
Teach Me Tiger

¬ LUCAS BUZATTI

¬Os dias da primeira quinze-
na de março que antecederam
as manifestações favoráveis e
contrárias à presidente Dilma
Rousseff transformaram nova-
mente as redes sociais em cam-
po de batalha. Instaurou-se
uma espécie de flashback nau-
seante das eleições de 2014,
que passou como um trator por
cima de amizades virtuais en-
tre pessoas de diferentes posi-
ções políticas. Farto de ler e par-
ticipar de discussões entre “pe-
tralhas” e “coxinhas”, pensei:
“Nada melhor que a música pa-
ra quebrar esse clima de hostili-
dade”. Assim, fiz um post des-
pretensioso no Facebook, pe-
dindo dicas de bandas mineiras
da cena independente. É que,
desde fevereiro, o Magazine
conta com um espaço semanal
dedicado à cosa nostra musi-
cal, a coluna Prata da Casa.

Claro que, além de romper
com a polarização política
agressiva que se alastrou no
meu feed, o post tinha inten-
ção, ainda que incipiente, de
montar uma espécie de banco
de dados de grupos de Minas
Gerais. Afinal, por cobrir músi-
ca há alguns anos, congrego na
rede músicos, jornalistas, pro-
dutores culturais e leitores
que, como eu, estão ligados
nas novidades dessa eferves-
cente cena.

Confesso, porém, que não
esperava tantas sugestões: 104
bandas e artistas, sugeridos por
mais de 50 amigos. Os gêneros,
então, eram os mais diversos:
rock, samba, metal, hardcore,
rap, reggae, MPB, percussão,
funk, música cubana, pop, ins-
trumental, jazz e chorinho. Fa-
zendo as contas, constatei que
tínhamos bandas para mais de
dois anos de coluna. Assim, o
que era um pedido de suges-
tões apaziguador acabou viran-

do a pauta que rendeu esta re-
portagem.

A CENA ESQUENTOU? “Essa explo-
são de bandas acontece em ci-
clos. Sempre que uma fica em
destaque, acaba puxando as
outras. Em 2010, trabalhei
com festivais que tinham va-
gas por inscrição. Em uma
ocasião, esperávamos de 50 a
80 bandas, e apareceram
300. Era a época em que ban-
das como Graveola e Dead Lo-
vers estavam em evidência”,
afirma Luciano Vianna, pro-
dutor musical e um dos cura-
dores do festival Transborda.

Ele conta que a efervescên-
cia musical torna o trabalho
de curadoria ainda mais difí-
cil. “No caso do Transborda, é
um processo complicado, pois
tentamos contemplar artistas
mineiros que têm trabalhos só-
lidos e outros que estão come-
çando, além de trazer bandas
de outros Estados. Isso sem
privilegiar nenhuma estética
musical. Nosso único direcio-
namento é ser bom”, explica.

Vianna cita bandas e artis-
tas que considera os princi-
pais nomes do momento.
“Tem o Dibigode, que acaba
de lançar disco novo e vai fa-
zer turnê pelo Brasil, e o Câme-
ra, que vai tocar no Primavera
Sound. Tem o Muñoz, banda
de Uberlândia que está come-
çando a abrir novas frontei-
ras, e a Lupe de Lupe, que tem
uma mobilização gigante,
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Efervescência

“As bandas ainda dependem
verba pública, de Lei
seja para lançar um
tocar num festival”

Luciano Vianna, produtor cultural
festival Transborda

TremBemDitos
O quarteto de Belo
Horizonte faz, desde
2008, um som psicodélico
e experimental que
passeia entre o rock’n’roll
e a nova música mineira
contemporânea. O
primeiro disco do grupo,
“Mistério Mineral" (2013),
conta com participações
de nomes da cena de BH,
como o MC Roger Deff.
TremBemDitos é formado
por Othon Saboia, Ricardo
Augusto, Thiago Alves e
Vinícius Brandão.
www.trembemditos.com.br

Radicados em BH, o
belga Yannick Falisse e a
paulistana Chris Martins
formam o Teach Me Tiger.
O duo mistura influências
eletrônicas e do indie rock,
e lançou o primeiro EP,
homônimo, em 2013. Ao
mesmo tempo maduro e
despretensioso, o som
passeia por ambientes que
vão do pop ao sombrio, do
fácil ao complexo. O novo
álbum deve ser lançado
ainda neste mês.
www.teachmetigertiger.com
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Belo Horizonte ficou órfã
de casas de shows de mé-
dio porte, que abriguem
shows de bandas indepen-
dentes. “O Music Hall é
grande demais para esses
eventos, já o Baixo Centro
Cultural, a Benfeitoria e
outros que apoiam a cena,
não têm muito espaço”, co-
menta o DJ Luiz Valente,
proprietário do selo Vinyl
Land Records.

Pensando em preen-
cher essa lacuna, o músico
e empreendedor Leo Mo-
raes abriu, em fevereiro, a

casa de shows A Autêntica,
direcionada às produções lo-
cais. “A falta de bons lugares
para tocar é uma cobrança
antiga da cena, e a casa sur-
ge para tentar resolver esse
gargalo”, diz. “A casas que
abriam espaço para a músi-
ca autoral em Belo Horizon-
te eram mais precárias. Nos-
sa ideia é oferecer um espa-
ço com bons equipamentos
e infraestrutura ideal para a
realização de shows”, conta.

Moraes também defende
que a integração entre os di-
ferentes circuitos ajuda a fo-
mentar a música indepen-
dente. “A cena ainda é bem

fragmentada em gêneros.
Tem a turma da MPB, do
samba, da música instru-
mental, do hardcore. Quere-
mos contemplar todas e, por
isso, estamos chamando o
pessoal de cada circuito para
planejar conosco, fazendo
uma curadoria compartilha-
da com os próprios artistas.
Queremos que a casa tam-
bém seja um ponto de encon-
tro dos músicos”, conta.

Segundo Moraes, A Au-
têntica quer proporcionar,
antes de tudo, noites diverti-
das para o público. “A coisa
do cover ficou muito forte
em BH, porque a pessoa já sa-

be o que vai ouvir. Temos
que desconstruir isso, estar
aberto às novidades. Mesmo
que a banda não seja do seu
estilo favorito, será uma ban-
da bem preparada”, defende.

Quem tiver interesse em
se apresentar na casa pode
enviar mensagens pela
fanpage no Facebook ou
procurar Leo Moraes no es-
tabelecimento. “Estamos
dando preferência àqueles
quem vêm até a casa bater
um papo”, sugere. A Autênti-
ca fica na rua Alagoas,
1.172, no Funcionários, e
funciona de terça a sábado,
a partir das 18h.

Música
O trio de pop rock surgiu
em 2007, e é formado por
Adriano Queiroga (voz,
guitarra e violão), Lucas
Ucá (voz, violão e Ukulelê)
e Rafael Costa Val (guitarra
e bandolim). A banda tem
dois trabalhos na bagagem
– o EP “Pré” (2007) e o
disco “Amanhecei-vos”
(2012) –, e prepara o
próximo álbum, que terá
uma versão rock de
“Construção/Deus lhe
Pague”, de Chico Buarque,
e deve sair em abril.
www.ledjembergs.com.br
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