


Em janeiro de 2015, 
Bowie chamou o grupo para ir ao estú-
dio Magic Shop, no centro de Nova York, 
e começar a trabalhar em seu 25º álbum, 
Blackstar, lançado em 8 de janeiro, aniver-
sário de 69 anos do artista. 

Há dois anos, Bowie lançou o primeiro 
disco dele em quase uma década, o álbum 
de rock relativamente tradicional (para 
os padrões de Bowie) The Next Day. Em 
Blackstar, ele estava determinado a fa-
zer algo muito diferente. “Ouvimos muito 
Kendrick Lamar”, diz o produtor de longa 
data do músico, Tony Visconti. “Acabamos 
não fazendo nada parecido, mas amamos o 
fato de Kendrick ter sido tão aberto e não 

ter feito um disco estritamente de hip-hop. 
Ele jogou de tudo ali, e isso era exatamente 
o que queríamos fazer. De muitas, muitas 
formas, o objetivo era evitar o rock.” 

Esse mesmo espírito de aventura que 
pautou a sonoridade foi transposto para as 
letras. “‘Tis a Pity She Was a Whore”, mo-
vida por uma batida de hip-hop e saxofone, 
tem o nome de uma peça do século 17 do 
dramaturgo inglês John Ford, e a letra de 
“Girl Loves Me” vem do Polari, uma forma 
de gíria usada por gays britânicos na Lon-
dres de meados do século 20. “Ele também 
pegou algumas palavras de Laranja Me-
cânica”, diz Visconti. “As letras são malu-

cas, mas muitos britânicos, especialmente 
os londrinos, entenderão cada palavra.” A 
faixa-título se refere repetidamente a uma 
“vela solitária”. “Ele me falou que era sobre 
o Estado Islâmico”, conta McCaslin. “É 
uma faixa inacreditável.”

O fundador do LCD Soundsystem, Ja-
mes Murphy, toca percussão em duas fai-
xas, embora inicialmente ele tenha sido 
considerado para uma participação mais 
signifi cativa. “À certa altura, estávamos 
falando sobre três produtores para o dis-
co: David, James e eu”, conta Visconti. 
“[Murphy] fi cou ali por um tempo, mas ti-
nha de cuidar dos próprios projetos.” Mark 
Guiliana, baterista da banda de McCaslin, 

acrescenta: “O papel dele nunca foi 
muito defi nido. Ele trouxe alguns 
sintetizadores e alguma percussão e 
teve milhares de ideias.”

Quando a banda terminou as 
faixas, em março de 2015, Bowie e 
Visconti regravaram a maioria dos 
vocais, dando a eles um efeito fan-
tasmagórico. “Este é o jeito típico em 
que trabalhamos”, afi rma Visconti. 
“Ele soa realmente bom quando fa-

zemos este efeito chamado ADT, ou 
automatic double-tracking [“gra-
vação dupla automática”]. Depois, 
brincamos um pouco com alguns 
ecos ondulantes e repetidos. Todos 
os efeitos são sob medida.”

Para promover o single “Blacks-
tar”, Bowie rodou um curta-metra-
gem surreal no qual faz o papel de 
um profeta cego no espaço que en-
contra um grupo de espantalhos cru-
cifi cados. “Acho que comecei a chorar 

quando ele me ligou”, conta o diretor, Johan 
Renck, responsável pelo trabalho. No en-
tanto, esse vídeo pode ser a última visão 
que os fãs terão de Bowie por enquanto. 
“Acredito que ele nunca mais fará shows”, 
afi rma Visconti. “Se fi zer, será uma surpre-
sa completa.” Claramente, Bowie está de-
terminado a deixar o álbum falar por ele. 
“Quando ele lançou discos como “Heroes” 
e Low (ambos de 1977), ninguém estava fa-
zendo nada parecido”, diz Visconti. “E daí 
deu origem à cena New Romantic. David 
desconstroi gêneros musicais. Mal posso 
esperar para que comecem a sair álbuns 
imitando Blackstar.”                       ANDY GREENE

[Cont. da pág. 13]
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PREMIAÇÃO

O Brasil terá três artistas concorrendo a 
gramofones na 58ª edição internacional 
do Grammy, que será realizada em 15 
de fevereiro. Um deles é extremamente 
popular – Gilberto Gil, duas vezes vencedor 
do prêmio (e cinco vezes vencedor do 
Grammy Latino). Desta vez, ele entra na 
disputa com Gilbertos Samba ao Vivo, na 
categoria Melhor Álbum de World Music.
As outras duas representantes beiram o 
anonimato por aqui. A pianista, cantora 
e compositora Eliane Elias fez carreira no 
jazz, tem a agenda cheia de shows dos 
Estados Unidos (onde mora desde 1981) ao 
Japão e chegou agora à sétima indicação 
ao troféu máximo da música. Ela concorre 
ao título de Melhor Álbum de Jazz Latino 
com Made in Brazil – o primeiro disco da 
carreira gravado em seu país natal.
Já a cantora Catina DeLuna, formada em 
música na Unicamp, se mudou para Los 
Angeles há sete anos e conseguiu a louvável 
indicação ao Grammy (Melhor Arranjo, 
Instrumentos e Vocais pela faixa “Garota 
de Ipanema”, do álbum independente Lado 
B Brazilian Project) sem apoio de uma 
gravadora. “Pegou de surpresa, claro”, 
diz ela, que gravou a canção ao lado do 
venezuelano Otmaro Ruiz. “Fazia alguns 
shows no Brasil, tinha alguns grupos, lancei 
CD e depois fui para os Estados Unidos 
terminar os estudos. Parti do começo 
mesmo. Quando fui a Los Angeles depois 
do mestrado, passei a dar aula e voltei à 
carreira de performance”, conta Catina. Ela 
sonha em tocar seu disco, uma compilação 
de clássicos brasileiros em novas 
roupagens, para seus conterrâneos.
Há mais tempo na lida, Eliane é descrente 
com o reconhecimento do público 
nacional. A pupila de Vinicius de Moraes 
(saiu em turnê com o “Poetinha” pela 
primeira vez aos 17 anos) lamenta: “Fiquei 
mais de 200 dias na estrada rodando os 
cinco continentes em 2015 e o Brasil não 
existe no meu calendário. Não é frustrante, 
mas é um pouco surpreendente. Gostaria 
que os brasileiros me ouvissem mais”.
                  LUCAS BORGES

GRAMOFONE 
DESEJADO

Gilberto Gil, Eliane Elias e 
Catina DeLuna concorrerão 

ao Grammy em fevereiro

Catina agora quer tocar 
para os brasileiros

“Mal posso esperar para que 
comecem a sair discos imitando 
Blackstar”, diz Tony Visconti 

sobre o pioneirismo de Bowie

VIVENDO ESCONDIDO
Em uma das poucas 
aparições públicas nos 
últimos anos, ao lado da 
esposa, a empresária, atriz 
e modelo Iman, em 2009


