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“Quanto vale o show?” O bordão
institucionalizado por Silvio San-
tos perde aqui o tom popularesco
para se transformar em uma dis-
cussão cultural. A ideia é simples:
entre, assista ao show e pague de-
pois. Como numa feira, você vai
poderexperimentaroprodutoan-
tes. E, se gostar, pagar.

Tudo começou há três meses,
quandoomúsicopaulistanoDani
Turchetodecidiuimplantar a filo-
sofia do ‘Quanto Vale?’ dentro de
sua produtora, a Navegantes. A
partirdaí,conciliou oprojetocom
olançamentodeseuprimeirodis-
co,Sobremesa,gravadoebancado
de maneira independente.

Dani lançou o disco no Teatro
da Vila, no começo deste mês, va-
lendo-se desse mote. Segundo
ele, a primeira experiência foi um
sucesso. “Como sou desconheci-
do, consegui levar os amigos. Fiz
uma média de R$ 10 por cabeça.
No total foram umas 100 pes-
soas”, fala o cantor de 38 anos.

Para sobreviver ao naufrágio do
mercado de discos, Dani come-
çou tarde na música. Antes, teve
uma casa noturna (Bullets) e uma
pizzarianaVila Madalenaefoiad-
ministrador de uma empresa de
plásticos da família. “A motivação
inicial foi por causa da sinuca de
bicoqueaindústriaentrou”,justi-
fica. “O ‘Quanto Vale’ é um proje-
to para valorização e discussão do

valor dos produtos culturais nos
diasdehoje.UmchopecustaR$ 3,
masquantovalepravocê?Umlan-
che custa R$ 13, mas quanto vale
pravocê?UmCDbaixadogratuita-
mentenasuacasanãocustanada,
mas quanto vale pra você?”

Uma das inspirações de Dani
foioextintositedearrock.com,on-
de baixadores compulsivos da in-
ternet podiam pedir desculpas a
seus artistas favoritos e doar uma
quantiaqueachassemjustaporto-
dos os arquivos pirateados. O site
enviava uma carta com o pedido
de desculpas junto com o dinhei-
ro aos artistas.

“Aideia équeas pessoasse utili-
zem do mesmo raciocínio quan-
do baixam softwares gratuitos na
internet e doam uma quantia de
dinheirodepoisparamanteropro-
gramanoar.Gravarumdiscoacar-
reta um custo alto.” O Jornal da

Tarde esteve em uma
dasapresentaçõesdopro-
jeto ‘Quanto Vale?’ (leia
abaixo) e sentiu como tu-
do funciona. Para os próxi-
mos meses, Dani quer cha-
mar pessoas do alto escalão
da música brasileira como
Caetano Veloso e divulgar a em-
preitadaportodooBrasil.“Nãoes-
tamos querendo discutir a arreca-
dação,massimessaconscientiza-
ção do valor emocional da músi-
ca”, diz.

Documentáriosociocultural
O projeto ‘Quanto Vale’ não ficará
apenas restrito ao âmbito de sho-
ws e lançamentos de CDs – Dani
quer disponibilizar suas músicas
degraça e depois entrar no esque-

ma de doações com parcerias
com blogs pela internet. “Esta-
mos escrevendo um projeto para
o Ministério da Cultura. Quere-
moscaptar dinheiroe fazer um ci-
clo de palestras, um documentá-
rio e um projeto sociocultural pa-
ra resgatar os mestres populares,
as festas religiosas e os batuques
doNordeste.Aideiaéfazerumtra-
balho social de inclusão digital na
região também.”

Paraele,asoluçãoparaoimbró-
glio da indústria cultural passa
poressadiscussãodo valordacul-
tura nos tempos de pirataria e do-
wnloads gratuitos. Tanto que, a
partir do mês que vem, o cantor
vaiproporqueoprojetosejadifun-
didoparateatrosemuseus.“Ova-
lor é algo subjetivo. Esse café pra
mim e pra você custa R$ 3, mas o
valor dele, se eu estiver com sono,
pode valer muito mais. O cara vai
ao meu show, pode ouvir e não fa-
zer nada. Mas ele pode ir ao meu
show, ouvir a música, se declarar
para a mulher e se casar com ela,
sair do emprego, mudar de vida.
Músicaéalimentoparaaalma,en-
trano sensorialdireto. Essa subje-
tividade que a gente dá deixa todo
mundo louco.” ::

Umshowpara16pessoas

EncabeçadoporFernandaTakai,oPatoFuse
apresentahoje,degraça,napraçadeeventosdo
ShoppingMetrôBoulevardTatuapé,tocandoos
grandessucessosdabanda,especialmenteosdo
seuúltimoCD,‘DaquiproFuturo’,edotrabalhosolo
deFernanda,‘OndeBrilhemosOlhosSeus’.Estação
TatuapédoMetrô,☎ 2225-7000.12h30.Livre.

Aindahámuitoasefazer.Acon-
vite de Dani Turcheto o JT foi ao
projeto ‘Quanto Vale?’ no Teatro
daVila(RuaJericó,256,VilaMada-
lena) nesta última quinta-feira.
Comotodainiciativaindependen-
te, artistas e seus instrumentos
iam chegando sem nenhum alar-
de pelas ruas do bairro. Fefê Gur-
man, Gigante Animal, Lu Horta,
DaniLuppi,DaniTurcheto,Lean-
dro Bonfim e Marcos Alma foram
as“cobaias”paraaprimeiraapre-
sentação coletiva do projeto.

Em cada uma das 100 poltronas
do teatro, uma folha com as letras
das canções e um pedaço de pa-
pelparaaatribuiçãofinanceirapa-
racadaumadasmúsicas. “Oespí-
rito da noite é o do quanto vale
uma canção. Se a pessoa quiser
daroseudinheirosóparaumartis-
ta, ela pode”, falou Turcheto.

Umbannerexplicativodafiloso-
fia da iniciativa foi colocado logo
na entrada que levava à aconche-
gante sala de espetáculos. Às 21h,
horário marcado para a apresen-
taçãoter início, apenas cinco pes-
soas–todasconhecidasdosmúsi-
cos – aguardavam nas poltronas.
“Erramos na divulgação”, falava
Turcheto aos colegas de palco na
antesala.

Cada músico tocou duas músi-
cas no formato acústico. No total,
16pessoasenfrentaramanoitege-
lada paulistana. Na saída, um to-
taldeR$102arrecadado.MasTur-
chetonãodesanima.Prometepa-
ra o dia 2 de julho a próxima apre-
sentação do coletivo. “Dessa vez
com uma farta divulgação.”
M.B.

OBarBrahmaAeroclube
recebehojeogrupo

HavanaBrasil,dentroda
MostraJazzMusicSP,que
traz,tododomingo,até21/7,
umabigbanddejazz.Av.Olavo
Fontoura,650,Santana,
☎ 2089-1131.13h30.Grátis.
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Terminahojeatemporada
domonólogo‘Sonhode

umHomemRidículo’,
adaptaçãodeCelsoFrateschi
(queprotagonizaapeça)parao
contodeDostoievski,noÁgora
Teatro.RuaRuiBarbosa,672.
19h.R$20.12anos.

CDFÍSICO

AnaCosta,crialegítima
dosambacarioca,mostra

hoje,noAuditórioIbirapuera,as
cançõesdoseumaisrecente
álbum,‘NovosAlvos’,emque
semantémfielaobatuque,mas
comtoquesdeousadia.Parque
doIbirapuera,portão2,
☎ 3629-1075.19h.R$15a
R$30.Livre.

Eohomemridículo
paradesonhar

HavanaBrasil
mostraoseujazz
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DaniTurcheto
‘Sobremesa’
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Dani: belo
marketing

Dani Luppi
e Dani
Turcheto
(abaixo)

FOTOS TIAGO QUEIROZ/AE

DANIELA TOVIANSKY/DIVULGAÇÃO

Independente
Preço:R$19,90

A trupe
reunida
antes da
cantoria

Jornal da Tarde
www.jt.com.br
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