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“Estamos num momento efervescente de
bandas e artistas de todos os tipos e estilos”

Por Daniela Silva

Acervo pessoal de Betina

Betina Rodrigues é uma cantora curitibana, autora da arte da capa de seu próprio álbum,
o “Carne de Sereia” e single, a canção “Cafuné”. E isto faz dela uma artista incomum.
Sua arte ultrapassa os limites da música e alcança o designer e a ilustração. Utiliza
técnicas em nanquim, tinta acrílica e spray. Provoca questionamentos, é feminista e tem
um modo hibrido de fazer sua carreira. Reflete suas singularidades na própria música.
A partir do clip da canção Cafuné, conheci sua história e aprofundei nela. Começamos
então, a relação jornalista/entrevistada de forma casual e super agradável. Trocamos
mensagens, músicas e artes. Assistir seu show é uma missão para quem se tornou sua fã
e seguidora. Betina já dividiu o palco com o cantor BNegão & Seletores da Frequência,
que por sua vez, cantou ao lado de Marcelo D2 na banda Planet Hemp.
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Capa do álbum com ilustração de Betina

Uma mescla instrumental de trompete com o ritmo pop indie torna o som de Betina uma
marca registrada. Sutilmente apimentadas, em um universo particular, suas melodias
trazem a mistura de sensações e sonoridades a tona e despertam sentimentos leves e
prazerosos. Inovando, Betina conta “cada música tem uma vida própria”.
Autenticidade é sua ideia e por isso seu álbum foi composto “ com amigos e cada
música pediu algum elemento/instrumento. Todos colocaram um pouco de si nelas”,
explica ela.
Orquestrada pelo produtor China, sua música Cafuné tem uma composição que lembra
momentos marcantes da juventude. O clipe traz uma sensação semelhante. “As
filmagens foram feitas onde nasci e com meus amigos. A ideia era passar um cotidiano
repleto de pessoas criativas e talentosas, desfrutando de momentos em comum”, relata
Betina.
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Para tentar explicar os elementos de sua arte, é importante compreender essa dimensão
repleta de aspectos inerentes à sua personalidade “Meu processo é deixar rolar, deixar
surgir o que vier e depois decidir o que ficou bom e o que não, e se for o caso começar
todo o processo de novo, como na música cada peça pede algum elemento. O fazer
criativo impera nessa hora”, destaca a cantora.
Seu primeiro EP, o Doses Homeopáticas de Humanidade, foi lançado em 201l. Hoje,
Betina mora em São Paulo e tem uma agenda focada na grande metrópole e vem
percorrendo outras regiões ao longo de sua carreira.
Política e feminismo
Na entrevista, fiz questão de trazer o tema político em pauta para saber sobre o que ela
pensa a respeito desse momento histórico vivenciado pelo país e, quanto a polarização
politica nas redes sociais “Acredito que as pessoas tenham o direito de manifestar suas
intenções e ideais, mas elas também tem o direito de não o fazer, essa onda de ficar
apontando o dedo pro coleguinha para achar culpados de algum eventual desenrolar das
coisas, só aumenta a dualidade rival que se instalou na nossa sociedade e também não é
nada saudável”.
"Passamos por um momento de retrocesso com o governo de um presidente ilegítimo
que vê o país como uma empresa. É nessa premissa que se baseia a lógica das pessoas
que agora governam o país”, ressalta Betina.
Sobre o feminismo, tema que vem ganhando destaque nos veículos de imprensa, a
cantora esclarece "Acredito que toda mulher seja feminista, nenhuma mulher em sã
consciência pode ser contra si própria. O feminismo apenas luta pelos direitos das
mulheres. Mulher que não se vê feminista está cega por algum discurso machista".
Sua arte compõe o universo do feminino e deixa nítida a transcendência de estereótipos.
Ela pode ser conferida em sua página no euminabetina.tumblr.com.
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Acervo pessoal de Betina
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Cenário da música
Neste campo fértil da arte é possível produzir boa música e usar a imaginação para
transformar a realidade. Sobre este cenário a cantora comenta que “estamos num
momento efervescente de bandas e artistas de todos os tipos e estilos”. E desta forma,
Betina finaliza a entrevista dizendo que vale a pena investir na música “Todo esforço
tem sua recompensa e por isso não desista”.

Ilustração e acervo de Betina
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