMO SPACE TRIBE

SPACE OLLI
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Specimen Band - Foto: Reprodução / Facebook.

Specimen Band - Foto: Reprodução / Facebook.

Quando conheci o Psytrance, no ano 2000, o que mais me impactou positivamente foram as cores 
vibrantes que trazem uma estética ousada e criativa, principalmente nas estampas psicodélicas 
(que surgiram na década de 60), marcadas pela presença de formas orgânicas e de um toque surre-
alista. 

No meu ponto de vista, as cores psicodélicas são uma quebra de paradigma e trouxeram visuais 
cheios de vida para as pistas de raves e festivais do mundo inteiro, com designs super ousados e 
um toque de diversão em toda atmosfera que envolve este cenário. Simplesmente amo! É algo fas-
cinante que transmite um conceito de resistência de vida viva, que se expressa além do senso 
comum, alterando completamente a nossa percepção.

No mês passado, um dos maiores artistas do Psytrance mundial fez a sua passagem. Aos 63 anos, 
Olli John Wisdom aka Space Tribe, músico britânico que adotou nacionalidade australiana, 
deixou para nós um legado de psicodelia através da acidez dos BPMs de suas melodias e uma ale-
gria intensa, característica de suas incríveis apresentações, repletas de sentimento e cores.

Space Tribe. Foto: Johan Kvint.

SPACE OLLI:
O pilar da
cultura
Psytrance
após a morte
de artistas
ccomo
Space Tribe

https://www.facebook.com/SpaceTribe.Music
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Capa do álbum do Space Tribe. Imagem: divulgação.

Além de ser um grande músico, Olli era co-autor da marca de roupas “Space Tribe Clothing & 
Deco”, onde expressava a sua arte através do desenvolvimento de estampas alucinantes, propa-
gando a cultura psicodélica também de forma visual.

Em meados de 1980, ele foi cantor do grupo de rock gótico “Specimen”. Sua música foi descrita 
por abranger muitos gêneros musicais diferentes, incluindo glam, gótico, punk e pós-punk, sendo 
considerada uma banda pioneira da subcultura gótica, tanto musicalmente quanto estilisticamen-
te.

Specimen Band - Fotos: Reprodução / Facebook.

https://spacetribe.com/
https://www.facebook.com/SpecimenBatcave
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Katayy Festival 2016, SP. Foto: Ana Quesado & Rodrigo Fávera.

Em 1985, a formação original do Speci-
men se separou. Olli Wisdom se mudou 
para São Francisco, na Califórnia (EUA), e 
formou uma versão americana de curta du-
ração do Specimen. No ano seguinte, o ar-
tista embarca para a Ásia, onde deu início 
a sua carreira no Psytrance, assinando 
como o ícone Space Tribe.

Já em 1996 ele lançou o seu primeiro 
álbum, e desde então vem dominando as 
pistas Trance ao redor do mundo, carre-
gando consigo uma legião de fãs da sua 
música e de seu estilo emocionante e vi-
sionário, com uma energia sem igual e um 
trabalho inspirador, sempre acompanhado 
de suas roupas psicodélicas que nos trans-
mitiam sempre muita vida para ser vivida e 
boas vibrações, fazendo do Space Tribe 
um dos pioneiros do Psytrance mundial, 
ao longo de quase 30 anos de carreira.

Space Tribe - Universo Paralello #13, BA. - Foto: Chinchulive.

Space Tribe. Foto: Johan Kvint.

Space Tribe. Foto: Sauriêl Creative.
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Pulsar Festival 2019, MG. Fotos: Ana Quesado & Rodrigo Fávera.

Pulsar Festival 2018, MG. Foto: Ana Quesado & Rodrigo Fávera.
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Zuvuca Festival 2020, GO. Coletiva.a.mente.

Eu só tive experiência com o Olli em pista de festas e festivais aqui do Brasil, sendo público ou fa-
zendo registros de imagens, com a minha produtora Interfaces. Nunca conversamos de forma pro-
funda, mas a energia de suas apresentações era tão forte que eu me via fascinada toda vez que eu 
tinha a oportunidade de vê-lo. Era demais poder observar e absorver tudo que envolvia a sua vi-
bração energética, principalmente por essa forma de resistência no vestir multicores, e suas perfor-
mances teatrais que expressavam muito sentimento!

Ele era um showman!

Quando soube da sua passagem, naturalmente iniciei um processo de reflexão acerca das perdas 
e mudanças que o Trance tem tido nos últimos tempos. Artistas que representam o sentido do 
Trance psicodélico na sua forma mais profunda estão nos deixando com diversos legados que en-
volvem as suas ações no geral, que vão muito além da pista.

A forma um tanto expressiva de artistas lendários como Space Tribe não é comum neste novo ce-
nário de artistas psicodélicos que vem fazendo sucesso comandando as pick ups do Brasil.

Kuvuya Festival 2020, GO. Foto: Ana Quesado & Rodrigo Fávera.

https://www.facebook.com/interfacesbiancamotta
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Victor Hugo. “
O destino é severo. Sejamos nós indulgentes.
O que é preto talvez não seja escuro.“

Contudo, será que esta forma de representar o Trance através de expressões fluorescentes e holo-
gráficas como a de Olli está morrendo junto com esses artistas lendários?

Com o envelhecimento e morte destes artistas, o que podemos esperar do futuro deste conceito 
primordial que envolve a psicodelia através de cores como expansão de consciência e como isso 
pode impactar o público e esses novos artistas?

Como fica o pilar da cultura Psytrance após a morte de artistas como Space Tribe?

ComCom o rosto cheio de lágrimas pela partida de Olli e tudo que ele representa para nós, mas com a 
esperança na força do movimento Trance, me despeço de vocês propondo todos esses questiona-
mentos acerca do resgate de memória da cultura Psytrance, para que cada um reflita sobre a im-
portância de nossas conexões enquanto seres psicodélicos habitantes deste planeta, em todas as 
fases de nossas vidas.

Pulsar Festival 2018, MG. Foto: Interfaces.

Atualmente, vejo eventos com psicodelia em suas decorações numa potência extrema, assim 
como vejo produções musicais com uma ambiência alienígena e de profunda expansão da consci-
ência, nos fazendo ir além. Por outro lado, vejo artistas cada vez mais sérios em suas apresenta-
ções, introspectivos, meio góticos, amantes do cinza e do preto. Nada com cor. E que pouco inte-
ragem com a pista. Vejo um público que interage com vestimentas pretas e que repetem este 
mesmo comportamento das pick ups em suas danças e nos padrões de estética.

Trago esta reflexão por também me incluir nesta mudança comportamental que estamos atraves-
sando na cena do Psytrance no Brasil e quero poder falar sobre algo que me fez pensar a partir da 
morte de Olli, por conta da energia que ele carregava consigo em suas músicas e na sua forma de 
vestir.  

Comecei esta coluna contando o que mais me impactou quando conheci o Psytrance: as cores psi-
codélicas, o holográfico e o flúor que eu sempre amei e por muitos anos me vi assim nas festas: 
toda psicodélica, até no meu cabelo. Purple hair!

Conforme fui amadurecendo e apreciando a cultura da vertente dark, meu estilo foi mudando e 
quando me dei conta eu só usava preto em qualquer ocasião da minha vida. Hahahahahaha! E 
digo mais: a minha forma de dançar ficou mais introspectiva, dançando meio parada e eu sempre 
fui amante das danças no sol, hein? Aí me vi preferindo as madrugadas insanas, tss, tss.

PePercebo uma grande influência gótica nas pistas atuais do Trance, principalmente nos festivais de 
Dark. Curioso pensar que no início da carreira de Olli, por exemplo, na década de 80, ele se ex-
pressava através deste estilo e como este tipo de comportamento continua vivo em inúmeros esti-
los que adotamos no Psytrance. Isso é interessante demais!
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bianca motta:
colunista história.

FACEBOOK - SPACE TRIBE

SPACE TRIBE

SPECIMENBATCAVE

FACEBOOK - SPECIMENBATCAVE

NOVO ÁLBUM SPACE TRIBE

https://www.facebook.com/SpaceTribe.Music/
https://spacetribe.com/
https://specimenbatcave.net/
https://www.facebook.com/SpecimenBatcave
https://open.spotify.com/album/2PofFxKwBfj62MW6itNVsR
https://open.spotify.com/album/2PofFxKwBfj62MW6itNVsR?go=1&sp_cid=f403eafcbbe15ac4d73581d97fa1c3e6&utm_source=embed_player_m&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1
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Aos 10 anos, começou a estudar 
piano erudito, o que deu a ela uma 
boa noção da teoria musical. Mas 
devido à mudança de bairro/região 
repentina por motivos de trabalho 
de sua mãe, Bruna teve que inter-
romper o terceiro ano, não conse-
guindo se formar. Ainda fascinada 
pelo canto e presenciando seus es-
tudos diários, ela decidiu na ado-
lescência tentar o vestibular das 
Belas Artes/PR para canto erudito. 
Foi um aprendizado muito intenso!

Ao longo dos treinos, a curitibana 
percebeu que não era bem aquele 
caminho que sentia vontade de 
seguir. Foi quando surgiu um inte-
resse em estudar no Conservató-
rio de Música Popular Brasileira, 
ela acreditava ser um ambiente 
mais descontraído, com professo-
res renomados na cultura recente, 
com adaptações e teorias que se 
enquadravam na sua vontade de 
aprender. Fracta. Foto: Camila Fernandes.

FRACTA. “
Durante toda a minha infância fui incentivada
pela minha mãe a cantar e tocar instrumentos,
já que ela cantava e tocava violão para mim
desde bebê para me acalmar.

“

Vamos dar um pulo em Curitiba 
para prestar essa homenagem a 
uma DJ importantíssima na cena 
local, Bruna Alessandra de Freitas, 
também conhecida como FRACTA, 
um ícone na cena musical da capital 
paranaense que também vem se 
apapresentando em outras regiões do 
país ao longo de mais de 10 anos 
de carreira.

Nascida em Curitiba, Bruna teve 
seus primeiros contatos com a 
música na infância. Sua mãe 
sempre incentivou o estudo musi-
cal em casa, o que a levou a partici-
par de projetos culturais na prefei-
tura local. Ela conta que sempre 
ouvia em casa referências da black 
music como Marvin Gaye, Etta 
James, Whitney Houston, e vários 
outros artistas que apresentavam 
uma excelência na construção dos 
arranjos e potência vocal. Esse am-
biente cheio de música a levou a 
participar de corais natalinos na 
igreja, e lá surgiu o interesse por 
aprender a tocar piano.Foto de divulgação.

FRACTA - Ícone versátil da cena curitibana
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Com essa sede de se aprofundar nos grooves, ela procurou uma escola que a ensinasse a produzir 
suas próprias músicas. Foi então, em meados de 2010, que começou um curso de produção musi-
cal na AIMEC/Centro Europeu, onde se aprofundou na música eletrônica. Lá, Bruna descobriu 
uma riqueza enorme de vertentes e um mundo maravilhoso de oportunidades. Com esse novo ho-
rizonte, conheceu e se interessou profundamente por ele. Ela conta que conheceu as raves, come-
çando pela Tribaltech 2012, em seguida Xxxperience e Tribe. “Assisti nelas apresentações de ar-
tistas que venerava. Foi um verdadeiro encantamento por tudo que presenciei.”

 Nesse movimento, Bruna se tornou uma frequentadora assídua do Club Vibe, ela diz que foi uma 
fase muito arrebatadora e essencial para a criação das raízes que tem até hoje nesse universo.

Seu começo na discotecagem foi através de amigos, segundo ela foi um verdadeiro fiasco. Os 
equipamentos eram um par de CDJ 100 e um mixer VMX 100 Pioneer.  Eles não marcavam BPM e 
as tracks tinham alterações de tempo sem explicação alguma.

CadaCada mixagem era uma verdadeira aventura! Mas aquela sensação repentina de mixar perfeita-
mente, com as pessoas vibrando ao seu redor a conquistaram definitivamente. Ela diz ser uma sen-
sação tão cativante que se tornou visceral – desde quando está pesquisando em sua casa, até 
quando seleciona o que tocar na hora da apresentação, como ela mesmo conta:

“Como DJ, a leitura das pessoas absorvendo minha energia sempre fluiu naturalmente. Descobri 
nesses momentos um verdadeiro amor pelo que eu faço até hoje. Sinto uma conexão muito genuí-
na entre mim e quem está me assistindo. Uma verdadeira reciprocidade. Momentos que marcam 
nossas vidas pra sempre.”

Uma pessoa que foi contagiada por essa energia foi a DJ Nati M., artista super importante da capi-
tal paranaense, que teve Fracta como uma de suas inspirações. “A Fracta foi pra mim uma inspira-
ção no começo da minha carreira, uma mina DJ local que arrasava tocando,” conta Nati.

Nossa homenageada falou um pouco sobre gigs marcantes que realizou, começando por sua pri-
meira apresentação significativa profissionalmente que foi no Club Vibe, em Curitiba. Ela conta 
que recebeu um reconhecimento por todas aquelas experiências que teve ao se apresentar entre 
amigos, foi uma fase onde pesquisa e técnica estavam sendo aprimoradas, mas já percebia que 
várias pessoas procuravam saber aonde a nova DJ iria se apresentar.

“Essa oportunidade foi muito valorosa, tenho muita gratidão pela oportunidade que recebi, e até 
hoje me sinto muito bem quando recebo convite para me apresentar por lá. É como se eu estivesse 
em casa, concretizando um sonho nostálgico das lembranças que tenho como espectadora.”

Fracta teve uma forte influên-
cia da black music, essa influ-
ência a levou a procurar por 
lugares que apresentassem 
sonoridades como o Hip-Hop, 
e ela conta: “sempre fui apai-
xonada por graves bem cons-
truídos no break beat.”

FRACTA tocando no Phoenix American Bar fev-2014. Foto: Gustavo Remor.

FRACTA. “

Foi uma experiência maravilhosa em vários
aspectos! Como se portar nas apresentações,
como criar improvisos, como extrair uma
verdadeira essência artística, como aceitar
e respeitar a diversidade musical
universalmente e muitas outras coisas que
carcarrego comigo desde então. Um aprendizado
com excelentes Mestres!

“
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FRACTA. “
Foi a minha cura, o meu reencontro comigo
mesma e a certeza de que meu caminho era
esse: a música - mesmo desistindo dela, ela
veio ao meu encontro.

“

A DJ se apresentou na We Love Búzios, promovido pela Privilege, no lugar mais lindo que seus 
olhos puderam presenciar – o Silk Beach Club. Tudo aquilo que aconteceu naquele período entre 
depressão/frustração/reencontro se deve totalmente à um evento do acaso, totalmente inexplicá-
vel. Um verdadeiro presente do universo.

No Rio, mais precisamente na região dos 
lagos, Bruna recebeu a oportunidade de 
trabalhar nas praias, convidando pessoas a 
conhecerem o Privilège Búzios. A curitiba-
na estava só de passagem e voltando a en-
contrar seu lugar no mundo. Repentina-
mente no início de 2016, foi chamada 
pelos produtores do Club para uma reu-
nião, e lá disseram que ela havia sido indi-
cada por outro artista para se apresentar 
como DJ, e por qual motivo nunca havia 
mencionado que seguia essa carreira ante-
riormente. Naná conta que ficou totalmen-
te sem palavras, ela mostrou seus sets, sua 
história e suas referências em Curitiba e re-
cebeu instantaneamente um reconheci-
mento por ter trabalhado perseverante-
mente, vestindo a camisa do clube por 
vários meses, e por isso ganhou uma gig 
em um dos principais eventos apresenta-
dos por ele.

Outra experiência significativa foi em 2014, quando a DJ Curitibana foi convidada para tocar no 
Winter Paradise, em Lages/SC. Quando ela foi contratada, não sabia das proporções de sua apre-
sentação. Ao entrar na cidade, viajando de carro, ela conta que foi surpreendida por um outdoor 
com uma foto dela como headliner. Ao entrar no evento percebeu que havia camisetas, copos e 
até carros com sua logo. A apresentação foi excepcional, equivalente à expectativa que sentiu da-
quele público por ela. Esse episódio foi um marco em sua carreira, determinando sua confiança e 
maturidade profissional.

Outro momento marcante foi em setembro de 2015, em sua passagem pelo Rio de Janeiro. Bruna, 
que também é conhecida pelo seu apelido de infância “Naná”, atuou como promoter. “Sempre fui 
amante e desbravadora da natureza, e encontrei em Búzios um lugar incrivelmente paradisíaco e 
encantador.”

PProcurando a cura de uma intensa depressão, Naná decidiu viajar, conhecer novos ares e ficar 
perto do seu lugar predileto no mundo, o mar!! Na época, muito doente, ela desistiu da música por 
inteiro, como produtora, cantora e também como DJ. Desistiu de si própria, se perdeu completa-
mente.

FRACTA tocando no AYA mar-2020. Foto: divulgação.

https://www.instagram.com/p/8jTrdFFZqZ/?utm_source=ig_embed&ig_rid=413bbd1e-64e9-47a6-9759-cf4f3807cd01
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E no último ano, antes da pandemia, a boa filha à casa tornou. Em uma das noites assinadas pelo 
coletivo 4×4, no Club Vibe, Fracta fez um set que acredita ser um dos melhores sets que apresen-
tou até hoje. Ela conta que sentiu uma diversidade do público que ainda não tinha ouvido o seu 
som. Lá tinham pessoas que gostavam de uma linha mais houseada, outras que estavam lá para 
ouvir um techno quase hard que tocaria em seguida. Foi uma sensação absurda perceber que 
todas aquelas diferenças de vertentes simplesmente foram inexistentes durante toda aquela res-
posta que teve da pista no período de sua apresentação. Uma noite que ficará na sua memória pra 
sempre, porque pode perceber genuinamente que sua personalidade e essência na hora de se 
apresentar ultrapassam qualquer tipo de barreira musical.

Perguntamos quais pessoas foram importantes na construção de sua carreira, e ela logo disse: 

“Indiscutivelmente minha mãe primeiramente, por ter me transmitido tanto amor pela música 
desde muito pequena. Depois meus amigos que sempre me apoiaram e me incentivaram a conti-
nuar, tocando mesmo em adversidades que enfrentei pelo caminho, por muitas vezes pensei em 
desistir de tocar.”

Ela também nos falou sobre suas influências musicais mais importantes na música eletrônica, citou 
nomes Trentemoller, Stimming, Nicolas Jaar, Carl Craig, Ben Klock, Traumer, esses mais inicial-
mente, e recentemente cita como inspiração artistas como ANNA, Charlotte de Witte, Anthony 
Rother, Blawan, INSOLATE, Mark Reeve, Cari Lekebusch, Assembler Code, Inland, Planetary 
Assault Systems e vários outros.

FRACTA. “
Sinto até hoje que valeu a pena cada
segundo que me dediquei para quem
sempre esteve disposto a me receber
e ouvir.

“
Bruna tocando grávida de sua filha Alice - 4x4. Foto: Eudig.

O que marcou também foi sua primeira apre-
sentação como residente do coletivo 4×4, 
em julho de 2018. Ela estava grávida de 8 
meses da Alice. Foi um momento peculiar em 
sua carreira, uma apresentação inesquecível! 
As pessoas começaram a perceber que ela 
estava grávida enquanto tocava e isso causou 
umum alvoroço, demonstrando admiração du-
rante todo aquele set de 3 horas. Ela sentia 
sua pequena vibrar dentro dela durante o tur-
bilhão de coisas boas que sentia a cada 
virada. Foi uma sensação absoluta de satisfa-
ção pelo que decidiu faze

FRACTA. Foto: acervo pessoal.
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Reportagem de:
Tiago Jeronimo

Assista ao vídeo:
Alataj Lab 080 | Fracta

Ouça:
PHOBIA PODCAST 065

||| FRACTA

Hoje Fracta faz parte do Coletivo 4×4, núcleo que vem desenvolvendo um trabalho incrível na 
cena local.

“É uma experiência muito satisfatória profissionalmente me apresentar para o público da 4×4, 
sempre sinto uma conexão que flui naturalmente com a pista quando me apresento no nosso rolê. 
Além de me sentir muito representada pelas ideias de comportamento e posições sociais que 
sempre são apresentadas durante os eventos.”

ElaEla integrou o 4×4 a convite de outro DJ muito importante da cena de Curitiba, o Nassur. Veja o 
que ele diz sobre ela:

“Primeira vez que eu vi a Fracta (Nana) tocando, acredito que foi em 2013, eu tinha acabado de 
me formar em Discotecagem pela Yellow. E a vi dominando as CDJs com muita intimidade, sua 
pesquisa musical afiada somada a sua construção musical foram incríveis.

Até que no ano seguinte em 2014 numa edição da Tribaltech eu e a Nati M. a conhecemos melhor 
e nos tornamos amigos desde então, trocando experiências e conhecimentos.

AA Fracta dessa nova safra de DJs mulheres é uma das melhores, domina vários estilos musicais, mi-
xagens sutis, sets inteligentes e contagiantes compõem o seu projeto. Uma das personalidades 
mais importantes da cena de música eletrônica independente de Curitiba, sem dúvidas. Em 2017 
a convidei pessoalmente a integrar o time de residentes do Coletivo 4×4, hoje não faço mais parte 
do time, no entanto, ela permanece firme e forte, fazendo aquilo que mais ama que é a música.”

Para finalizar, Bruna nos contou o que planeja para o futuro como artista, e disse que o grande foco 
é botar em prática sua profissão como produtora. Ela já vem desenvolvendo e praticando há 
alguns meses, e recentemente suas produções têm tomado forma e acredita que coisas boas estão 
surgindo por aí nesta área muito brevemente.

SOUNDCLOUD

FACEBOOK

INSTAGRAM

https://soundcloud.com/phobiaproject/phobia-podcast-065-fracta
https://www.youtube.com/watch?v=RC9YyPDnH0U
https://open.spotify.com/playlist/0uSdBo4lzB1h03OEQ4Hu7b?go=1&sp_cid=f403eafcbbe15ac4d73581d97fa1c3e6&utm_source=embed_player_m&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1
https://soundcloud.com/fracta_art
https://www.facebook.com/nanafracta?comment_id=Y29tbWVudDozOTc2MjkyODUyNDYxODYxXzM5NzYzNjY5NTI0NTQ0NTE%3D
https://www.instagram.com/nanafracta/
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A DJ Mara Borges, proprietária e professora da escola Atomic Curso para DJs, localizada na 
cidade de São Paulo/SP, sempre foi apaixonada por música eletrônica – “Eu ia até as lojas que ven-
diam CDs na minha cidade e comprava todos os de House que encontrava, adorava ficar ouvindo, 
separava tudo que eu mais gostava e sentia a necessidade de mostrar aquelas músicas para outras 
pessoas, comecei a pesquisar músicas e versões diferentes daquelas que todos já conheciam, eu 
já tinha uma coleção incrível, foi quando eu decidi que queria me tornar DJ e comprei meu primei-
ro equipamento. Quando os equipamentos chegaram, eu tive que aprender a utilizar sozinha, pois 
não tinha curso de DJ próximo a mim, os recursos eram pequenos, então tive que me virar e me 
dedicar muito para poder aprender”.

DJ Mara Borges. Foto: acervo pessoal.

O fato de muitos não considerarem a profissão de DJ um trabalho sério, se dá ao começo informal 
– onde a maioria dos artistas aprende a tocar e fazer as mixagens em eventos informais, como por 
exemplo festas particulares, através de amigos (muitas vezes já artistas profissionais na cena), curio-
sidade ou até mesmo por vontade de descobrir um mundo novo. Em decorrência disso, ouvimos 
muitas pessoas dizerem: “todo mundo é DJ hoje em dia?” E há algo de errado nisso? 

FelizmenteFelizmente a cena eletrônica brasileira vem se profissionalizando cada vez mais nos últimos anos, 
para que os artistas possam estar qualificados e atenderem as exigências de contratantes, além de 
se manterem relevantes na cena, pois o mercado está cada vez mais disputado.

Thales Sabino – formação com a DJ Anne Louise. Foto: acervo pessoal.

Todo mundo pode ser DJ?
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O paulista, além de DJ é Relações Públicas por formação, trabalhou por alguns anos na área de co-
municação corporativa – “E eu amava! Até a vida de DJ chegar e eu descobrir que eu amo muito 
mais a música. Antes da pandemia, a carreira de DJ já tinha se tornado minha principal fonte de 
renda. Hoje eu trabalho com outras coisas também, mas sempre em algo que possa caminhar em 
paralelo com a minha carreira, eu sempre digo: O Hobby totalmente despretensioso virou minha 
vida”. 

Um grande exemplo é o DJ Bruno Mouti-
nho, que começou a se arriscar em festi-
nhas de amigos (aniversários, esquentas…) 
e para ele “as coisas foram tomando uma 
proporção maior do que eu esperava, foi 
então que me vi no momento de procurar 
um suporte profissional, onde eu pudesse 
estudar teoria musical e principalmente ter 
contato com os equipamentos profissionais 
de mixagem, e foi assim que cheguei até a 
DJ Mara Borges, que é uma referência 
como profissional para mim. 

O curso me ajudou principalmente no que-
sito confiança, foi ali que pude (pela pri-
meira vez) ter minhas horas de treino e isso 
me deixou pronto e muito mais seguro 
para aceitar convites maiores”.

DJ Bruno Moutinho. Foto: Acervo pessoal.

A DJane possui treze anos de carreira, se orgulha e tem um grande carinho por essa trajetória de 
sucesso que construiu. Há quatro anos, fundou sua escola de DJs, formando grandes profissionais, 
as aulas são todas ministradas por ela, que acredita que “Algo essencial para quem quer se tornar 
DJ, é gostar muito de música, estar ativamente ouvindo, descobrindo artistas, sets, DJs, ter sensi-
bilidade às emoções incríveis que as músicas trazem, ter a vontade de expressar esses sentimentos 
e mostrar essas pesquisas para outras pessoas. Esse já é um grande começo! Se alguém aqui sente 
isso, com certeza essa pessoa pode estudar e se tornar um futuro DJ, seja para tocar como hobby 
emem casa, para os amigos ou então em um nível mais profissional como baladas e grandes festivais. 
Para isso é necessário buscar desenvolver esse interesse. Pode começar através de pesquisas 
sobre estilos musicais, entender quais equipamentos os DJs utilizam, qual estilo de música faz o 
coração vibrar, e entender qual cena recebe e combina com esse estilo musical escolhido. Tem 
muitos assuntos legais para ir pesquisando inicialmente, mas com certeza a melhor opção é procu-
rar um bom curso de DJ, que vai te dar todo o direcionamento necessário, oferecendo base e co-
nhecimento para te tirar do nível zero e elevar até ao nível profissional. O curso que deixo de indi
cação é a escola Atomic Cursos para DJs, que vem formando grandes DJs no mercado e preparan-
do profissionais que estão se destacando na atualidade”

A paranaense foi em busca de profissionaliza-
ção e foi ganhando muito destaque por onde 
passava, se tornou residente do maior after do 
Brasil, o Code After, se apresentou em grandes 
festivais e selos renomados, tanto no Brasil 
como no exterior e atualmente é DJ da Hea-
dphone Music.

DJ Mara Borges. Foto: acervo pessoal.
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reportagem de
Lucas almeida.

Um dos legados dessa experiência do curso é a parceria com meu amigo Ícaro, que também fez o 
curso e tem se dedicado profissionalmente à atividade de DJ. Estamos trabalhando juntos em 
sonhos, eu direcionando artisticamente e aprendendo com ele também. Usando minha experiên-
cia para somar com ele. A ideia é que possamos realizar tudo no tempo certo, com humildade e 
criatividade na mesma medida”.

Esses fatos só provam a grandeza dos DJs na nossa sociedade. Somos responsáveis diretos pela 
diversão das pessoas, seja dentro de um clube, em um evento social ou em um barzinho. Afinal, a 
música tem um poder único de criar pontes entre pessoas de diferentes culturas e valores, que 
conseguem se despir de preconceitos para curtirem as energias que emanamos através dos alto fa-
lantes.

O brasiliense, que se formou com a DJ Anne 
Louise, acredita que o curso “foi uma breve intro-
dução à atividade de DJ. Foram três semanas in-
tensivas para entender o básico e começar a tocar. 
A ideia era aprender algo novo, me soltar, abrir a 
cabeça para ser um produtor de eventos mais 
consciente. Foi um passo que me deixou mais sen
sível, primeiro à profissão, porque passei a respei-
tar e admirar muito mais o ofício de DJ. Junto 
vieram importantes aprendizados, como o poder 
da música.

Thales Sabino na Victoria Haus. Foto: acervo pessoal.

Ter um hobby com música, muda a vida de qualquer pessoa para melhor, para o comunicador e di-
retor criativo Thales Sabino, fundador da boate Victoria Haus, localizada em Brasília/DF. Recém 
profissionalizado como DJ, acredita que, com sua formação, pode “integrar esse conhecimento às 
demais áreas da minha vida, profissional e pessoal. Seja tocando como DJ, mas principalmente 
produzindo eventos, para que outras pessoas que estudam tanto e se dedicam muito, possam ter 
uma experiência de cooperação comigo. Minha expectativa é poder trabalhar em novos projetos 
e trazer essa bagagem do curso para eles”.

DJ Bruno Moutinho. Foto: Atomic Cursos para DJs.

Atualmente existem vários artistas que conse-
guem conciliar a carreira artística com um tra-
balho fora da música. Neste caso tem que ter 
dedicação dupla, organizar bem o tempo, sair 
de um trabalho e ter tempo reservado para se 
dedicar ao outro. No caso de ser DJ por 
Hobby, nada melhor do que sair de uma 
semana de trabalho, e poder relaxar ouvindo e 
mixando suas músicas favoritas com os 
amigos. 
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Na entrevista que você lê abaixo, vamos falar sobre a carreira do nosso convidado e da sua paixão 
pela música, e introduzir vocês que ainda não conhecem a magia do psytrance freeform e do movi-
mento suomisaundi.

Jardim, conte-nos um pouco mais sobre você e sobre a sua trajetória na música eletrônica.

Meu nome é Henrique Jardim, tenho 25 anos, natural de Ouro Branco-MG e em princípio minha 
intenção era me formar em agronomia na federal. Nessa época já era DJ, mas tinha somente como 
hobby. Entrei na faculdade com o objetivo de trabalhar com pesquisas relacionadas à cannabis: 
desde cosméticos, canabidiol, produtos de vestuário e etc. Estudei 3 anos de Agronomia na UFV.

Num certo dia, vi uma apresentação do produtor FTampa, que é da minha cidade, e me impressio-
nou a forma como ele conseguia mexer com o coração da pista movendo e transformando a 
música através dos botões do mixer. 

Minha família tinha um clube na cidade onde eu morava e comecei a me apresentar em várias 
festas tocando um progressivo comercial. Eu já curtia um som mais acelerado, mas não cabia no 
cenário e na compreensão do público da cidade.

Tempos depois, surgiu uma oportunidade para estudar “Som e Imagem”, numa universidade em 
Portugal (Ipleiria) e me mudei para lá. Fui aprovado, porém não fui selecionado para as bolsas por 
não cumprir o requisito de média no ENEM, porém continuei morando em Portugal por uns seis 
meses, trabalhando e me virando como podia.

Futuristic Grow. “

(...) a partir de 2021, todos que gravarem um
vídeo plantando uma árvore e me marcarem no
Instagram @futuristicgrow, @tokisounds e
@azimovrecords, terão TODOS os meus
releases gratuitamente e em alta qualidade.
Esse é o Futuristic Grow. Plantas e vida num
cenário futucenário futuro onde amor e tecnologia
coexistem.

“

Futuristic Grow é o projeto de 
psytrance freeform de Henrique 
Jardim. O jovem produtor lança 
em breve o EP Growing People, 
que é uma grata surpresa para os 
ouvidos dos apreciadores de boa 
música orgânica e também do 
psytrance. psytrance. 

Temos vivido um grande mo-
mento nas produções do psy-
trance BR. Nossos artistas, que já 
vinham ganhando o mundo fa-
zendo um psy cheio de malemo-
lência típica brasileira, não tive-
ram sua criatividade abalada 
pela pandemia. Mesmo em meio 
às dificuldades impostas pelo 
distanciamento social, temos 
produções belíssimas em todas 
as vertentes do psytrance. E 
agora com Futuristic Grow, ga-
nhamos mais um representante 
de peso na cena psytrance livre 
de vertentes.

Foto de divulgação.

Futuristic Grow - Um passeio pelo psytrance freeform BR

https://www.instagram.com/futuristicgrow/
https://www.instagram.com/tokisounds/
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Um belo dia recebi uma ligação de um amigo com quem inclusive eu moro hoje. Ele ganhou um 
Macbook novo da empresa dele e resolveu investir na realização do meu sonho de produzir música 
me doando o seu Macbook usado. Fiquei maravilhado e disse que iria juntar uma grana pra voltar 
para o Brasil. Ele disse que estava comprando minha passagem para o dia seguinte. Chegando no 
aeroporto em São Paulo, estavam lá ele e a namorada Raiane para me receber com o Macbook 
numa sacola. Acho que é uma das cenas mais emblemáticas da minha vida. O meu sonho estava 
ali, numa sacola, e foi ali que começaram meus estudos e produções próprias na música eletrônica. 

EsseEsse mesmo amigo (Saulo Vallory) está hoje eternizado na capa do meu álbum, representando um 
jardineiro que rega e provê crescimento para o Futuristic Grow.

Desde então foi muito trabalho duro porém bem recompensado! Hoje já tenho 20 tracks prontas, 
mas estou lançando aos poucos. O EP Growing People traz parceria com Kadum, que sempre foi 
uma grande referência para o meu trabalho, com Psique, uma artista nacional que conta com apre-
sentações ao redor de todo o globo, inclusive no Ozora (Hungria) e fora essas, já tenho realizado 
colaborações com outros grandes nomes que me inspiram muito e isso é muito gratificante.

Como surgiu o interesse pelo psytrance freeform e suomisaundi? Quais são suas influências 
dentro e fora da música eletrônica?

Eu comecei a curtir música eletrônica a partir de um som bem comercial, como a maioria. 

OuviaOuvia muito Felguk, Electrixx, essa linha do Electro. Costumo dizer que certos tipos de som não 
foram feitos para serem apreciados no primeiro contato com a e-music; é necessário ter uma certa 
maturidade na audição e até mesmo experiências boas que proporcionem às pessoas ouvir novas 
referências. Como por exemplo no Jazz, as dissonâncias criadas propositalmente não costumam 
ser agradáveis para ouvidos que não tem o costume de ouvir isso. 

QuandoQuando ainda estava estudando na faculdade em Viçosa-MG, fui a um evento chamado ViJazz, 
onde pirei com toda aquela sonoridade refinada e cheia de swing, e pensei que um dia poderia 
agregar essa riqueza musical ao psytrance. Outra referência fortíssima pra mim foi o Ibitiblues, em 
Ibitipoca, também em MG. Sou apaixonado por jazz e blues.

JáJá morando em Portugal, aconteceu que um certo dia estava embriagado querendo um rolê de 
música eletrônica. Estávamos eu e um amigo e eu não tinha grandes pretensões, quando acaba-
mos parando numa boate onde estava rolando show do Parov Stelar – um grupo sensacional que 
mistura jazz e electro swing – e saí de lá em êxtase. Me lembro bem de ver dois caras de terno e 
gravata, um tocando piano e controlando os synths, outro tocando saxofone e uma mulher linda 
com um vestido de gala vermelho cantando. Eu logo pensei, quero fazer algo assim fora da caixi-
nha, inovador, elegante!

Guardo grandes influências de artistas dentro do psytrance: Mubali, Kadum, Terrafractyl, 
Kayros… e todos eles são um pouco fora da caixa à sua medida, tendo uma das vertentes do psy 
como pano de fundo, mas cheios de influências musicais densas. Tenho o prazer de estar em colla-
bs com alguns deles hoje em dia!

Capa do EP Growing People. Imagem: Divulgação.

Já se vão 5 anos desde o réveillon Nungara 
em que te conheci e aconteceu muita coisa! 
Conte-nos um pouco da trajetória do Futuris-
tic Grow nos últimos anos atuando como DJ 
set e live act.

O Futuristic Grow estreou no Nungara! Antes 
eu tocava como Garden. Sou parte do casting 
da francesa Ovni Records e da indiana Azimov 
Records – e é por ela que lançarei o meu álbum 
completo no fim do ano –  e, durante meus sets, 
sempre fiz questão de explorar somente o cast 
de artistas da gravadora e às vezes de amigos 
prpróximos com produções bacanas.

Durante a viagem para Portugal, estava juntan-
do grana pra comprar um Macbook, pois o meu 
laptop havia sido roubado. Porém, as condi-
ções em que eu vivia lá não eram tão favorá-
veis. Trabalhava fazendo os serviços que os por-
tugueses não queriam fazer, e de segunda a se-
gunda praticamente.

Hoje além de DJ e produtor de música eletrônica, trabalho na administração de uma casa/empresa 
onde moro aqui no Rio de Janeiro e estou prestes a lançar o meu primeiro EP chamado Growing 
People.  Estamos criando a gravadora Toki Sounds também, além de inúmeros outros projetos 
bem legais que vocês descobrirão em breve.
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Penso que o freeform é a liberdade das regras. Dentro do psy cabe tudo, desde que haja a maes-
tria do momento certo! Há um tempo o Nuccho (Necropsycho) colocou um tecnobrega em uma 
de suas tracks e mesmo sendo um som com característica distinta do que costumamos ouvir nas 
pistas, quando misturado com a importância daquele estilo pro povo daquela festa específica, 
principalmente devido a valorização da cultura regional, fez com que o povo fosse à loucura. 
Lembro bem de quando vi esse vídeo pela primeira vez. Como a grande maioria das coisas fora 
da caixa, me surpreendeu. 

Sabemos que o cenário brasileiro ainda não está antenado a essa linha de som. Porém eu acho 
que tem potencial inclusive para atrair pessoas que não gostam de psy, por exemplo. Você 
acredita que ainda vai acontecer um hype do estilo ou ficará nos redutos underground e de 
degustadores de música eletrônica?

AchoAcho totalmente possível acontecer. Aliás, penso que já está acontecendo, pois os maiores redu-
tos do psytrance no Brasil estão em São Paulo e redondezas, e a reação do público ao ouvir artistas 
freeform/freestyle como Dylalien, Fractal Cowboys, Greg on Earth, Mubali, Procs, etc é sempre 
muito intensa. Além do freeform propriamente, temos artistas batalhando pela difusão do Suomi-
saundi (Suomi) no Brasil.

Muitos ainda não conhecem, mas o Suomi nasceu como movimento musical psicodélico na Finlân-
dia, e encontrou respaldo em alguns outros países do mundo como o Japão, onde podemos en-
contrar gravadoras como as Nullzone Records e Adelic Records. Também é bem presente na 
Rússia, onde temos como referência as gravadoras Sound Kitchen Records e Hippie Killer Pro-
ductions, por exemplo. Em Israel o movimento é bastante forte também, apesar de não me recor-
dar de nenhuma gravadora específica do estilo.

Aqui no Brasil também não temos uma gravadora específica de Suomi, mas temos representantes 
da maior label do mundo no estilo: Random Records. Para comandar e gerenciar os projetos em 
território nacional, ficaram Juliana Siqueira (DJ Mielikki) e Matheus Bianchi (DJ Matheus), que foi 
um dos embaixadores do estilo no Brasil. Ele vem apresentando sets de suomi já há mais de uma 
década e também possui uma das maiores coleções de tracks dessa linha no mundo, além de 
prestar serviços de pós-produção e masterização para vários selos e gravadoras. Um dos desta-
ques de produção autoral nacional é o Hongos Longos, sendo um dos artistas mais respeitados 
do mundo no estilo.  do mundo no estilo.  

Tenho conhecido o movimento e as pessoas fui convidado a me apresentar no próximo evento 
Global Suomisaundi Gathering, promovido pela gravadora, com um DJ set especial de 2h de du-
ração. O evento está previsto para os dias 30 e 31 de outubro, talvez com acréscimo do dia 29, 
sendo uma edição especial de Halloween.

Falando um pouquinho mais sobre o festival online, o Global Suomisaundi Gathering já contou 
com a participação de artistas de 14 países e com uma média de público de 6 mil espectadores, 
sendo que a primeira edição atingiu 9 mil espectadores e o pico de 24 mil views.

Além disso, tenho investido também nos estudos do Suomi e vou lançar um EP do estilo até o fim 
do ano.

Como você define o público do Futuristic Grow, se é que isso é possível?

Todos eles são #forabolsonaro e tem muito amor no coração! Não aceito menos que isso.

““É uma coisa que recomendo a todos: planejar, executar e comemorar. Não se esqueçam de 
nenhum desses 3 pontos.” - Futuristic Grow.

Você se lembra de alguma apresentação inusitada ou marcante que queira contar ao público 
da Colors DJ?

ÚltimaÚltima festa que toquei, Galática Festival. Toquei 1h de live e 1:30h de DJ Set. Tinha acabado de 
chegar no RJ, e foi minha primeira apresentação no estado como Futuristic Grow. Fui muito elogia-
do, chegando a ganhar presentes da pista. As pessoas que me deram presentes se tornaram gran-
des amigos, pessoas que estão comigo em vários momentos da vida e quero levar pra sempre. In-
clusive recentemente vieram me visitar para comemorarmos a conclusão do EP Growing People. 
Foi marcante para mim pois planejei e executei com maestria o projeto, então a necessidade de 
comemorar veio. Dessa forma posso considerar que a conquista foi completa!

É uma coisa que recomendo a todos: planejar, executar e comemorar. Não se esqueçam de 
nenhum desses 3 pontos. 

Foram muitas conquistas além dessa, mas destaco a necessidade de fazer essas coisas com amor 
e transmitindo uma mensagem. Melhor do que o próprio ato de produzir música é conseguir me 
conectar às pessoas através dela.

Conseguimos transmitir mensagens, comunicar o que está na nossa alma, nos posicionar politicaConseguimos transmitir mensagens, comunicar o que está na nossa alma, nos posicionar politica-
mente e enquanto seres humanos. O Artwork da capa do Growing People inclusive saiu um pouco 
da estética normal do psytrance com seus fractais e geometrias e veio para o cartoon, onde eu 
consigo representar a diversidade de uma forma mais eficaz. Na música “A Sorte”, rola um sample 
de vocal da Pabllo Vittar e ela aparece representada também ali na capa. 
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Mande um recado para os fãs da Colors!

Queria passar uma filosofia de vida que aprendi na universidade de áudio: consistência é a chave.

Tem pessoas que nascem com o dom, outras conseguem se esforçar, e na maioria das vezes o es-
forço supera o dom.

Futuristic Grow. “
Tem pessoas que nascem com o dom, outras
conseguem se esforçar, e na maioria das vezes
o esforço supera o dom.“

Acredito que a música possa unir as pessoas, quebrar preconceitos e principalmente, fazer pensar 
sobre coisas que aprendemos nessa sociedade construída sobre esse modelo zoado de patriarca-
do. Fui obrigado a ler deboches sobre a presença da Pabllo Vittar na capa e eu sabia que seria 
assim. Nesse sentido, a arte alcança a emoção e a experiência, fazendo mudar pontos de vista e 
abrir diálogo em vez de se calar diante dos absurdos que acontecem ao nosso redor.

Pra essa ArtWork do EP tive o trabalho insano do Fábio Felício, que é um ilustrador foda, que faz 
trabalhos pra grandes empresas como Globo, Mercedes, Djonga e por aí vai. 

Dessa vez ele optou por fazer o trabalho para uma outra grande empreitada: o Futuristic Grow. 

Eu não entrei pra ser mediano e nem fazer um trabalho “legal”. Eu quero impactar vidas. 

Exato!Exato! Até porque quem almeja a carreira de DJ somente por status está começando errado. A 
não ser que você já tenha enfrentado todos os empecilhos que tem à frente de uma carreira de 
grande destaque que lhe dê muito dinheiro, o status não passa de ilusão. A maioria de nós DJ pre-
cisamos de outra fonte de renda, passamos perrengue e muitas vezes estamos longe da indepen-
dência financeira… Então o que nos move é sim o amor e a arte. A música precisa sim ter conexão, 
sentimento, transmitir alguma mensagem. Seja abrangendo temas, se posicionando politicamen-
te, abraçando causas, enfim.. a verdadeira arte toca o coração e não é só um apanhado de fórmu
las prontas.

Vou aproveitar pra contar uma novidade: a partir de 2021, todos que gravarem um vídeo plantan-
do uma árvore e me marcarem no Instagram @futuristicgrow, @tokisounds e @azimovrecords, 
terão TODOS os meus releases gratuitamente e em alta qualidade. Esse é o Futuristic Grow. Plan-
tas e vida num cenário futuro onde amor e tecnologia coexistem. 

Agora que estamos em vias de acabar o pesadelo da pandemia, nos diga: já tem agenda? 
Onde o público que já está devidamente imunizado pode encontrar o Futuristic Grow nos 
palcos Brasil afora nos próximos meses?

EstouEstou confirmado para o festival Pântano Digital – Regenesis, que ocorrerá nos dias 9 a 12 de ou-
tubro, aqui no RJ. O psytrance está prometendo um grande retorno pós-pandemia no estado do 
Rio de Janeiro. Após este festival, minhas datas estão abertas, finalmente após um longo período 
de inatividade das pistas e que também fiquei isolado sem tocar por opção própria, em nome da 
saúde e da minha própria consciência.
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REPORTAGEM DE:
rodrigo sobrinho

Uma carreira (qualquer uma) é como um túnel escuro, quando você olha pra frente, lááá na frente, 
bem distante, você enxerga seu sonho se realizando, mas logo abaixo de você não há chão pra 
você ir caminhando e chegar até lá.

Só há cimento e ferramentas para você mesmo construir esse caminho até o seu sonho.

Não se consegue olhar para os lados para se comparar com alguém, pois o túnel é fechado. 

Isso nos ajuda a ignorar o fato de que o túnel de alguns tem cimento mais qualificado, ferramentas 
mais nobres e principalmente mais tempo para construir esse chão. 

FaçaFaça no seu tempo, com o que você tem, sabendo onde vai chegar e visualizando isso sempre que 
possível. 

Consistência é a chave.

SOUNDCLOUD FUTURISTIC GROW

AUDIUS FUTURISTIC GROW

INSTAGRAM TOKISOUNDS

FUTURISTIC

https://soundcloud.com/futuristic-grow
https://audius.co/futuristicgrow
https://www.instagram.com/tokisounds/
http://futuristic.dj/
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Conforme fui frequentando as festas e com a ajuda da minha cara de pau nas redes sociais (rs), eu 
fui conhecendo cada vez mais pessoas da cena, e com o tempo e a minha insistência, as oportuni-
dades começaram a aparecer.

Assim como várias pessoas nesse uni-
verso, você fazia parte do público, 
sempre frequentando os eventos e pes-
quisando a respeito, e então você 
passou a trabalhar no meio. Como esse 
interesse surgiu e como ele foi se tor-
nando realidade?

Como eu disse anteriormente, desde 
bem jovem eu sempre tive interesse no 
mundo da noite. Com o tempo e com o 
contato com a música eletrônica, eu fui 
tendo cada vez mais certeza disso e fui 
buscando formas de tentar alguma ma-
neira de me envolver nesse mundo. E 
quandoquando eu comecei a frequentar as festas 
undergrounds, eu tive a certeza de que 
eu queria estar ali não só como público, 
mas também sendo parte do que faz 
tudo aquilo acontecer.

Foto de divulgação.

Primeiramente gostaríamos de agradecer por ter aceitado nosso convite. Vamos lá! Você é 
super envolvida com música, nota-se uma paixão. Como foi o início disso tudo, o momento em 
que esse interesse surgiu?

Olá, eu que agradeço a vocês pelo convite!

EuEu gosto muito de música desde criança, quando ouvia pop e etc. E com 11 anos eu já consumia 
música eletrônica. Conforme o tempo foi passando, o gosto e o interesse consequentemente 
foram aumentando. Quando era adolescente, um dos meus objetivos era ter a minha própria 
“balada” rs, então acredito que o desejo de trabalhar com a “noite” sempre existiu em mim.

Fale um pouco sobre como você começou a frequentar a cena underground.

EuEu frequento festas de música eletrônica desde 2009, mas se não me engano, o meu primeiro con-
tato com a cena underground mesmo foi em 2015. Quando comecei a consumir mais techno, e co-
meçar a pesquisar mais sobre, foi quando eu comecei a frequentar festas undergrounds. Eu 
sempre gostei de techno (e inclusive já tinha visto alguns artistas no Xxxperience Festival, por 
exemplo), mas como não tinha muitos amigos que curtiam, demorei um pouco para conhecer e 
começar a frequentar esse mundo no qual eu não me imagino sem hoje.

Letícia Magalhães começou a fazer 
parte do mundo underground da ma-
neira mais simples possível, frequentan-
do os rolês. Mas havia ali um desejo de 
colaborar com aquilo, fazer parte do 
movimento que faz esse mundo acon-
tecer.

Hoje ela está super envolvida com a 
cena brasileira, atuando como Booking 
Agent em duas agências, liderando sua 
própria label e desenvolvendo outros 
projetos que falaremos ao longo da en-
trevista. Confira agora esse bate-papo 
super especial!

Foto de divulgação.

Letícia Magalhães: “Um mundo no qual não vivo sem.”

https://www.instagram.com/p/B8__J5HJY2B/?utm_source=ig_embed&ig_rid=56b65e6b-922e-49a4-bb48-735b9135e4d8
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Em quais frentes você atua hoje na cena?

Hoje eu trabalho como Booking Agent em duas agências (Havona e Faceless), curadora do CON-
NECT (canal de podcasts/premieres/etc), curadora do programa A Hora Gótica na veneno.live 
(junto a Linda Green), PR Agent, e recentemente criei a minha própria label, focada em EBM, elec-
tro, industrial, etc, e que teve o seu primeiro lançamento no final de junho, a Die Die Die My Dar-
ling.

Sobre o seu trabalho nas agências, hoje a cena brasileira é grande, como tem sido a procura 
de artistas para o “casting” das mesmas?

Devido ao momento delicado que vivemos a procura pelos artistas das agências tem sido baixa. A 
perspectiva de que as coisas melhorem em poucos meses já fez algum movimento, mas ainda 
nada de concreto ou que se aproxime um pouco de como era antes.

ComoComo trabalho com alguns artistas internacionais também, acabam surgindo algumas datas para 
alguns em lugares que estão mais flexibilizados, como Estados Unidos por exemplo, mas sem dú-
vidas ainda está longe de ser o “normal”.

Quando o DJ deve estar vinculado à uma agência, desde o seu início ou quando o mesmo não 
conseguir mais administrar suas gigs?

NãoNão existe uma fórmula certa para isso, depende de diversos fatores, mas, na minha opinião, o 
momento ideal para um artista estar em uma agência de bookings é quando ele tem uma “carrei-
ra” para gerir. Ou seja, é ideal que o artista já esteja inserido no mercado, tenha “procura”, já 
tenha um público o acompanhando e consumindo sua música e já tenha despertado o interesse 
de promotores.  Não que isso seja uma regra, claro, há diversos casos em que o artista ingressa 
em uma agência desde o início de sua carreira, mas normalmente funciona assim.

A administração da agenda do artista pela agência, lhe garante gigs ou o mesmo tem que 
fazer o contato com as festas e afins?

Quando um artista está em uma agência, o responsável pela agenda do mesmo é o seu agente e 
quem deve cuidar de suas datas é ele. Porém, o fato de estar em uma agência de bookings não 
garante gigs a ninguém. O que vai determinar o interesse pelo artista, muito além de quem cuida 
de suas datas, é a qualidade do trabalho exercido pelo mesmo e o que ele faz para se manter “re-
levante” no mercado.

Como vem sendo conduzir a sua label “Die Die Die My Darling”? Você conta com ajuda ou faz 
o trampo sozinha? Vem enfrentando muitos desafios?

Tem sido uma experiência totalmente nova, porém muito interessante.  Como é uma label nova e 
nós só tivemos um release até o momento, não surgiram muitos desafios grandes, mas não tenho 
dúvidas que ao longo de nossa trajetória muitos surjam, rs.

A Die Die Die My Darling foi idealizada por mim e pelo A Die Die Die My Darling foi idealizada por mim e pelo MVQX no ano passado, mas devido a as-
suntos pessoais, ele resolveu sair para focar em outras coisas mais urgentes para ele no momento. 
Desde então, eu estava tocando a label sozinha, mas recentemente o Martinelli aceitou se juntar 
a mim nessa aventura e os próximos lançamentos serão cuidados por nós dois.

Letícia Magalhães. Foto: Reprodução/Instagram.

https://www.instagram.com/havona.art/
https://www.instagram.com/faceless.agency/
https://www.instagram.com/con_nectch/
https://www.instagram.com/horagotica/
https://www.instagram.com/diediediemydarlingmusic/
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Reportagem de:
Tiago Jeronimo

Você integra a equipe do Connect, coletivo que trabalha com diferentes podcasts, nele você 
é responsável pelo Disorder. Fale um pouco do podcast e como é feita a curadoria?

O Disorder é um podcast voltado a sonoridades mais “sombrias”, como Techno, Industrial, Acid, 
Electro, EBM, Post Punk, Dark Wave, etc. É bem diversificado, tanto em relação ao estilo sonoro, 
quanto em relação aos artistas. Já recebi diversos artistas do mundo todo, e busco através dele 
mostrar o trabalho de artistas que eu acompanho e acredito que combinem com a estética do po-
dcast.

Para finalizar, fale um pouco sobre o seu programa “A Hora Gótica”.

O A Hora Gótica é um programa quinzenal que eu tenho junto com a Linda Green, na veneno.li-
ve. É um programa super divertido e que nasceu de um convite da Linda após um match de gostos 
musicais entre nós. Como diz a nossa descrição, é um programa dedicado a quem é “dark de cora-
ção” rs. A sua essência é mais voltada a música gótica, melancólica e sombria. Ao longo desse 
tempo já recebemos mais de 16 artistas de diversos lugares do continente americano.

Uma grande parcela de DJs tem também pro-
duzido suas próprias tracks, qual a sua dica 
para uma grande massa de DJ/Produtores 
que tem produzido material e não tem visibi-
lidade?

A primeira dica é não desistir. Persista, mesmo 
que muitas vezes as portas se fechem para 
você. Mantenha-se aperfeiçoando o seu traba-
lho constantemente, invista na sua carreira e 
seja sempre profissional. Busque boas colabo-
rações.

Gere conteúdo relevante, seja em podcasts, 
produções e etc., e invista na “promoção” do 
mesmo. Existem diversos artistas que possuem 
um trabalho incrível e não tem o devido reco-
nhecimento porque o mesmo não alcançou 
muitas pessoas.

Foto de divulgação.

https://soundcloud.com/connectch/disorder-127
https://www.instagram.com/horagotica/
https://www.instagram.com/akalindagreen/
https://www.instagram.com/veneno.live/


Nº
 0
01
2

O PILAR DA CULTURA PSYTRANCE
APÓS A MORTE DE ARTISTAS
COMO SPACE TRIBE

SPACE OLLI



50

Olhe, sendo bem honesta. Esses termos que envolvem tabus: sexo, fetiche, casamento entre 
outros, eu sempre relacionava intrinsecamente um ideal de putaria, promiscuidade no entendi-
mento de cada um deles. Assuntos escorpianos que são comumente mal interpretados em sua to-
talidade.

O arquétipo escorpiano reflete sobre assuntos da hipoderme (camada mais profunda da pele), ou 
da rocha matriz (camada mais profunda do solo), e eles normalmente não são bem falados. Crendi-
ces, achismos, condenações são normalmente vinculadas a assuntos profundos.

E todo esse papo para dizer que: toda existência travesty (e quando eu digo travesty, NÃO me 
refiro às mulheres trans, transfeminilidade) é profunda, intensa, sofrida emocional ou fisicamente. 
Toda travesty sofre antes de ficar bonita e plena, ponto. Mas por quê isso?

Por quê toda travesty tem que sofrer? Por que não apenas se identificar como travesty e virar uma 
borboleta, uma sereia? Porque toda lagarta entra num casulo antes de sair e quando se torna bor-
boleta tem poucos dias de vida. Porque toda sereia é caçada ou é considerada existência mitológi-
ca (invisibilizada).

A mesma linha de pensamento funciona para travestys: quando viramos borboletas ou sereias 
somos invisibilizadas, cada vez mais alvejadas, requeridas, invejadas… Porque a liberdade existen-
cial da travesty/sereia/borboleta não conforma/concorda com o Capitalismo Colonial herdado 
pela nossa colônia desgovernada.

O fetiche, então, não apenas ronda uma questão hipersexual de corpos de existências femininas 
que se assemelham a corpos biologicamente masculinos. Ele ronda a morte desses corpos 
também.

Pessoas cisgêneras que não têm acesso a pessoas trans em seu cotidiano, seja mulher trans, 
homens trans, pessoas não bináries ou até travestys normalmente só acessam por notícias de TV 
ou de Internet (quando o assunto bomba). Essas notícias comumente revelam que uma traves-
ty/mulher trans foi assassinada de alguma forma bruta, intensa, desumanizada. E essas mesmas 
pessoas cisgêneras comentam no máximo um: “que pena”, “que deus O tenha”, “tão NOVO, 
né?”. Isso quando não agregam ao fato do assassinato comentários travestifóbicos ou transfóbicos 
estruturais: “quem mandou escolher essa vida”, “mas ELE trabalhava na rua, fazer o quê?”. Ou 
seja,seja, a cisgeneridade se conforma com nossa morte. É apenas um fetiche de desconforto o proces-
so de desencarne de uma travesty.*

*Pronomes masculinos foram designados às existências femininas supracitadas para evidenciar a 
transfobia estrutural comum de pessoas cisgêneras que não têm acesso a existências dissidentes 
em seu cotidiano.

É em escala nacional porque só falo do Brasil, não importa o estado, cidade, se é interior ou capi-
tal. O fetiche é estruturado e não é individualmente consciente, ele faz parte de um consciente co-
letivo transfóbico/travestifóbico.

Fetichização
travesty
em escala
nacional
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Kukua Dada:
colunista vozes.

Entendam: a cisgeneridade, no geral, não se representa na transgeneridade, o que torna proces-
sos empáticos mais difíceis e tortuosos. Então, uma pessoa cis que nunca conversou com uma tra-
vesty não vai sentir remorso, tristeza, irritação verdadeira quando saber que uma morreu, seja em 
sua cidade ou em outra longínqua. Além do fato do termo travesty ser abominável aos ouvidos cis-
gêneros até hoje, e estamos em 2021…

A ressignificação da minha existência AOS OLHOS CISGÊNEROS é urgente, além de emergente. 
A responsabilização das mortes travestys pela cisgeneridade também é urgente, além de insurgen-
te e incabível ao olhos da mesma cisgeneridade.

Mesmo uma pessoa cis nunca tendo visto pessoalmente uma travesty, ela contém responsabilida-
de quando essa mesma travesty é assassinada por uma pessoa cisgênera como ela. A “ignorância” 
de não saber sobre travestys não é argumento para falta de responsabilidade, mas sim, desculpa 
para manutenção das mortes. Portanto, mesmo que “ignorante” da minha existência, você, cis que 
me lê, é conivente, sim, pela minha morte quando você não age em minha vida, quando você não 
soma no meu corre, ou, no mínimo do mínimo, não me pergunta como estou. 

Se tal conivência fosse legislada, raros cisgêneros não seriam culpados e julgados por transfobia 
estrutural. Essa é uma realidade político social ATUAL: fechar os olhos, fingir que não tem a ver 
contigo é também um ato político contrário à VIDA de travestys (uma vez que a maioria das traves-
tys nem vida tem, apenas SOBREVIDAS).
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O reconhecimento político e social de diversas identidades de gênero garante o respeito à digni-
dade humana, à intimidade, à liberdade e à cidadania. É impossível existir dignidade humana 
quando uma parcela da população está sujeita a preconceitos, por não ter suas identidades e ex-
pressões respeitadas, e, como consequência, é marginalizada. O não reconhecimento dessas pes-
soas dificulta o acesso a direitos básicos, como saúde, educação e trabalho, e dá margem a violên-
cias constantes.

Mas quem são todas essas pessoas representadas pelas siglas LGBTQIAP+? Bom, antes que o mo-
vimento LGBTQIAP+ ganhasse a força que ele tem hoje, a sociedade utilizava diversas palavras 
ofensivas para se referir a qualquer pessoa que transgredisse às normas cisgênero e hetero, exem-
plos como “invertidos”, “subversivos”, “bichas”, “sapatão”, “traveco” entre outras – dentre as 
quais, algumas se tornaram palavras de orgulho, subvertendo seu significado inicial, como é o caso 
de “Bicha”, ou no inglês: “Fag” ou “Queer”, que significava estranho e passou a representar todas 
as pessoas “estranhas” à lógica binária de gênero; enquanto outras, são consideradas extrema
mente ofensivas e deveriam ser excluídas do nosso vocabulário, como, por exemplo, “Traveco”, 
entre outras maneiras violentas e preconceituosas de se referir às pessoas Trans e Travestis.

Lésbicas

A primeira sigla se refere às mulheres homossexuais, o termo remete à Grécia antiga. A Ilha de 
Lesbos era conhecida por sua predominância das mulheres, a mais famosa entre elas, a poetisa 
Safo que retratava o amor entre mulheres. Em 2008, a Associação da Parada do Orgulho GLBT 
(APOGLBT) alterou a sigla para LGBT, a fim de promover maior visibilidade às lésbicas no movi-
mento e também de padronizar o nome do protesto com os de outros países, adotando o nome 
Parada do Orgulho LGBT.

Gays

EmboraEmbora o termo possa ser usado para se referir a todos os homossexuais independente do gênero, 
convencionou-se com o tempo para se referirem aos homossexuais masculinos.

Bissexuais

EnquantoEnquanto que heterossexual sente atração pelo gênero oposto e homossexual sente atração pelo 
mesmo gênero, bissexuais são pessoas que se sentem atraídas por ambos os sexos, podendo estar 
numa relação hetero, homo ou poliamorista. Importante ressaltar que só é possível considerar bis-
sexual dentro de uma lógica binária, em que a pessoa se identifica como um gênero e sente atra-
ção pelo gênero feminino ou masculino.

A DIVERSIDADE
LGBTQIAP+
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Carla Baker:
colunista vozes.

Trans e Travestis

AA Sigla T abrange todas as pessoas  que não se encontram em conformidade com a norma do sexo 
biológico XX e XY com as expressões de gênero masculino e feminino, podendo se identificar com 
um gênero diferente do sexo biológico, ambos ao mesmo tempo ou nenhum. Esse grupo enfrenta 
duros preconceitos da sociedade em geral no mundo todo. As Travestis compõem um gênero bas-
tante específico no Brasil, uma vez que podem estar além do que é ser uma mulher ou um homem, 
mas sim um terceiro sexo. Devido à diversas violências, ameaças, abandono familiar e ausência de 
oportunidades no mercado de trabalho, muitas são empurradas à marginalidade e recebendo um 
estigmaestigma negativo da sociedade, nossa maior luta hoje dentro do movimento é buscar novas reali-
dades a essas pessoas.

Queer

Como mencionamos antes, assim como o termo “Travesti”, a palavra Queer surge de uma subver-
são do movimento LGBTQIAP+ diante de uma palavra antes ofensiva, que agora toma pra si um 
significado de orgulho e resistência. Em tradução literal, “estranho” ou o equivalente no português 
do Brasil “Bixa”, o termo Queer é usado para definir todas as expressões de gênero que fogem da 
cisnormatividade

Intersexo

A Sigla I se refere às pessoas intersexo que apresentam uma configuração ideológica além do XX 
e XY, que embora nos pareça incomum, não é rara, visto que não existe apenas esses dois tipos na 
natureza e não seria diferente nos seres humanos. O que acontece é que muitas vezes um dos 
sexos é escolhido e as outras características são amputadas ou escondidas numa tentativa de en-
quadrar numa catalogação binária. Os Jogos Olímpicos há muito tempo encontram dificuldades 
em definir exatamente quem deve competir nos jogos masculinos ou femininos, devido à enorme 
diversidade de características que nossos corpos podem apresentar, principalmente nas pessoas 
Intersexo.Intersexo.

Assexuais

Os Assexuais são pessoas que não se sentem pressionadas a estabelecer uma relação sexual com 
outra pessoa, mas não é necessariamente uma regra. Cada pessoa é única e estabelece o nível de 
intimidade para outras pessoas sobre seu corpo, podendo se relacionar afetuosamente ou não, 
com sexo ou não.

Panssexuais

Assim como os bissexuais, os panssexuais podem sentir atração por não apenas ambos masculino 
e femino mas todos os outros, uma vez que nem o panssexual se considera numa lógica binária, 
como também não apresenta uma preferência de gênero definida como no caso dos bissexuais.

+

PorPor fim, acrescenta-se o símbolo de + (mais) para englobar todas os outros possíveis situações de 
gênero e sexualidade que possam surgir, para muitos essa multiplicidade de subgrupos pode pare-
cer confuso, mas estamos vivendo exatamente um momento de descobertas e aberturas para 
novas possibilidades de nos compreender e se relacionar com o outro. Se numa utopia essas ques-
tões forem superadas, fazendo desnecessárias essas classificações, no momento de agora é impor-
tante para que cada pessoa LGBTQIAP+ entenda que não está sozinha, e não há nada de errado 
em ser quem ela é.

Ainda que diversos avanços fossem registrados desde que a OMS decidiu excluir a homossexuali-
dade da classificação como doença, o ativismo pelos direitos LGBTQIAP+ deve se manter constan-
te. Uma recente tentativa de retirada de direitos está materializada no PL 504, proposto em 2020 
pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que visa proibir propagandas que abordem 
temas relacionados a gênero e sexualidade, classificando-os como “práticas danosas” e “influên-
cia inadequada para crianças”. Essa proposta tem influenciado iniciativas semelhantes em assem-
bleias legislativas de outros estados, como as do Espírito Santo, Ceará e Pernambuco. 

JUNTES por mais RESPEITO!

Siga nossas redes sociais: @lgbtqiregional   @carla.baker.oficial

https://www.instagram.com/lgbtqiregional/
https://www.instagram.com/carla.baker.oficial/
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Rodrigo Sobrinho

A partida repentina de Olli foi um baque para toda a comunidade mundial do psytrance. Suas me-
lodias mágicas, emocionantes e cheias de vigor vão ficar sempre na nossa memória, assim como a 
paixão pela vida demonstrada em suas performances.

Lembro muito bem de sua última apresentação aqui em Vitória, onde ele incendiou uma pista intei-
ra com sua energia e carisma inconfundíveis.

Seu trabalho sem dúvida é um legado sonoro e estético da psicodelia, remonta ao brilho dos 
tempos de Woodstock e nos faz continuar a sonhar com um mundo melhor. Onde estiver Olli, 
tenho certeza que todas as cores vibrantes o cercam. Quanto a nós, fica a saudade e a honra de po-
dermos ainda desfrutar de sua música e sua doce influência em nossa história.
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Paula Simioni

Parabéns pela matéria sobre o Space Tribe, ficou muito forte e sensível! Olli com certeza nos 
deixou um grande legado, e cada apresentação dele sempre foi única e muito marcante! Já o assis-
ti tocando no altar de uma catedral londrina, cheia de punks, góticos e pessoas coloridas dançando 
juntas e felizes. Acredito que como tudo na vida o trance passou por diversas transformações… 
tivemos os clubbers, cybermanos, dreadlocks, hippies, a turma do preto e hoje penso que cada um 
é livre pra viver e experimentar o trance da forma que se sentir mais confortável… ainda vemos 
muita cor e brilhos nas festas que misturam diversas linhas de trance, e cada vez mais com a tecno-
logia essas vestimentas e acessórios estão se tornando ainda mais futuristas… o que espero de co-
ração é que essa mistura doida nunca perca sua magia!
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Uma grande lacuna

MinhaMinha opinião é que perderemos o maior templo do tribal House no 
Brasil. Mesmo a The Week tendo passado por uma transição no quesito 
sonoridade, era uma grande referência. Mas acredito que virá uma nova 
fase com o TNW, e temos uma grande possibilidade de ser resgatado a 
cultura club, os long sets, a diversidade na música dentro da nossa cena. 
Trabalhei como DJ na The Week em 2015 e foi um grande aprendizado, 
pude estar no line up com grandes nomes como Offer, Rosabel, entre 
outoutros que sempre foram referência pra mim e para muitos DJs. Espero 
que venha uma nova fase, e que seja positivo para todos nós da cena.Allison

Nunes

Mais um Label se apaga

Infelizmente vemos mais uma casa se fechar, presenciamos mais uma vez 
o descaso do poder público com um mercado que também o sustenta 
ruir por falta de planejamento e cooperação, a hipocrisia tomou conta do 
país nesta pandemia, pois vimos o mesmo governo que proíbe eventos 
musicais incentivando eventos esportivos a acontecerem.

NãoNão foi feito nada para melhorar a segurança no transporte público com 
seus ônibus e vagões, que foram tidos como essenciais, porém testemu-
nhamos todos os dias a superlotação dos mesmos que por motivos eco-
nômicos, tiveram redução de frotas e de Staff. A implementação da cam-
panha de vacinação também seria um caso a parte para se comentar.

Mas me atendo ao foco do assunto vejo nosso mercado desaparecer 
paulatinamente assim como nossa população se reduz a cada dia. Triste 
ver uma empresa que já gerou tanto emprego e sustentou tantas famílias 
chegar nesse ponto, ver uma referência como a casa The Week fechar, 
não é somente ver um Label apagar suas luzes, é ver uma quantidade ra-
zoável de pessoas perderem seu meio de vida, que era suportado por 
uma empresa que estava no auge de seu funcionamento.

Enquanto festas clandestinas brotam a cada final de semana com o aval 
pago de uma fiscalização corrupta que não coíbe uma atividade de ser 
executada se atendo aos protocolos estabelecidos, por benefício econô-
mico, empresas sérias e pagadoras de 

impostos fecham por não conseguirem se manter, e assim nosso merca-
do fica cada vez mais pobre, os profissionais desse setor são colocados 
em segundo plano ao passo que em outros países como Israel e Austrália 
o mercado ganha um novo suspiro após um longo período tendo sido 
amparados por seus respectivos governos.

Por fim resta-nos ter esperança de que essa guerra acabe logo e de dias 

Igor Sá
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Uma nova fase

O fechamento da The Week SP é uma grande perda pra noite paulistana 
e nossa cena Tribal. Um Club com essa importância e com tanta referên-
cia para todos nós, para o público e também para os profissionais, irá 
deixar uma grande lacuna.

Essa pandemia veio infelizmente pra nos deixar órfãos de grandes Clubs 
em SP.

Dam Maia
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