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Foto dos Stones em
referência à música

Sitting on the Fence,
“sentado numa cerca”:
a cena foi repetida em

outras ocasiões
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Livro chega com atraso ao Brasil, mas é um valioso documento
com muitas imagens da banda inglesa que marcou gerações

Rolling Stones
Para quem ama ou quer saber mais sobre os

Músicos vestidos com
paletós xadrez, por

indicação do agente
Andrew Oldham, para

uma sessão de fotos
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Odepoimento do gui-
tarrista Keith Ri-
chards define bem

o caráter do livro According
to the Rolling Stones: “Sempre
me senti absolutamente aben-
çoado. Nunca tive que dizer
‘sim, senhor’ desde que saí da
escola e as pessoas ainda pa-
gam para que eu possa tocar.
Às vezes você sente como se
tivessem lhe dado permissão
de viver a vida que todo mun-
do queria viver ou acha que
queria viver, se pudesse”. A
obra foi lançada em junho de
2011 no Brasil pela Cosac
Naify, a partir da edição in-
glesa publicada em 2003.

Mais recente publicação
sobre a veterana e célebre ban-
da inglesa, o volume é rica-
mente ilustrado com fotos e
foi organizado por Dora Loe-
wenstein e Philip Dodd. Ela
é empresária e convive com
os Stones desde que nasceu,
pois é filha do gerente finan-
ceiro da banda, Rupert Loe-
wenstein. Ele é escritor e edi-
tor especializado em música.
A dupla já havia editado The
Rolling Stones: A Life on the
Road (Studio,1998), um clás-
sico do gênero.

A recente edição relata um
percurso de pouco mais de 40
anos dos Rolling Stones, com
a ajuda de cerca de 300 ima-
gens e por meio de depoimen-
tos dos músicos da formação
atual: Mick Jagger, Keith Ri-
chards, Ronnie Woods e Char-
lie Watts (que também ajudou
como consultor editorial dos
organizadores). Além das fo-
tos que documentam a traje-
tória da banda, o livro traz en-
saios feitos pelo fotógrafo in-
glês David Bailey, ícone dos
anos de 1960, além de retratos
dos músicos Sheryl Crow e

Peter Wolf, do artista plástico
Cristopher Gibbs, entre ou-
tros que conviveram e traba-
lharam com os Stones.

Para os quem sabem pou-
co sobre os Rolling Stones (o
nome vem da canção do blues-
mannorte-americano Muddy
Waters), o livro cai como uma
bíblia. Mostra as diferentes
formações que a banda já teve,
incluindo imagens dos músi-
cos Brian Jones e Bill Wyman,
e, claro, traz muitas fotos de

Richards e Jagger, desde crian-
ças, adolescentes imberbes,
até chegarem ao modelo atual,
junkies sessentões enrugados.

Entre respeitados fotó-
grafos – de cena e de estúdio
– que os registraram em pe-
lícula estão David Bailey, Ter-
ry O’Neill, Val Wilmer, Ma-
rio Testino, Gered Manko-
witz, Anton Corbijn, Nor-
man Sieff, Mark Seliger e Lyn
Goldsmith, uma trupe de pri-
meira que garante a maior

POR JUAN ESTEVES

Dois momentos de Mick Jagger: acima, após apresentação em 1975...
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... e durante um show
mais recente: “Mick
provavelmente é o

melhor showman do
mundo”, afirma

Charlie Watts
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parte das boas imagens. A lista
de créditos é enorme, e, infe-
lizmente, os nomes não estão
ao lado das fotos e sim em le-
tras minúsculas espremidas
numa única página. Uma au-
sência importante pode ser
sentida: a da fotógrafa norte-
americana Annie Leibovitz,
que no início de sua carreira
documentou várias trips da
banda nos anos de 1970 e
criou registros antológicos.

Para quem é fã dos Stones
há pouco tempo, será difícil
acreditar que os músicos já
vestiram terninhos iguais, ca-
belos cortados com franja e
faziam poses bem organiza-
das. Até mesmo o esquisitão
Keith Richards foi assim um
dia. Estavam no início da car-
reira, quando cantavam tran-
quilamente numa biboca lon-
drina, como o Crawdaddy
Club, pequena salinha em
que, segundo o próprio Ri-
chards, o suor “pingava das
vigas do teto”. As entrevistas

que estão no livro foram feitas
em 2002, durante a turnê de
lançamento do álbum Forty
Licks, uma  retrospectiva dos
40 anos de estrada da banda.

Contraponto
Assim como outros livros

que também mostram as mu-
danças dos costumes da socie-
dade, fica patente o que acon-
teceu com o conceito de ce-
lebridade, com a ideia do po-
liticamente correto e a exa-
cerbação do culto hedonista
promovido pela indústria mu-
sical pop. Um abismo separa
os anos de 1960 e a primeira
década do século 21. As foto-
grafias do livro refletem isso
com clareza ao contrapor di-
ferentes situações.

A edição também compro-
va a ampliação radical da fo-
tografia documental, até então
voltada aos conflitos, dramas
e catástrofes e que, em deter-
minado momento, dirige-se
também para o entretenimen-

to, ao perceber que essa parte
da cultura merece ser docu-
mentada. Principalmente por-
que as transformações emba-
sadas na cena musical, não ape-
nas estéticas, mas também fi-
losóficas, demandam o registro
em imagens de qualidade, o
que acabou por transferir certa
responsabilidade a grandes no-
mes da fotografia.

Se o mundo era diferente,
segundo os Stones, então sig-
nifica que ele mudou. As ima-
gens da banda são uma espé-
cie de termômetro sociocul-
tural de gerações, como a que
sobreviveu à Segunda Guerra,
principalmente na Europa, a
que passou pela América do
Vietnã, com a contracultura,
outras que sofreram com a
diluição dos anos de 1980 e
1990, estendida aos emer-
gentes do terceiro mundo, e
a que desemboca no início da
pasteurização mundial do sé-
culo 21, que recebeu o nome
de “globalizada”.

Uma das duplas
mais famosas do
rock: “Mick é
minha esposa,
mas não podemos
nos divorciar”,
brinca Keith
Richards, em
declaração
publicada no livro
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Curiosamente, uma ban-
da que sempre teve a pecha
de revolucionária e inquieta
(“I can’t get no satisfaction”)
parece ser diferente pelo ro-
teiro fotográfico do livro. A
ideia transmitida é que eles
cumpriram direitinho todos
os rituais do mainstream. Se,
no início, vestiam terninhos,
acompanharam sistematica-
mente os perfis recomenda-
dos, por mais que suas letras
dissessem o contrário.

A exposição pública sob
medida também é revelada. É
uma publicação para fãs e para
aqueles que não chegam a tan-
to, mas que já ouviram o re-
pertório da banda. Um prato
cheio para a geração que está
hoje com 60 anos e também
para a que tem 20 e poucos
anos e herdou o gosto pela mú-
sica. Dos palcos e das ruas sur-
gem momentos familiares.
Com exceção do baterista
Watts, as imagens mostram
que os demais dividiram seu
tempo entre tocar e conseguir

novas mulheres e muitos filhos,
momentos “gossip” da forma-
ção liderada por Jagger.

Na era do entretenimento
eletrônico, uma edição im-
pressa tem de oferecer muito
mais do que prometia há dé-
cadas. A conjunção de inti-
midade com performances
públicas parece ser o ingre-
diente encontrado nessa
montagem. Além de fotos de
alguns músicos, se vê algo
que sobreviveu durante qua-
tro décadas e que ainda vende
muito. Sucessos e dramas que
se tornaram públicos – ou
que sempre foram assim.

According the Rolling Sto-
nes procura também dosar
imagens em cor e em preto e
branco, e equilibra retratos
bem produzidos com imagens
mais despojadas de shows, da
vida íntima com a pública,
em momentos realmente me-
moráveis. Os depoimentos
também são valiosos, bem co-
mo a longa entrevista que per-
meia as 360 páginas. Entre

os ensaios, um excelente do
escritor norte-americano Carl
Hiaasen e do letrista britânico
Tim Rice. Livro para ver e
também para ler.

Acima, Brian Jones
e Charlie Watts
relaxam no dia
seguinte ao
lançamento do
álbum Beggars
Banquet, em 1968 

SERVIÇO

According to the Rolling Sto-
nes – A Banda Conta sua
História
Editora Cosac Naify, 2011
Organização: Dora Loe-
wenstein e Philip Dodd
Tradução: Alexandre Bar-
bosa de Souza
ISBN 978-85-7503-961-8
Preço: R$ 95
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