
 

 

             

          Encontros AVLAB São Paulo 2011 

 

Originalmente desenvolvido e implementado no Medialab-Prado de Madri e 

atualmente em atividade em Madri, Córdoba (Argentina) e São Paulo, o Encontro 

AVLAB é um ciclo didático e participativo de arte e tecnologia, criações 

experimentais e atuações audiovisuais. O formato contempla em sua programação 

mensal música experimental, arte digital, dispositivos interativos, processos de 

áudio e vídeo em tempo real, além de plataformas colaborativas e projetos 

educativos, científicos e de tecnologias sociais. 

 

  - Curadoria geral e coordenação Daniel Gonzalez Xavier   

                                                                                                                                      Transmissão via web e chat durante o Encontro AVLAB  

                                                                                                    http://memelab.com.br/ 

                                                                         Conheça nosso canal de vídeo em Vimeo, onde estão      

disponíveis  os  registros de todos  Encontros AVLAB São Paulo                                                                                                

http://vimeo.com/channels/avlabsp 

    

                      terça-feira, 08 de novembro às 19:30 horas. Entrada franca. 

                                    15° Encontro AVLAB São Paulo  

  Deejay, profissão do underground 

                                     Curador convidado Deejay Julião*  

 

http://memelab.com.br/
http://vimeo.com/channels/avlabsp


 

 

O último Encontro AVLAB de 2011 pretende adentrar o universo dos deejays 

da cena underground, em um contexto tão dinâmico como o da cidade de São 

Paulo. O 15° Encontro AVLAB São Paulo vai focar nas práticas cotidianas, criativas e 

relacionais dos disc jockeys como profissionais e artistas referentes de uma 

consolidada cena musical e cultural.   

Longe das instituições culturais, em um território em constante 

transformação como é a noite de São Paulo, os deejays são ao mesmo tempo 

catalisadores e difusores de estilos comportamentais e musicais. Sua prática 

profissional esta permeada por articulações que caminham paralelamente a 

dimensão artística. O profissional deejay muitas vezes é levado a assumir outras 

funções organizativas (auto-agenciamento, divulgação, relações públicas, designer, 

direção artística etc.) que fazem dele, além de artista, gestor cultural 

independente. Mesmo assumindo estas funções complementares, o seu momento 

de afirmação e esplendor evidentemente acontece durante os seus djsets, onde de 

modo sonoro-sensorial o deejay interatua com o público, com a cena e com o 

momento histórico-cultural da sua cidade. Em suas atuações musicais, em meio aos 

beats, timbres e efeitos se dá as sínteses de um processo cotidiano de pesquisa, 

experimentação tecnológica e um posicionamento artístico e estético através das 

expressões sonoras. 

O 15° Encontro AVLAB, deejay profissão do underground, pretende adentrar 

e decifrar as diferentes dimensões que compreendem a prática artística e 

profissional do deejay. Para alcançar este objetivo o ciclo convidou como curador 

desta edição um dos mais notórios e reconhecidos disc jockeys de São Paulo, o 

Deejay Julião; que acaba de completar 20 anos de profissão, de uma carreira que 

se entrelaça com a própria história da cena eletrônica local.  

O programa proposto para o 15° Encontro AVLAB São Paulo contempla além 

do próprio Deejay Julião como curador/participante, a dois de seus principais 

parceiros e colaboradores ao longo dos anos: O DJ Andy e o jornalista e DJ Camilo 

Rocha. Os três participantes vão traçar de maneira informal e em debate com o 

público, um breve panorama histórico da cena eletrônica local, compartilhando um 

pouco da suas experiências em diversos temas como, métodos e ferramentas de 

criação, segmentos e tendências musicais e as características da atual cena 

eletrônica local e global. 

O ultimo Encontro do ano terá o também lançamento do vídeo-mix Encontro 

AVLAB São Paulo realizado pelo vídeo-maker Pedro Bayeux e licenciado em 

Creative Commons. O evento do ano vai terminar em clima de festa com uma Jam 

Session com os Deejays Julião, Camilo Rocha e Andy.  

 



 

 

Programa do 15° Encontro AVLAB 

+ Lançamento do vídeo-mix Encontro AVLAB São Paulo 2010 - 2011. Realizado pelo vídeo-

maker Pedro Bayeux e licenciado em Creative Commons  

+ Deejay Julião:Deejay, profissão do underground 

+ Camilo Rocha: Cadê a música do futuro que estava aqui? - Acomodação e reciclagem na 

música eletrônica. 

+ DJ Andy: Drum n Bass no Brasil, mais que um gênero uma cultura. 

  Convidados:  

 

Deejay Julião: Deejay, profissão do underground. 

Na cena de São Paulo, quando se fala no nome do DJ Julião a reação mistura 

respeito, admiração e carinho. Lembra pista cheia e animada, com a fileira da 

frente sorrindo e vibrando junto com o DJ. Não é pra menos: seu trabalho mistura 

repertório, carisma, técnica e inovação de maneira única. Julião, para começar, faz 

parte do seleto clube daqueles que "estavam lá". 

O ano era 1993 e Julião, ao lado de outro iniciante, DJ Marky, encarou a 

missão de introduzir música eletrônica underground para seu público na sua 

histórica residência na Sound Factory, na Penha. Assim, Julião foi, por exemplo, o 

primeiro a introduzir o drum'n'bass nas pistas daqui. Depois de ter deixado de lado 

o drum'n'bass Julião caiu com tudo no techno, através de diversas vertentes como 

Chicago, Detroit, Ghetto Tech, Hard e Wonky, além de focar no electro de 

qualidade. 

Julião permaneceu na Sound Factory até 1997, onde tocou ao lado de nomes 

como Little Louie Vega, Erick Morillo, Laurent Garnier, Josh Wink, Altern 8, 

Godfather entre muitos outros. De lá para cá muita coisa aconteceu: três CDs 

mixados ("Essential Trip" volumes 1 e 2; e "Toco Underground Hits", mixado junto 



 

 

com Marky) além de  várias experiências no rádio. Sempre com um olho na 

inovação e outro na pista, Julião conquistou fãs em todos os segmentos da cena 

sem nunca cair no comercial ou nos hits fáceis. Em 2003, Julião se lançou na 

produção musical com o projeto Evil2, em parceria com Marcelo LK, que faz parte 

da coletânea Amp MTV Electro Breaks, lançada pela gravadora Segundo Mundo.  

DJ Julião acaba de completar 40 anos de idade e 20 anos de carreira. Graças 

a esse trabalho contínuo no underground, existe hoje toda uma geração de novos 

DJs que aprendeu muito com o professor Julião. 

http://www.myspace.com/djjuliao 

http://www.myspace.com/bootythievez 

 
Camilo Rocha: Cadê a música do futuro que estava aqui? - Acomodação e 

reciclagem na música eletrônica. 
Camilo Rocha em sua participação no Encontro AVLAB propõem  um olhar 

crítico sobre a situação local e global da música eletrônica onde se quer perguntar:  

- Onde foi parar a fagulha de inovação e a subversão que eram parte do 

meio até a virada do milênio? Ainda existe  em algum lugar? 

- È possível manter essa fagulha sempre acesa? – E se o destino da música 

eletrônica for se acomodar mesmo como apenas mais um gênero na 

paisagem geral? 

Na ativa desde os primórdios da cultura eletrônica no Brasil, o DJ e jornalista 

Camilo Rocha passou por todas as festas, publicações e movimentos que importam, 

sempre à frente da divulgação de novos talentos e sonoridades. O resultado é 

simples: Camilo é umadaquelaspessoas para quemdefinições como “um dos 

nomesmais importantes” nãosão mero exagero. Suacredibilidade no meio é 

amplamentereconhecida, como artista e comunicador. 

Como DJ, Camilo Rocha é convidado frequente dos melhores clubes e festas 

do Brasil. Ele hoje faz parte do time da agência do clube D-Edge. Já se apresentou 

em clubes e eventos como Green Valley, Warung, Lions Club, VoodooHop, 

XXXPerience, Tim Festival, Skol Beats, Virada Cultural, SPFW, Rec Beat, Planeta 

Atlântida, Ceará Music e Universo Paralello. No exterior, já tocou na Inglaterra, 

http://www.myspace.com/djjuliao
http://www.myspace.com/bootythievez


 

 

Argentina, Chile e Uruguai.  Camilo atua no jornalismo cultural há mais de 20 anos. 

Ele é hoje editor-assistente do caderno Link, do Estado de S. Paulo, e colabora para 

as revistas Trip, Rolling Stone, MixMag, Electro Mag e House Mag, além de manter 

o movimentado blog Bate-Estaca. 

Entre os veículos para os quais Camilo já trabalhou ou colaborou estão UOL, 

Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde, O Globo, Gazeta Mercantil, 

Época, Set, Muzik, Time Out e BBC (UK). 

Camilo já realizou inúmeras palestras Brasil afora, em lugares como IED – 

Istituto Europeo di Design, em São Paulo; Rio Music Conference, Rio de Janeiro; 

Espaço Cultural CPFL, Campinas; CCBB, Brasília; Unimix, de Curitiba; e diversos 

SESCs pelo estado de São Paulo. Foi também curador do festival Brasil Eletrônico, 

no CCBB de São Paulo. No começo de outubro, foi convidado para mediar um painel 

sobre o Brasil na Amsterdam Dance Event, na Holanda. 

http://blogs.estadao.com.br/link/ 

http://bateestaca.virgula.uol.com.br    

  

 

DJ Andy: Drum n Bass no Brasil, mais que um gênero uma cultura. 

Eleito Melhor Dj de Drum n Bass do Brasil pela 2ª vez (revista Dj Sound 

2010/2005) e 6˚ melhor DJ do Brasil em 2011 pelo Top 100. Ele engloba toda sua 

técnica e performance, fazendo de sua apresentação um show. Londres, Bristol, 

Manchester, Brighton, Birmmingan, Alemanha, Viena, Aústria, República Tcheca, 

Canadá, New York, Noth of Carolina, San Diego, Los Angeles, Venezuela, Argentina  

são alguns dos lugares que fizeram parte do circuito mundial do DJ Andy, trazendo 

o reconhecimento internacional e rendendo-lhe a indicação de Melhor DJ 

Internacional de 2007 e 2008, premiação promovida anualmente pelo site britânico 

www.drumandbassawards.com.  

Aqui no Brasil, foi pioneiro na cena de drum n bass e ganhou o título de 

melhor DJ do estilo, eleito em várias votações por jornalistas, formadores de 

opinião, crítica, público e pelas revistas especializadas Beatz Magazine e DJ Sound. 

Reconhecimento que é fruto de mais de uma década de muito amor e trabalho. 

http://blogs.estadao.com.br/link/
http://bateestaca.virgula.uol.com.br/
http://www.drumandbassawards.com/


 

 

Desde 2005, Andy comanda o bem sucedido Sub Grave e também passou a 

ser o representante oficial de uma das maiores e premiadas festas de drum’n bass 

de Londres, a Movement, convidado pelo seu mentor Bryan Gee. DJ Andy teve seu 

start na carreira em 1992, dentro da cultuada Over Night, um dos clubes 

responsáveis pela geração “eletrônica” que nascia nos anos noventa. Durante estes 

anos, suas mãos passaram pelas pick ups dos mais renomados clubes da cena, 

como Lov.e e D-Edge, - residente -, e em grandes eventos e festivais, como Skol 

Beats - tocando em todas as edições  Brasília Music Festival (BMF), divulgando suas  

batidas de estilos e conceitos inovadores, tornando-se cada vez mais conhecido. 

Apaixonado por clássicos dos anos 70, 80 e 90 e devido sua irreverência, 

nos presenteia também com sets especiais de OLD SCHOOL, tocando os maiores 

hits de 1989 à 2000, passando pela Acid House ,House Music, Techno e Breakz. 

A pesada bagagem musical, combinada à técnica incontestável, chamou a 

atenção da gravadora brasileira RDS / Sky Blue Music, que convidou o artista 

paulista para mixar a compilação DJ Andy by Over Night Presents Drum’n Bass 

Sessions, em 2002. Como produtor, vem lançando vários singles por toda América 

e Europa pelos mais importantes selos, como Chronic / V Recordings, Grid, Emotif, 

Nemesis, Phuturistic Blues entre outros.   

 http://twitter.com/djandybr 

http://twitter.com/djandybr


 

 

 
Encontros AVLAB 

Formato criado e implementado originalmente pelo Medialab-Prado de Madri, 

os Encontros surgem com a ideia de oferecer um espaço físico para compartilhar 

conhecimentos específicos e gerais, críticas e opiniões sobre os processos criativos 

nos âmbitos mencionados, em que a participação crítica do público é fundamental. 

Em cada Encontro AVLAB são convidadas duas ou três propostas artísticas 

(individual, coletiva ou projeto colaborativo) para realizar uma apresentação 

conceitual e técnica de forma breve e informal, seguida de uma demonstração 

prática como um “pocket-show multimídia” ou performance audiovisual de curta 

duração. Cada edição convida um mediador ou diretor rotativo diferente que, junto 

com o curador Daniel Gonzalez Xavier, concebem a programação e o 

desenvolvimento conceitual dos Encontros. As jornadas são documentadas 

integralmente e publicadas com licenças específicas Creative Commons.  

http://vimeo.com/channels/avlabsp 

Objetivos específicos: 

+ Aproximar o público dos artistas, revelando métodos de produção e detalhes de 

funcionamento de ferramentas artísticas analógicas e digitais. 

+ Potencializar a relação e o diálogo entre criadores de diferentes disciplinas e 

cenas artísticas. 

+ Ajudar o público a decifrar, de forma didática, o que está “oculto” nas produções 

artísticas e multimídia. 

Organização Centro Cultural da Espanha em São Paulo / Agência Espanhola 

de Cooperação para o Desenvolvimento - AECID. O CCE-SP realiza um intenso 

trabalho em associação com os poderes públicos e com uma diversificada gama de 

instituições e organizações da sociedade civil. A ênfase do trabalho em São Paulo, 

não se limita a promoção da cultura espanhola, mas reside no desenvolvimento de 

iniciativas que agreguem diferentes atores locais e ibero-americanos visando a 

promoção da cultura como fator de desenvolvimento. Trata-se, portanto, de 

fomentar o encontro de experiências e recursos para apoiar espaços de reflexão, 

intercâmbio e diálogo, e assim, apoiar a produção artística, cultural e o seu papel 

como fator de desenvolvimento. 

www.ccebrasil. org.br 

Curadoria Geral e Coordenação_Daniel Gonzalez Xavier (São Paulo, 1980) é 

Gestor Cultural e Curador Independente especializado em arte, tecnologia, artes 

sonoras e audiovisuais. Foi Mediador Cultural de Medialab-Prado, Madri e 

Coordenador dos Encuentros AVLAB também em Madri. É Fundador do coletivo 

ciberativista TEMP. Em 2004 e 2005 foi coordenador e curador do Festival FILE 

http://vimeo.com/channels/avlabsp


 

 

Hipersonica. Mestrado em Gestão Cultural pela Universidad Carlos Tercero de 

Madrid e Dotorando en Artes pela Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

Formato Original Medialab-Prado é um programa institucional e público da área 

das artes da prefeitura de Madri, dedicado a confluência entre as artes, tecnologias, 

ciências e sociedade. 

www.medialab-prado.es 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Data 08 de novembro de 2011 | Horário 19:30  às 21:30h | Local Av Angélica, 

1091 Higienópolis – São Paulo SP | 

Contato 11 3822 2627 

Daniel González Xavier daniel.g@medialab-prado.es 

Miguel Castro cultura4@ccebrasil.org.br 

 

  

  

 

 

http://www.medialab-prado.es/
mailto:daniel.g@medialab-prado.es
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