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E
m Setembro, os Arcade Fire 
juntaram-se a Vincent Mor-
riset, mágico da arte com 
tecnologia à mistura, para 
nos pôr (a nós espectado-
res, a nós ouvintes?) num 

dos dois vídeos de Reflektor. Con-
seguiam o feito através da webcam 
do nosso computador e davam-nos 
outras hipóteses de interagir no ví-
deo, gravado no Haiti. Mais recen-
temente, estrearam três canções 
novas num filme-concerto, realiza-
do por Roman Coppola e exibido 
no Saturday Night Live. O bizarro e 
bem-humorado vídeo seria publi-
cado on-line, alimentando mil e 
uma discussões sobre o novo rumo 
dos Arcade Fire.

No mês anterior, Jay Z tinha pega-
do em Picasso baby, do seu último 
disco, para fazer uma performance 
com personalidades das artes. Mark 
Romanek filmou as seis horas de 
performance e condensou-as em 11 
minutos, que estão no YouTube. 
Também em Agosto, os Sigur Rós 
criaram um vídeo em constante mu-
tação para Stormur. Qualquer utili-
zador do Instagram pode etiquetar 
com uma hashtag específica peque-

nos pedaços de vídeo produzidos 
com o seu smartphone; o site (http://
stormur.sigur-ros.co.uk) reúne al-
guns desses contributos e constrói 
com eles um vídeo sempre diferen-
te para a canção.

Win Butler, dos Arcade Fire, ex-
plicou o investimento no vídeo in-
teractivo de Reflektor dizendo que 
gosta da excitação da contagem de-
crescente para o lançamento de um 
álbum — e recordando a sua própria 
experiência de ver o vídeo de Thril-
ler (1983), de Michael Jackson, em 
miúdo. O primeiro videoclip a ser 
estreado na MTV marcou o início de 
uma era. As experiências dos Arca-
de Fire, de Jay Z, dos Sigur Rós e de 
tantos outros músicos mostram que 
estamos já com os dois pés noutra. 

O vídeo musical — o clássico vide-
oclip, mas também formatos cada 
vez mais usados, como os vídeos 
interactivos, as sessões ao vivo, as 
criações de fãs, as curtas-metragens 
musicais… — domina hoje boa parte 
da experiência de ouvir e sentir mú-
sica, defende João Pedro da Costa, 
que está a concluir uma tese de dou-
toramento nas universidades do 
Porto e de Aveiro sobre os vídeos 

musicais na Internet (um dos pou-
cos estudos académicos sobre o te-
ma). A fruição musical está a con-
vergir para o formato videomusical, 
defende.

Da ópera à arte visual dos discos, 
que acrescentava camadas de sen-
tido e de sonho ao que se ouvia, “a 
fruição musical sempre foi trans-
mediática, sempre teve uma dimen-
são visual”, diz ao Ípsilon. Mas 
quando, no início da década de 
2000, o mundo descobre a partilha 
rápida de ficheiros MP3, a experi-
ência musical parecia condenada a 
reduzir-se à audição. “Do Napster 
ao YouTube”, que surge em 2005, 
“há um vazio”.

“No mundo digital, perdemos o 
livreto [que acompanha os discos 
em CD ou vinil]”, diz ao Ípsilon Vin-
cent Morisset. “A capa é hoje um 
ridiculamente pequeno ficheiro 
JPEG”, acrescenta. Com os seus ví-
deos interactivos, Morisset quer 
criar um universo rico em torno de 
uma canção.

Para Costa, que colaborou com a 
MTV Portugal entre 2005 e 2009, 
“caminhamos para uma paisagem 
musical em que o formato videomu-

sical é o formato preferencial para 
ouvir música”. E fazemo-lo, claro, 
na rede. 

Não por acaso, o YouTube orga-
niza, este domingo, os primeiros 
YouTube Music Awards — uma gran-
de cerimónia, à semelhança das 
montadas pela MTV. “A música é 
uma parte enorme do que o YouTu-
be é e do que o YouTube se tornou 
para os fãs de música em todo o 
mundo”, afirmou Chelsea Maughan, 
porta-voz do popular site de vídeos 
ao Mashable.

“Era dourada”
Não é apenas uma questão do local 
e da forma como experienciamos a 
música. O meio é a mensagem, diria 
o teórico da comunicação Marshall 
McLuhan. João Pedro da Costa re-
corre a Chum (2012), do rapper Earl 
Sweatshirt. Diz que já não consegui-
mos pensar na canção sem nos lem-
brarmos do vídeo de Hiro Murai, 
filmado em ruas sem gente e com 
carros de supermercado a arder.

A crescente importância do vídeo 
propõe uma experiência “mais ho-
lística” da música, diz João. “Na era 
da distribuição digital, em que não 

Arcade Fire, 
Jay Z, Sigur 
Rós. O ano tem 
sido profícuo 
em exemplos 
de como, na 
era digital, a 
fruição musical 
converge para o 
formato vídeo. 
Realizadores e 
um especialista 
concordam: 
vivemos uma 
era dourada do 
vídeo musical. 
A propósito: 
depois de 
amanhã, há 
YouTube Music 
Awards.

Vemos 

“A fruição musical 
sempre teve 
uma dimensão 
visual, [mas] 
caminhamos para 
uma paisagem 
em que o formato 
videomusical 
é o formato 
preferencial para 
ouvir música”
João Pedro 
da Costa

Gangnam 
Style, do 
sul-coreano 
Psy, é o maior 
êxito de 
sempre do 
YouTube
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Pedro 
Rios

cada 
vez 
mais 
música

há um pacote físico, o único acom-
panhamento visual que temos é o 
vídeo musical”, corrobora Hiro Mu-
rai, que já fez vídeos para artistas 
tão diferentes como David Guetta e 
St. Vincent. Vai mais longe: “Os ví-
deos entrelaçaram-se com o ritual 
de ouvir música.”

Opinião semelhante tem a dupla 
londrina Becky and Joe (Becky Slo-
an e Joseph Pelling), que, tal como 
Murai, esteve em Setembro no 180 
Creative Camp organizado pelo Ca-
nal180, um canal televisivo portu-
guês dedicado à cultura e criativi-
dade.

A dupla Becky and Joe fez vídeos 
para gente como os Tame Impala 
(a maravilha Feels like we only go 
backwards), Delicate Steve e Unk-
nown Mortal Orchestra. “Penso que 
os vídeos, de certa forma, repre-
sentam melhor a música do que o 
artwork de um disco”, diz Becky 
Sloan. “Um bom vídeo musical po-
de criar algo que é maior do que a 
soma das suas partes e acrescentar 
toda uma nova dimensão a uma 
peça de música.”

O YouTube abriu, entretanto, 
uma nova era para o vídeo musical. 

Até lá, os videoclips faziam parte 
da estratégia das editoras para pro-
moverem os seus discos. De repen-
te, qualquer novo artista podia pro-
duzir os seus vídeos e colocá-los 
on-line. O sistema de filtros da MTV 
dava lugar a um novo ecossistema, 
mais horizontal. “Vivemos numa 
era dourada”, acredita Vincent Mo-
risset.

“Para além dos vídeos tradicio-
nais, surgem videoclips com pro-
dução muito rápida e com caracte-
rísticas vernaculares”, aponta João 
Pedro da Costa. A Internet trouxe 
uma nova linguagem, amiga do 
“despojado”, da baixa fidelidade. 
Exemplos não faltam: Oldie, dos 
Odd Future, gravado durante uma 
sessão fotográfica com Terry Ri-
chardson; Venera o diabo (Faz festas 
a gatinhos), dos portugueses Mons-
ter Jinx; Witchhunt suite for WWIII, 
de Ariel Pink…

Se noutros tempos era um instru-
mento da indústria musical, uma 
“concessão” do artista à máquina 
de fazer dinheiro, “hoje, o vídeo 
musical é uma componente do que 
é criar música”, diz o especialista. 

O formato é tão importante 

Re!lektor, 
 de Vincent Morriset
Os Arcade Fire investiram num 
vídeo interactivo para replicar a 
excitação da contagem 
decrescente para o lançamento 
de um álbum, fenómeno típico 
dos anos 1980 da explosão MTV. 
“O meu objectivo com a 
interactividade é criar uma 
conexão visceral entre o 
espectador-utilizador e a 
peça”, explica o realizador de 
Re!lektor (na imagem de cima, 
durante a rodagem)
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que, este ano, teve direito a um le-
ak (uma fuga), à semelhança do que 
acontece, desde o tempo do Naps-
ter, com os álbuns: Kanye West viu 
uma versão inacabada do vídeo de 
Black skinhead ir parar à Internet e 
ficou furioso. Esta fuga “é um mo-
mento importante” desta nova 
era.

Tudo é possível
Para fazer a tese de doutoramento, 
João Pedro da Costa viu 12 mil víde-
os musicais, entre 2006 e 2011. Con-
tinua atento ao que se faz. E con-
clui: tudo é possível. Curtas-metra-
gens? Runaway, de Kanye West, 
com os seus 35 minutos. Minidocu-
mentários com os colaboradores 
(mas não um vídeo) para um êxito 
global? Aconteceu com Get lucky, 
dos Daft Punk. Pequenas actuações 
em lugares fora do comum? Vincent 
Moon e os seus Take Away Shows 
inspiraram dezenas de projectos 
semelhantes em todo o mundo. Ál-
buns com um vídeo por canção, 
outrora excentricidades? PJ Harvey 
(Let England Shake), TV On The Ra-
dio (Nine Types of Light). Estes ob-
jectos audiovisuais até podem ser 
estreados ou editados em formatos 
tradicionais, mas é na rede que ga-
nham uma vida maior.

“Geralmente, nem pensamos so-
bre como um vídeo musical será 
recebido num canal televisivo, por-
que tudo é absorvido rapidamente 
na Internet”, constata Becky Sloan. 
“Hoje os vídeos podem ser vistos de 
novo sempre que se quiser e parti-
lhados rapidamente pelo mundo de 
uma forma que nunca aconteceria 
se estivessem só na televisão. Nesse 
sentido, as pessoas tiram muito mais 
deles.”

Recentemente, outra tendência 
impôs-se: os lyric videos, uma forma 
de revelar singles que, além de dar 
a ouvir a canção, mostra a letra do 
tema enquadrada num universo es-
tético. Prince e George Michael já o 
tinham feito no passado, mas agora 
surgem como cogumelos. Alguns 
são autênticos videoclips, como I 
won’t give up, de Jason Mraz, que 
mostra os versos da canção em pa-
péis, cartas, cadernos e livros espa-
lhados pela sala de uma casa, ou o 

passeio por Nova Iorque oferecido 
por Step, dos Vampire Weekend. 

Os lyric videos são uma das mui-
tas formas digitais de contornar a 
falta de uma capa e um livreto com 
as letras, mas o formato que só se-
ria possível na Internet — o vídeo 
interactivo — é ainda pouco expe-
rimentado. 

Vincent Morisset é um dos seus 
principais cultores e tem nos Arca-
de Fire um aliado. Antes de Re-
flektor, tinham feito juntos Sprawl 
II (Mountains beyond mountains), 
no qual podemos interagir dançan-
do em frente à webcam do compu-
tador — uma experiência sem cli-
ques no rato, nem teclas do teclado. 
“A dança é a forma de interacção 
mais primitiva que tivemos com a 
música. O meu objectivo com a in-
teractividade é criar uma conexão 
visceral entre o espectador-utiliza-
dor e a peça. Também tento desen-
volver algo onde os mecanismos 
sejam parte da narrativa. Para que 
a interactividade seja parte da men-
sagem”, explica-nos.

“A colaboração com [os Arcade 
Fire] é baseada na amizade. Conhe-
cemo-nos há muito tempo. Somos 
pessoas pragmáticas. A música é, na 
maior parte das vezes, descoberta, 
ouvida, comprada e partilhada on-
line. Parece-nos normal tirar partido 
do meio digital de uma forma cria-
tiva”, sublinha.

No YouTube, à revelia das edito-
ras, que mais tarde oficializaram 
parte do processo, foi sendo colo-
cado um sem-número de videoclips 
já produzidos. Tal arquivo, hoje gi-
gantesco, “formou um público” de 
vídeos musicais, agora consumidos 
no computador e não na televisão. 
Alguns desses espectadores trans-
formam-se, rapidamente, “em cria-
dores”, diz João Pedro da Costa. 
Criadores híbridos, como os ameri-
canos Death Grips, que fazem boa 
parte dos seus vídeos, e os portu-
gueses Pedro Coquenão, documen-
tarista, radialista e músico (enquan-
to Batida), André Tentugal, realiza-
dor, autor de videoclips e músico 
(enquanto We Trust), e a editora 
FlorCaveira, cujos músicos produ-
zem a maioria dos vídeos.

Da pesquisa que fez, João con-

cluiu que “as coisas novas têm mui-
to em conta o legado videomusi-
cal”. Um exemplo: o videoclip de 
Sensual seduction (2007), de Snoop 
Dogg, com a sua estética VHS, é 
uma enorme piscadela de olho aos 
primórdios do formato. Nos anos 
1990, o corpo de influências era 
mais reduzido, nota.

Hiro Murai sabe que se move 
num novo contexto, mais fragmen-
tado. “Os vídeos musicais hoje não 
têm bem o mesmo efeito de ‘acon-
tecimento cultural’ que tinham nos 
anos 80, mas, de certa forma, são 
mais reveladores do que nunca”, 
aponta. “É louco pensar que o ví-
deo mais visto de sempre no You-
Tube é um vídeo musical de pop 
coreana [Gangnam Style, de Psy]. 
Isto nunca aconteceria antes da era 
democrática da Internet.”

Feels like 
we only go 
backwards, 
de Becky 
and Joe
Becky and Joe criaram mais 
de mil “peças” de plasticina 
— todas feitas à mão — para este 
vídeo dos Tame Impala; estão 
à venda por dez libras no site 
o!icial da dupla. “Penso 
que os vídeos, de certa 
forma, representam 
melhor a música do que 
o artwork de um disco”, 
diz Becky Sloan

Cheerleader, 
de Hiro Murai
O japonês Hiro Murai inspirou-
se nos trabalhos do escultor 
australiano Ron Mueck, que 
recria !iguras humanas a uma 
escala hiper-aumentada, para 
responder à encomenda de um 
vídeo para St. Vincent. Usou 
uma série de efeitos especiais 
old-school (do tipo dos que 
explicam muitas cenas de 
Godzilla)

“Os vídeos 
musicais não têm 
o mesmo efeito de 
‘acontecimento 
cultural’ que 
tinham nos anos 
80, mas são mais 
reveladores 
do que nunca. 
É louco pensar que 
o vídeo mais visto 
de sempre no 
YouTube é um 
vídeo musical 
de pop coreana”
Hiro Murai


