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Nashville, apelidada de Music City, é, ao mesmo tempo e não por acaso, a
meca dos estúdios de gravação e da música country americana, e disso a
maioria de nós já sabe. Mas não é curioso notar a universalização da “música
caipira” norte-americana atuando como um agente fundamental para o surgimento de estúdios bem interessantes ao redor do mundo? Um exemplo de
espaço moderno e com cuidados especiais dedicados a cada detalhe é o novo
estúdio da dupla Fernando & Sorocaba, uma das mais populares do nosso país.
Localizado em Moema, bairro nobre de São Paulo, o estúdio tem três salas de
gravação e uma técnica, com uma área total de 120 m2, além de ambientes
como uma sala de edição e escritórios da produtora da dupla. Carlos Duttweller, o nome por trás do projeto das salas, nos contou detalhes sobre a obra,
que levou um ano e meio para ser concluída, além de comentar os principais
desafios encontrados ao longo desse período, como a poluição sonora, já
que o estúdio fica perto do Aeroporto de Congonhas. Vale conferir a matéria
e pensar: será que algum dia Goiânia ou alguma cidade do interior de São
Paulo será a nossa Nashville? Mas isso é tema para uma outra edição.
Se a matéria sobre mais uma edição do Villa Mix, festival que reuniu mais
de 65 mil pessoas e teve sonorização da Vigor Som, empresa com base em
Feira de Santana, Bahia, nos lembra como o novo sertanejo realmente surgiu
para misturar-se à cultura musical brasileira e dela ser parte, a matéria sobre
o Lollapalooza Brasil 2014 coloca o leitor em contato direto com o setup de
técnicos, com a estrutura de som, de transmissão... Tudo de primeira linha,
como já era de se esperar de um festival tão grande e tradicional como esse,
criado em 1991 pelo meio bicho-grilo, meio megaempresário e vocalista do
Jane’s Addiction Perry Farrell. Já no caderno Luz & Cena os destaques são a
delicada luz do DVD solo de Humberto Gessinger e a inovadora iluminação
da turnê de Thiaguinho.
E por falar em Luz & Cena, você notará que a partir desta edição o caderno foi reposicionado, sendo agora encontrado na parte final da revista, e
não mais em seu centro. Com isso, esperamos uma leitura mais agradável, fluida, sem interrupções, para que tanto os fãs do áudio, da música e
da tecnologia quanto os da luz, do vídeo, da cena, se sintam ainda mais
confortáveis, à vontade mesmo, em nossas páginas – sejam elas físicas ou
digitais. Experimente e veja se a experiência de mergulhar em uma nova
edição da AM&T não ficou ainda melhor.
Boa leitura!
Marcio Teixeira
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Iluminando

Farlley Derze

Na foto, Jeronymo e Farlley

História dos Proﬁssionais de
Iluminação Cênica no Brasil
Segundo capítulo: Jeronymo Cruz
Em 19 de maio de 2008 estive em São Paulo para
entrevistar um dos pioneiros da iluminação cênica
daquela cidade: Jeronymo Cruz. A entrevista aconteceu às 18h no quarto do hotel onde eu me hospedei,
e continuou no dia seguinte em seu escritório, onde
me mostrou mesas de luz e refletores que aprendeu
a fabricar muitos anos atrás. Fui apresentado a ele

O COMEÇO
Jeronymo Cruz nasceu em 13 de fevereiro de
1940. Em 1951, foi viver em Buenos Aires, onde
permaneceu até 1963, ano em que retornou ao
Brasil. Em 1959, iniciou sua carreira como ele-

pouco antes, no dia oito de abril daquele mesmo, no

tricista do único canal de televisão existente em

estande da Abilux, durante uma feira de iluminação

Buenos Aires: o Canal 7. Pouco tempo depois,

que ocorria na cidade. Ali ficou combinado que eu

passou a atuar como eletricista e iluminador da

voltaria para entrevistá-lo sobre sua carreira como

equipe de reportagens externas. Em 1964, foi

profissional de iluminação cênica.

procurar um amigo em um escritório da TV Re-
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cord, que ficava nos fundos do Teatro Record,
na Rua da Consolação. Dirigiu-se ao porteiro
e disse o nome da pessoa que tinha ido procurar. O porteiro respondeu com uma pergunta “você é o eletricista?”. Cruz respondeu que
sim. O porteiro disse “então vem comigo”. Em
poucos instantes, Cruz estava dentro de um
teatro, e ao ver seu amigo, ouviu “me ajuda a
pendurar todos esses refletores”. Ficaram das
10h da manhã às 19h e continuaram no dia
seguinte. Cruz nunca mais deixou de trabalhar
na área do teatro.
Meses depois foi montar e operar luz no Teatro Oficina, também em São Paulo. Tempos
depois testemunhou um incêndio que destruiu
boa parte do teatro. O pessoal que estava fazendo a faxina, pela manhã, usou um fogão

Jeronymo foi testemunha do incêndio que em
1966 destruiu boa parte do Teatro Oficina
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para aquecer a cera que seria passada no piso.
A lata esquentou e pegou fogo. Perdeu-se o
controle da situação. Tudo que havia de som e
de luz Cruz tentava salvar das chamas: toca-discos, caixas de som, reostatos, refletores
de 500W, dentre outros artefatos de época.
De um modo geral, equipamentos fabricados
artesanalmente. Eram poucos os teatros com
equipamentos importados. Lembra do Teatro
Cacilda Becker, onde havia alguns refletores
Strand, da Inglaterra, uma mesa de luz de níquel-cromo, tecnologia inglesa?
Tempos depois, deu-se a chegada da primeira
mesa eletrônica instalada no Brasil, dentro do
Teatro Aliança Francesa. Era uma mesa Clemenceau. O técnico que trabalhava no Teatro
Oficina foi trabalhar, após o incêncio, no Aliança Francesa. Na visão de Cruz, com a chegada
de equipamentos importados, a partir da década de 1960, a arte da iluminação cênica se
modernizou.
Os fabricantes estrangeiros enviavam seus técnicos para ensinar o manuseio dos equipamentos que vendiam. Era uma novidade trabalhar
numa mesa eletrônica com canais que agrupavam as luzes. Era muito sofisticado para a época, tendo em vista que até então se dependia
de reostato de carvão ou «barrica de água e
sal» para dimmerizar a luz. A precariedade tecnológica fez circular no boca-a-boca os termos
«ribalta» e «gambiarra» em alusão à realidade
de como se fazia luz no Brasil.
A chegada da tecnologia estrangeira estimulou
a criação de uma empresa paulistana, em 1970,
chamada GCB, da qual Jeronymo Cruz se tornou
sócio juntamente com outros pioneiros da iluminação cênica na cidade: Gian Carlo Bortolotti
(GCB), Giba, Nezito Reis e Zé Luís. Diante das
circunstâncias tecnológicas da época e do desejo de se adquirir conhecimento técnico, a firma
GCB passou a ser referência em montagem e
desmontagem de equipamentos, e logo passou
a fabricar mesas de luz mais adaptadas à experiência do brasileiro, com menos recursos para
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serem mais fáceis de se operar.
Contudo, perceberam que a tecnologia avançava e decidiram contratar um engenheiro para
fabricarem uma mesa com recursos de gravação. Passaram a vender mesas de luz e refletores para todo o Brasil. Isso se deu porque companhias com artistas estrangeiros que vinham
atuar no Brasil, e ainda as próprias companhias
teatrais brasileiras, contratavam os profissionais ligados à GCB para prestarem serviços de
operação de luz dos espetáculos. No nordeste,
por exemplo, eram raros os materiais para iluminação. O profissional da GCB viajava com o
material fabricado pela empresa para atender
o espetáculo. As companhias estrangeiras não
traziam equipamentos. A GCB era contratada
para atendê-los em suas turnês pelo Brasil. Os
únicos equipamentos que uma ou outra empresa estrangeira traziam eram aqueles estritamente necessários para gerar efeitos. A iluminação básica era fornecida pela GCB.
Era a época do presidente Collor de Mello, que
havia liberado a importação de produtos eletrônicos. Em pouco tempo a GCB percebeu que
era mais barato comprar um produto importado do que fabricar, sendo que ainda havia
despesas como a referente ao pagamento dos
honorários do engenheiro eletrônico contratado, cuja experiência vinha de seu trabalho
com a fabricação de máquinas caça-níqueis e
outras usadas em cassinos.

O NOME “ILUMINADOR”
Em 1964, a palavra “iluminador não existia. Havia o “eletricista”, que era, ao mesmo tempo, o
“operador” de luz. Quem criava a luz era o próprio diretor do espetáculo. O operador trabalhava
baseado naquilo que o diretor queria, em termos
de posicionamento dos refletores, bem como no
que dizia respeito às cores. Com os ensaios, o
operador de luz adquiria o ritmo do espetáculo.
Cruz afirma que o primeiro operador de luz autodenominado “iluminador” foi o carioca Jorgi-

Cruz havia sido contratado por Tônia Carrero
para fazer a luz do então diretor Fauzi Arapi,
mas o técnico maquinista da companhia se acidentou. Então eles chamaram Jorginho de Carvalho para operar a luz, e o Cruz, por conhecer
a montagem, iria orientar os maquinistas do
teatro em São Luís.
Operou a luz e o som do primeiro espetáculo
de Maria Bethânia, em São Paulo, em 1966.
Seu primeiro trabalho de criação de luz foi um
musical com Antonio Boldrin, em 1972, no Teatro das Nações, também na capital paulista.
Criou a luz do primeiro espetáculo de Clodovil
como ator.

APRENDIZAGEM E PRAZER
Cruz percebe que os pioneiros da operação de
luz aprenderam muito com os ensinamentos do
polonês-brasileiro Ziembinski, do italiano Giani

Ziembinski, em retrato autografado:
um dos fundadores do moderno teatro
brasileiro, segundo Cruz, ensinou muito
aos pioneiros nacionais da operação de luz

Rato e do brasileiro Flávio Rangel – todos diretores de teatro. O sentido que o diretor queria
dar com aquela luz foi aos poucos capturado
durante a prática do profissional que operava a
luz. Nos dias de hoje, quando alguém o procura para começar nessa profissão de iluminador,

nho de Carvalho. Ele tinha muita coisa a favor

ele gosta de ir aos ensaios para acompanhar

dele: gente muito boa, talentoso e muito bem

a operação de luz e depois perguntar: “o que

relacionado com o pessoal do Teatro Clara Ma-

você enxergou?”

chado na década de 1960. Cruz e Jorginho de
Carvalho se conheceram no aeroporto do Rio

Cruz acredita que o profissional da iluminação

de Janeiro quando viajaram juntos em 1967,

cênica tem em suas mãos uma capacidade de

na primeira vez em que Jorginho saiu do Rio

gerar ambiências com luz a partir daquilo que

de Janeiro para operar a luz. Iam para São

foi pensado pelo diretor e pelo cenógrafo. Con-

Luís, no Maranhão, trabalhar em um espetácu-

tudo, o maior prazer de Cruz é operar a luz. É

lo cujos atores eram Tônia Carrero, Cecil Thiré

sentir o tempo do espetáculo, acompanhar o

e Jardel Filho.

texto, participar do espetáculo. Vivê-lo.

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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