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Você acredita em
Discos Voadores

e Extraterrestres?

por Brina Guglielmo

Chaveiros de personagens feitos em
crochê, confeccionados com a técnica
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MÚSICA DE QUALIDADE

Entrevista com o músico Irlandês Brian Farrell

Brina - Desde muito jovem
você esteve envolvido com
música. Como foi esse pro-
cesso de aprendizagem, e qua-
is foram suas influências?

Brian Farrell - “Eu comecei
meus estudos musicais com
10 anos. Eu estava particular-
mente influenciado pelo toque
do violão do cantor e compo-
sitor James Taylor e passei
muito da minha juventude to-
cando suas canções. Eu fui a-
traído para o violão clássico
por  ter visto John Williams na
TV britânica durante os anos
de 1970. Eu sou autodidata,
mas tinha, inicialmente tido au-
las com o falecido Barry Law-
lor que era um dos melhores
professores de violão da Irlan-
da.”

Brina - Quan-
do e como vo-
cê se tornou
um violonista
profissional? E
por que especi-
ficamente o
violão?

Brian Farrell -
“Minha carre-
ira na música
realmente começou como um
hobby. Meu irmão tinha uma
guitarra elétrica e eu tive a
oportunidade de ter aulas na
escola. Eu descobri que eu ti-
nha um talento para a música
e eu gostava da independên-
cia de tocar o violão, como ele
é primeiramente um instru-
mento solo. Acredite ou não,
a minha primeira carreira foi
como um mecânico de motos!
No entanto, eu era ambicioso
e eu continuei meus estudos
de música, eventualmente, me
qualificando como um profes-
sor, o que me permitiu mudar
a minha carreira há mais de
30 anos atrás.”

Brina - Hoje, você é um mú-
sico respeitado na Irlanda, ten-
do ganho vários dos principais
concursos de música e tam-
bém participado em vários pro-
gramas de TV e rádio. Você
já tocou em outros países?

Brian Farrell - “Não - Eu
nunca toquei no exterior. In-

felizmente, eu sofro de ansie-
dade de desempenho, (medo
do palco), que piorou ao longo
dos anos e tem reduzido sig-
nificativamente o meu desem-
penho em público. O poder da
internet é fantástico,  como eu
posso gravar performances
sem qualquer pressão e com-
partilhá-los com os meus ou-
vintes.”

Brina - Sua música é exclu-
sivamente instrumental. Isso
exige mais de você como mú-
sico?

Brian Farrell - “Sim, música
instrumental pode exigir mais
do músico - no entanto, você
também tem maior controle
sobre a música que você toca
e como você interpreta isso.
Costumo lembrar aos meus

alunos dizendo -
"Você pode di-
zer o que quiser
para o seu pú-
blico, desde que
você não fale".
Eu acho que o
violão clássico
provou até ago-
ra que tem o
escopo para to-
car muitos tra-

balhos não originalmente
destinados ao violão. No en-
tanto, isso requer muito de um
tocador, não somente em ter
que dar a melhor interpre-
tação, mas também em traba-
lhar fora de um acordo sólido
que permanece fiel ao ori-
ginal.”

Brina - Você atualmente tra-
balha como professor de vio-
lão e tem muitos estudantes ao
redor do mundo. Quando você
começou a ensinar, e como vo-
cê descreveria essa experiên-
cia?

Brian Farrell - “Comecei a
ensinar há mais de 30 anos
atrás. Meus alunos vão desde
7 a 70 anos e incluem inician-
tes e músicos profissionais.
Eu sempre ensinei privada-
mente e incentivo as pessoas
a fazerem os exames, pois is-
so dá a elas um objetivo e uma
sensação de realização quan-
do os resultados chegam. Is-
so requer que eles trabalhem

em uma ampla gama de téc-
nicas; teoria, leitura da vista,
testes auditivos, etc. Isso am-
plia a experiência musical do
aluno e melhora a sua inter-
pretação musical geral e téc-
nica.
Eu tenho visto as coisas mu-
darem nos últimos 30 anos.
Níveis de concentração são
muito mais curtos agora, mui-
tos alunos são também usados
para o rápido ritmo mais ani-
mado do mundo eletrônico em
que vivemos agora. Esperar
que os alunos pratiquem paci-
entemente por muitas horas
está se tornando quase impos-
sível e é difícil saber onde tudo
isso vai acabar. Há um monte
de gente se voltando para o
Youtube para aprender músi-
ca (muitas vezes mal!), o que
nem sempre é bom, pois sim-
plesmente não há substituto
para uma lição one-on-one.”

Brina - Quais são os seus
projetos musicais para 2015
em diante?

Brian Farrell - “O meu novo
CD "By Lindisfarne" está
prestes a ser lançado. Possui
músicas composta por Steve
Marsh, guitarrista e composi-
tor do Reino Unido. Eu tam-
bém estou trabalhando em um
CD inteiro de Leo Brouwer e
um todo de Bach. Em 2013 eu
gravei o  "Etudes Simples" por
Leo Brouwer que estão no

meu CD "SixDancers" e eu
estou indo para incluir suas úl-
timas "Studies" sobre o novo
CD, que na verdade eu já gra-
vei.
Eu gostaria de salientar que,
com o início da distonia focal
do músico na minha mão di-
reita, minha frequência em to-
car foi drasticamente reduzi-
da nos últimos anos. Estou re-
cebendo tratamento no mo-
mento e eu estou esperanço-
so de que isso vai ser bem su-
cedido. É uma condição mui-
to severa de ser atingida mas
estou me mantendo muito po-
sitivo e gerenciando isso por
enquanto.”

Brina - Brian, por favor, man-
de uma mensagem para seus
fãs brasileiros.

“Eu gostaria de
agradecer a todos os
meus fãs brasileiros
pelos seus cumpri-
mentos em minhas

páginas do Facebook e
YouTube. Eu leio e

respondo a cada um e
eles me inspiram a

continuar trabalhando
duro como o retorno é

sempre 100%.
Continuem  a ouvir e

apreciar a minha mú-
sica.”

O bilionário russo Yuri Milner, um dos primeiros investidores
do Facebook e do Twitter, anunciou que irá gastar 100 milhões
de dólares para financiar a busca pela vida extraterrestre. O
investidor apresentou o projeto nesta segunda-feira (20) em
Londres, Inglaterra, ao lado do astrofísico Stephen Hawking,
chamado de "líder ideológico" do projeto.

A iniciativa, batizada como Breakthrough Listen ("audição
descobridora", em tradução livre do inglês), irá permitir que
pesquisadores vasculhem o espaço sideral em busca de sinais
de vida extraterrestre pelos próximos dez anos, cobrindo uma
área na qual estão localizadas 1 bilhão de estrelas próximas
da Terra e outras 100 galáxias fora dos limites da Via Láctea.

Segundo o jornal The New York Times, dois terços da quan-
tia investida por Milner serão usados para construir equipa-
mentos e contratar astrônomos. O restante do dinheiro será
usado para pagar o aluguel de dois dos maiores radiotelescópios
do planeta, localizados nos Estados Unidos e na Austrália.

Geralmente, o tempo de observação nesses aparelhos é
limitado para pesquisadores especializados na busca por vida
alienígena, mas o investimento de Milner pretende aumentar
o acesso desses cientistas aos radiotelescópios. Em uma
entrevista ao site Business Insider, Milner afirma que o projeto
irá vasculhar uma área dez vezes maior do que as iniciativas
anteriores, processando dados em uma velocidade 100 vezes
mais rápida. Os cientistas irão priorizar a busca por sinais
eletromagnéticos enviados por alienígenas, em vez de buscar
formas de vida não inteligentes, como acontece atualmente.

A equipe de pesquisadores, que ficará sediada na universi-
dade Califórnia-Berkeley, será composta por nomes como
Geoff Marcy, astrônomo que já encontrou mais de uma cen-
tena de exoplanetas, e Frank Drake, astrofísico que fundou o
programa Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI). Dra-
ke é um dos pioneiros da pesquisa por sinais de vida extrater-
restre e construiu o primeiro observatório que tentou se comuni-
car com alienígenas, ainda em 1960. O astrofísico também
criou a chamada Equação de Drake, que estima o número de
civilizações alienígenas que podem ser detectadas. Mas, nas
últimas décadas, a pesquisa nesse campo não avançou muito.
Até a Nasa teve um projeto SETI, mas cancelou o programa
em 1993.

O investidor russo Yuri Milner é pHd em física e foi batizado
em uma homenagem a Yuri Gagarin, primeiro ser humano a
ir para o espaço. Milner ficou bilionário investindo em peque-
nas startups que se tornaram grandes empresas de tecnologia
e foi um dos primeiros investidores do Twitter e do Facebook.
O empresário também anunciou a criação de uma competição
que irá distribuir cerca de 1 milhão de dólares em prêmios,
chamada de  Breakthrough Message ("mensagem descobri-
dora", em tradução livre do inglês), para criar mensagens que
possam ser enviadas aos alienígenas.

"Temos a responsabilidade de não parar de procurar", diz
Milner, que não descarta estender o projeto por mais dez anos
em 2025. “Por que parar? É uma questão interessante o sufi-
ciente para nos fazer seguir em frente." (Fonte: The New
York Times)

Apoiado por Stephen Hawking, bilionário russo
irá gastar US$ 100 mi para encontrar ETs

Por que podemos ver a Lua durante o dia?

Como todos nós, humanos,
sabemos, durante o dia, o Sol
é o astro mais brilhante que
existe. Sabemos também que
a Lua é o objeto mais brilhante
no céu durante a noite. Mas
por que podemos ver a Lua
durante o dia também em al-
guns períodos?

O motivo é devido a dois
grandes fatores: o brilho da lua

e sua órbita ao redor da Terra.
Essas duas coisas tornam pos-
sível que a Lua seja observada
durante o dia.

A Lua é o objeto celeste que
fica mais perto da Terra, quan-
do comparada a qualquer ou-
tro astro.

Já o Sol é brilhante porque
queima grandes quantidades
de hidrogênio. Por isso não
precisa de tanta proximidade
com a Terra para ser visto.

Além da proximidade, a
segunda razão é a sua refle-
xividade. A maioria de nós sa-
be que a Lua não é um sol me-
nor ou uma estrela. Ela é
basicamente um satélite na-
tural que tem 1/6 do tamanho
da Terra. No entanto, a maior

parte de sua superfície apre-
senta uma tonalidade que a
torna muito refletora.

Em essência, a Lua é, basi-
camente, um grande espelho
refletindo a luz do Sol a partir
do outro lado da Terra em cer-
tos períodos.

A outra razão é a órbita da
Lua em torno da Terra. En-
quanto a Lua parece descer
sempre no Ocidente e o Sol
nasce no Leste, esse nem
sempre é o caso. Tudo porque,
para um observador atento, a
Lua não está no mesmo lugar
o tempo todo. O fato é que
durante o ciclo lunar ela faz
um circuito por todo o céu.

Outras duas coisas também
contribuem para a Lua ser vi-

sível à luz do dia. Primeiro, ela
é brilhante o suficiente para
sua luz penetrar a luz azul dis-
persada do céu. Em segundo
lugar, a Lua deve estar sufici-
entemente alta no céu para
ser visível.

De fato, a Lua pode ser vi-
sível à luz do dia em um céu
limpo quase todos os dias, ex-
ceto perto da Lua Nova e na
fase de Lua cheia. Para que
a observação diurna aconteça,
também é necessário que ela
esteja acima do horizonte du-
rante 12 horas por dia. E é
dentro dessa “janela” que co-
incide de observarmos a Lua
durante o dia, que reflete a luz
do Sol.

(Fonte: Mega Curioso)

Brian é o 5° artista da música mundial
entrevistado por Brina Guglielmo

Brian Farrell: Música instrumental da melhor qualidade


