
Batimento do coração da “Cidade das Máquinas” 
15.04.2008 – do Director de Redacção Roman Steiner 
 

Que o filme mudo de Fritz Langs “Metropolis”, de 1927, é uma obra de arte 
imponente no campo das imagens, é inquestionável. O DJ Toni Brás provou agora 
numa actuação ao vivo no “Pavillon” de Sindelfingen, que o filme também é ideal, 
para realizar uma sonorização electrónica e de “Club-Sounds”. E com isso 
demonstrou a actualidade intemporal desta obra. 
 
Ainda hoje a visualização das imagens dos enormes cenários e dos truques brilhantes, 
impressionam. Visionário como utópico o desfecho da acção desta história de amor, com 
o apaziguamento da luta entre classes. 
 
Foram inúmeras as inspirações e influências para outros géneros de cinema, desde 
“Blade Runner” de Ridley Scott de 1982, a “O Quinto Elemento” de Luc Besson de 1997, 
até “Land of the Dead” de George Romero de 2005. 
 

O antigo director de um centro cultural de Sindelfingen e DJ Toni Brás trabalhou desde 2001 numa 
nova sonorização de “Metropolis”. Entrementes já se podia ouvir uma versão inacabada, mas 
entretanto já estreou a versão final. – “Quis dar mais profundidade e mais qualidade à música” diz ele. 
 
Do seu arsenal de sons electrónicos maravilhosos, ligados ao género de Musica Electrónica e “Club-
Kultur”, Brás “faz magia” com alterações de sons e ritmos. De Techno, a Trance até Música Industrial, 
Brás puxa material estruturado e rítmico da cartola, cheio de citações, conforme o filme também as 
teve, na perspectiva dele. 
 
Camadas como Lasanha  
 
Há sons, aliás citações de sons, de filmes de ficção científica dos anos 50, por outro lado há também 
“Clubmusic” muito forte e ao mesmo tempo descontraída, ideal para dançar. Existem sons ambientais 
meditativos, mas que nunca perdem o pulso, o Batimento do Coração da Cidade das Máquinas. 
Entretanto os ritmos sobrepõem-se, como Camadas de Lasanha, porém sem perder o seu próprio 
“Beat”. 
 
Por pouco tempo ouvem-se citações de sons dos filmes “Italo-Western”, ou de filmes funky dos 
thrillers dos anos 70. Sons de guitarras, de harmónica de beiços, piano de cauda, bateria, passagens 
rock – Brás inclui todos estes sons na sua composição de sons electrónicos de música digital. A 
história nunca se desvia para o género Disco, mas mantém-se sempre numa música electrónica 
popular seríssima.  
 
Esta música nunca perde o papel de apoiar a atmosfera do filme: suspense, ameaças, de transformar 
ritmos em música. De destacar também outro aspecto: Embora os “Breakbeats” estejam a pulsar 
(vibrar) constantemente, não incomodam em nada. Diferente dà nova sonorização que Philipp Glass 
fez do clássico “Drácula” (1931), que por sua vez irrita bastante. 
  
Mas porquê ao vivo? Toni Brás poderia ter gravado a sua música e depois reproduzir sobre o filme, 
mas em vez disso ele opta por fazê-lo numa performance ao vivo. – “ Mas o acompanhamento de 
piano nos antigos filme mudos também não era ao vivo?”, inquire ele sorrindo. O aplauso no bem 
composto “Pavillon” (pavilhão de Sindelfingen) parece dar-lhe razão. 
 
Com a sua versão de “Metropolis” Toni Brás irá fazer, em breve, uma touenée pela Alemanha. 
Pormenores devem ser postos em breve na sua página de internet www.metropolis-live.de. 
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