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Caroline Bittencourt

canções elaboradas sobre arranjos experimentais, que reúnem
melodias vocais de folk e rock alternativo, temas orquestrais
cinematográficos e sonoridades
da música eletroacústica.
uma performance audiovisual que cria um diálogo ativo entre
som e imagem, através das texturas sonoras dos arranjos e
animações de imagens geométricas.

www.myspace.com/dudutsuda
dudu.tsuda@gmail.com :: 83036622

S h o w

Frame estraído da vídeo projeção em show – Cecília Lucchesi e Fred Siewerdt

Sutileza, harmonia e experimentações. Estas três palavras
podem resumir bem a essência deste show que transita em
universos tão distintos da música como a música eletroacústica,
temas orquestrais de trilhas filmes, o folk e o rock alternativo.
Uma junção harmônica que tem no silêncio e nas timbragens
acústicas seu foco, e nas opções de arranjo sua linguagem e fio
condutor.
Em cena, a vídeo projeção explora relações audiovisuais de
textura e espacialidade trazendo animações geométricas e
minimalistas inspiradas em artistas como Norman McLaren, Gary
Hill e Duchamp.
Autobiográfico, o show é concebido por músicas compostas ao
longo dos anos de colaborações composicionais em bandas como
Zero Um,Cabaret Duar Tsu & Tié Bireaux, Jumbo Elektro,
Cérebro Eletrônico, Trash pour 4 e Elétrons Medievais e em
trilhas para cinema e dança contemporânea.

T o c a r

Frame estraído da vídeo projeção em show – Cecília Lucchesi e Fred Siewerdt

Os arranjos têm uma importância muito grande neste processo,
pois criam o fio condutor estético do show.
Neste contexto, tanto as canções como as peças sinfônicas têm,
em suas orquestrações, influências da música eletroacústica e
concreta na forma de construir as camadas de texturas que dão
suporte a melodia.
Paralelamente, criações melódicas em orquestrações de cordas
e sintetizadores, inspiradas em compositores e maestros
brasileiros como Heitor Villa Lobos e Rogério Duprat, e
compositores e produtores americanos como Gershwin e George
Martin, dão a carga lírica responsável pela leveza das canções.
Álbuns clássicos com a assinatura do maestro Duprat como Rita
Lee - Build Up e Os Mutantes – Os Mutantes são referências
concisas e marcantes nas timbragens e arranjos usando
guitarras e outros instrumentos populares associados a
orquestrações sinfônicas.

Show na premiação do Prêmio Sérgio Motta 2009

A peça Trenzinho Caipira de Heitor Villa Lobos é homenageada
no quarto movimento da Sinfonia para Espaços Abertos Opus no
08, com suas motivações melódicas e ostinatos.
Em Life, experimentações sobre piano preparado e orquestração
de banda de rock alternativo dos anos 60, dialogam com bandas
de rock alternativo e kraut rock como Stereo Lab e Neu!.
Em Music to Fade Away parte I, as guitarras sobrepostas e em
estridência denotam a influência de bandas como Radiohead e
Sonic Youth. Já na sua parte II, beats e timbres eletrônicos
vintage à la Shibuya K, são heranças culturais de artistas como
Pizzicato Five e Takako Minakawa. O que mostra também como a
mesma letra pode adquirir aspectos emocionais e imagéticos
completamente diferentes, quando suas melodias e suas
motivações orquestrais são antagônicos.
Na versão para a música Let Em In de Paul McCartney, o arranjo
de sintetizadores e beats eletrônicos inspirados na banda alemã
Kraftwerk, sobrepostos à peça eletroacústica Peça para Metrôs
de São Paulo (composta por ruídos gravados em viagens de
metrô em São Paulo), cria uma atmosfera suspensa, repleta de
imagens sonoras e detalhes texturais.

V e r

Frame estraído da vídeo projeção em show – Cecília Lucchesi e Fred Siewerdt

A obra visual não poderia ser tratada de forma diferente. A
partir de referências imagéticas de artistas como Norman
McLaren e Gary Hill, além das obras videográficas apresentadas
nos shows do artista Alva Noto, e dos trabalhos gráficos de
Hélio Oiticica, Duchamp e Lygia Clark, os artistas visuais
Cecília Lucchesi e Fred Siewerdt criam no palco com texturas
geométricas, um diálogo vivo com a complexidade dos arranjos e
sua multiplicidade de camadas texturais de som.
Produzidos sobre animações de figuras geométricas ora
vetoriais ora tridimensionais, Luchesi e Siewerdt acabam por
criar uma atmosfera cinematográfica com referências da
videoarte, animação experimental e videojokey.

DUDU TSUDA SOLOWORKS
LE SON PAR LUI MÊME
Os espaços abertos de Dudu
por LUIZ CHAGAS

Quem conhece Dudu Tsuda, sua onipresença nos palcos
paulistanos, musicais ou não, o ar de chapeleiro (pasteleiro?)
maluco dos livros de Lewis Caroll, os cabelos compridos caindo
sobre as roupas extravagantes, o foco multi-direcionado, não
tem o direito de ficar surpreso diante desta sua estréia como
artista solo. Dudu é a surpresa, sempre. Neste trabalho
inaugural por exemplo, ao invés de apresentar um painel de
sua carreira ao lado de formações indie, pop, regionalistas,
experimentais ou mainstream, ele se manteve centrado, sereno,
igualzinho quando é flagrado discutindo alta cultura enquanto
saboreia uma buchada de bode. Tranqüilo e infalível. Como
Bruce Lee, diria Caetano.
As músicas apresentadas no álbum e nos shows poderiam ser
confundidas com trilhas de filme não fossem elas próprias
desencadeadoras de imagens. Exigem – e estão obtendo –
atenção, um novo sistema nervoso por parte da audiência
baladeira. Cada música é uma verdadeira “viagem”, como se
costumava dizer há quase meio século. Carlos Eduardo, o
Dudu, em um raro momento não-surpreendente confessa que em
seus primeiros conjuntos, quando ainda balançava as perninhas
do alto do banquinho dos teclados, o repertório era formado
principalmente por canções do Pink Floyd.

Shows na premiação do Prêmio Sérgio Motta 2009 e no Studio SP 2009

FORMAÇÃO:
Dudu Tsuda: lead vocal, teclados, sintetizadores, bases lap top.
Bruno Serrone: baixo e cello
VIDEO:
Ciça Luchesi: vídeo projeção

CONTATO:
Dudu Tsuda _ dudu.tsuda@gmail.com
55 11 83036622 / 23379905
www.soundcloud.com/dudutsuda

<mapa.de.palco.pocket.soloworks>

AMP
BAIXO

DUDU
TECLADO / VOCODER
VOZ PRINCIPAL

BRUNO
BAIXO +
CELLO

VIAS DE RETORNO / MONITOR:
VIA 1 – DUDU TSUDA ( 2 CAIXAS DE MONITOR)
VIA 2 – BRUNO / BAIXO (CAIXA DE MONITOR)
RIDER TÉCNICO ÁUDIO
1 SISTEMA DE SOM – P.A. / 1 PAR CAIXAS DE SOM FULL RANGE / MESA DE 16 CANAIS
3 MONITORES / 2 VIAS DE RETORNO
1 AMP DE BAIXO HARKTE
1 MIC SM57 / 1 PEDESTAL VOCODER
1 MIC BEYER OPUS 81 OU 1 SHURE SM 87 / 1 PEDESTAL – VOZ PRINCIPAL
1 MIC ESPECIAL PARA CELLO
1 CELLO (LOCADO)
9 DIRECT BOX
RIDER VÍDEO
1 PROJETOR DE VÍDEO 5000 LUMENS
CABOS E EXTENSORES PARA CONECTAR LAP TOP AO PROJETOR
1 TELA DE PROJEÇÃO COBRINDO TODO O FUNDO PALCO
1 MESA DE FRONTE AO PALCO PARA VIDEO MAKERS

INPUT LIST
1 DI LAP TOP L
2 DI LAP TOP R
3 DI LAP TOP AUX 1
4 DI LAP TOP AUX 2
5 DI BAIXO
6 MIC VOZ PRINCIPAL
7 TECLADO ROLLAND
8 TECLADO MOOG OPUS 3
9 TECLADO MICROKORG
10 MIC CELLO

MAPA DE PALCO VÍDEO

PALCO

<formação. sinfônica>
RIDER TÉCNICO ÁUDIO

PROJETOR

LAP TOP
VÍDEO MAKER

MESA DE SOM

SINAL DE ÁUDIO
PARA LAP TOP
VÍDEO

