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Jornais e Revistas
Veículo: O Globo
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Título: Segunda edição do Back2Black Festival repete a receita de debates e forte
programação musical
Data: 08 de agosto

RIO  Pelo que se viu na primeira edição, há um ano, é o tipo
de programa para botar na agenda. Entre 27 e 29 de agosto,
a charmosa Estação Leopoldina vai abrigar novamente o
Back2Black Festival, que, em seus três dias, reunirá
conferências sobre direitos humanos, cultura e uma extensa
programação musical. O evento  algo como "De volta à
negritude"  valoriza a cultura africana contemporânea e
tenta criar um elo com o Brasil.
 Apesar de a África ter contribuído tanto para a identidade brasileira e, atualmente, também
manter uma rica produção cultural, pouco conhecemos do que é criado no outro lado do

I

Atlântico  comenta Connie Lopes, produtora portuguesa radicada no Rio há três décadas e
que divide com Julia Otero a direção artística do festival.
Ao lado das duas, o Back2Black  que, este ano, conta como principais patrocinadores a

N

Petrobras, a Secretaria Estadual de Cultura, a Oi, o Ministério da Cultura e a Fundação
Palmares  tem como curador das conferências o escritor angolano José Eduardo Agualusa e a
direção de arte e a cenografia nas mãos da dupla formada pelo designer Gringo Cardia e pelo

G

artista plástico Vik Muniz.
Musicalmente, o festival tanto aposta na cena atual da África, com artistas de sucesso inéditos
por aqui, quanto em nomes nacionais ou dos EUA e da GrãBretanha sintonizados com esse
espírito. Daí a saudável salada de tendências, passando por, entre outros, Seun Kuti (da
Nigéria, e que desde a morte de seu pai, Fela, em 1997, lidera a banda Egypt 80), MC Zola (o
principal rapper da África do Sul), Eyrkah Badu (cantora americana que funde soul, funk e hip
hop), Taj Mahal (bluesman americano pioneiro nas pontes com a África e o Caribe), Dave
Stewart (guitarrista e compositor que, nos anos 80, manteve com Annie Lennox o duo
Eurythmics e desde então virou um dos mais criativos produtores do pop), Carlinhos Brown,
Elza Soares, Frejat ( guitarrista e cantor do Barão Vermelho) e Zakee (produtor americano que
investe na mistura de eletrônica, batidas africanas e hiphop).
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Serão cerca de 25 atrações, que irão se alternar em dois palcos, Estação e Urbano, e "Nos
Trilhos"  esta, uma área de circulação, entre as plataformas e o saguão da velha estação de
trem, na qual novos artistas vão entreter o público nos intervalos dos shows principais, com o
Quinteto Nuclear (sexta), a cantora Natasha Llerena (sábado) e Os Roncadores (domingo).

C

Entre as apostas das diretoras artísticas para este ano está o "Baile do Viaduto de Madureira",
programado para o domingo, terceiro e último dia do evento, no Palco Urbano.

L
 Ele é o mais tradicional baile black do Rio, há duas décadas

I

é realizado todos os sábados, promovendo o gênero musical
chamado charme. Além de cinco DJs, liderados pelo DJ
Corello, vamos levar para a Leopoldina 200 frequentadores

P
P

habituais do baile em Madureira  explica Julia, contando
ainda que, em 2009, o evento atingiu uma média de duas mil pessoas por noite.
Além do ineditismo de muitas atrações, outro mérito é a apresentação de shows especialmente
idealizados para o evento. No sábado, no Palco Estação, Arnaldo Antunes vai improvisar ao
lado de Toumani Diabaté, músico do Mali que é um mestre da "kora" (instrumento africano

I

similar à harpa), e do percussionista pernambucano Jam da Silva. No mesmo dia, Dave
Stewart  que, no início da noite, participará da conferência Criatividade, em mesa que ainda
contará com Vik Muniz e MC Zola  está montando uma banda, que fechará o Palco Urbano

N

com as participações das cantoras Judith Hill (que vinha ensaiando para o show "This is it", de
Michael Jackson) e Nadirah X (jamaicana que já gravou com Joss Stone e Mick Jagger para a
trilha da refilmagem de "Alfie" e abriu a última turnê de Pink).

G

Entre as conferências, a de abertura, Direitos Humanos e Sociedade Civil, com Rubem César
Fernandes (antropólogo que criou a ONG Viva Rio) e o escritor nigeriano Chris Abani, trará ao
Brasil a vicepresidenta do Malaui, Joyce Banda, que desenvolve programas voltados às
crianças e às mulheres para tentar tirar seu país da condição de um dos mais pobres do
mundo. Exemplos de um festival que aposta na dobradinha entre conscientização e
entretenimento. Ou que, parafraseando o bordão de Che Guevara, tenta ser político sem
perder o balanço.
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Título: Segunda edição do Back2Black Festival repete a receita de debates e forte
programação musical
Data: 08 de agosto

RIO  Pelo que se viu na primeira edição, há um ano, é o tipo
de programa para botar na agenda. Entre 27 e 29 de agosto,
a charmosa Estação Leopoldina vai abrigar novamente o
Back2Black Festival, que, em seus três dias, reunirá
conferências sobre direitos humanos, cultura e uma extensa
programação musical. O evento  algo como "De volta à
negritude"  valoriza a cultura africana contemporânea e
tenta criar um elo com o Brasil.
 Apesar de a África ter contribuído tanto para a identidade brasileira e, atualmente, também
manter uma rica produção cultural, pouco conhecemos do que é criado no outro lado do

I

Atlântico  comenta Connie Lopes, produtora portuguesa radicada no Rio há três décadas e
que divide com Julia Otero a direção artística do festival.
Ao lado das duas, o Back2Black  que, este ano, conta como principais patrocinadores a

N

Petrobras, a Secretaria Estadual de Cultura, a Oi, o Ministério da Cultura e a Fundação
Palmares  tem como curador das conferências o escritor angolano José Eduardo Agualusa e a
direção de arte e a cenografia nas mãos da dupla formada pelo designer Gringo Cardia e pelo

G

artista plástico Vik Muniz.
Musicalmente, o festival tanto aposta na cena atual da África, com artistas de sucesso inéditos
por aqui, quanto em nomes nacionais ou dos EUA e da GrãBretanha sintonizados com esse
espírito. Daí a saudável salada de tendências, passando por, entre outros, Seun Kuti (da
Nigéria, e que desde a morte de seu pai, Fela, em 1997, lidera a banda Egypt 80), MC Zola (o
principal rapper da África do Sul), Eyrkah Badu (cantora americana que funde soul, funk e hip
hop), Taj Mahal (bluesman americano pioneiro nas pontes com a África e o Caribe), Dave
Stewart (guitarrista e compositor que, nos anos 80, manteve com Annie Lennox o duo
Eurythmics e desde então virou um dos mais criativos produtores do pop), Carlinhos Brown,
Elza Soares, Frejat ( guitarrista e cantor do Barão Vermelho) e Zakee (produtor americano que
investe na mistura de eletrônica, batidas africanas e hiphop).
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Serão cerca de 25 atrações, que irão se alternar em dois palcos, Estação e Urbano, e "Nos
Trilhos"  esta, uma área de circulação, entre as plataformas e o saguão da velha estação de
trem, na qual novos artistas vão entreter o público nos intervalos dos shows principais, com o
Quinteto Nuclear (sexta), a cantora Natasha Llerena (sábado) e Os Roncadores (domingo).

C
L

Entre as apostas das diretoras artísticas para este ano está o "Baile do Viaduto de Madureira",
programado para o domingo, terceiro e último dia do evento, no Palco Urbano.

 Ele é o mais tradicional baile black do Rio, há duas décadas
é realizado todos os sábados, promovendo o gênero musical

I

chamado charme. Além de cinco DJs, liderados pelo DJ
Corello, vamos levar para a Leopoldina 200 frequentadores
habituais do baile em Madureira  explica Julia, contando

P

ainda que, em 2009, o evento atingiu uma média de duas mil pessoas por noite.
Além do ineditismo de muitas atrações, outro mérito é a apresentação de shows especialmente
idealizados para o evento. No sábado, no Palco Estação, Arnaldo Antunes vai improvisar ao

P

lado de Toumani Diabaté, músico do Mali que é um mestre da "kora" (instrumento africano
similar à harpa), e do percussionista pernambucano Jam da Silva. No mesmo dia, Dave
Stewart  que, no início da noite, participará da conferência Criatividade, em mesa que ainda

I

contará com Vik Muniz e MC Zola  está montando uma banda, que fechará o Palco Urbano
com as participações das cantoras Judith Hill (que vinha ensaiando para o show "This is it", de
Michael Jackson) e Nadirah X (jamaicana que já gravou com Joss Stone e Mick Jagger para a

N

trilha da refilmagem de "Alfie" e abriu a última turnê de Pink).
Entre as conferências, a de abertura, Direitos Humanos e Sociedade Civil, com Rubem César

G

Fernandes (antropólogo que criou a ONG Viva Rio) e o escritor nigeriano Chris Abani, trará ao
Brasil a vicepresidenta do Malaui, Joyce Banda, que desenvolve programas voltados às
crianças e às mulheres para tentar tirar seu país da condição de um dos mais pobres do
mundo. Exemplos de um festival que aposta na dobradinha entre conscientização e
entretenimento. Ou que, parafraseando o bordão de Che Guevara, tenta ser político sem
perder o balanço.
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Veículo: Viva Rio 15 anos
Título: Back2Black
Data: 10 de agosto
Entre os dias 27 e 29 de agosto, a Estação Leopoldina vai receber novamente o Back2Black

C

Festival, que, em três dias, reunirá conferências sobre direitos humanos, cultura e uma extensa
programação musical. O evento valoriza a cultura africana e a sua relação com a cultura
brasileira contemporânea. Diretor do Viva Rio é um dos destaques da programação, que, além

L

de muitos shows, debates e exposições, conta com palestras e conferências.
No primeiro dia de Back2Black Festival (27/08), o diretor executivo do Viva Rio, o antropólogo e

I

sociólogo Rubem César Fernandes, será um dos integrantes da mesa de abertura do evento,
que colocará em debate temas relacionados a Direitos Humanos e sociedade Civil. Ao lado
dele, participam da mesa o escritor nigeriano Chris Abani e a vicepresidente do Malaui, Joyce

P
P

Banda, que desenvolve programas voltados para crianças e mulheres num dos países mais
pobres do mundo.
Na programação musical, o festival traz, entre outros, o nigeriano Seun Kuti, o rapper africano
MC Zola, a americana Eyrkah Badu, o guitarrista e compositor Dave Stewart e os brasileiros
Carlinhos Brown, Elza Soares, Frejat e Arnaldo Antunes. Este último se apresentará no

I
N
G

sábado, ao lado de Toumani Diabaté, músico do Mali que é um mestre da "kora" (instrumento
africano similar à harpa), e do percussionista pernambucano Jam da Silva.
Nesse mesmo dia, Dave Stewart, que participará da conferência Criatividade no início da noite
junto com Vik Muniz e MC Zola, está montando uma banda para fechar o Palco Urbano com as
participações das cantoras Judith Hill (que vinha ensaiando para o show "This is it", de Michael
Jackson) e Nadirah X (jamaicana que já gravou com Joss Stone e Mick Jagger para a trilha da
refilmagem de "Alfie" e abriu a última turnê de Pink).
Ao todo são 25 atrações, que se alternarão em dois palcos, “Estação e Urbano” e "Nos Trilhos".
A última é uma área de circulação onde os novos artistas vão entreter o público nos intervalos
dos shows principais, tais como o Quinteto Nuclear (sexta), a cantora Natasha Llerena
(sábado) e Os Roncadores (domingo).
Este ano, a programação inclui o "Baile do Viaduto de Madureira", programado para o último
dia do evento (29/08), no Palco Urbano. Essa aposta devese, de acordo com a organização,
ao tradicional baile black que realizam há duas décadas. Além dos cinco DJs, liderados pelo DJ
Corello, estimase levar para a Leopoldina 200 frequentadores habituais do baile em
Madureira.
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Em 2010, o Back2Black conta com o patrocínio da Petrobras, da Secretaria Estadual de
Cultura, da Oi, do Ministério da Cultura e da Fundação Palmares. O festival tem como curador
das conferências o escritor angolano José Eduardo Agualusa e a direção de arte e a cenografia
nas mãos da dupla formada pelo designer Gringo Cardia e pelo artista plástico Vik Muniz.
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Veículo: Fundação Cultural Palmares
Título: Palmares prestigia festival da negritude internacional
Data: 26 de agosto
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Zulu Araújo participa do ciclo de conferências do festival

A Fundação Cultural Palmares embarca na prazerosa e instigante viagem artísticocultural
pelas africanidades mundiais proposta pelo festival Back2Black, que acontece no Rio de
Janeiro, entre os próximos dias 27 e 29. Da ampla e diversificada programação do festival

I

internacional, constam produções da instituição  uma das patrocinadoras do grande evento

N

A ´plataforma de embarque´ para essa grande tour por nossa ancestralidade reinventada será

multimídia.

a histórica Estação Leopoldina, de onde partiam, no século passado, os trens para Petrópolis.
Hoje transformado em centro cultural, o espaço abrigará a intensa programação desta segunda

G

edição do festival, composta por debates, shows, exposições e diversas outras manifestações
culturais, numa mistura que inclui influências da origem do homem no continente africano e
novas formas de interpretações pop do que existe de mais atual no Brasil e no Mundo.
ATRAÇÕES  Nomes de peso do pensamento políticocientífico e artísticocultural no cenário
internacional já confirmaram presença. Dentre outros, estarão participando e contribuindo com
o festival, em seus respectivos campos de atuação, o sulafricano Zola, embaixador do Fundo
das Nações Unidas para a Infância (Unicef ) e estrela do hiphop; Joyce Banda, vicepresidente
do Malaui, conhecida em todo o mundo pelo trabalho com órfãos, mulheres e crianças; Mia
Couto, escritor moçambicano; e Zulu Araújo, presidente da Fundação Cultural Palmares.
ESTANDE  As conferências acontecem diariamente, a partir das 19 horas, colocando em
discussão Direitos Humanos e Sociedade Civil (tema da mesa de abertura, da qual participará
Zulu Araújo, dia 27); Criatividade (dia 28); e Literatura, Imagem e Som (dia 29).
Sites e Portais___________________________________________________________
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Além da participação nos debates, a Palmares terá um estande instalado em um dos vagões
da estação, criativamente transformados em livrarias, bares e lounges.
No local, formadores de opinião e o público em geral poderão conhecer um pouco o trabalho

C

da Fundação, que lançará os livros O negro na TV pública, organizado pelo cineasta Joel Zito
de Araújo, na sexta (27); e 25 anos do movimento negro no Brasil, do fotógrafo Januário
Garcia, no sábado (28). Para o domingo (29), último dia do Back2Black, a Palmares programou

L
I

o lançamento do videoclipe Expresso Brasil na Copa, com os eventos culturais produzidos pela
Fundação na Copa 2010, ocorrida na África do Sul.

O VÍDEO

Na copa do mundo deste ano, na África do Sul, o Brasil exibiu, além do futebol, um amplo

P

painel do País, com uma mostra representativa de seu pensamento e suas expressões
culturais. O inédito projeto Expresso Brasil na Copa, elaborado pela Fundação Cultural
Palmares, levou às cidades de Joanesburgo, Durban e Cidade do Cabo shows musicais,

P

oficinas, mostras de cinema, palestras e performances de rua. O objetivo foi traduzir para o
público da África e do mundo um pouquinho desse Bras(z)il, que irá sediar, em 2014, o mais
importante torneio internacional de futebol.

I

Como resultado do projeto, foi produzido um videoclipe, com flashes de toda a programação.
São cinco minutos que sintetizam o mosaico de ritmos, cores, ideias, imagens e movimentos

N

apresentado nas três cidades sulafricanas. A música brasileira foi representada pelas bandas

Black Rio, Samba Nagô e Olodum, além de Margareth Menezes e da bateria da Escola de
Samba da Portela; o cinema, pelos filmes Besouro, Broder e Filhos de João. Oficinas de artes

G

sobre carnaval, capoeira, percussão e dança arremataram a programação.

SERVIÇO
O quê: Lançamento do videoclipe Expresso Brasil na Copa
Onde: Back2Black Festival
Horário: 19h30 às 20h
Local: Estande da Fundação Cultural Palmares, na Estação Leopoldina
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Veículo: Áfricas.com
Título: O negro na sociedade brasileira
Data: 26 de agosto
Como parte da programação da Fundação Cultural Palmares no Back2Black, serão (re)

C

lançadas, nos dias 27 e 28 próximos, no Rio de Janeiro, duas importantes publicações sobre o
papel desempenhado pelos afrobrasileiros na estrutura socioeconômica e políticocultural do
País: O negro na TV pública, organizado por Joel Zito Araújo, e 25 anos do Movimento Negro

L

no Brasil, de Januário Garcia. As sessões de autógrafos ocorrerão no estande da Palmares,

I

Em O negro na TV pública, intelectuais, pesquisadores, professores e jornalistas provocam

montado no espaço reservado ao festival.

uma reflexão sobre o lugar  ou o nãolugar  ocupado pelo negro na mídia televisiva. São 18
artigos abordando as relações étnicoculturais e o mito da democracia racial na TV. Na esteira

P

do debate, a constatação da subrepresentação dos negros nos espaços privilegiados das
emissoras brasileiras de televisão – o que contrasta com a presença marcante deste segmento
na construção da história do Brasil.

P

25 anos do movimento negro no Brasil, de Januário Garcia, traz um significativo registro da luta
da população afrodescendente, firrmando o Movimento Negro como força efetiva na

I

construção da democracia brasileira. Dividido em três módulos – Resistir e afirmar, Afirmar e

construir e Organizar e transformar – o livro é ilustrado com cerca de 200 fotografias, contendo
textos de importantes intelectuais, como Gilberto Gil, Sueli Carneiro, Ubiratan Castro, Jacques

N

D´Adesky e Vanda Menezes.
“Refletir sobre as produções ligadas às identidades que foram sufocadas, como a negra e a

G

indígena, ajuda na construção de um imaginário brasileiro mais global (Joel Zito Araújo).
“Todas as formas da arte têm a função básica de promover mudanças sociais (Januário
Garcia).
OS AUTORES
Januário Garcia é fotógrafo profissional e militante ativo do Movimento Negro. Nos últimos
trinta anos, tem documentado a vida dos afrobrasileiros focalizando os diversos aspectos das
suas vidas – o social, o político, o cultural e o econômico. Realizou diversas exposições no
Brasil e no exterior e tem priorizado a construção imagética da memória do Movimento Negro
Brasileiro. Em sua trajetória, criou um grandioso acervo fotográfico que narra a história
contemporânea dos afrodescendentes.
Joel Zito Araújo, cineasta, pesquisador e escritor mineiro, é doutor em Ciências da
Comunicação pela Escola de Comunicações e Arte da Universidade de São Paulo, com pós
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doutorado nos departamentos de Rádio, TV e Cinema, e de Antropologia da University of
Texas (EUA). Autor de livros sobre a presença afrodescendente na TV brasileira, dirigiu
diversos documentários sobre o negro na sociedade brasileira. Seu primeiro longa, Filhas do

vento (2004), ganhou oito prêmios no Festival de Gramado.
SERVIÇO

C

O quê
Lançamento de livros
Títulos

L

O negro na TV pública, de Joel Zito Araújo; e 25 anos do Movimento Negro no Brasil, de
Januário Garcia
Quando

I

Dias 27, das 18h30 às 20h30 (O negro na TV pública), e 28, das 18h30 às 20h30 (25 anos do

Movimento Negro no Brasil)
Onde

P

Estande da Fundação Cultural Palmares, na Estação Leopoldina

P
I
N
G
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Veículo: Back2Black Oficial
Título: Conferência Direitos Humanos e sociedade civil no Back2Black
Data: 26 de agosto
Quem veio ao Back2Black nesta 6afeira pôde sentir a África de perto logo na primeira

C

conferência do Festival. A ideia era essa mesmo: Glória Maria mediou a conversa com Rubem
César Fernandes, Chris Abani e Joyce Banda sobre o importante tema ‘Direitos Humanos e

Sociedade Civil‘, e o debate envolveu o público da Estação Leopoldina.

L

Para dar ainda mais brilho ao início de noite, Zulu Araújo, Presidente da Fundação Cultural
Palmares, subiu também ao Palco Estação para debater junto dos conferencistas como a

I

sociedade e as organizações não governamentais podem contribuir para o desenvolvimento
dos mais excluídos, dos direitos do homem e da democratização. O resultado foi um mergulho
na história do povo africano, desde seu passado até a mudança de realidade com a

P

democratização nos dias de hoje.
A vicepresidente do Malaui, Joyce Banda, falou sobre a importância do poder de fala e

P

questionamento dado à população da África com a democracia, e lembrou também do
estranhamento que ainda há entre a população desses países com essa nova realidade ativa
na vida social e política.

I
N
G

O escritor nigeriano Chris Abani mergulhou na conversa aliando à seriedade do tema um bom
humor contagiante: ele lembrou a época em que era pequeno e trabalhava como tradutor nas
comunidades locais, e, um dia, recebeu de sua mãe, ativista da Igreja, a tarefa de falar sobre
meios de prevenção de natalidade entre a população mais humilde, de modo a conscientizála
da importância destes métodos contraceptivos. Abani, com aproximadamente 7 ou 8 anos de
idade então, confessou ter ficado atordoado ao ter que questionar às mulheres mais velhas
sobre questões tão íntimas, principalmente em um meio e época onde isso não era tão
discutido abertamente.
Chris ainda levantou, no fim do debate, uma questão intimamente ligada com o tema do
Back2Black: a importância da música na integração de culturas e povos. Para ele, o hip hop é
um dos ritmos mais inclusivos que existem, unindo as mais diversas pessoas para falar de
descontentamentos e, ao mesmo tempo, dançar e celebrar a vida.
Daqui a pouco vêm os shows de sextafeira para provar o que Chris Abani falou na
conferência: a música está aí para quebrar barreiras!
Isso é Back2Black!

Sites e Portais___________________________________________________________
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Veículo: MMonline
Título: Rio recebe festival Back2Black
Data: 26 de agosto

Debates, shows e exposições fotográficas fazem parte do evento, que acontece na Estação da

C

Leopoldina
Nos dias 27, 28 e 29 de agosto, a Estação da Leopoldina, no Rio, será o endereço do evento

L

Back2Black, que terá shows, conferências e exposições de fotos onde o tema central são as
influências africanas no Brasil e no mundo. O evento tem o patrocínio da Oi, Petrobras,
Ministério da Cultura e Fundação Palmares, além do copatrocínio do Banco Cruzeiro do Sul e

I
P

da Vale. Empresas como BNDES, O Globo, Tubos Apolo, Secretaria de Cultura do Rio, Oi
Futuro, Oi FM eMPB FM são apoio ao evento, realizado pela Zoocom Eventos.
"Com suas mesas de debates e atrações, o Festival traz à tona temas atuais e relevantes",
afirmam Connie Lopes e Júlia Otero, responsáveis pela concepção do evento. Entre os
debatedores que estarão na festa estão Joyce Banda, vicepresidente do Malaui, reconhecida

P

por seu trabalho com mulheres e crianças; Rubem Cesar Fernandes, fundador e diretor da Viva
Rio; o cineasta Ruy Guerra;o artista plástico Vik Muniz e Dave Stewart, cofundador do
Eurythmics.

I

Já os shows ficarão disrtribuídos em diferentes palcos. No palco Estação, Arnaldo Antunes e
Erykah Badu, Frejat e Elza Soares, entre outros. No placo Urbano, que ocupará a tenda da

N

Escola de Circo, no terreno ao lado da Leopoldina, shows de músicos e DJs do mundo todo. E
no espaço "Nos Trilhos", apresentações de artistas nos trilhos da estação como o Quinteto
Nuclear, de jazz moderno o o trio de Saxofonistas Os Roncadores, regidos por George Israel,

G

Rodrigo Sha e Gustavo Contreras. No encerramento, domingo, o tradicional Baile de Charme
do Viaduro de Madureira, que acontece embaixo do Viaduto Negrão de Lima, no bairro de
Madureira, muda de endereço e vai para o festival.
No saguão da estação da Leopoldina, um dos prédios históricos do Rio, os fotógrafos Walter
Firmo e Malick Sidibé, do Mali, fazem exposição. O evento terá capacidade para receber cinco
mil pessoas por dia e estacionamento para 1.500 carros. Alguns vagões de trens serão usados
como lojas, áreas vip de empresas patrocinadores e também para a sala de imprensa. Todo o
evento será documentado e dará origem ao Back2Black Manifesto, composto de livro,
exposição e um documentário cinematográfico, que será destinado às escolas de ensino médio
e fundamental em todo o País.
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Veículo: Incubadora Afro Brasileira
Título: Empreendedores da incubadora marcam presença no Back2Black
Data: 27 de agosto

C
L
I
P
P
I

Neste fim de semana, 27 a 29 de agosto, aconteceu a 2ª edição do Back2Black Festival – um evento que reúne
conscientização social, economia e entretenimento.

A programação contou com a conferência: Direitos Humanos e Sociedade Civil, que, segundo
a organização do Festival, discutiu a forma como a sociedade civil e organizações não
governamentais podem contribuir para o desenvolvimento das comunidades mais excluídas, os

N

direitos humanos e a democratização.
O evento reuniu cineastas, escritores, músicos, políticos, atores, jornalistas e formadores de

G

opinião nacionais e internacionais. Para os organizadores, essa mistura de diferentes tribos faz
do Festival um evento único que une gerações distintas e pensamentos comuns.
A Petrobras montou um vagão especialmente para a participação da Incubadora e seus
empreendedores.
É neste contexto que, a convite da Petrobras, a Incubadora Afro Brasileira (IA) levou cerca de
15 empreendedores da pósincubação, dos segmentos produtivos de artesanato, beleza,
confecção e cultura para participarem do Festival no Vagão Petrobras  espaço montado
especialmente para a participação da IA e seus empreendedores.

Sites e Portais___________________________________________________________
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Segundo John Wayne, artesão de máscaras estilo venezianas e inspiradas nas Candaces, o
evento foi um momento incrível onde ele prospectou muito, como resultado: contato com

P

pessoas da mídia e produtores culturais estimulados em fazer parcerias, além de muitas
vendas realizadas. “Foi bom ter vendido, mas o melhor foi ter percebido o interesse do público
pelo meu trabalho, pelo significado e conceito da minha arte. Isso para mim foi muito

I

importante”, destacou John Wayne.
A participação da Incubadora e dos empreendedores foi comentada e elogiada na imprensa,

N
G

como no site do Ministério da Cultura – Fundação Cultural Palmares e no blog Oi Moda Atos
Originais.
A experiência foi mais uma rica oportunidade de ampliação de redes de contatos para a
divulgação dos empreendimentos em âmbito internacional e venda de produtos e serviços.
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Veículo: AfricanaBarão
Título: Evento no Rio mostra as riquezas e as influências da cultura africana
Data: 27 de agosto

C

Artistas, intelectuais e ativistas políticos de vários países estarão no

L

De 28 a 30 de agosto, na Estação da Leopoldina, Rio de Janeiro,

Rio neste fim de semana, para participar do festival Back2black.

acontecerá o tão esperado Festival Back2Black, evento internacional
que celebra a África como berço da civilização e pólo de discussão

I

política e difusão cultural.
São três dias de conferências, shows, apresentações de dança, projeções de filmes e outras
manifestações políticoculturais, evidenciando as particularidades do continente africano e do

P

negro, de uma maneira mais abrangente.
O objetivo do Back2Black Festival é promover encontros. Encontros da música com a arte, da
política com o cinema, da dança com a consciência social, da literatura com a moda, do

P

consumo com o teatro, do homem contemporâneo consigo mesmo.
Na abertura do festival, amanhã à noite, a conferência "Construindo Utopias" contará com a
presença do cantor e compositor irlandês Bob Geldof, que já organizou grandes eventos para

I

arrecadar doações para países africanos; no sábado o assunto é "Cultura e Desenvolvimento"
e no domingo, "A África na construção do mundo. O futuro."
Depois dos debates, haverá shows de Gilberto Gil, do senegalês Youssou N'Dour, com

N

participação de Marisa Monte, Ed Motta, Mart´nália, D. Ivone Lara, Margareth Menezes, entre
outros. Confira a programação completa em http://www.backtoblackfestival.com.br/.
Os ingressos custam R$ 60,00 mas estudantes e professores da rede pública pagam meia.

G

Vale a pena conferir!
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Veículo: Buala
Título: Back2Black – celebração de África no Brasil
Data: 27 de agosto
No Rio de Janeiro uma estação de comboio/trem desactivada, condenação óbvia pois no Brasil

C

o carro domina, é o lugar certo para encarrilar relações nem sempre com o mesmo nível de
atenção e dedicação. Quero dizer, se os africanos conhecem as estrelas de televisão e futebol
brasileiro, e estão a par de qualquer novidade do país irmão, se muitos países africanos (como

L

seguramente Angola, Cabo Verde, Moçambique e S.Tomé) consomem a toda a hora música,
novelas, roupa, modas, modos de falar, produtos brasileiros, o mesmo não se pode dizer do
Brasil. Este país continental sabe pouco sobre a actualidade do outro continente que lhe está

I

no sangue, apesar das ligações históricas, da sua identidade e das tão debatidas, mas ainda
escandalosas no segregacionismo, questões raciais.

P
Mas as coisas estão a mudar, a curiosidade e
vontade de acertar compassos vêm aumentando.

P

Nas

editoras

brasileiras

os

autores

africanos

começam a vender bem. Nos cursos de literatura
africana, alguns professores do Rio, S.Paulo e Bahía

I

são as maiores referências no meio. A lei 10639
instaura o ensino de história e cultura africanas no

N

Brasil. A noite black multiplicase nas formas de
expressão e lugares que a dinamizam, na cidade do Rio desde o baile charme no viaduto da
Madureira até aos bares da zona sul, podemos sempre dar com ela. O Movimento Negro é

G

uma realidade e tenta fortalecerse, apesar de afouxar um pouco o lado reivindicativo
capitulando aos poderes políticos e enquanto funcionários das ongs. As práticas religiosas
apelam às origens africanas e reinventam África.
Em tudo isto, as pontes de afecto serão sempre as mais permanentes, e a música a melhor
forma de as exprimir.
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Estação Leopoldina Nos dias 27, 28 e 29 de
Agosto a segunda edição do Back2Black,
festival da cultura africana e da diáspora negra,

C

ajudou a afirmar esta presença. Um festival
necessário no Brasil.

L

Balanço dos três dias de show: um sucesso
naquilo que são as suas propostas… No

I

entanto, é preciso enfrentar o debate sobre as
críticas levantadas por alguns sectores de intelectuais negros: a quem se destina o festival uma
vez que tem apoios públicos em relação à sua acessibilidade, preço do ingresso, etc.

P

Uma cultura black pop
A parte forte que traz o grande público ao Back2Black são os concertos, este ano em vários

P

palcos, mas o evento, além da música, apresenta conferências, fotografia e uma zona de
mostra e venda nos vagões da Estação. Entramos para o interior da Leopoldina decorado
pelos artistas Vik Muniz e Gringo Cardia com fotografias de negros contentes, passeamos

I

pelas antigas plataformas de embarque com locomotivas ferrovelho, bem iluminadas, que
parecem museu. Dentro das carruagens, livros e mostras dos parceiros dos festivais ligados ao
evento. Pelos trilhos várias gerações se cruzam e amigos se encontram, cineastas, escritores,

N

músicos e jornalistas ali circulam. Muitos casais se beijam, no embalo da vibração a colunas.

G

O Festival pretende celebrar o ritmo, as cores e os estilos de um mundo contemporâneo, pop,

Gente bem vestida dá abraços alegres ao cumprimentarse. Há exaltação no ar.

da nova África. “O que tentamos mostrar é que o africano é moderno e que está inserido no
nosso tempo, produzindo grande cultura”, diz o curador das conferências e único angolano
presente este ano, José Eduardo Agualusa.

Sites e Portais___________________________________________________________
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A mesa de abertura dos debates abordou os
direitos

humanos

e

desenvolvimento.

A

intervenção de Zulu Araújo da Fundação Palmares
foi a mais interessante, sobre a importância da

C

educação

como

factor

de

igualdade

racial.

Literatura, Imagem e Som foi o tema de domingo
com Mia Couto, Cacá Diegues (autor do projecto

L

cinematográfico

5x

Favela,

Agora

por

nós

mesmos) e o cineasta Ruy Guerra, com muita
ligação a Moçambique.

I

Se se utiliza como elo do evento a temática da negritude e o conhecimento sobre África tem de
se ir além do senso comum, e estas conversas são uma forma de ampliar as referências e

P

problematizar questões. Mas neste aspecto, o festival precisava de mais tempo (e se calhar de
um lugar mais apropriado) para debate, maximizando a presença dos intervenientes e a
curiosidade do público.

P
I
N
G

Seun Ketu
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A cada noite a sua estrela
Na 6ªfeira a percussão brasileira de Carlinhos Brown inaugurou a noite ritmada onde o
Afrobeat reinou. Um Seun Kuti cheio de atitude e o ritmo forte e contagiante da banda “Egypt

C

80” (o conjunto dos anos 80 do seu pai, grande Fela) mostraram o que é animação. Seun
herdou o jeito leopardo de se mover e a expressividade de Fela. E o Afrobeat continua aquela
mistura bombástica: jazz com rock psicadélico, música yorubá com funk, percussão africana e

L

vários estilos vocais, uma batida energética com movimentos repetitivos, letras num acentuado
pidgin inglês. Tudo isso encheu o público carioca de boas vibrações!
O Afrobeat é vibrante sim, e ainda que muitos brasileiros não estivessem familiarizados com

I

este afrobeat, made in nigeria, que reflecte a vida louca e a resistência nas grandes cidades
africanas, acabaram por renderse ao seu compasso.

P
P
I
N
G

Erikah Badú

No Sábado a estação estava a abarrotar, todos acorreram ao evento para ver de perto a diva
do neo soul, a glamourosa Erykah Badu, envolvente na voz morna e altiva. Antes disso, a voz
grave de Arnaldo Antunes, dos exTitãs, acompanhada pela kora do maliano Toumani Diabaté
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(junção realmente engraçada), criou um ambiente espiritual e cúmplice ao cantar temas
como “Silêncio”.
Elza SoaresNo último dia, Roberto Frejat
orquestrou as duas horas de Celebração do

C

Blues com as brasileiras Mart’nália e a
grande Elza Soares, Tina Turner brasileira
como alguém do público gritou, sempre

L

empinocada, cantou Escândalo, Cry Me a

River lembrando Ella Fitzgerald, entre
outros. A americana Lizz Wright em dupla

I

com o bluesman Taj Mahal arrancou um
belo Lovesick blues. E do Mali chegou Vieux

P

Farka Touré, filho do lendário Ali Farka Touré (1939 – 2006), para dar o melhor de blues ao
estilo africano, num grande virtuosismo na guitarra. O blues, dos cantos espirituais e com uma
História que passa pelas ligações ÁfricaAmérica, foi o mais propício para esta comunhão de

P

vozes e culturas.
Para encerrar a noite em alta o Back 2 Black proporcionou uma amostra da festa Black do

I
N
G

Viaduto de Madureira, o baile charme mais carismático e antigo da cidade, trazendoo da rua
para o Palco Urbano, uma tenda onde os djs desfilaram durante o festival.
As coreografias divertidas e o ânimo dos participantes mostram como vale a pena esta festa e
encontro cultural, que terá seguramente muitas pontes para explorar. É preciso incluir muita
gente que no Brasil se interessa sobre tudo isto e aqueles que evitam pensar sobre
estas questões.
Esperemos que outras actividades que reflictam e mostrem a diversidade da cultura africana se
espalhem ao longo do ano, de forma consolidada e acessível.
O black 2 black de 2009
“Somos todos africanos, somos todos humanos” ou “Seja black por três dias” eram alguns dos
slogans algo bizarros espalhados pela cidade, que anunciavam o Back2Black no Rio de
Janeiro, uma celebração de África como berço da civilização, protagonista de discussão
política e difusora de cultura.
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O público carioca é fervoroso, receptivo e alegre e assim
dá gosto arriscar novas abordagens. Se a cultura africana
provoca alguma curiosidade no Brasil, país com tanta
população

C

negra

e

mestiça,

orgulhosamente

afro

descendente mas com preconceitos raciais bem vincados,
há também um enorme desconhecimento, sobretudo
quanto à África contemporânea. Foi com a intenção de

L

estimular a discussão e a reflexão a partir da actual situação e do futuro de África, passando
pelo desenvolvimento políticosocial a partir das artes, que o Back2Black se propôs
como festival.

I
P

À entrada grandes mapas da África política, frases sobre
as

misérias

personagens,

P

e

conflitos
cidades,

africanos,
etnias

fotografias
(sem

de

qualquer

contextualização), alusões ao sol africano decoravam a
histórica Estação Leopoldina, no Rio de Janeiro.

I
N
G
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Música bem ritmada
O baiano Gilberto Gil, todo vestido de
branco, apresentou o espectáculo “pronto
pra preto”, acompanhado dos filhos, em

C

versão acústica. Avisou logo: “preparei algo
especial pare esta noite, um repertório
pigmentado, melaninado” e ali ficámos em

L

comunhão com o exministro da cultura,
mas que é na condição de cantor que mais

I
P

o admiramos, a cantar clássicos como “Refavela”, “Barracos”, “Mão da limpeza”, “Tenho sede”
e “Expresso 2222”.
O senegalês Youssou N’Dour comoveu com a sua mistura de ritmos e aquela voz de marabu
que parece vir de um fundo muito sábio, de dor e alegria. Com ele, Marisa Monte cantou
“Seven seconds”, gravada com Neneh Cherry em 1993, o tema que o tornou conhecido

P

mundialmente. A tshirt de Marisa com a inscrição “Cadê a Ética?” ajustouse bem aos trechos
de “Vapor Barato”, de Jards Macalé e Waly Salomão, em estilo dub. Gilberto Gil regressou ao
palco com Marisa e N’Dour, para darem voz a “Blowin’ in the wind”, de Bob Dylan, uma canção

I

de protesto dos anos 60 com

perguntas retóricas sobre paz, amor e liberdade, em
versão reggae.
O rapper MVBill deu um concerto poderoso,

N

com um discurso consciencializador da
realidade

dos

negros

nas

favelas,

assassinados e hostilizados, além da sua

G

boa presença e rimas com muito flow. Dos
acordes electrizantes de funk e soul do
show de Black Rio salientouse a prestação
de Ed Motta, sobrinho do falecido cantor e
compositor carioca Tim Maia a quem a
Banda prestava tributo. A participação do
grupo paulista de hip hop Racionais MC’s, com Mano Brown e Ice Blue, conhecidos por
divulgar a desigualdade social brasileira, não inspirou muito, as letras que costumavam falar da
realidade das periferias, versando crime, pobreza e preconceito, desta vez estavam
mais brandas.
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Antes de uma demonstração de break dance de Los Angeles, o kuduro de Angola foi
apresentado pelo dj Znobia e por bailarinos que surpreenderam o público ainda que alguns
comentários o comparassem ao funk carioca, que aquece os inferninhos das noites do Rio.

C

No último dia do Festival a celebração do samba foi conduzida por Mart´nália, filha de Martinho
da Vila, e participaram D. Ivone Lara, Marina Lima, Luiz Melodia, Maria Gadu, Margareth
Menezes e Rodrigo Maranhão. Os africanos Angelique Kidjo do Benin, o nosso Paulo Flores, a

L

voz doce da caboverdiana Mayra Andrade e a força da cubana Omara Portuondo juntaramse
à grande festa da família das raízes negras na cultura musical. Dava para pensar a evidência
das incríveis trocas culturais e pontos de contacto que o atlântico tem suscitado, muitas vezes

I

devido a episódios duros da História, mas que comunicam na sua diversidade.
Pelo fim das utopias

P
P

A conferência ‘Construindo utopias’, mediada pelo escritor José Eduardo Agualusa que
comissariou as participações dos palestrantes no evento, contou com a presença de Bob
Geldof e do sulafricano Breyten Breytenbach, figura importante na luta contra o “Apartheid”
nos anos 60.

I

Breyten

Breytenbach,

José

Eduardo

Agualusa e Bob Geldof “A utopia de um

N

homem é a distopia de outro. Esqueçam as
Utopias que levam a assassinatos em
massa”, afirmou com grande àvontade

G

perante um vasto público o cantor irlandês e
organizador dos mega concertos “Live Aid”
e “Live 8” que confessa estar cansado de
falar sobre conflitos em África, assegurando
que “neste momento há mais conflitos na
Ásia”. Salientou o esforço de países com independências recentes e a imposição de uma ideia
de EstadoNação manteremse de pé. Esta noção de ‘estadonação’, que “não corresponde às
necessidades e expectativas de seus povos”, foi também criticada por Breytenbach que
lembrou a desigualdade subjacente à relação nortesul, baseada em malentendidos nas
expectativas e interesses e apelou ainda para a importância de dar visibilidade às
línguas africanas.
Faltou uma análise mais a fundo dos problemas em África, de um mundo neoliberal onde
África é refém de interesses de outras potências e todas as dependências daí geradas.
Sites e Portais___________________________________________________________
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O activista Bob Geldof contou ainda como a modernidade do rock’n’roll influiu na construção da
sua consciência política e social, como verdadeira “cultura global e língua franca e universal”.
“Quando eu era pequeno, rock e política eram a mesma coisa. John Lennon, Bob Dylan, Pete

C

Townshend, Mick Jagger… Essas pessoas criaram a retórica de mudança”, assim, a música
pop pode ser uma maneira de contribuir para a emancipação do continente africano.
Outras conversas se seguiram no painel “Cultura e desenvolvimento”, com o cineasta sul

L

africano vencedor do Oscar Gavin Hood (pelo filme Tsotsi), os músicos participantes no festival
e no painel “África na construção do mundo. O futuro” onde a economista zambiana Dambisa
Moyo, autora do recente livro Dead Aid, defendeu a sua polémica e lúcida tese de que a ajuda

I

internacional é nociva para a vida dos africanos.
Também houve conferências em Brasília, tendo participado nomeadamente o antropólogo

P
P
I

angolano António Tomás e o escritor lusoescandinavo residente em Angola, Miguel Gullander.
kuduroSe a intenção era tentar chegar a uma nova ideia de África, resgatar o seu papel como
produtora de cultura, não ficou claro esse avanço pois faltam outras iniciativas que dêem
continuidade e maior visibilidade a África no Brasil. Foi um interessante ponto de encontro e de
discussão, em tom festivo e, esperemos, potenciador de outros futuros.
Houve quem criticasse a ausência de alguns intelectuais afrobrasileiros e o preço do ingresso,
ao qual apenas a classe média pode aceder. Uma vez que se fala de negros no Brasil, e a
maioria infelizmente não tem poder de compra, talvez tenha que se rever essa medida.

N

Faz sentido na realidade brasileira que África seja de facto pensada, comemorada,
problematizada, e que eventos destes ajudem à aproximação de duas culturas irmãs que muito

G

têm a ver actualmente, como países em transformação e ascensão, sem ser através da tão
batida ligação da escravatura.
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Veículo: Fundação Cultural Palmares
Título: Estação da Negritude
Data: 30 de agosto

C
L
I
P
P
I
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Os conferencistas, mediados por Glória Maria, na abertura oficial do festival internacional sobre cultura negra

O teor do debate que abriu oficialmente o Back2Black ilustra o panodefundo do festival: as
interseções e os limites entre os conceitos de liberdade, direitos humanos, cidadania, valor
econômico, dignidade, democracia; o lugar ocupado pelo simbólico e pelo que se considera

G

como concreto  ou substantivo  na construção do social; as relações instituintes entre teoria e
prática; e, finalmente, a cor da pele como molde/referência destes campos e esferas de
conhecimento e ação.

 Na América, se você não for branco, você não é livre.
A fala do escritor nigeriano Chris Abani abre passagem para a discussão sobre um dos
maiores males da humanidade: o racismo  seus condicionantes e determinantes. Preso vários
vezes,

aos

dezesseis

anos

de

idade,

por

escrever

o

que

pensava

sobre

as

perversidades infligidas ao seu povo, Chris Abani teve que se exilar em Londres, mudandose,
posteriormente, para os Estados Unidos, onde vive e exerce sua militância, como professor da
Universidade da Califórnia. Uma voz, portanto, autorizada.
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A operação do racismo a partir da intrincada relação entre cor da pele e condições
socioeconômicas é exposta pela platéia, em forma de questionamento: por que um festival que
se propõe a valorizar e refletir sobre a cultura afrodescendente é economicamente inacessível
aos negros  a maioria mundialmente dominada, e, portanto, maior interessada nos fazeres e
saberes que circulam pelo festival? A senhaargumento é emitida pelo presidente da Fundação
Cultural Palmares:

C

 Essa contradição não nasceu aqui. Ela é permanente. Está na estrutura das relações sociais
do País. E não se consegue superála com um programa, ou projeto.

L

A fala sem ingenuidade de Araújo parte de um "entrelugar"  a difícil zona da mediação, ou do
confronto entre o necessário e o possível; os saciados e os famintos. Ele esboça o contexto

I

que permite uma compreensão mais ampla da questão: o valor agregado negativo de um País
com irrisório tempo de democracia continuada (18 anos) e longo período de escravidão (380
anos), soando como recado aos que tentam atribuir a dívida contraída pelos escravocratas aos

P
P

poderes que a estão administrando.
DESCONFORTO  A segunda edição do Back2Black ocorre, necessariamente, dentro dessa
zona de desconforto, autenticando o apoio dado ao projeto pela Fundação Cultural Palmares,
que tem entre seus objetivos promover o debate sobre o conjunto de dificuldades que impedem
o pleno exercício da democracia. Dificuldades que, como pontua Zulu, parte significativa da

I
N
G

elite socioeconômica do Brasil quer resolver por meio de extermínios.
Bastante aplaudido pela platéia, Araújo expôs, ainda, a limitação do campo teórico frente à
emergência das demandas socioculturais. "Não é a teoria que qualifica os direitos humanos, ou
a democracia, mas o seu exercício", diz, apontando a necessidade de vincular o conceito de
cultura à teia construída pelos palestrantes, a partir de "nós" categorizados como poder
econômico, dignidade, cidadania, liberdade, direitos humanos, democracia.
ABUSOS  Mãe solteira de três filhos, vítima de "todo tipo de abuso", Joyce Banda é um
exemplo de superação, expresso por sua atual posição sociopolítica: é vicepresidente do
Malawi, país africano com baixos índices de desenvolvimento humano. Ela aposta na
educação como instrumento de "desenvolvimento intelectual, social e emocional". Além da
atuação como autoridade pública, mantém uma fundação, que coloca em prática processos
nãoformais de educação.
Zulu Araújo, uma vez mais, estabelece a ponte entre a realidade africana e a brasileira,
acusando o autoritarismo de nossa educação formal e reafirmando a importância da inserção
do valor cultura nas reflexões sobre direitos humanos, de modo ampliado e associado ao
respeito à diversidade  incluindo a religiosa. "Estamos vinculados a uma matriz religiosa cristã
que discrimina e considera demoníaco, satânico, tudo o que se relaciona com a religiosidade
de matriz africana"  sintetiza.
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Lições do Haiti
Um dos expositores da noite, o sociólogo Rubem César brindou os presentes com fragmentos
de histórias sobre o Haiti, a partir da experiência da ONG Viva Rio naquele "pedaço da África

C

na América". No curto depoimento, a evidência da imagem distorcida que chega aos

L

Símbolo do estupro, o Haiti pósterremoto exibe dados que apontam para a perversidade das

brasileiros, e que coloca os haitianos no lugar dos bárbaros, dos sujos, dos indignos.

construções identitárias: os campos de refugiados do país produziram, até a presente data, três
casos de abuso sexual, contra um percentual de 7% a 14% que as escolas da rede pública de

I

ensino produzem, nos Estados Unidos da América, o paíssímbolo da democracia, da

P

Dentre outras "desconstruções", Rubem desautorizou a relação linear entre fator econômico e

liberdade, do respeito aos direitos humanos

(in)dignidade, demonstrando como os haitianos cultivam valores como honra e respeito dentro
de um contexto de extrema pobreza e privação de recursos de toda ordem, usando muita
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criatividade, como a empregada no acordo de paz firmado entre facções rivais de extensas
áreas do país.
Para enfrentar a violência letal entre moradores de 14 bairros, por exemplo, os haitianos
firmaram um acordo no qual são sorteadas bolsas de estudo para crianças e jovens, caso não
haja mortes violentas nas áreas em conflito, dentro de determinado período de tempo 

N
G

evidência de uma relação não tão evidente entre a violência simbólica da falta de
oportunidades e as manifestações de violência física.

Outros eventos
Ainda durante o Back2Black, a Palmares promoveu o lançamento do vídeo Expresso Brasil na

Copa e de duas publicações importantes sobre a cultura afrobrasileira  O negro na TV
pública, organizado por Joel Zito Araújo, e 25 anos do Movimento Negro no Brasil, de Januário
Garcia. Os eventos aconteceram no estandevagão da Palmares, um criativo espaço montado
na Estação Leopoldina, e no qual o público pode conhecer um pouco o trabalho da Fundação,
por meio de fotografias e publicações.
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SERVIÇO
O quê: Seminário Direitos Humanos e Sociedade Civil
Onde: Estação Leopoldina, Rio de Janeiro

C

Contexto: Parte da programação do Back2Black, festival internacional sobre cultura negra
Quando: Dia 27 de agosto de 2010 (o seminária); e de 27 a 29, o festival.
Conferencistas: Chris Abani, escritor nigeriano; Joyce Banda, vicepresidente do Malawi;

L

Rubem César, diretor da ONG Viva Rio; e Zulu Araújo, presidente da Fundação Cultural
Palmares.
Mediadora: Glória Maria

I
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Zulu Araújo, durante conferência do Back2Black Festival, no Rio de Janeiro

G
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O carisma de Branca Queiroz, coordenadora da Funarte, na "Estação Palmares"
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Zulu Araújo (D) e seu colaborador direto, Elisio Lopes Jr., no estande da Palmares

N
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Joel Zito Araújo autografa exemplar de O negro na TV pública

Sites e Portais___________________________________________________________

29

Veículo: Fundação Cultural Palmares
Título: De volta ao começo da civilização
Data: 31 de agosto

C

São 16 horas do dia 27 de agosto de 2010. Um batalhão composto por carpinteiros, eletricistas,
iluminadores, pintores, carregadores, motoristas, designers, técnicos de som, cenógrafos,
produtores e faxineiros circula de um lado para outro, nos espaços destinados às atividades do

L

Back2Black Festival: os palcos e os estandesvagões da Estação Leopoldina, no Rio de

I

O ritmo é cada vez mais frenético. Apenas duas horas separam esse batalhão de um outro,

Janeiro.

composto por ministros, governadores, prefeitos, secretários de Estado, empresários,
intérpretes, compositores, musicistas, artistas plásticos, fotógrafos, cinegrafistas, repórteres,

P

colunistas, atores, cineastas, socialites e consumidores em geral de produtos culturais.
No espaço central, técnicos sobre gruas  espécies de guindastes que carregam pessoas  dão

P

os últimos retoques no cenário, composto basicamente por painéis fotográficos gigantescos, de
10 a 12 metros de altura, expondo as formas e o jeito de ser e de vestir de negros e negras;
nas salas de apoio, o lufalufa do credenciamento de jornalistas e autoridades; no palco

I
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principal, a passagem de som da trupe de Carlinhos Brown.
ESTANDESVAGÕES  Na área destinada aos patrocinadores, monitorada pessoalmente pelo
administrador Osmar Rodrigues, o vaievem é igualmente intenso. No estandevagão
patrocinado pela Petrobrás, Márcia Ferreira, gerente da Incubadora afrobrasileira, orienta a
montagem de peças de roupa, artesanato e objetos relacionados à cultura afrobrasileira 
incluindo belos quadros de Cascardi.
De sandálias de couro, camiseta, bermudas e boné, o fotógrafo Januário Garcia ajuda a fixar
painéis na face externa do vagão da Palmares. Autor de 25 anos do Movimento Negro no

Brasil, ele é uma das estrelas da grande festa, mas não se furta ao trabalho pesado de
montagem, supervisionado pela equipe de Elisio Lopes Jr., diretor do Departamento de
Fomento e Promoção da Cultura AfroBrasileira da Fundação.
Às 17 horas, Dora Dias e Lúcia Helena Martins apressam o mutirão. Nil Santos, um dos
imponentes modelos negros destacados para recepcionar os visitantes, chega para ajudar, e
transforma exemplares de O negro na TV pública, a serem autografados por Joel Zito Araújo,
numa referência estilizada da logomarca da Fundação Cultural Palmares. Verdadeira obra de
arte.
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ESTAÇÃO PALMARES  Aos poucos, vassouras, pás de lixo, baldes, sacos, sacolas, fitas
adesivas, grampeadores, tubos de cola, cordas, cordões e tesouras vão desaparecendo de
cena. Escurece. O efeito estético produzido no espaço é extraordinário. De um lado da
"estação", sucatas de trens transformadas em esculturas; do outro, vagões reformados,

C
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ambientados e decorados para a ocasião.
Um tapete vermelho colado no chão da fábrica de sonhos conduz os visitantes ao estande da
Palmares. No interior do vagão, uma viagem através do tempo, por meio da recomposição da
história da Fundação nos últimos quatro anos. Cubos iluminados exibem fotos dos encontros,
seminários, conferências, ritos e festas promovidos, apoiados ou presenciados pela instituição.

I

Uma variada gama de personagens que cruzaram ou ainda cruzam os caminhos da Palmares
desfila através do acervo de imagens: o presidente Lula, Gilberto Gil, Elza Soares, Ubiratan
Castro... Figuras em película apreciadas por outras, de carne e osso, e que no próximo ano

P

serão também história: a pop rocker Sylvia Patrícia, o cenógrafo da festa, Gringo Cardia, o

P

São três dias de movimento incessante na "Estação Palmares". As filas das sessões de

cineasta Zózimo Bulbul, o fotógrafo Valter Firmo...

autógrafos são consideráveis; a busca pelas publicações sobre cultura negra disponibilizadas
no estande, surpreendente. A Fundação cumpre, assim, o seu papel, difundindo um trabalho
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que "materializa a alma de uma gente que nunca se dá por vencida", como registrado no
vagãoestande da Incubadora afrobrasileira.

O que é...

Back2Black é um título construído em língua inglesa. Podese traduzir o termo back como
retorno, volta. Black, código cultural mais universalizado, mais compartilhado entre todos os
povos, quer dizer preto, ou negro. A pronúncia do número 2 (two, por extenso) é equivalente a

to, que significa "para". Back2Black é, portanto, um jogo semântico e estético, podendo ser
traduzido como "de volta ao negro", ou "de volta à negritude", ou ainda, numa compreensão
mais ampla, como "de volta ao berço do processo civilizatório".
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Elísio Lopes (D), diretor da Palmares, não se contentou em supervisionar: pôs a ´mãonamassa´, junto com Januário
Garcia
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P
A incansável Dora Dias, na montagemrelâmpago do espaço reservado à Fundação
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Fila de autógrafos para Januário Garcia. Como panodefundo, a luz difusa das sucatasesculturas
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Blogs
Veículo: Blog Back2Black
Título: Segunda edição do Back2Black Festival repete a receita de debates e forte

C
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programação musical
Data: 08 de agosto
Pelo que se viu na primeira edição, há um ano, é o tipo de programa para botar na agenda.
Entre 27 e 29 de agosto, a charmosa Estação Leopoldina vai abrigar novamente o Back2Black
Festival, que, em seus três dias, reunirá conferências sobre direitos humanos, cultura e uma
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extensa programação musical. O evento — algo como “De volta à negritude” — valoriza a
cultura africana contemporânea e tenta criar um elo com o Brasil.
Apesar de a África ter contribuído tanto para a identidade brasileira
e, atualmente, também manter uma rica produção cultural, pouco
conhecemos do que é criado no outro lado do Atlântico — comenta

P

Connie Lopes, produtora portuguesa radicada no Rio há três

I

Ao lado das duas, o Back2Black — que, este ano, conta como

décadas e que divide com Julia Otero a direção artística do festival.

principais patrocinadores a Petrobras, a secretaria estadual de Cultura, a Oi, o Ministério da
Cultura e a Fundação Palmares — tem como curador das conferências o escritor angolano
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José Eduardo Agualusa e a direção de arte e a cenografia nas mãos da dupla formada pelo
designer Gringo Cardia e pelo artista plástico Vik Muniz.
Olhar sobre a África de hoje

Seun Kuti
Musicalmente, o festival tanto aposta na cena atual da África, com artistas de sucesso inéditos
por aqui, quanto em nomes nacionais ou dos EUA e da GrãBretanha sintonizados com esse
espírito. Daí a saudável salada de tendências, passando por, entre outros, Seun Kuti (da
Nigéria, e que desde a morte de seu pai, Fela, em 1997, lidera a banda Egypt 80), MC Zola (o
principal rapper da África do Sul), Eyrkah Badu (cantora americana que funde soul, funk e hip
hop), Taj Mahal (bluesman americano pioneiro nas pontes com a África e o Caribe), Dave
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Stewart (guitarrista e compositor que, nos anos 80, manteve com Annie Lennox o duo
Eurythmics e desde então virou um dos mais criativos produtores do pop), Carlinhos Brown,
Elza Soares, Frejat (guitarrista e cantor do Barão Vermelho) e Zakee (produtor americano que
investe na mistura de eletrônica, batidas africanas e hiphop).

C

Serão cerca de 25 atrações, que irão se alternar em dois palcos, Estação e Urbano, e “Nos
Trilhos” — esta, uma área de circulação, entre as plataformas e o saguão da velha estação de
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trem, na qual novos artistas vão entreter o público nos intervalos dos shows principais, com o
Quinteto Nuclear (sexta), a cantora Natasha Llerena (sábado) e Os Roncadores (domingo).
Entre as apostas das diretoras artísticas para este ano está o “Baile do Viaduto de Madureira”,
programado para o domingo, terceiro e último dia do evento, no Palco Urbano.
— Ele é o mais tradicional baile black do Rio, há duas décadas é realizado todos os sábados,

P
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promovendo o gênero musical chamado charme. Além de cinco DJs, liderados pelo DJ Corello,
vamos levar para a Leopoldina 200 frequentadores habituais do baile em Madureira — explica
Julia, contando ainda que, em 2009, o evento atingiu uma média de 2 mil pessoas por noite.
Além do ineditismo de muitas atrações, outro mérito é a apresentação de shows especialmente
idealizados para o evento. No sábado, no Palco Estação, Arnaldo Antunes vai improvisar ao

I

lado de Toumani Diabaté, músico do Mali que é um mestre da “kora” (instrumento africano
similar à harpa), e do percussionista pernambucano Jam da Silva. No mesmo dia, Dave
Stewart — que, no início da noite, participará da conferência Criatividade, em mesa que ainda

N

contará com Vik Muniz e MC Zola — está montando uma banda, que fechará o Palco Urbano
com as participações das cantoras Judith Hill (que vinha ensaiando para o show “This is it”, de
Michael Jackson) e Nadirah X (jamaicana que já gravou com Joss Stone e Mick Jagger para a

G

trilha da refilmagem de “Alfie” e abriu a última turnê de Pink).
Entre as conferências, a de abertura, Direitos Humanos e Sociedade Civil, com Rubem César
Fernandes (antropólogo que criou a ONG Viva Rio) e o escritor nigeriano Chris Abani, trará ao
Brasil a vicepresidenta do Malaui, Joyce Banda, que desenvolve programas voltados às
crianças e às mulheres para tentar tirar seu país da condição de um dos mais pobres do
mundo. Exemplos de um festival que aposta na dobradinha entre conscientização e
entretenimento. Ou que, parafraseando o bordão de Che Guevara, tenta ser político sem
perder o balanço.

Blogs____________________________________________________________________ 34

Erykah Badu: rebelde com causa
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Erykah Badu
O recente vídeo de “Window seat” provocou polêmica e um processo na Justiça. Nele, Erykah
Badu caminha pela rua em Dallas onde John Kennedy foi assassinado e vai tirando a roupa até
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acabar nua. Mas a cantora e compositora, de 39 anos, que melhor fundiu soul, funk e blues
com hip hop, não se arrepende.
Era parte do plano, chocar e conscientizar as pessoas. Teve quem entendeu aquilo como uma
ofensa a JFK, mas o presidente Kennedy foi e ainda é um dos meus ídolos — responde, por
telefone, Erykah, que retorna ao Brasil 13 anos após ter participado do finado Free Jazz

P

Festival. Na época, estreara com o álbum “Baduizm”, e foi saudada como a Billie Holiday da
geração hiphop. Em 2010, Erykah lançou seu quinto CD solo, “New Amerykah, part two:
Return of the Ankh”, no qual volta a mostrar uma visão crítica de seu país, mas embalada por

I

uma aliciante fusão de ritmos: — Cresci com soul e funk, George Clinton, James Brown, Rick
James… mas também ouvi gente como Pink Floyd, Joni Mitchell e Fela Kuti.
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Taj Mahal

Taj Mahal: alma de brasilianista
Se não fosse um dos mais originais músicos do blues, Taj Mahal poderia ganhar a vida como
brasilianista. Sem que o repórter puxasse o tema, o cantor, compositor e músico de 68 anos —
nascido no Harlem, como Henry Saint Clair Fredericks — desandou a falar de sua paixão pela
música brasileira, que vai de amigos como Gilberto Gil e Virgínia Rodrigues a lendas como
Pixinguinha e Bola Sete, passando por Jobim, Hermeto, Gal, Caetano, Jorge Ben Jor
(cantarolando no telefone o refrão de “Taj Mahal”).
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Ansioso para voltar ao Brasil — “Estive algumas vezes no Rio e em São Paulo, e pretendo
conhecer Salvador e Recife” —, Taj Mahal vê muitas semelhanças entre as músicas dos dois
países: — O cavaquinho e o uquelele (instrumento de cordas que migrou do Havaí para o folk
americano) são muito parecidos.
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“Desde criança, eu me interesso pela música que tem raízes africanas, algo que herdei de meu
pai, nascido no Caribe” — conta ele, que formou seu primeiro grupo em 1964, ao lado do
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guitarrista e produtor Ry Cooder.
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