
BODAS DE PRATA >Tutti festeja neste domingo (29) os 25 anos do seu “Bazar Maravilha”

Peculiares
A campainha, a
vaquinha, a unha pin-
tada de vermelho e
o estilo despojado:
marcas registradas

MAT01

A hora do
Superlativo
em audiên-
cia e longevi-
dade no rá-
dio mineiro,

o “Bazar Maravilha” come-
mora, neste domingo (29),
25anosnoar,“mascomcor-
pinho de 24”, como gosta
de frisar seu apresentador,
Tutti Maravilha.

O programa da Inconfi-
dência foi criado em 1983,
saiu do ar quatro anos de-
pois e retornou em 1991,
sempre sob o comando de
Tutti. Ex-produtor de sho-
ws com passagens por ou-
tras rádios, além da TV, foi
o nome certeiro para aten-
der ao objetivo da emissora
do governo de Minas Gerais
de focar sua programação
totalmente na música brasi-
leira. “A cultura recente do
rádio quis empurrar qual-
quer coisa para o ouvinte.
Toco música que não toca
todo dia na ‘oreia’ do povo”,
afirma ele, sem nunca soar
pedante.

Essa seria a fórmula do
sucesso do Bazar, na análi-
se da comunicóloga Sônia
Pessoa. “O público não pre-
cisa ficar constrangido se
não ouviu falar em determi-
nada obra ou algum show.
Por meio do programa, ele
vai entender e ter informa-
ções que o ajudem a apren-
der a não só contemplar ou
desejar a cultura, mas po-
der acessá-la”.

Com ouvido aberto à boa
música, Tutti faz do “Bazar”
uma plataforma de lança-
mento de artistas e bandas.
Na década de 1990, com as
FMs praticamente fechadas
para os novatos da música
brasileira, o “Bazar Maravi-
lha” chamou atenção até de
músicos de fora das Altero-
sas, como o paraibano Chico
César. “A primeira vez que
ele veio a BH, ligou pra gen-
te”, lembra o ex-produtor do
programa, Cleiber Pacífico,
acrescentando à lista Cássia
Eller (1962-2001) e Moska.

Acostumado a executar
no “Bazar” exemplares de
sua coleção, Tutti não titu-
beouemcarregartambém pa-
ra a emissora seu aparelho de
som portátil para tocar, em
primeira mão, o CD de uma
então desconhecida banda
belo-horizontina. “Quando o
Skank lançouseu primeiro ál-
bum (homônimo, 1993), não
tinhaCD na rádio. Entãotrou-
xe meu microsystem de casa
e pus embaixo do microfo-
ne”, lembra.

O Pato Fu foi outro grupo
mineiro no qual Tutti apos-
tou. A vocalista Fernanda
Takai lembra que a primeira
repercussão foi interna.
“Uma sensação boa de ouvir
uma música nossa tocando
no rádio. Daí muita gente ou-
viu e comentou”.

Carro-chefe do “Bazar”, a
seleção musical é dividida em
seções, sendo que a única fixa

é “Coisa de Comadre”, com a
qual Tutti mantém Elis Regi-
na viva para as novas gera-
ções. “As pessoas acham que
sou antenado, mas ela era
muito mais, conhecia tudo de
música”, diz, descrevendo a
amiga.

Arecente“Hora doDJ” de-
monstra que Tutti está atuali-
zado com as novas tendên-
cias. “Vi o DJ Yuga nas pi-
ckups e acabei descobrindo
que hoje em dia existem vá-
rios discos de DJ”, conta.

OUVINTES

O “Bazar” também con-
quista o ouvinte permitindo
sua participação. De tão à
vontade, a costureira Maria
Lucas, 56, organizou uma fes-
ta de aniversário surpresa pa-
ra Tutti, em fevereiro. “Ele é
de uma atenção, faz questão
de atender ele mesmo o tele-
fone”, reconhece.

Paraficar realmentepróxi-
mo da audiência, Tutti sonha
em resgatar uma tradição.
“Ainda quero ter um auditó-
rio, revivendo aquela época
áurea do rádio na qual o ou-
vinte encontrava o artista de
quem era fã e tinha o prazer
de descobrir os bastidores de
um programa. Mas depende
dospatrocinadores,né?”Ajul-
gar pelas edições com a pre-
sença de público transmitidas
do Museu de Arte da Pampu-
lha, em 2010, e do Palácio das
Artes, em março deste ano,
tem tudo para ser sucesso.
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