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DRUMS AND GODS 
(Tambores ed Deuses) 

 
 
At the dawn of civilization, when man started to think and when the spirit entered the world like the 
beat of a drum, chaos was transformed into the cosmos.  Existence took on a meaning. With the 
irruption of the spirit, something new entered the world. All things changed in essence because they 
took on a meaning, a significance.  The irruption of the spirit was the most monstrous of all natural 
catastrophes. 
 
When Man began to think he split in two and lost touch with himself, feeling like only half a Man. 
 
As the spirit invaded Man his peace was gone and violence broke into his world. That's why all Men are 
striving to find that peace again and to recapture that primal wholeness. 
 
The documentary "Drums and Gods" does not aim to present music as a well-packaged product through 
virtuosity to be consumed effortlessly. Instead, the film attempts to present music as the means that 
ancient Man used to find himself again, actively living and experimenting with music. Set against the 
colorful, lively background of the musical life of Salvador da Bahia in Brazil, the film intends to show 
how today Man still tries, through music, to come to an agreement with his lost wholeness, to retake 
possession, re-unite himself, finding peace and harmony. Re-tie, re-link from the Latin "re-ligare", the 
precise original meaning. This curative function demonstrates the religious origin of music. 
 
Original version in Brazilian language with English subtitles 
  

   
 

starring 
 

Vinícius Nascimento 
Cristóvão da Silva 

Miller Fragoso 
Edlo Mendes 
Ipojucan Dias 
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Paolo Ferreira 
Fernando Lopes 

 
special guests 

 
Virgínia Rodrigues 

Caetano Veloso 
 

music groups 
 

Terra em Transe 
Banda do Bairro da Paz 

Kissukila 
Banda Swingue do Pelô 

 
dancers 

 
Antônia Ribeiro da Silva 

Vera Passos 
Leonardo Luz 

 
scenography 

Maurício Pedrosa 
 

photography 
Joaquim Waldyr Dal Moro Filho 

 
sound 

Hubrecht Nijhuis 
 

audio post-production 
Francesco Sardella 

 
musical direction 

Aldo Brizzi 
 

location manager 
Luciana Machado de Vasconcelos 

 
production assistent 

Carlos Paiva 
 

editor 
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Jorge Alvis 
 

written and directed by 
Georg Brintrup 

 
tv producer 

Rudolf Heinemann 
 

original soundtrack 
 

"Earth Heat" - "Poetique de la relation"- "Terre Mer" - "Word Sword" 
interpreted by Terra em Transe 

 
"O misterio do Afrodite" 

interpreted by Caetano Veloso 
 

"Barravento" 
 

composed by 
ALDO BRIZZI 

 
"Yemanjá" -  "Eligebo" -  "Adeus, Batucada" 

interpreted by Virgínia Rodrigues 
(artista exclusiva de Natasha Records) 

 
"O Silêncio" 
(EMI-cilope) 

(Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes) 
 

"O Corpo" 
(Corpo Ltda.) 

(Arnaldo Antunes) 
 

interpreted by 
ARNALDO ANTUNES 

 
produced by 

LICHTSPIEL FILMPRODUKTION G.m.b.H.  - Brintrup Filmproduktion - WDR - TVE Bahia – Salvador 
. 
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ARTICLE from A TARDE (Caderno 2): 
 
Ao som dos  atabaques  
 
                                        DOCUMENTÁRIO Co-produção Brasil/Alemanha,  
                                        que está sendo filmada na Bahia, faz um paralelo  
                                        entre o som do tambor e a pulsação da alma.  
 
                                        Luciana Damasceno  
                                           
 O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, conta como aconteceu o processo de criação do planeta, segundo a 
crença de várias religiões, como a judaica e a católica. “Faça-se a luz!” foi mais ou menos o que Deus 
disse, em primeiro lugar, quando fez o mundo. Para o cineasta e jornalista Georg Brintrup isto significa 
que, encabeçando a lista das criações divinas, está o som, pois a palavra foi pronunciada. E é com base 
nesta discussão que ele está dirigindo o documentário Tambores e Deuses (Trommler, Tänzer, Götter), 
uma co-produção da WDR - Televisão Educativa de Colônia (Alemanha) e do Instituto de Radiodifusão 
Educativa da Bahia/TV Educativa (Irdeb/TVE).  
 
                                        Este questionamento tem como fio condutor o diálogo entre um jovem (vivido por 
Vinícius Nascimento, do Bando de Teatro Olodum) e um velho cego (Cristovão Silva, também do 
Bando). São eles que vão discutir a relação visão x audição, mostrando também o paralelo existente 
entre o som do tambor e a pulsação da alma.  
 
                                        Georg Brintrup explica que, apesar da discussão filosófica e religiosa, o grande 
papel deste documentário será apresentar para o público alemão um outro lado da cultura e da 
sociedade brasileira. “Lá, as pessoas conhecem mais o Carnaval do Rio de Janeiro. A riqueza cultural e 
musical da Bahia, principalmente a percussiva, ainda não foi revelada”, explica. A batida do tambor 
servirá como fundo para contar também um pouco da História do Brasil, como a chegada dos 
portugueses.  
 
                                        Entre os artistas convidados está Virgínia Rodrigues, que interpretará a música 
Elegibô (um clássico na voz de Margareth Menezes) e cânticos iorubas. As bandas Kissukila, Terra em 
Transe, Swingue do Pelô e um grupo de menores carentes do Bairro da Paz mostrarão a diversidade 
percussiva de Salvador. O dueto tambor-religião poderá ser descoberto nas imagens que serão feitas no 
Terreiro do Cobre (Engenho Velho de Brotas), revelando o processo de construção dos atabaques e os 
cânticos das filhas-de-santo. Somente a cena de transe será gravada em estúdio, em respeito às 
tradições do candomblé.  
 
                                        O Carnaval baiano também foi filmado (a equipe gravou cenas da percussão do 
Asa de Águia, de Margareth Menezes e dos Filhos de Gandhy), além da Festa de Iemanjá. Ainda serão 
feitas cenas externas dos principais pontos históricos da cidade e das praias de Arembepe e Itapuã, 
sendo que as filmagens acabam este mês. O documentário estréia na TV alemã WDR em dezembro, e o 
Irdeb/TVE deverá exibi-lo por aqui ainda este ano. 
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  Georg Brintrup, Luizinho e Luciana Vasconcelos 
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