
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Às duas horas da tarde começou o que com certeza foi o melhor festival de arte, 
cinema e música relacionados à cultura surf dos últimos tempos no Brasil. Começando 
pela IV Mostra Internacional LuiLui de Arte e Cultura Surf o que não falta são bons 
adjetivos para caracterizar a qualidade do acervo pictórico, fotográfico que lá estavam 
expostos. As pinturas com temas sempre incluindo praia, surfe e prancha certamente 
levam qualquer surfista a viajar nas cores e formas, já as fotografias, essas que iam 
desde campeonatos que ocorreram no Rio antigo a ondas e picos em locais paradisíacos 
nos levam a uma viagem no tempo e no espaço, que dependendo da idade de quem vê 
pode ser o tempo da sua juventude ou então o espaço que um surfista gostaria de estar 
no momento em que aquela foto da onda perfeita foi tirada. Também foi exposta uma 
gama de pranchas e skates de diferentes épocas e estilos, desafiando formas e cores, 
assim como padrões estabelecidos. Mostrando que a criatividade não tem fim, algumas 
pranchas traziam mensagens de preservação do meio ambiente, outras simplesmente nos 
faziam pensar duas vezes antes de querer pegar aquela prancha e partir pro mar, pois 
visto que toda a prancha tem a feliz sina de ter sido shapeada para o surfe, aquelas que 
lá estavam com certeza foram feitas para serem expostas e nada mais. 
 
 
  
 

 
A partir das três horas da tarde deu-se início ao III Festival Internacional Osklen 

de Cinema Surf, com a apresentação dos filmes Absolute México, The Lost Wave, Bra 
Boys, Trilogy e Thread.  

 
O filme Absolute México focou do inicio ao fim as ondas 

mexicanas, assim como os surfistas locais que apesar de desfrutarem de 
boas ondas, não têm condições de se profissionalizar no esporte por falta 
de incentivo e patrocínio, uma história um pouco parecida com a do nosso 
país, sem dúvida. O filme também conta com a participação da elite do 
WCT surfando a onda de Puerto Escondido e outros picos.  

 
O filme The Lost Wave tem características de um documentário, 

onde o seu produtor Sam George busca provas de que talvez o surfe seja um 
esporte africano, para isso ele viaja de volta ao país São Tomé em busca de 
um surfista que em uma outra viagem feita seis anos antes o fez se 
perguntar se talvez fosse mesmo o surfe africano.  



 

 

O filme Bra Boys conta a história de uma gangue de surfistas 
locais da costa de Maroubra, subúrbio de Sydney, Austrália. É 
retratado no filme a dura realidade de violência, falência da estrutura 
familiar, drogas e muitos problemas com a polícia. O surf no filme 
tem o papel de redenção de tudo isso, como se fosse uma fuga de 
todos os problemas enfrentados pelos integrantes da gangue Bra Boys.  

 
 
O filme Thread foi produzido por um cineasta que por incrível 

que pareça não tem nada a ver com o mundo surf, Joel Tudor na 
intenção de ter uma pessoa que não estivesse ligada ao surf convidou o 
Patrick Trefz para juntos produzirem o filme. Lembro que no filme o 
Joel Tudor falou algo como “ter uma pessoa alheia ao mundo do surf 
para então ter um ponto de vista diferente do habitual”, e de fato isso 
funcionou, os takes e as cenas retratadas, as cores e a edição fogem um 
pouco daquilo que conhecemos como “filme de surf”.  

 
Por último tivemos a exibição do Trilogy, novo filme da 

gigante Billabong estrelado por Parko, A.I. e Taj, o filme conta 
com o perfil de cada um deles, surfando os principais picos do 
mundo. Sob a direção do lendário Taylor Steele, diretor que já 
lançou filmes que se consolidaram como clássicos do surf esse 
filme tem tudo para ser um sucesso; bons surfistas, boas ondas e 
um bom diretor. 

 
 
 
 
 

 O relógio já marcava oito e meia da noite quando então terminou o festival de 
cinema surf, e as atenções agora estavam todas direcionadas ao palco onde em alguns 
instantes iria começar o II Festival Billabong de Música, o que para muitos era a 
principal razão de estar ali, o festival contou com nomes como o Matt Costa, G Love, 
Animal Liberation Orchestra e Donavon Frankenreiter.  

 
Casa lotada, todos na expectativa, quando então oito e 

quarenta entra em cena o Matt Costa, um skatista californiano, 
humilde e aparentemente de poucas palavras, na companhia do 
Mitchell Townsend, um violão e uma gaita, embalou o show por 
vezes com participação do G Love ou de alguns integrantes do 
Animal Liberation. Com muita simpatia conversava com o público 
entre uma música e outra, fazia uma ou outra piada do tipo “My 

name is Matt Costa... you might say Matt Coxxxta, but my name is Matt Cosssta.”, 
ironizando o sotaque carioca de arrastar um xis no lugar do s, ou então “Once I was 
playing at a pub and I sang the Joe Cocker version for Darling be home soon, is 
something like this:” (e então ele cantou o refrão imitando a voz do Joe Cocker). 
Regado a caipirinha, Matt Costa no meio do show comentou: “I’m not that drunk yet...”, 
e demonstrou total sintonia com o público talvez por ser a segunda visita ao Brasil. Matt 
Costa tocou dos seus sucessos às músicas que ainda serão lançadas para um público que 
do início ao fim cantou junto e curtiu o momento.  



 

 

 
Por volta das dez horas Matt Costa deixou o palco para que então 

entrasse em cena o marinheiro de primeira viagem ao Brasil G Love, 
esse talvez o mais animado da noite, interagiu com o público sentindo-se 
em casa, quando o público pedia uma música ele atendia aos pedidos por 
mais que não lembrasse os acordes da música, volta e meia dizia estar 
sempre surpreso pelo público cantar junto suas músicas, demonstrando 
assim a satisfação de se ver conhecido em um lugar aonde sequer antes ele havia pisado 
para divulgar seu trabalho. Arriscou um português perguntando “Tutu bene?!” E sempre 
com uma caipirinha do lado a cada música ele convidava ora o Donavon, ou o Animal 
Liberation para fazer uma participação em suas músicas. Ao fim do show ele não quis 
largar o palco, estourou sem dúvida o triste limite de uma hora por cada apresentação, 
mas saiu do palco realizado, deixando da mesma forma o público. 

 
Onze e pouca da noite começou o show da banda Animal 

Liberation Orchestra, uma banda que é caracterizada pela 
diversidade de estilos, instrumentos e músicos, para mim é a 
revelação dos tempos. Da simpatia do Zach Gill com o público até 
perícia do Dan Lebowitz com os solos no slide guitar, a banda 
esbanja satisfação em fazer aquilo que eles vieram ao mundo: 

tocar. Participações não faltaram no show do Animal Liberation, chamaram ao palco G 
Love, Matt Costa e o Donavon, de uma vez por todas mostrando que aquele festival de 
música não veio para ser um show individual de cada artista/banda, mas sim uma 
confraternização entre amigos em prol da boa música, entre sorrisos e gargalhadas 
estavam compartilhando o momento, e que momento! O Zach Gill comentou que nunca 
em outro lugar ele havia visto arte, cinema e música juntos em um festival, que esse era 
um momento único e que nós éramos as testemunhas. E é verdade, é só analisar a 
carreira de shows de cada um deles e você comprova que nunca antes esses quatro 
ícones da música estiveram juntos para um tour acompanhados de arte e cinema surf. E 
dizem que Deus é brasileiro, será? 

 
Eram mais de meia noite quando o show do Animal 

Liberation chegou ao fim, e era então hora da apresentação que pela 
grande maioria do público era a mais esperada, a do surfista, 
músico e compositor Donavon Frankenreiter! Na companhia de 
Matt Grundy e vestindo a camisa da Rocinha Surfe Escola, só faltou 
areia e água do mar para que o público se sentisse em casa, ou 
melhor, na praia. Para não quebrar a corrente o show contou com 
participações de todos os outros os músicos que já haviam se apresentado, tornando o 
show muito mais prazeroso de assistir. Donavon na companhia de seus amigos 
apresentou hits do seu primeiro álbum e algumas músicas do “Move by yourself”. No 
bis todos os músicos que passaram pelo palco naquela noite voltaram ao palco para 
juntos tocarem dois covers que para mim significaram muito, me refiro às musicas 
Weight do The Band e Sympathy for the devil do Rolling Stones, esses covers ilustram 
o início da carreira do Donavon como músico, quando ele era guitarrista do Sunchild, 
banda que o estilo era basicamente Rock N’Roll da década de 70, e ver que isso ainda 
influencia o seu estilo musical é muito gratificante, uma vez que para mim esse estilo 
faz parte da minha vida, pois cresci em uma casa onde o toca-discos sempre tocou esse 
tipo de música. Pode ser esquisito dizer que Rolling Stones e The Band lembram minha 
infância, mas é verdade, não devemos nunca negar as nossas raízes.  



 

 

Estar presente quando todos ali no palco, músicos que tocam diariamente no 
meu mp3 player, dividiam o microfone para tocar essas músicas, ao mesmo tempo o seu 
estado de espírito alcança o nirvana sem nem a necessidade de meditação, é uma 
plenitude e um estado de graça e você só teme a hora em que o show chegará ao fim, 
mas ao menos você será uma testemunha. 

Duas horas da madrugada o show chegou ao fim, e pela hora que eu cheguei ao 
evento completavam doze horas de vivência da cultura surf, de duas da tarde até duas da 
madrugada, horas que ficaram na memória, horas que de alguma forma contribuíram 
para firmar mais esse estilo de vida onde a meta principal é o prazer de viver o 
momento, seja no mar, na praia, em um show, seja onde for. No fim, todo o público 
devia estar anestesiado de absorver toda aquela energia que esteve presente do início ao 
fim, um banho de música na alma, e eu constatei que a minha a alma agora é surf, 

 
 

“I’m blessed to be a witness.” (Ben Harper) 
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