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Clima de feira
Em agosto houve a Broadcast & Cable, e setembro chega trazendo a Expomusic. Para
quem gosta de som, de tecnologia, de música, de novidades e de informação, é um
prato cheio. Sair de casa e se dirigir a estas verdadeiras festas é um grande prazer. Ou
não é sensacional descobrir um novo PA e, no estande ao lado, momento seguinte, se
encantar com um pequeno amplificador, e depois com um falante que grita muito, mas
muito mais do que você era capaz de imaginar? E a troca de conhecimentos? E o encontro de velhos amigos? É tudo muito bom.
A sequência de surpresas que esperam por nós faz de uma feira que contempla o
universo do áudio uma espécie de Disneylândia para um determinado tipo de adulto:
o que é encantado pelos ouvidos. E na soma dos sons apresentados em cada canto
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de cada estande de uma feira como a Expomusic há música. Música das bandas
que se apresentam, música dos instrumentos testados, das caixas avaliadas pelos

Distribuição: Eric Brito

visitantes, das vozes curiosas, dos passos no carpete. Da soma de tudo. Uma orquestra que fascina e que, sem sombra de dúvidas, não apenas compõe a atmosfera de
uma feira, mas é a própria atmosfera.
Nos próximos meses, aguarde, pois a AM&T chegará contando o que de mais importante
aconteceu nas duas feiras citadas no início deste texto. Mas, por enquanto, saboreie a
edição 264 de nossa revista. A matéria de capa da Áudio Música & Tecnologia que você
tem em mãos – em versão impressa ou digital – mostra todos os detalhes do estúdio
Fusão, do músico e produtor Thiago Bianchi, vocalista da banda Shaman. E segundo
Thiago, cara simpático e bastante bem-humorado, um dos diferenciais do Fusão é sua
estrutura, que permite aos artistas relaxarem a ponto desse relaxamento influenciar
positivamente em seu trabalho.
Testes de mics Rode e de um aplicativo da mesma marca também se destacam
nesta edição, bem como uma matéria especial sobre o som da Jornada Mundial da
Juventude e outra sobre a gravação do DVD do Só Pra Contrariar. No caderno Luz &
Cena, os holofotes se voltam principalmente para a matéria de capa, sobre o DVD de
Claudia Leitte, e para o festival Skol Sensation, que chamou muita atenção pela sua
iluminação e cenografia.
Boa leitura!
Marcio Teixeira
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A dimensão

simbólica

da luz

urbana
Cristo Redentor e o Rio de Janeiro à noite
Se pudéssemos olhar todas as cidades do planeta apenas em

em relação às cidades noturnas sul-americanas do século 19, por

seu horário noturno, como se a imagem de cada uma fosse

exemplo. Se o telefone, a televisão e o computador venceram dis-

uma obra de arte exposta em um museu, Las Vegas ou Paris

tâncias espaciais e são produtos de uma modernidade, a ilumina-

poderiam ser reconhecidas como “monalisas” da iluminação ur-

ção noturna das cidades foi a modernidade primogênita de todas,

bana. Nos dez mil anos que se passaram desde o surgimento

pois estabeleceu conexões espaciais entre os vãos escuros de uma

das primeiras aldeias no planeta, algumas cidades conseguiram

cidade. A cidade moderna nasceu à noite.

iluminar suas noites urbanas por meio de postes simetricamente equidistantes, luminárias com lâmpadas elétricas, enquanto

Diz a lenda que Monalisa foi uma obra encomendada. Uma

outras permaneceram sem luz. Tais desigualdades transfor-

Monalisa ou uma cidade iluminada são imagens produzidas

mam nosso passeio pelo museu em um jogo de perguntas e

pelo homem. Assim como a história da arte destaca a Monali-

respostas. Las Vegas ou Paris seriam cidades modernas porque

sa de outras obras, a imagem do espaço noturno de algumas

estão iluminadas à noite ou estão iluminadas à noite porque

cidades conquistou valor simbólico em relação a outras. A ori-

são modernas? O que representa o conceito de modernidade?

gem da luz que passou a iluminar espaços noturnos de uma
cidade começou pela iluminação de monumentos que tinham

A modernidade não existe na natureza. A modernidade é um gesto

valor simbólico. Lembremos do simbolismo do Natal para os

humano e pode ser interpretada como a vontade, ou até a necessi-

cristãos e como as casas e cidades se iluminam nesse período.

dade, de superar uma condição em que se encontra no momento.
A escuridão da noite foi um desafio a ser superado. A conquista do

É uma intrigante questão o fato da sociedade ocidental ter

espaço noturno pelas cidades que iluminaram seus espaços com

cultivado a realização de eventos que são mais significativos

luz artificial desde a Idade Média pode explicar a modernidade de-

em horário noturno e, sempre, com o uso da luz. Por que não

las em relação àquelas que permaneceram com espaços da cidade

comemoram com a luz do sol? Velas, fogueiras ou lâmpadas

mergulhados no escuro. Assim, a modernidade não é um dado

elétricas fornecem a luz que agrega importância a funerais,

temporal, mas espacial. A Europa noturna do século 17 é moderna

festas juninas, o Ano Novo, casamentos, aniversários (lembra
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que a luz elétrica é apagada e só a vela fica acesa sobre o bolo?).
Momentos que estão longe de serem vistos como eventos individualizados. Ao contrário, são eventos sociais simbólicos escritos
com o vocabulário da luz nas páginas noturnas da cidade.
Diferentemente da iluminação pública, utilitarista, que possui função
visual para possibilitar a circulação da sociedade pelos espaços noturnos da cidade, a iluminação urbana é sua mãe e nasceu com função
simbólica, comemorativa. É um engano pensar que um governante

Reprodução

pensou primeiramente na população quando decidiu inserir a luz ar-

Luz na Praça das Vitórias, do Rei francês Luís XIV
(imagem extraída do livro Disenchanted Night: The
Industrialization of Light in the Nineteenth Century, 1988)
tificial em determinados espaços da cidade. A luz na cidade nasceu
urbana e só depois se tornou pública. Coube aos empresários, europeus, estadunidenses e brasileiros, que tinham interesse no lucro econômico, trazer a iluminação para os espaços públicos ao perceberem
o valor do lucro estético da luz que os governantes usavam para destacar os monumentos erguidos para valorizar sua importância política.
Ao longo da história, a escolha dos componentes urbanos iluminados se repetem, como o Cristo Redentor, por exemplo, devido
ao valor simbólico que antecede, e, ao mesmo tempo, consolida
o valor simbólico da iluminação noturna. Para que as pessoas chegassem a um monumento iluminado, aos poucos se fez
necessário a criação de uma rota de luz que se converteu em
iluminação pública, uma espécie de “luz para todos”.
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