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O Público e o Artista  

Regras a observar no decurso e antes do concerto 

 

Muitas vezes o artista (quem actua, seja em palco ou não) pensa que por ser o alvo das 
atenções tudo lhe é permitido. Erro crasso. Por ser o alvo das atenções a sua responsabilidade 
aumenta consideravelmente. O público espera do artista um comportamento coincidente com o 
seu prestígio. Para além dos dotes artísticos, se o seu comportamento não corresponde à sua 
imagem pública é uma decepção. E esta impressão tem peso na avaliação do espectáculo. Há 
pois todo o interesse em manter esta simbiose entre o público e o artista. 

Por exemplo: Se vamos assistir a um espectáculo de um cantor que, sabemos de antemão, diz 
algumas brejeirices e sorri por tudo e por nada, ficamos surpreendidos se ele tem um 
comportamento diferente. Se fica sério em palco, se não diz umas “graças” provoca uma certa 
estranheza ... porque não era isso que se esperava... 

Mas se vamos ouvir um concerto por uma Banda ou uma orquestra, já não é admissível este 
tipo de atitude. Há excepções efectivamente, mas são apenas excepções. Então se for um 
concerto clássico o público não espera outro comportamento do artista que não seja o rigor ao 
mais alto nível. A forma como se entra em palco, como se dirige para o lugar, como prepara o 
instrumento, como afina, como presta atenção ao maestro, etc, tudo é reparado com atenção 
pelo público e faz parte do espectáculo. Qualquer alteração é alvo de reparo. 

Como armazenamos demasiada informação e a nossa memória, por incrível que pareça, é 
muito curta, nunca é demais relembrar algumas regras que, para quem anda nestas lidas das 
Bandas, são muito úteis... 

Início do Concerto - O Respeito pelo Público 

O Respeito pelo público é meio caminho andado para que o concerto seja um sucesso. 

O Público desespera quando passados alguns momentos da hora marcada o concerto não tem 
início. Como se sentiria se estivesso no lugar do Público? 

 

Afinação da Banda 

A afinação deve ser preparada antes da entrada em palco. Em palco far-se-á apenas uma 
pequena e breve correcção. Pela forma como se afina, o público apercebe-se, muitas vezes, do 
nível dos executantes e, claro, forma um conceito sobre a Banda que pode, á partida, ser 
desfavoravél na apreciação do concerto. 

Que necessidade tem a Banda de ser julgada antes do fim da actuação? 

 

Durante o Concerto 

O Público não gosta de cenas em palco que não façam parte do espectáculo.  
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Postura em Palco 

O Público não aprecia alegrias excessivas manifestadas por sorrisos histéricos ou gestos 
despropositados; 

 

Não sopre no instrumento em palco para retirar a água, como se estivesse a desentupir algo, 
provocando dessa forma ruídos parasitas, que não tem nada a ver com aquilo que o público 
espera; 

Tome atenção ás ordens do maestro no fim das execuções e esteja ainda com mais atenção 
quando o maestro fizer sinal de que vai dar entrada à Banda; 

 

Se algo correr mal durante o concerto 

Se no decorrer do concerto algo não lhe correr bem, se algum solo não saiu como desejava, se 
aconteceu um imprevisto a si ou a qualquer um dos seus colegas, ou ao naipe ou 
eventualmente ao maestro, mantenha a calma e não denuncie a situação como 
lamentavelmente vemos algumas vezes acontecer. 

Abanar a cabeça, olhar para quem falhou com atitude reprovadora, franzir o sobrolho ou deixar 
escapar um sorriso sarcástico, ou qualquer outro gesto extemporâneo só piora as coisas e 
demonstra a má formação de quem é partidário deste tipo atitude. O público sabe que os 
músicos não são máquinas e que não há ninguém que não falhe. Quando ocorrem falhas que 
não se denunciam, estas são compreendidas e rapidamente esquecidas. Fazer papel de 
“coitado” não abona nada a favor de ninguém.  

Lembre-se: Não há ninguém que não falhe. É nosso dever compreender e moralizar o nosso 
colega que falhou. Amanhã pode acontecer-nos o mesmo. 

 

Senhoras e Senhores: O Público 

O público é um conjunto de pessoas que acredita que o Artista (Banda) lhe vai proporcionar 
algum tempo de lazer e de cultura, por forma a aumentar o seu prazer de viver, a melhorar a 
sua qualidade de vida. É exigente, porque o seu tempo é precioso, tem muito por onde 
escolher, e não gosta que o decepcionem. Quer todas as atenções.  

Se o público verifica que o artista (a Banda) não lhe dispensa a devida atenção, retribui na 
mesma “moeda” e o concerto pode ser um fracasso. 

O artista deve ter sempre em consideração que a sua razão de existir depende da forma como 
o público o aprecia e aceita.  

É um grave erro pensar-se que o público é ignorante. 

O público está atento a todos os pormenores. É dever do artista saber que qualquer gesto ou 
atitude que não faça parte do espectáculo, só contribui para a sua deterioração. Não faça 
passar essa imagem. É o seu prestigio e o prestigio da instituição que representa que ficarão 
seriamente afectados. Pode parecer-lhe indiferente mas o público mão se esquece facilmente. 

Se tiver uma boa atitude desta vez, na próxima o público desculpa-o se algo não correr bem. Se 
a sua atitude perante o público não for a melhor, numa próxima oportunidade o público não o 
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irá ver considerando que você não tem importância, que não vale a pena perder tempo com o 
seu espectáculo. 

Observe estas normas e a instituição ficar-lhe-á reconhecida. Lembre-se que você também faz 
parte dela. O prestigio de uma instituição é como a honradez de uma pessoa perante a 
sociedade. Com ela consegue-se tudo, sem ela não se consegue nada. 

 

Mário Cardoso 

Novembro de 2004 


