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MÚSICA

Dospalcosaosdiscos
gravaçãodeseuCD“Dentrodo
Sonho”,de1997,oqualconsideraseumelhortrabalho.“Sem
aleideincentivojamaisfaríamosumtrabalhocomessascaracterísticas:numaesferaprofissional,noestúdiodoManassésecomeletocandoaoladode
outrosexcelentesmúsicos.Amixagemeamasterizaçãoforam
feitasnoRiodeJaneiro,poisna
épocanãotínhamosessesrecursostécnicosaqui.Oprodutofinaldeuumasonoridademuito
boa e um competitividade no
mercadodoCD”.

pioRochadestacaaimportânciadaproduçãofonográficalocalnaquelemomento.“Odisco
era fundamental como cartão
devisitasparaarealizaçãodos
shows,nosquaisosartistastambémvendiamseusdiscos.Para
quemnãotinhaCDgravado,era
maisdifícilentrarnomercado”.
MesmocomtodasasdificuldadesnadivulgaçãoenadistriNELSONAUGUSTO
buiçãodosdiscosgravados,obsRepórter
táculo que acontece até hoje,
ntreessesartistasque mesmocomoadventodaInterproduziramCDsnase- net,Olímpioressaltaolegado
gundametadedadéca- deixado por aquele momento
para a cena musical cearense.
dade90estãoDavid
“MuitagentedamúsicafoibeneDuarte(álbuns“Denficiada.AlémdoDavidDuartee
trodoSonho”e“PalavraMúsidoManassés,porexemplo,ouca”),ChicoPio(“BeiradoMuntroálbumimportantefoioCD
do”),Teti(“DoPessoaldoCeará”), Manassés (“Nômade”) e ‘Canções’,doNonatoLuiz,que
CristianoPinho(“Pessoa”),sópa- mostrouooutroladodascriaçõesdele,comocompositorde
racitaralguns.Comessesregismúsicacomletra”,detalha.
tros,todaacadeiadoramofoi
movimentada.
Artistas
Umdosprimeirosprodutores
O próprio Manassés relembra
musicaisalançarmãoderecurcomsaudadesosprimeirosanos
sosdaleifoiotambémcomposidaleideincentivo.“Enquantoo
torOlímpioRocha.InicialmensecretáriodeCulturadoEstado
tecomopessoafísicaedepois
integrando a produtora Modo era o Paulo Linhares, a coisa
rolounasmilmaravilhas.QuanMaior,OlímpiocolocounomerdooNiltonAlmeidaentrou,mucado30CDs-muitosatravésdo
doutudo.Oprocessodeliberamecanismodeapoiomediante
renúnciafiscal.“Produzimospe- çãodasverbasficoumuitolento
eassimfoiruimparatodomunlaleiosCDsdaTetiedoCristiano Pinho. A lei permitiu uma do. Muita gente investiu em
profissionalização mais rápida equipamentos e praticamente
pararamasgravações.Asituadetodaacadeiaprodutivada
çãoficoumuitoruimparamuita
músicaaquinoCeará”,demarca. “Surgiram novos estúdios, gentedamúsicaedetonouuma
onda de fechamento de estúcomooOlhoD´água,doManassés,quemoravanoRiodeJanei- dios”,avalia.
JáocantorecompositorDaro,veioparaFortalezaeinvesvidDuarte,umdosnomesmais
tiuemequipamentos,porconta
desse novo mercado que se importantes daquela geração,
tambémrecordacomcarinhoa
abriuparaamúsicaaqui”.Olím-
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Passados15anos,oseditaisganharamforçacomomecanismo
definanciamentopúblicoàprodução cultural, em contraste
com asleis deincentivo.Para
OlímpioRocha,quedirecionou
suaModoMaiorparaincluiroutrasatividadesculturais,comoo
restaurodoPaláciodaLuz,tratase de um avanço. “Apesar de
nuncaterconcorridoaoseditais,
creio que são maisdemocráticos,teoricamente,paraqueas
pessoas possam registrar seus
trabalhos”,afirma.Manassésdiscorda:“Estámuitodifícilviver
demúsicaaquinoCeará.Não
temosincentivo”.
DavidDuarteapontamelhorias,mastambémfazreparos
ao novo modelo. “Os editais,
apesar de considerá-los válidos,sãomaiscoletivosecriam
um processo de seletividade
umpoucosuspeito.Comrelação ao valor, limitam muito,
poisfogemaospadrõesideais
paraaproduçãodeumCD.No
entanto,vocêjáentrasabendo
dovalor”. o

IMAGEM

Impulsoparaafotografia
resdopovonordestino,traduzemaimportânciadaleiparaos
fotógrafoslocais.
Quinzeanosdepoisdapublicação do belíssimo “Mar de
Luz”,quereuniuimagensfeitas
pormaisde30profissionaisque
tinham na gaveta registros de
um Ceará poucoconhecido, o
cenárioéoutro.“Paranós,poder contar com incentivos fiscais da classe empresarial foi
NATERCIAROCHA
determinante.TiramosdagaveRepórter
ta20,30anosdefilmes.Ainda
criaçãodaLeiEsta- era tudo analógico”, recorda
Celso.“ParticipamosdiretamendualdeIncentivoà
Culturadeuumare- te dos debates, das reuniões.
viravolta na vida Todaaclasseartísticafoiconvidos artistas das dadaadarsugestões.Tinhamuimaisdiversasáreas.Consideroo toquebra-pau,porquecadaum
queria fazer valer suas ideias.
quedemaisimportanteaconteMas, se cometemos erros, foi
ceunosúltimosanosnoCeará.
Atéentão,quasenãohaviapubli- por descuido, não por intencaçãodelivrosdefotografia,nem ção”.
Em 1996, os amigos Tibico
aqui,nemnoBrasil”. Aspalavras
BrasileTiagoSantana,alémdo
dofotógrafocariocaCelsoOlipróprio Celso Oliveira, que já
veira,queadotouoCearápara
tocavamofoto-arquivo“Tempo
moraretrabalharhámaisde30
de Imagem”,transformarama
anosevemfazendoumpreciosoregistroartísticodasmanifes- empresanaeditorapioneirano
taçõesculturaisefestaspopula- setornoCeará.“LembrodoJosé
Guedes,RobertoGalvão,Gentil
Barreira,AugustoPontes,FrancisVale,GlauberFilho,RosembergCariry,JoséAlbano,MárcioFigueiredo,emuitosoutros,
buscandofazervaleressapossibilidadederealizarprojetos.Tínhamospoucasreferências”.
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O“MardeLuz”trouxeconsigo,
literalmente,umagrandeexposiçãonoentãorecém-criadoInstituto Dragão do Mar, com as
paisagensdaspraiasefalésias
dointeriordoCeará,ampliadas
emimagensde2mx3m.Amostrapercorreu,alémdediversas
cidades cearenses, lugares comoInglaterra,NovaZelândiae
EstadosUnidos.

Difícilprestaçãodecontas
“Realizarosonhodepublicaro
litoral cearense foi o primeiro
passo.Efoirelativamentefácil,
porqueoconteúdoestavapronto,otrabalhofoisomenteselecionaromaterialdecadaum.
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Naverdade,noinício,praticamente todos os projetos eram
aprovadospelalei”,lembraCelso.“Nuncativemosdificuldade
paraqueasempresascedessem
partedoICMS,aisençãofiscal
exigidapelaLei12.464.Oproblema mesmo veio depois, na
prestaçãodecontas.Quasenenhumartistaestavapreparado
parafazerisso.Foinossamaior
dificuldade”.
Outrolivrodemuitosucesso
publicadoatravésdoFundoEstadualdaCultura,foi“Visões”,
resultado da parceria entre a
escritoraRacheldeQueirozeo
fotógrafo Maurício Albano. A
uniãodessasduaspersonalidadesabriucaminhoparamuitos
trabalhos.“Olivro‘OOlharde
CadaUm-UnidadesdeConser-

vaçãodoCeará’,porexemplo,
foi 80% patrocinado pela lei.
Esse trabalho, que pretendemos relançar durante a ECO
2012,noRiodeJaneiro,dificilmenteteriasidopossívelsenão
fosse esse caminho”, destaca
Celso.

10anosdeBenditos
Em 2010, o fotógrafo Tiago
Santanacomemora10anosde
suaprimeirapublicaçãoindividual, “Benditos”, viabilizada
através da Lei Jereissati. De
acordocomoartista,oincentivoestadualpossibilitouarealizaçãodeprojetosque,normalmente,nãoteriamespaçoatravésdeeditorasdocircuitocomercial.
“Começamosaperceberque
ocinemabrasileiro,porexemplo,eratodofinanciadopelas
leisdeincentivo.Seocinema,
que era uma coisa caríssima,
conseguiaseviabilizar,porque
a fotografia não?”, resgata.
“Atéaregulamentaçãodalei,
praticamentenãohaviapublicaçõesdeautor,porqueesses
projetosnãosãomeramentecomerciais. São livros de arte,
bensculturais,carosederetornoalongoprazo.Semessemecanismo, talvez o ‘Benditos’
nãoexistisse.Claroquehouve
problemas,masquestõespontuaisnãopodemcolocarabaixooqueessemecanismotem
possibilitado nos últimos 15
anos”,avalia.
HojeoBrasileomundoconhecem,alémde“Benditos”,o
outrolegadosolodeTiagoSantana,intitulado“OchãodeGraciliano”. “Medediquei muito.
Nessesúltimos15anos,publicamos,pelomenos,25livros,
tudoatravésdalei,realizados
emparceriacommuitosprofissionais,inclusivedeoutrosestados.Éumnúmerobastanteconsiderável,selevarmosemcontarque,atéentão,nãoexistia
quasenadadeproduçãodesse
gêneronoBrasil”. o

