
Conductor (de costas) e Kalaf no concerto que deram na Casa da Música (Porto), no passado mês de abril

Filme dos Buraka Som Sistema
chega hoje à universidade
Música. Depois de ter andado em digressão por várias cidades europeias, estreia-se na Aula
Magna (Lisboa) o documentário Offtheßeaten Track, seguindo-se um concerto do grupo

ANIVERSARIO

Terceiro ano de residência no Lux

> Depois de ser exibido o docu-
mentário e do concerto na
Aula Magna, os próprios
Buraka Som Sistema rumam
até à discoteca Lux para assi-
nalar o terceiro aniversário
das Hard Ass Sessions.
Ao longo destes três anos, a
Enchufada (editora do grupo),
tem mantido na discoteca lis-
boeta esta residência bimen-
sal, que serve também como
uma plataforma para explorar

novas correntes da música ele-
trónica e, em particular, de vá-
rios movimentos de música
de dança locais.
Por lá já passaram nomes
como DJ Marfox, Diamond
Bass,ToddlaT, Girl Unit, Spoek
Mathambo, entre outros.
A noite de hoje será protagoni-
zada pelos próprios Buraka
Som Sistema (em formato DJ),
com alguns convidados.

Começa à 0 1 .30 da madrugada.

JOÃO MOÇO

Durante um ano e meio, enquan-
to os Buraka Som Sistema passa-
vam por países como Reino Unido,
Angola, Venezuela ou índia, ti-
nham ao seu lado uma câmara a

registar quase todos os seus pas-
sos. Ao todo foram filmadas 235
horas de vídeo, que foram conden-
sadas no documentário Off the
Beaten Track, que hoje se estreia
em Portugal, sendo exibido na
Aula Magna, em Lisboa, seguindo-
-se depois um concerto da banda.

Londres, Berlim, Paris, Amester-
dão e Leuven foram algumas das
cidades que nas últimas semanas



já receberam o filme, que não só
mostra a banda em digressão,
como se foca no seu processo cria-

tivo, que passa pela descoberta do

que de mais vital se faz na música
de dança atualmente, seja nas ruas
de Luanda ou numa favela de Ca-
racas. E assim é também dada voz
aos músicos locais que tanto os in-
fluenciam, além de se contextuali-
zar cada género que abordam.

Ao lado dos Buraka Som Siste-
ma nestas muitas viagens esteve
João Pedro Moreira, realizador do
documentário, que antes já tinha
feito para o grupo os vídeos de
Sound ofKuduw e Hangover (Ba-
baba). "A minha sensação é que
andei por muitos sítios, mas vivi-
-os todos através do ecrã da câma-
ra", confessa o realizador ao DN.

"Uma pessoa que gosta de Bu-
raka, gosta simplesmente porque
o som 'bate'. Mas não está a par que
por trás de tudo isto está um con-
ceito muito forte, que tem que ver
com a maneira como eles se inspi-
ram para fazer músi-
ca, os sítios onde vão
buscar influências. E,
na verdade, também
tinha esta necessida-
de de mostrar o que
está por trás deles, e

que a maioria das

pessoas não conhe-
ce", diz

Não se espere, por isso, um do-
cumentário que revele, conven-
cionalmente, os momentos de
glória e as agruras de um grupo
em digressão, já que o contexto
cultural da música de dança é o

principal enfoque.
Logo quando começou a de-li-

near este projeto, João Pedro Mo-
reira idealizou passar o mais "ca-
muflado" possível enquanto re-

gistava a banda nas
suas descobertas.
"Não queria ser um
intruso. Não em rela-

ção aos Buraka, por-
que eles já estão ha-
bituados à minha
presença. Mas, por
exemplo, em Angola,
se chego com uma

câmara de filmar grande, as pes-
soas reagem de maneira diferen-
te. Por isso, optei por um fe/í mui-
to reduzido, em que eu próprio
fazia o som", explica.

O realizador lembra ainda a via-

gem que fizeram à capital da Vene-
zuela: "Fomos a uma das maiores
favelas de Caracas. As pessoas só

nos diziam que éramos malucos
por irmos para lá. Mas depois cor-
reu tudo bem, à parte da carga de
nervos que é estar ali. Sempre que
falámos com as pessoas, era sobre
coisas que lhes dizem respeito. Op-
támos não por fazer entrevistas,
mas por criar situações e retirar daí

o material de que precisávamos".
Ainda assim, ao longo deste Off

theßeaten Tracfcaparecem artistas

como M.1.A., Santigold, Diplo,
Skream ou Benga, que contam
como é para si importante a músi-
ca dos Buraka Som Sistema.

Hoje têm uma projeção global
cuja dimensão, em concreto, se

pode desconhecer em Portugal. E

tendo acompanhado a banda de

perto, João Pedro Moreira refere:
"Não é só o facto deles chegarem a
um sítio lá fora, encherem a sala e

as pessoas dançarem. É o facto de
influenciarem projetos, como
aconteceu com Santigold e Major
Lazor. O próprio Diplo assume que
Major Lazor é inspirado em Bu-
raka. Isto é o mais importante, o
criarem alguma coisa de diferente".

O filme dá também algumas
pistas do que será o futuro do gru-
po, que no próximo ano deverá
lançar um novo álbum. Para já há
este Off theßeaten Tracke o con-
certo. A sessão de hoje começa às

21.30 e os bilhetes custam 18 euros.

Foram filmadas
235 horas de
vídeo para o

documentário


