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ROCK IN RIO

Tudo sobre o som de um dos
maiores festivais do planeta
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de siste

Festival de luzes no Rock in Rio • O melhor da Lighting Week e da Expomusic
Direção de fotografia: corrigindo olheiras com maquiagem, luz, cor e filtros
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Recompensa

cOLABORARAM NESTA EDIÇÃO
christ, cristiano Moura, Daniel Raizer, Enrico
De Paoli, Farlley Derze, Léo Miranda, Lucas
Ramos, Omid Bürgin e Renato Muñoz.

Deu trabalho, foi intenso, mas valeu a pena: cobrir Expomusic/Lighting
Week e Rock in Rio é tão árduo quanto delicioso. Quais os principais produtos? E as novidades da feira? E como é levar tanto som para tanta
gente? Tecnicamente falando, como isso é possíbel? Obter respostas para
essas perguntas leva tempo, pode fazer a voz sumir (meu caso ao final
da Expomusic), mas, no fim, quando está tudo no papel (ok, eu sei, na
tela...), a sensação de dever cumprido é sensacional. E poder passar isso
a você, leitor, é uma recompensa daquelas.
Então aproveite, porque o que não falta nessa AM&T é informação! Nessas
páginas impressas que você tem nas mãos (ok, eu sei, podem também ser as
páginas não-impressas de nossa revista digital) é possível encontrar quatro
coberturas bem legais e completas sobre os referidos eventos, uma vez que o
caderno Luz & Cena também mostra o lado luminoso das feiras e do festival.
Nessa AM&T 266 você também encontra mais uma edição da série de Renato Muñoz sobre as partes de um sistema de sonorização para a sua coluna
Notícias do Front. Agora é a vez de falar sobre gerenciadores de sistemas, e
para isso ele apresenta origens, tipos, o processo em si de gerenciamento,
dificuldades existentes e, por fim, imagina o futuro destes equipamentos.
Terminando o texto, fica a vontade de saber o que vem por aí. Você ainda leu
esse, mas, sim, que chegue logo o próximo Notícias do Front!
Outros destaques são os diferentes tipos de microfones para o seu home
studio, em evidência na seção Em Casa; a parte dois do texto sobre medição
acústica e curvas de critérios de ruído, apresentado a você por Omid Bürgin,
que nos remeteu seu artigo diretamente da China!; os plug-ins by Chris Lord-Alge, que permitem aos usuários dos produtos uma experiência em estúdio
que remete ao trabalho do renomado produtor, e tudo sem complicação; e,
ainda, oferecemos um olhar atento sobre os novos ambientes de processamento do Pro Tools. E mais, muito mais.
É respirar fundo e, aproveitando o calor, mergulhar em tudo o que o sumário
anuncia. Vamos lá!
Boa leitura!
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Iluminando

A origem noturna
das cidades romanas
Demarcação do céu: prática comum antes da fundação de cidades romanas
Durante o Império Romano, para fundar ou reconstruir uma

como uma réplica do panteão que tinha o solo ordenado

cidade romana era preciso esperar a noite chegar. O céu no-

ortogonalmente e uma abóboda que imita o céu. O centro

turno permitia a visualização das estrelas que funcionavam

urbano tinha imenso valor religioso. Abaixo e acima dele,

como uma referência com a qual os arquitetos demarcavam

os romanos imaginavam que a cidade conectava-se com os

o umbilicus (umbigo), que se convertia no centro urbano que

deuses entranhados na Terra e com os deuses da luz no céu.

dava origem à cidade. Para sua demarcação, os arquitetos
romanos olhavam para o céu noturno e sob a abóboda
estrelada tinham condições de traçar duas linhas perpendiculares entre si, de um lado a outro do horizonte, de
modo a recortar o céu noturno em quatro pedaços iguais.
O ponto onde as linhas se tocavam no firmamento
era reproduzido no chão, onde os arquitetos riscavam
uma cruz para ser o centro, o umbilicus, que dava
origem à fundação da cidade. A cidade nascia do centro para fora. As linhas imaginárias traçadas no céu
noturno de forma ortogonal se tornavam, no solo, as
duas principais ruas da cidade.
A planta urbana romana tinha origem no pavimento do
templo erguido para todos os deuses – o panteão. Os
deuses davam a proteção e o apoio divino às conquistas territoriais do Império. A cidade romana devia nascer
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A demarcação do céu vai para o solo

Assim, uma cidade romana só era considerada fundada quando sobre seu umbilicus eram acesas as chamas do fogo, cuja luz representava uma divindade.

A CRUZ DE MALTA PARA A FUNDAÇÃO
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Revista Veja, 2000

No Rio de Janeiro, lá de cima do Pão de Açúcar, dá para observar a praça
conhecida como Fortaleza de São João, local da fundação da cidade do Rio
de Janeiro em 1o de março de 1565, no bairro da Urca.

Praça da Fortaleza de São João, Urca, Rio de Janeiro
Quando o Brasil completou 500 anos, no ano 2000, o arquiteto José Canosa
Miguez iluminou a praça de modo a destacar com a luz a Cruz de Malta.
Um cenário que remete à lembrança de como os romanos fundavam suas
cidades, devido à cruz no chão e uma estrutura de luz que nos lembra a
fogueira romana no ponto central, que divide os braços da cruz a simbolizar
as duas ruas principais à época da fundação.
A iluminação de Miguez foi matéria da Revista VEJA em 2000. Os postes foram dispostos de maneira harmônica com o desenho geométrico do projeto
paisagístico. Isto é, de modo diferente do que se fazia antes daquele ano,
cujo critério da posição dos postes era a uniformidade da iluminação. Miguez
preferiu trazer o caráter cênico para aquela praça história. Seu projeto de
iluminação teve origem em um partido estético com o posicionamento dos
postes nos vértices dos canteiros que dão forma à cruz de malta. A fibra
ótica foi usada para delinear o contorno da cruz. Uma cruz iluminada.
Assim, tanto a fundação das cidades romanas como a fundação do Rio de Janeiro
guardam entre si a semelhança de se necessitar de uma proteção divina para o
povo que irá viver na cidade a ser fundada. Se a cruz foi o elemento geométrico
tomado como referência para inaugurar a cidade pelo centro onde as linhas se
encontram, a luz da fogueira romana ou a luz elétrica do mundo contemporâneo foram os elementos simbólicos, e cênicos, adotados para trazer o conforto
emocional de que, mesmo na escuridão da noite, “a luz” há de proteger a todos.

Farlley Derze é professor do Instituto de Pós-Graduação, diretor de
Gestão e Pesquisa da empresa Jamile Tormann Iluminação Cênica
e Arquitetural e membro do Núcleo de Estética e Semiótica da UnB.
Doutorando em Arquitetura. E-mail: diretoria@jamiletormann.com
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