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com gente do Brasil todo pe-
dindo show deles. E o Nobat,
cujos novos singles mostram
um redirecionamento comple-
to do trabalho autoral dele”.

Para Leo Moraes, vocalista
da banda Valsa Binária, o que
diferencia o momento atual de
outras épocas é a qualidade
dos materiais. “Anos atrás, a ce-
na tinha muita produção, mas
num nível precário. Hoje, te-
mos trabalhos artisticamente
mais consistentes, com muita
qualidade”, pontua. “A cena
amadureceu na última década.
Diferente daquela época de res-
saca com o fim das gravadoras,
que deixou o meio artístico con-
fuso, hoje a maneira de traba-
lhar está mais clara”, defende o
músico, que também é proprie-
tário da casa de shows A Autên-
tica, dedicada a bandas que
produzem material autoral.
Dentre os destaques da cena
atual, Moraes também cita Lu-
pe de Lupe e Nobat, além dos
grupos Aldan e Zonbizarro.

Discotecário e dono do se-
lo Vinyl Land Records, Luiz Va-
lente concorda que a cena vi-
ve um bom momento. “Na últi-
ma semana houve, por exem-
plo, os lançamentos de Iconili
e Gustavito, que são expoen-
tes dessa fase”, lembra. “Pela
Vinyl Land, vão sair dois com-
pactos com tiragens mínimas
do Hot Apocalypse e do Dom
Pepo”, conta Valente.

DIFICULDADES. Apesar da agita-

ção artística, Valente lembra
que a música independente
ainda sofre com antigas difi-
culdades. “A cena fica muito
restrita a Belo Horizonte. As
bandas do interior não che-
gam aqui, e as bandas daqui
não saem da cidade”, afirma.
“Você vê no próprio post, por
exemplo. Quais bandas cita-
das ali conseguiram estourar,
circular o Brasil? É um cami-
nho difícil de trilhar, um desa-
fio muito grande bancar a coi-
sa de forma independente
mesmo. O circuito vai se reno-
vando, mas está longe de ser
sustentável”, lamenta.

Para Luciano Vianna, o
mercado também não está em
consonância com a demanda.
“As bandas ainda dependem
de verba pública, de Lei de In-
centivo, seja para lançar um
disco ou para tocar num festi-
val”, pontua. O produtor tam-
bém diz que muitas bandas
têm dificuldade de empreen-
der – e dá dicas. “Os grupos de-
vem se esforçar para fazer um
material legal de divulgação,
para apresentar ao público, a
compradores do show, a orga-
nizadores de festivais”, diz.
“Outra coisa é ter consistência
artística. Começar a circular
quando o show estiver amarra-
do, com repertório bem cons-
truído. Com uma oferta tão
grande, se você ouve uma ban-
da e não gosta, dificilmente
dará outra chance”.

Vendo a lista do post, sele-
cionei sete bandas e artistas
que eu ainda não tinha parado
para ouvir – um critério total-
mente subjetivo, sem inten-
ção de apontar quem é melhor
ou pior, mas tão somente apre-
sentar novos sons ao leitor. As
outras 97 bandas você confere
na coluna Prata da Casa, publi-
cada toda segunda-feira, na
página 5 do Magazine.
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Douglas Din

IGOR MAROTTI/DIVULGAÇÃO

MAURO ZOCKRATTO/DIVULGAÇÃO

PAOLLA RODRIGUES/DIVULGAÇÃO

Efervescência mineira

ainda dependem de
de Lei de Incentivo,

lançar um disco ou para
festival”

cultural e coorganizador do

Lupe de Lupe
É difícil achar uma lista de
melhores discos de 2014
que não contemple o
álbum duplo “Quarup”,
terceiro trabalho do
quarteto mineiro Lupe de
Lupe. Formada em 2011, a
banda resgata a política
punk do faça você mesmo
com gravações caseiras,
cruas e sujas que dão o
tom do indie rock com
pitadas contemporâneas
criado pelos músicos
Vítor Bauer, Renan
Benini, Cícero Nogueira
e Gustavo Scholz.
www.lupedelupe.com.br

ProjetoSaravá
Formado em 2008, o
Projeto Saravá trabalha
com ritmos brasileiros
como samba, choro,
frevo e baião. Em 2012,
o grupo – que conta
com PG Rocha, Renato
Muringa, Leo Assunção,
Felipe Bastos e Marcela
Nunes – lançou o EP
“Geraizêro do Arraiá”.
Depois de realizar um
intercâmbio cultural na
Índia, o trio produz seu
primeiro disco cheio.
www.facebook.com/
projetosaravá

Mentol
Desde 2007 na estrada, o
trio de blues rock lançou,
em 2013, o primeiro EP,
homônimo. Com seis
faixas, o disco foi mixado
nos Estados Unidos pelo
engenheiro Brian ‘Big
Bass’ Gardner, que já
trabalhou com clássicos
como Creedence, Jefferson
Airplane, Queens of the
Stone Age e Kiss. O Mentol
é formado por Ricardo
Machado (voz e baixo),
Thiago Leão (guitarra) e
Flávio Freitas (bateria).
www.mentoltrio.com.br

UARLEN VALÉRIO 25/01/2014

A Autêntica. “Que-
remos que a casa
vire um ponto de
encontro dos músi-
cos de BH”, afirma
o proprietário Leo
Moraes

RODRIGO VALENTE/DIVULGAÇÃO

Das batalhas de
freestyle do Duelo de
MCs, surgiu Douglas
Din, um dos grandes
destaques do rap
contemporâneo feito
em Minas Gerais. Em
2014, o rapper lançou
seu primeiro disco
autoral, intitulado
“Causa Mor”, recheado
de contestações
políticas e beats bem
produzidos. Din acaba
de lançar seu segundo
disco, “Ensurdecedor”.
www.facebook.com/
douglasdinoficial
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