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HISTÓRIAS
DE VIDA

A cantora Fernanda
Takai lança hoje com
bate-papo seu livro de
crônicas A mulher que
não queria acreditar.
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❚ ❚LEIA SOBREOSNOVOS
PROJETOSDOSMÚSICOS
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Reciclo é10Movimento de cantores, compositores e instrumentistas,
que completa uma década, abriu novos caminhos

para amúsica popular feita emMinas Gerais

Referência no samba de BH, se
lançou como cantor e compositor
com Leopoldina e depois formou
com Rodrigo Braga o bem-

sucedido Dois do Samba. Prepara o
lançamento de seu terceiro disco.

A cantora se formou em artes
plásticas no mesmo ano do
Reciclo Geral e lançou, em
2006, o elogiado disco de
estreia No cimento, com
produção de John Ulhoa.

Estreou com Pablo Castro e Makely
Ka no disco Outra cidade. Um dos

expoentes da canção
contemporânea mineira, compôs

para a Osesp ano passado.

EDUARDO TRISTÃO GIRÃO

Era para ter sido apenas uma
temporadadeshowssemanais,mas
hoje, 10 anos depois, está claro que
ostrêsmesesdoprojetoRecicloGe-
ralrepresentammuitomaisparaos
artistas que participaramdaquelas
noites de frescor criativo em Belo
Horizonte.Apartirdeentão,desen-
volveu-seumamaneiradetrabalho
mais independenteecolaborativae
veio a público uma série de discos
danovageraçãodaépoca –Kristoff
Silva, ÉrikaMachado, Sérgio Pererê,
DuduNicácio e RafaelMacedo, en-
treoutros. Eos reflexosdoquefeze
pensou a Geração Reciclo podem
ser identificadosnos jovensartistas
daatualidadeporaqui.

Inegavelmente, o Reciclo Geral
representa omarco de fatiamuito
representativademúsicos,cantores
e compositoresqueatuamemBelo
Horizonteehojeestãoemtornodos
35 anos. Em2002, vários ainda não
haviam lançado disco e outros tan-
tosnuncahaviamfeitoumshowpa-
radivulgarcançõesautorais–alguns
confessam, ainda, que estavam à
beiradedesisitirdacarreiraartística.
Oprojeto foia fagulha.Umadécada
depois,verifica-sequeboapartedas
dezenas de artistas que passaram
por aquele palco continua na área.
Nomes foram revelados, discos vie-
ram, novas parcerias foram realiza-
dase talentosseconsolidaram.

“Cada um assumiu responsabi-
lidadesenosdividimosemgrupos.
Foi ummovimento que se desdo-
brouemummontedeações”, lem-
bra omúsico e compositorMakely
Ka, um dos organizadores do Reci-
clo Geral. “Naquele momento, ao
mesmo tempoque tínhamos von-
tade, não haviamuita perspectiva.
Havia uma ressaca do Clube da Es-
quina,umamovimentaçãodopop
e, por causa do Sepultura, do rock
pesado.Nãonosencaixávamosem
nenhuma dessas cenas. Ali come-
çou a crise da indústria. O Reciclo
Geral surgiu da nossa necessidade
demostrar a cara”, completa.

A propósito, Makely aponta A

outra cidade (2003), disco que gra-
vou emparceria comos composi-
tores Pablo Castro e Kristoff Silva
(que tambémparticiparamdoRe-
cicloGeral), comoprimeiroprodu-
to doprojeto. Foi tambémseupri-
meiro disco, abrindo caminho pa-
ra os outros quatro trabalhos que
vieram, tendoCavalomotor (2011)
como omais recente. Hoje é com-
positor reconhecido, tendo sido
gravado por dezenas de outros ar-
tistas pelo Brasil, como Estrela Le-
minski, Titane,MarianaNunes,An-
dréMehmari e Aline Calixto.

Nãoésó. Sãováriosos trabalhos
que devem ao Reciclo Geral sua
existência.LeopoldinaeDuduNicá-
cio,porexemplo,seconheceramna
épocaelançaramdiscoquemarcou
aestreiadeambos. JáVitorSantana
eMarianaNunes iniciaramnaépo-
ca a gestação de Abra palavra, que
chegouaomercadoem2004.Outro
caso é o de Fusca azul, colaboração
entre Silvia Gommes eMestre Jo-
nas (quemorreu no ano passado).
Até Titane, que é de geração ante-
riorade todosessesartistaseparti-
cipou de alguns shows do projeto,
reverenciou a turma em seu últi-
mo álbum,Ana (2009).

“Pessoalmente, para a minha
carreiraoRecicloGeral foidefiniti-
vo. Quando me encontrei com
aquelebandodemúsicosqueque-
riam o mesmo que eu – fazer a
músicacircularechegaràspessoas
– foiquemesenti realmente forta-
lecido para encarar o rojão de ser
um artista brasileiro. Ali as ferra-
mentas para a construção de uma
carreira musical independente e
com dignidade já me pareceram
muito claras. Escola pura. Hoje te-
nhodificuldadeemdeixarde fazer
a assessoria de imprensa e a pro-
dução dos meus shows, pois me
acostumeia sempre fazer isso”, diz
DuduNicácio.

Revelada comDudu no bonito disco
Leopoldina e Dudu Nicácio (2005),
a cantora se dedicou a carreira solo

na sequência, lançando seu
primeiro disco solo em 2010.

DUDU NICÁCIO
Cantor e compositor

ÉRIKA MACHADO
Cantora e compositora

KRISTOFF SILVA
Cantor e compositor

LEOPOLDINA
Cantora e compositora

Outro nome de peso dessa
geração (e também com veia
poética afiada), ele está em seu
quinto disco e, paralelamente,
atua como agitador cultural.

Transitando entre a canção e a
música instrumental, é

compositor admirado. Seu disco
de estreia, Quase em silêncio, foi

gravado em 2009.

Integrante do Tambolelê, iniciou ali
amistura de canção comelementos
africanos que o levou a carreira solo
como cantor e compositor. Tem

quatro discos lançados.

ComMarianaNunes, outra
participante do Reciclo Geral, estreou
comodiscoAbra palavra (2004).
Seu último trabalho, Beirute,mescla
referênciasmusicais de vários países.

MAKELY KA
Cantor e compositor

RAFAEL MACEDO
Compositor e instrumentista

SÉRGIO PERERÊ
Cantor e compositor

VITOR SANTANNA
Cantor e compositor

QUEM É QUEM

Artistas que
participaram do
Reciclo Geral,
em reunião na
casa do músico
Makely Ka, em
2002: unidade
de propósitos e
diversidade
de estilos

Artistas que
participaram do
Reciclo Geral,
em reunião na
casa do músico
Makely Ka, em
2002: unidade
de propósitos e
diversidade
de estilos
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A trupemais famosa deMinas não vive sem Gilma Oliveira,
que se desdobra para cumprir missões quase impossíveis

❚ ARTES CÊNICAS

AILTON MAGIOLI

Atração da Mostra Nacional
de Dança e Teatro/Mambem-
bão 2012, em cartaz no Rio de
Janeiro e promovida pela Fu-
narte, o grupo belo-horizontino
Quatroloscinco Teatro do Co-
mumaproveita a oportunidade
para comemorar seus cinco
anos de atividades comdois es-
petáculos de seu repertório.

Outro lado e É só uma for-
malidade serão apresentados,
respectivamente, dias 22 e 23
e de 22 a 25, no Teatro Cacilda
Becker. Programa vitorioso da
década de 1970 que a Funarte

estendeu até a década seguin-
te e pretende trazer de volta, o
Mambembão é uma das raras
chances de grupos de fora do
eixo Rio-São Paulo levarem
produções para públicos de
outros estados.

Já se apresentou nessa ver-
são especial do projeto outro
grupo mineiro, o Movasse Co-
letivo de Criação em Dança,
com os espetáculos Novo algo
de sempre e Vago. Represen-
tantes de Goiás, Bahia, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul,
Amazonas, Paraná, Pernambu-
co e Mato Grosso também
marcam presença na mostra,

que vai até 1º de abril.
De acordo com o presiden-

te da Funarte, Antonio Grassi,
a mostra representa um pilo-
to para a volta do Mambem-
bão. O programa deve ser lan-
çado por meio de edital para
contemplar produções inde-
pendentes, grupos e compa-
nhias de dança e teatro.

Curador da área de teatro, o
crítico Macksen Luiz diz que é
oportuna a volta do Mambem-
bão,modificado justamente no
momento em que a cena brasi-
leira mudou bastante. “Em ter-
mos de curadoria, a tentativa
foi, na medida da extensão cul-

tural do país, de tentar refletir o
que essa cena está produzindo
hoje”, esclarece. Ele descarta
qualquer vínculo regionalista
na seleção.

“Pensamos no que cada es-
petáculo representava. Portan-
to, há várias tendências na pro-
gramação: de espetáculos com
características realistas, mais
convencionais, àqueles de pul-
sação mais provocativa”, expli-
ca Macksen, que teve a compa-
nhia de Regina Levy na curado-
ria de dança. “Teatralmente fa-
lando, há uma gama de lingua-
gens refletindo-se na progra-
mação”, conclui ele.

Oportunidade de ouro

A peçamineira É só uma formalidade será apresentada para os cariocas

MAMBEMBÃO

RONALDO JANNOTTI/DIVULGAÇÃO

EDUARDO TRISTÃO GIRÃO

No início da década de
2000, o palco da “revolução”
dacenamusicalmineira foio
extinto Reciclo Asmare Cul-
tural, casa de espetáculos li-
gada à Associação dos Cata-
doresdePapel, PapelãoeMa-
terial Reaproveitável.Oespa-
ço funcionava no Bairro Bar-
ro Preto, em frente aoRioAr-
rudas – ponto nada óbvio,
emtermosdeentretenimen-
to, na capitalmineira.

“Procuramos a casa por
afinidade ideológica e fomos
muitobemrecebidos. A gen-
tepropunhaumareciclagem
musical e o espaço era novo
na cidade”, lembrao cantor e
compositorMakely Ka.

Os shows eram realizados
sempreàsquartas-feiras,com
dois novos artistas de BH e
umconvidadomais conheci-
do (comoVanderLee,Marina
Machado e Juarez Moreira)
pornoite. Emmédia, cercade
250 a 300 pessoas compare-
ciamacadaevento.

Makely relata que, na pri-
meira noite, cerca de 80 pes-
soas compareceramaoespa-
ço para ouvir o que a nova
geração tinha a dizer. A casa
passoua ficar lotada jána ter-
ceira edição. “No fimda tem-
porada, 300 pessoas ficaram
do lado de fora, sem conse-
guir entrar”, lembra.

REDE Radicado atualmente
no Espírito Santo, o minei-
ro Miguel dos Anjos se fir-
mou no samba a partir do
projeto Reciclo Geral. A
cantora Silvia Gommes,
que ele conheceu lá, hoje
tem pelo menos 20 músi-
cas suas no repertório.

“Naquela época, tinha
muita gente produzindo,
mas todo mundo fazia isso
separadamente. Lembro-me
de estar na casa do Makely
comumas 20, 30 pessoas pa-
ramostrarmúsicasnumaro-
da. Foi quandovi quenão es-
tava sozinho. Hoje, dá para
saber o que está rolando no
Pará, por exemplo, mas na-
quela época não era assim”,
relembraMiguel.

O compositor não cita o
Norte do país à toa. Justa-
mente por causa da facilida-
dedecomunicaçãoatual eda
mentalidade independentee
colaborativa que desenvol-
veu,MigueldosAnjos fezum
novo parceiro em Belém do
Pará. Jorge Andrade viu um
vídeo do mineiro comMes-
tre Jonas no YouTube e, por
meio do Facebook, entrou
emcontato para lhemandar
uma letra. Uma hora depois,
amúsica estavapronta e, em
dois dias, Silvia cantava ano-
vidade. Não tardou para a
composição ficar conhecida
no Pará.

REPORTAGEM DE CAPA

Tudo começou
na Asmare

A carreira deMiguel dos Anjos decolou a partir do Reciclo Geral

MÁRCIA MOREIRA/DIVULGAÇÃO

Portal, filme e show

DAQUI PARA O FUTURO

Ageração que fez história no
Reciclo dará origemapelo
menos três “produtos”, a
começar por umportal na
internet com informações sobre
o evento e seus participantes – o
domínio já foi registrado por
Miguel dos Anjos.
Makely Ka, que guarda vídeos
de todas as noites do evento,
planeja fazer o documentário

Reciclo gerou, registrando esse
momentomarcante damúsica
mineira. Artistas que
participaramdomovimento
dizemque há grande
possibilidade de se programar
para este ano um show
comemorativo dos 10 anos do
Reciclo Geral reunindo vários
nomes que passarampor
aquele palco.

CAROLINA BRAGA

Procurar pão de queijo em
país estrangeiro, descobrir onde
se vende o quase extinto ponto
russo, alugar lona de circo, mon-
tar set de filmageme até pesqui-
sar alguém que possa construir
um “clister cênico”. Quando Gil-
ma Oliveira para e pensa em tu-
do o que teve de providenciar
nos 16 anos que dedicou a pro-
duzir espetáculos do Grupo Gal-
pão, cada lembrança vem acom-
panhada deuma risada.

“Gostodeaprender coisasque
não sei. Sou persistente”, diz ela.
Com todo o respeito às demais
moçasda trupe, vale acrescentar:
Gilma é a mulher maravilha do
grupo. O ofício de transformar
detalhes em teatro surgiu des-
pretensiosamente na vida dela.
Depois de abandonar a carreira
no banco, trabalhava em uma
confecção de roupas quando foi
convidada para ser assistente de
cenário e figurino da peça Um
Molière imaginário, em 1997.

“Pedi licençaparaver seeraaque-
la onda mesmo. Virou uma ca-
chaça”, brinca.

Desde então, Gilma coorde-
nou a produção de outros sete
espetáculos:Umtrem chamado
desejo, Pequenos milagres, Ins-
petor geral, Um homem é um
homem, Partido, Tio Vânia e
Eclipse. “Cada montagem é um
novo desafio, porque os direto-
res têm formas diferentes de
trabalhar. Partido, por exemplo,
foi um divisor de águas para
mim. Cacá Carvalho veio para
Belo Horizonte com a bagagem
de Rede Globo, que oferece es-
trutura muito forte. Sempre
pensava: será que vou dar con-
ta de atender essa expectativa?”.
Deu tão certo que ela e Cacá vi-
raram grandes amigos. E mais:
Gilma passou a viver sempre
perto do palco.

Assim, ela vai acumulando
emoções. A criação de Eclipse, a
peça mais recente, é uma delas.
Pela primeira vez, o grupo traba-
lhou com um diretor estrangei-

ro, o russo Juri Alschitz, e isso
trouxe apreensão. Em determi-
nadomomento, Gilma chegou a
termedodequeapeçanão ficas-
se pronta a tempo da data de es-
treia. “Havia o desafio da língua,
de uma bagagem cultural com-
pletamente diferente da nossa.
Tenho que navegar nesses uni-
versos da criação e embarcar. É
importanteoprodutor entrarno
barco.Mesmoque a viagem seja
maravilhosa, é elequemdeve ter
os pés no chão”, explica.

LONDRES Além de coordenar
viagens e temporadas das últi-
mas montagens do Galpão, no
momento,Gilmacuidade trâmi-
tes práticos para as apresenta-
ções de Romeu e Julieta, em 19 e
20demaio,noGlobeTheater, em
Londres. Tarefaárdua–outravez.
A antológica Veraneio, carro que
faz parte do cenário da peça diri-
gida por Gabriel Villela, não vai
embarcar para a terra da rainha
Elizabeth II. Quem resolve esse
detalhe? SuperGilma.

“Eles tiveram que comprar
um carro lá”, conta a produtora
mineira. De BH, ela coordenou a
escolha do veículo. E adianta: o
Volvo branco usado como a resi-
dência da jovem Julieta será
adaptado às necessidades do es-
petáculo apenas quando a com-
panhia chegar à Inglaterra. “Va-
mos levar adereços e figurinos
emcaixas”, detalha.

Gilma avisa: produtor não é
apenas executor. É cocriador. “A
gente temde sermuito criativo,
atento. Achar outras formas de
fazer. É preciso costurar coisas,
pessoas, relações e necessidades
para montar uma colcha de re-
talhos”, observa. Para não fugir
do temadehoje, Dia Internacio-
nal da Mulher, é bom lembrar:
sim, a sensibilidade feminina
faz diferença.

“A mulher tem um sentido
prático, um sexto sentido mui-
to aguçado. Isso faz muita dife-
rença nas relações que um pro-
dutor deve ter com todo mun-
do”, conclui Gilma.

Gilma Oliveira teve de encontrar um carro em Londres para substituir a famosa Veraneio, cenário da releitura de Romeu e Julieta

A Super Gilma
DO GALPÃO

MARIA TEREZA CORREIA/EM/D.A PRESS

A história
DELAS

8DEMARÇO
DIA DAMULHER
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que vai até 1º de abril.
De acordo com o presiden-

te da Funarte, Antonio Grassi,
a mostra representa um pilo-
to para a volta do Mambem-
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momento em que a cena brasi-
leira mudou bastante. “Em ter-
mos de curadoria, a tentativa
foi, na medida da extensão cul-

tural do país, de tentar refletir o
que essa cena está produzindo
hoje”, esclarece. Ele descarta
qualquer vínculo regionalista
na seleção.

“Pensamos no que cada es-
petáculo representava. Portan-
to, há várias tendências na pro-
gramação: de espetáculos com
características realistas, mais
convencionais, àqueles de pul-
sação mais provocativa”, expli-
ca Macksen, que teve a compa-
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Ageração que fez história no
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menos três “produtos”, a
começar por umportal na
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sar alguém que possa construir
um “clister cênico”. Quando Gil-
ma Oliveira para e pensa em tu-
do o que teve de providenciar
nos 16 anos que dedicou a pro-
duzir espetáculos do Grupo Gal-
pão, cada lembrança vem acom-
panhada deuma risada.

“Gostodeaprender coisasque
não sei. Sou persistente”, diz ela.
Com todo o respeito às demais
moçasda trupe, vale acrescentar:
Gilma é a mulher maravilha do
grupo. O ofício de transformar
detalhes em teatro surgiu des-
pretensiosamente na vida dela.
Depois de abandonar a carreira
no banco, trabalhava em uma
confecção de roupas quando foi
convidada para ser assistente de
cenário e figurino da peça Um
Molière imaginário, em 1997.

“Pedi licençaparaver seeraaque-
la onda mesmo. Virou uma ca-
chaça”, brinca.

Desde então, Gilma coorde-
nou a produção de outros sete
espetáculos:Umtrem chamado
desejo, Pequenos milagres, Ins-
petor geral, Um homem é um
homem, Partido, Tio Vânia e
Eclipse. “Cada montagem é um
novo desafio, porque os direto-
res têm formas diferentes de
trabalhar. Partido, por exemplo,
foi um divisor de águas para
mim. Cacá Carvalho veio para
Belo Horizonte com a bagagem
de Rede Globo, que oferece es-
trutura muito forte. Sempre
pensava: será que vou dar con-
ta de atender essa expectativa?”.
Deu tão certo que ela e Cacá vi-
raram grandes amigos. E mais:
Gilma passou a viver sempre
perto do palco.

Assim, ela vai acumulando
emoções. A criação de Eclipse, a
peça mais recente, é uma delas.
Pela primeira vez, o grupo traba-
lhou com um diretor estrangei-

ro, o russo Juri Alschitz, e isso
trouxe apreensão. Em determi-
nadomomento, Gilma chegou a
termedodequeapeçanão ficas-
se pronta a tempo da data de es-
treia. “Havia o desafio da língua,
de uma bagagem cultural com-
pletamente diferente da nossa.
Tenho que navegar nesses uni-
versos da criação e embarcar. É
importanteoprodutor entrarno
barco.Mesmoque a viagem seja
maravilhosa, é elequemdeve ter
os pés no chão”, explica.

LONDRES Além de coordenar
viagens e temporadas das últi-
mas montagens do Galpão, no
momento,Gilmacuidade trâmi-
tes práticos para as apresenta-
ções de Romeu e Julieta, em 19 e
20demaio,noGlobeTheater, em
Londres. Tarefaárdua–outravez.
A antológica Veraneio, carro que
faz parte do cenário da peça diri-
gida por Gabriel Villela, não vai
embarcar para a terra da rainha
Elizabeth II. Quem resolve esse
detalhe? SuperGilma.

“Eles tiveram que comprar
um carro lá”, conta a produtora
mineira. De BH, ela coordenou a
escolha do veículo. E adianta: o
Volvo branco usado como a resi-
dência da jovem Julieta será
adaptado às necessidades do es-
petáculo apenas quando a com-
panhia chegar à Inglaterra. “Va-
mos levar adereços e figurinos
emcaixas”, detalha.

Gilma avisa: produtor não é
apenas executor. É cocriador. “A
gente temde sermuito criativo,
atento. Achar outras formas de
fazer. É preciso costurar coisas,
pessoas, relações e necessidades
para montar uma colcha de re-
talhos”, observa. Para não fugir
do temadehoje, Dia Internacio-
nal da Mulher, é bom lembrar:
sim, a sensibilidade feminina
faz diferença.

“A mulher tem um sentido
prático, um sexto sentido mui-
to aguçado. Isso faz muita dife-
rença nas relações que um pro-
dutor deve ter com todo mun-
do”, conclui Gilma.

Gilma Oliveira teve de encontrar um carro em Londres para substituir a famosa Veraneio, cenário da releitura de Romeu e Julieta
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A trupemais famosa deMinas não vive sem Gilma Oliveira,
que se desdobra para cumprir missões quase impossíveis

❚ ARTES CÊNICAS

AILTON MAGIOLI

Atração da Mostra Nacional
de Dança e Teatro/Mambem-
bão 2012, em cartaz no Rio de
Janeiro e promovida pela Fu-
narte, o grupo belo-horizontino
Quatroloscinco Teatro do Co-
mumaproveita a oportunidade
para comemorar seus cinco
anos de atividades comdois es-
petáculos de seu repertório.

Outro lado e É só uma for-
malidade serão apresentados,
respectivamente, dias 22 e 23
e de 22 a 25, no Teatro Cacilda
Becker. Programa vitorioso da
década de 1970 que a Funarte

estendeu até a década seguin-
te e pretende trazer de volta, o
Mambembão é uma das raras
chances de grupos de fora do
eixo Rio-São Paulo levarem
produções para públicos de
outros estados.

Já se apresentou nessa ver-
são especial do projeto outro
grupo mineiro, o Movasse Co-
letivo de Criação em Dança,
com os espetáculos Novo algo
de sempre e Vago. Represen-
tantes de Goiás, Bahia, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul,
Amazonas, Paraná, Pernambu-
co e Mato Grosso também
marcam presença na mostra,

que vai até 1º de abril.
De acordo com o presiden-

te da Funarte, Antonio Grassi,
a mostra representa um pilo-
to para a volta do Mambem-
bão. O programa deve ser lan-
çado por meio de edital para
contemplar produções inde-
pendentes, grupos e compa-
nhias de dança e teatro.

Curador da área de teatro, o
crítico Macksen Luiz diz que é
oportuna a volta do Mambem-
bão,modificado justamente no
momento em que a cena brasi-
leira mudou bastante. “Em ter-
mos de curadoria, a tentativa
foi, na medida da extensão cul-

tural do país, de tentar refletir o
que essa cena está produzindo
hoje”, esclarece. Ele descarta
qualquer vínculo regionalista
na seleção.

“Pensamos no que cada es-
petáculo representava. Portan-
to, há várias tendências na pro-
gramação: de espetáculos com
características realistas, mais
convencionais, àqueles de pul-
sação mais provocativa”, expli-
ca Macksen, que teve a compa-
nhia de Regina Levy na curado-
ria de dança. “Teatralmente fa-
lando, há uma gama de lingua-
gens refletindo-se na progra-
mação”, conclui ele.

Oportunidade de ouro

A peçamineira É só uma formalidade será apresentada para os cariocas

MAMBEMBÃO

RONALDO JANNOTTI/DIVULGAÇÃO

EDUARDO TRISTÃO GIRÃO

No início da década de
2000, o palco da “revolução”
dacenamusicalmineira foio
extinto Reciclo Asmare Cul-
tural, casa de espetáculos li-
gada à Associação dos Cata-
doresdePapel, PapelãoeMa-
terial Reaproveitável.Oespa-
ço funcionava no Bairro Bar-
ro Preto, em frente aoRioAr-
rudas – ponto nada óbvio,
emtermosdeentretenimen-
to, na capitalmineira.

“Procuramos a casa por
afinidade ideológica e fomos
muitobemrecebidos. A gen-
tepropunhaumareciclagem
musical e o espaço era novo
na cidade”, lembrao cantor e
compositorMakely Ka.

Os shows eram realizados
sempreàsquartas-feiras,com
dois novos artistas de BH e
umconvidadomais conheci-
do (comoVanderLee,Marina
Machado e Juarez Moreira)
pornoite. Emmédia, cercade
250 a 300 pessoas compare-
ciamacadaevento.

Makely relata que, na pri-
meira noite, cerca de 80 pes-
soas compareceramaoespa-
ço para ouvir o que a nova
geração tinha a dizer. A casa
passoua ficar lotada jána ter-
ceira edição. “No fimda tem-
porada, 300 pessoas ficaram
do lado de fora, sem conse-
guir entrar”, lembra.

REDE Radicado atualmente
no Espírito Santo, o minei-
ro Miguel dos Anjos se fir-
mou no samba a partir do
projeto Reciclo Geral. A
cantora Silvia Gommes,
que ele conheceu lá, hoje
tem pelo menos 20 músi-
cas suas no repertório.

“Naquela época, tinha
muita gente produzindo,
mas todo mundo fazia isso
separadamente. Lembro-me
de estar na casa do Makely
comumas 20, 30 pessoas pa-
ramostrarmúsicasnumaro-
da. Foi quandovi quenão es-
tava sozinho. Hoje, dá para
saber o que está rolando no
Pará, por exemplo, mas na-
quela época não era assim”,
relembraMiguel.

O compositor não cita o
Norte do país à toa. Justa-
mente por causa da facilida-
dedecomunicaçãoatual eda
mentalidade independentee
colaborativa que desenvol-
veu,MigueldosAnjos fezum
novo parceiro em Belém do
Pará. Jorge Andrade viu um
vídeo do mineiro comMes-
tre Jonas no YouTube e, por
meio do Facebook, entrou
emcontato para lhemandar
uma letra. Uma hora depois,
amúsica estavapronta e, em
dois dias, Silvia cantava ano-
vidade. Não tardou para a
composição ficar conhecida
no Pará.

REPORTAGEM DE CAPA

Tudo começou
na Asmare

A carreira deMiguel dos Anjos decolou a partir do Reciclo Geral

MÁRCIA MOREIRA/DIVULGAÇÃO

Portal, filme e show

DAQUI PARA O FUTURO

Ageração que fez história no
Reciclo dará origemapelo
menos três “produtos”, a
começar por umportal na
internet com informações sobre
o evento e seus participantes – o
domínio já foi registrado por
Miguel dos Anjos.
Makely Ka, que guarda vídeos
de todas as noites do evento,
planeja fazer o documentário

Reciclo gerou, registrando esse
momentomarcante damúsica
mineira. Artistas que
participaramdomovimento
dizemque há grande
possibilidade de se programar
para este ano um show
comemorativo dos 10 anos do
Reciclo Geral reunindo vários
nomes que passarampor
aquele palco.

CAROLINA BRAGA

Procurar pão de queijo em
país estrangeiro, descobrir onde
se vende o quase extinto ponto
russo, alugar lona de circo, mon-
tar set de filmageme até pesqui-
sar alguém que possa construir
um “clister cênico”. Quando Gil-
ma Oliveira para e pensa em tu-
do o que teve de providenciar
nos 16 anos que dedicou a pro-
duzir espetáculos do Grupo Gal-
pão, cada lembrança vem acom-
panhada deuma risada.

“Gostodeaprender coisasque
não sei. Sou persistente”, diz ela.
Com todo o respeito às demais
moçasda trupe, vale acrescentar:
Gilma é a mulher maravilha do
grupo. O ofício de transformar
detalhes em teatro surgiu des-
pretensiosamente na vida dela.
Depois de abandonar a carreira
no banco, trabalhava em uma
confecção de roupas quando foi
convidada para ser assistente de
cenário e figurino da peça Um
Molière imaginário, em 1997.

“Pedi licençaparaver seeraaque-
la onda mesmo. Virou uma ca-
chaça”, brinca.

Desde então, Gilma coorde-
nou a produção de outros sete
espetáculos:Umtrem chamado
desejo, Pequenos milagres, Ins-
petor geral, Um homem é um
homem, Partido, Tio Vânia e
Eclipse. “Cada montagem é um
novo desafio, porque os direto-
res têm formas diferentes de
trabalhar. Partido, por exemplo,
foi um divisor de águas para
mim. Cacá Carvalho veio para
Belo Horizonte com a bagagem
de Rede Globo, que oferece es-
trutura muito forte. Sempre
pensava: será que vou dar con-
ta de atender essa expectativa?”.
Deu tão certo que ela e Cacá vi-
raram grandes amigos. E mais:
Gilma passou a viver sempre
perto do palco.

Assim, ela vai acumulando
emoções. A criação de Eclipse, a
peça mais recente, é uma delas.
Pela primeira vez, o grupo traba-
lhou com um diretor estrangei-

ro, o russo Juri Alschitz, e isso
trouxe apreensão. Em determi-
nadomomento, Gilma chegou a
termedodequeapeçanão ficas-
se pronta a tempo da data de es-
treia. “Havia o desafio da língua,
de uma bagagem cultural com-
pletamente diferente da nossa.
Tenho que navegar nesses uni-
versos da criação e embarcar. É
importanteoprodutor entrarno
barco.Mesmoque a viagem seja
maravilhosa, é elequemdeve ter
os pés no chão”, explica.

LONDRES Além de coordenar
viagens e temporadas das últi-
mas montagens do Galpão, no
momento,Gilmacuidade trâmi-
tes práticos para as apresenta-
ções de Romeu e Julieta, em 19 e
20demaio,noGlobeTheater, em
Londres. Tarefaárdua–outravez.
A antológica Veraneio, carro que
faz parte do cenário da peça diri-
gida por Gabriel Villela, não vai
embarcar para a terra da rainha
Elizabeth II. Quem resolve esse
detalhe? SuperGilma.

“Eles tiveram que comprar
um carro lá”, conta a produtora
mineira. De BH, ela coordenou a
escolha do veículo. E adianta: o
Volvo branco usado como a resi-
dência da jovem Julieta será
adaptado às necessidades do es-
petáculo apenas quando a com-
panhia chegar à Inglaterra. “Va-
mos levar adereços e figurinos
emcaixas”, detalha.

Gilma avisa: produtor não é
apenas executor. É cocriador. “A
gente temde sermuito criativo,
atento. Achar outras formas de
fazer. É preciso costurar coisas,
pessoas, relações e necessidades
para montar uma colcha de re-
talhos”, observa. Para não fugir
do temadehoje, Dia Internacio-
nal da Mulher, é bom lembrar:
sim, a sensibilidade feminina
faz diferença.

“A mulher tem um sentido
prático, um sexto sentido mui-
to aguçado. Isso faz muita dife-
rença nas relações que um pro-
dutor deve ter com todo mun-
do”, conclui Gilma.

Gilma Oliveira teve de encontrar um carro em Londres para substituir a famosa Veraneio, cenário da releitura de Romeu e Julieta
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