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Glitter Magic: a diferença entre 
brincadeira e diversão
Wendell Guiducci*

Começou como uma brincadeira. 

Quando os guitarristas Luqui di Falco 

e Mauri Moore e o vocalista Rhee 

Charles foram convidados para tocar na festa 

de uma amiga, em outubro de 2005, não 

imaginavam o que a Glitter Magic se tornaria. 

Metaleiros de carteirinha, doutrinados nos riffs 

trovejantes de bandas como Sepultura, 

Megadeth, Slayer, Iron Maiden, Judas Priest e 

Metallica, os três - escoltados pelo baterista 

Everton Ton Ton e pelo baixista Thiago Orc, 

hoje fora do grupo - foram desafiados a armar 

a cabeleira com laquê e se travestir de banda 

glam. 

Rhee - ex-aluno e membro do Coral da UFJF -, 

Mauri e Luqui (aluno de pós-graduação em 

Marketing na UFJF) foram surpreendidos pela 

força dos hits de Skid Row, Bon Jovi, Scorpions, 

Firehouse... Curtiram tanto a receptividade do 

público amigo que aceitaram o desafio de 

tocar em outra festa. E assim, só por diversão, 

decidiram continuar, trocando a sisudez e o 

aspecto sombrio do metal pela fanfarronice e 

as cores cintilantes do hard rock.

A coisa começou a ficar mais séria no ano 

seguinte, quando, convidados a tocar em um 

festival que tinha como headliner a banda 

carioca Matanza, Rhee Charles sugeriu que 

compusessem uma música para incluir no set 

list. Assim nasceu a primeira canção, “Snake 

blood”. Ainda em 2006, “Love proof” foi 

composta, desta vez para que a banda 

concorresse no tradicional Festival de Bandas 

Novas de Juiz de Fora. “Snake blood” foi 

incluída no CD oficial do festival, em 2007, e na 

coletânea “Quem toca cover tá fora”, no 

mesmo ano. E aí a Glitter Magic entrou em um 

caminho sem volta: era hora de deixar de ser 

uma banda “de mentirinha” para ganhar 

respeito.

Já com quatro anos de vida e sem ver sentido 

em lançar um EP ou um CD demo, o quinteto 

- que mudou de formação algumas vezes até o 

baixista Glux (outro integrante do Coral e aluno 

do curso de Psicologia da UFJF) e o baterista 

Andy Ravel (discente de Arquitetura na UFJF) 

fincarem raízes ao lado de Rhee, Luqui e Mauri 

- partiu para a produção do primeiro álbum. As 

gravações foram realizadas durante dois anos 

e meio, com produção da banda, no estúdio da 

Escola de Música Ematech em Juiz de Fora. 

Depois da mixagem e masterização, 

conduzidas na Suécia pelo produtor Jerry 

Torstensson, “Bad for health”, uma mescla de 

elementos do hard rock dos anos 80 com 

sonoridades do rock pesado contemporâneo, 

viu a luz do dia. Já era 2012.

Vinte dias antes de o disco “físico”, 

independente, chegar às lojas, Rhee, Luqui, 

Mauri, Glux e Andy disponibilizaram na internet 

o álbum na íntegra (http://soundcloud.com/

glittermagic), e só então partiram atrás de 

quem os lançasse fora do Brasil. O selo italiano 

Heart of Steel Records foi seduzido por 

canções como “Daring the dawn”, “Living on 

addiction” e “Bad for health”, primeiro single e 

videoclipe do disco homônimo, e o contrato foi 

assinado. 

Antes mesmo do lançamento de “Bad for 

health” na Europa, em agosto último, a banda 

já contabilizava boas críticas em países como 

Grécia, Holanda, França e Reino Unido, fruto 

do trabalho de assessoria do Heart of Steel. 

Também no Brasil, a Glitter tem conquistado 

boas resenhas em veículos especializados em 

rock pesado como o site Whiplash e a 

tradicional revista “Roadie Crew”. Um bom 

saldo para uma banda que começou como 

uma brincadeira. E que, mesmo trabalhando 

muito, continua sendo divertida. 

* Jornalista, formado pela UFJF, cantor e ama o rock
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