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É comum na indústria do entre-
tenimento vermos adaptações
sendo feitas a todo momento,
peças que viram filmes, livros
que viram séries, quadrinhos
que viram jogos e, agora, temos
também livros que se transfor-
mam emmúsica. No que depen-
der da musicista Ellen Fernan-
des, a novidade prova-se certei-
ra e deve inspirar outros artis-
tas a fazerem trabalhos seme-
lhantes no futuro.
No caso de Ellen, a obra esco-

lhida foi o livro infanto-juvenil
‘Brilhos na Floresta’, de autoria
da bióloga Noemia Ishikawa, do
pesquisador japonês Takehide

Ikeda, do in-
dígena Alde-
van Baniwa e
da antropólo-
ga amazonen-
se Ana Carla
Bruno. A obra,
lançada no ano
passado em
quatro idiomas
diferentes (por-
tuguês, japonês,
inglês e nheen-
gatu), conta com
ilustrações de
Hadna Abreu e é
resultado de uma
expedição da equipe em busca
de fungos luminescentes.
“Tive acesso a uma descrição

presente no livro da fala do indí-

gena no mo-
mento em que
os cientistas
buscavam en-
xergar os co-
gumelos e que
me marcou
muito. O indí-
gena dizia
que muitas
vezes para
que possa-
mos enxer-
gar algo era
necessário
apagar as

luzes, que nem tudo que se pro-
cura, se encontra iluminando”,
contou Ellen, amazonense mes-
tre emArtes na área de Etnomu-
sicologia pela Universidade de

São Paulo (USP), onde pesqui-
sou a música indígena da etnia
SateréMawé doAmazonas.
Segundo Ellen, a leitura, fei-

ta em um momento difícil na
sua vida, foi marcante e lhe pro-
piciou muitas reflexões. “Lem-
bro de apagar as luzes do quar-
to, fechar os olhos e começar a
refletir sobre nunca deixar apa-
gar o que era necessário no per-
curso existencial. Me senti en-
tão naquela floresta, onde aque-
les cogumelos cheiode luz eram
a metáfora da força da natureza
que sempre tem algo a nos ensi-
nar, ametáfora dessamãemaior
verde que nos cuida, e tudo nos
dá, nos ampara”, disse ela, res-
saltando que compôs a música
namesmanoite a partir da frase

“apaga a luz pra
ver”.

BATELÃODA
AMAZÔNIA
A música rece-
beu, então, o no-
me de ‘Luzes da
Floresta’, e é a 7ª
faixa do álbum ‘Ba-
telão da Amazônia’.
Batelão é barco de
madeira, característico da re-
gião amazônica, o símbolo das
viagens que carregamhistórias,
sons ememórias.
A artista conta que escolheu

esse nome para o seu primeiro
CD de carreira, com o intuito de
simbolizar a riqueza musical
amazônica e a possibilidade de

levar essa riqueza por muitos
lugares. “Navegando como um
barco, partindo commemórias e
carregando influências dos lu-
gares que passei, do trajeto mu-
sical dos

músicos, da
troca com o
público,
construindo
essa viagem
musical
através das
canções”,
explica El-
len Fer-
nandes.
São

10 faixas
autorais,

e a produção do CD foi as-
sinada pelo músico Fi Marósti-
ca. A realização do CD foi possí-
vel graças a um financiamento
coletivo que teve a contribuição
demaisde100pessoasdediver-
sos estados brasileiros. O CD
encontra-sedisponível noSpoti-
fy, e conta com um clipe da mú-
sica ‘Sede’, gravado no Museu
daAmazônia.

AUDIOVISUAL

Zona Franca em documentários
MostracomfilmesdocineastaRobertoKahaneseráexibidaneste sábado.Obras reúnemregistrosdaZFMdosanos70aos90
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DocumentáriosmostramahistóriadedesenvolvimentodaZonaFranca

Amostra “Três Décadas da Zona
Franca de Manaus”, com docu-
mentários do cineasta Roberto
Kahane, será exibida neste sába-
do(17),às18h,noCineteatroGua-
rany (Vila Ninita, anexo ao Palá-
cio Rio Negro, av. Sete de Setem-
bro, 1546, Centro). O evento, pro-
movido pelo Governo da Amazo-
nas, por meio da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa, é
gratuito e tem agendamento pelo
Portal da Cultura (bit.ly/zfm-
docs30).
Oespaçofuncionacom50%da

capacidade, com poltronas sepa-
radas, totens de álcool em gel e
aferiçãode temperaturanaentra-
da, conforme as normas de segu-
rançaeprevençãocontraaCovid-
19. O uso de máscara é obrigató-
rio.
De acordo com o cineasta, os

documentários mostram a histó-
ria de desenvolvimento da Zona

Franca de Manaus, desde as pri-
meiras fábricas instaladas na ca-
pital até a evolução tecnológica
dosprodutos.
“São registros históricos da

.

.

ZonaFrancanosanos70,80e90.
O público poderá ver o desenvol-
vimento tecnológico, indodapro-
dução de toca-discos até video-
cassetes, o surgimento das pri-

meiras fábricas no Centro, antes
da construção do Distrito Indus-
trial e ver uma época onde pes-
soas de todo o Brasil vinham a
Manaus para comprar”, ressalta

Kahane.

BATEPAPO
Aexibiçãoterácercadeumahora
de duração e, logo após os filmes,

Kahaneconversarácomopúblico
sobreosbastidoresdasobras.
“Conversareibrevementecom

o público sobre os bastidores e a
históriadasobras.Umdetalhecu-
rioso é que os originais de 35mm
se perderam,mas como eu tirava
cópias para mim, de 16mm, con-
seguirecuperarosfilmes.Nãoes-
tão na melhor qualidade, mas
mostram um panorama interes-
santíssimo da história comercial
deManaus”,contaocineasta.

OcineastaRobertoKahanevai conversar comosparticipantesapósaexibição

Serviço

%%%

%OQUÊ
Mostra "Três Décadas da Zo-
na Franca deManaus"
%ONDE
Cineteatro Guarany (Vila Ni-
nita, anexo ao Palácio RioNe-
gro, av. Sete de Setembro,
1546, Centro)
%QUANDO
Sábado (17), às 18h
%QUANTO
Gratuito

Saibamais

>>Dolivroàcanção
Para a autora do livro, Noe-
mia Ishikawa, a adaptação fi-
cou perfeita, posto que cap-
turou bem a essência do livro
e sua principal mensagem.
“Apagamos as luzes, mas no
escuro podemos encontrar o
que procuramos. É a mensa-
gem do livro que foi bem re-
tratada na música. Não co-
nhecia a Ellen pessoalmente,
mas foi lindoo livro ter chega-
do até ela. Ele cumpriu sua
função de informar e foi além
ainda, a inspirando artistica-
mente. Estou muito orgulho-
sa”, concluiu a autora.
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Livro ‘Brilhos na
Floresta’ foi
lançado no ano
passado em
quatro idiomas


