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Ibrasotope: um ano
Henrique Iwao & Mário Del Nunzio

O Ibrasotope promove concertos, oficinas, palestras, intervenções,  
e outros eventos relacionados à música experimental 1. Sua intenção 
é estabelecer um pólo fixo de integração entre os criadores e inte-
ressados na produção de música experimental / contemporânea,  
e possibilitar a divulgação, bem como a ampliação de abrangência e 
alcance do que é feito atualmente nesse sentido. Funciona no domicílio  
no qual residem os dois fundadores.

*

O Ibrasotope foi inaugurado em 15 de dezembro de 2007, com um 
concerto de música eletroacústica contendo obras de seus dois funda-
dores e atuais diretores, Henrique Iwao & Mário Del Nunzio, mais 
obras de Alexandre Porres, um dos então moradores da casa. 
 De fato, em toda o primeiro ano de seu funcionamento, o Ibrasotope 
mesclou, em sua sede, “moradia” e “espaço cultural”, conciliando 
assim a necessidade de cumprir com as metas de seu núcleo e arcar 
com o pagamento do aluguel de uma casa grande, bem localizada  
e com uma vizinhança razoavelmente silenciosa (uma maravilha para 
os padrões paulistanos).
 Tornou-se o único local em São Paulo com uma programação 
regular dedicada à música experimental (ou, mesmo, à música 
contemporânea de concerto) – ao menos, de nosso conhecimento.  
Os concertos passaram a acontecer toda segunda terça-feira de cada mês, 
constituídos por uma primeira parte dedicada à música eletroacústica  
e uma segunda parte com a participação de convidados, tocando ao 
vivo. Esse formato surgiu após o pedido de Ricardo Donoso para tocar 
em São Paulo, em janeiro. Quanto ao dia escolhido: está relacionado 
à construção de um clima amigável e tranqüilo, de “terça de início  
de mês”.
 Com a participação da vídeo-artista Mariana Rizzo, antes assídua 
freqüentadora, alguns concertos começaram a contar com projeção de 
vídeos e outros recursos multimídia. A seleção de peças eletroacústicas 
dos concertos passou a incluir escolhas feitas a partir de respostas  
a uma convocatória internacional de peças eletroacústicas divulgada 

pela Internet. 
 A criação e manutenção de sítios virtuais, notadamente o “meues-
paço” (www.myspace.com), contribuiu para ampliar a rede de contatos 
e de interessados. Parcerias se estabeleceram. Diversos e-mails 
foram coletados um a um para a adição em uma lista de divulgação.  
O Ibrasotope fortaleceu-se.

*

Temos como ponto de partida a percepção de que existe uma produção 
musical que precisa ser apresentada, fruída e debatida, e de que essas 
práticas precisam ocorrer com regularidade para que o corpo de inte-
ressados cresça e se solidifique.
 Além disso, o projeto aponta para a constituição de um circuito 
brasileiro de música experimental, no qual músicos de diferentes 
localidades possam apresentar seus trabalhos em outras cidades, para 
outros públicos, fazendo essa música circular e gerar desdobramentos 
diversos 2.
 Os concertos na sede são realizados em uma sala com capacidade 
para 40 pessoas, não planejada para concertos, mas que proporciona 
um ambiente intimista, amigável, confortável e com atenção concen-
trada no sonoro, sem necessidade de formalidades associadas aos 
ambientes de concerto tradicionais. Público e artista são colocados 
em situação de proximidade inalienável. Além desse cômodo, a casa 
na qual funciona o Ibrasotope também possibilita a exploração,  
para fins musicais / artísticos, de diversos outros locais. Consideramos 
importante ocupar espaços alternativos e fazer intervenções musi-
cais, aproximando a música experimental do cotidiano das pessoas  
e pensando novas formas de integração com a nossa própria rotina 
e a delas.

*

O Ibrasotope tem alguns antecedentes fundamentais. Cronologi-
camente, podemos retornar a 2002, quando foram organizados, por 
alunos do curso de composição da Unicamp, concertos mensais e 
posteriormente, em 2003, quinzenais, além de debates e reuniões entre 
compositores. Esses ocorriam no Instituto de Artes da Unicamp e eram 
chamados de “Concertos das Classes de Composição da Unicamp”.
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a resistência contra mecanismos autoritários e concentrações de poder, 
refletida em uma estrutura descentralizada, sem diretoria e comissões 
fixas.
 Os concertos das Classes de Composição da Unicamp perduraram 
até 2004. O grupo de participantes tinha diminuido e não houve 
apoio do corpo docente para a continuidade das atividades. Henrique 
Iwao, Mário Del Nunzio & Lucas Araújo formaram o Grupo Marco04  
e começaram a promover seus trabalhos.
 Em 2007, em São Paulo, tentou-se um primeiro evento em local 
domiciliar, no apartamento de Iwao, denominado Sarau 302, onde foi 
pré-estreada a obra “Verossimilhança do Espelho”, dos dois  funda-
dores do Ibrasotope. A partir de novembro do mesmo ano, Henrique 
Iwao, Mário Del Nunzio e Valério Fiel da Costa assumiram a curadoria 
de um evento dedicado à música experimental, realizado em parceria 
com ‘O Lugar – sede da Cia. Corpos Nômades’, chamado P-Lugar. 
Nesses eventos ocorriam apresentações de pelo menos dois artistas 
/ grupos por ocasião, de modo que pudesse haver tanto uma troca 
de informações entre artistas e platéia quanto entre os próprios artistas, 
provenientes de lugares distintos e com propostas estéticas distintas. 
O P-Lugar teve, nesses moldes, três edições, com periodicidade bimes-
tral, nas quais apresentaram-se músicos e grupos de várias cidades 
brasileiras: -notyesus>, Colorir, D1G1GARD3N, Leo Alves Vieira, 
Pan&Tone, Projeto 6/6/6, Trio Marco04 e Valério Fiel  da Costa. 

*

As atividades no Ibrasotope levaram em consideração as experiências 
citadas anteriormente:

 » como nos concertos realizados na Unicamp, a série ibr (carro chefe 
da programação do Ibrasotope) é composta por concertos que ocorrem 
com regularidade, mantendo dia, local e horário fixos. Isso permite  
a formação de um pólo aglutinador e a constituição de uma cena (uma 
comunidade de pessoas com interesses comuns e aberta para o que  
os seus membros têm a propor);

 » como no encun, existe uma chamada pública de peças, divulgada 
ao maior número de interessados possível, que serve para a cons-
trução dos programas da parte dedicada à música eletroacústica nos 
concertos. Favorece-se, na chamada, a execução de peças de compo-
sitores que estejam presentes nos concertos – com o objetivo de 

 Nesses concertos algumas dezenas de obras musicais estreadas e 
um ambiente diferenciado de criação musical foi instaurado; a criação 
musical passou a ser algo mais palpável, passível de ser admirada 
e debatida por colegas e interessados, algo raro no ambiente acadê-
mico. Os concertos não tinham nenhuma restrição de caráter técnico, 
estético ou estilístico: os compositores apenas deveriam garantir que 
suas obras fossem executadas. Um desdobramento dessa necessidade 
foi que muitos compositores tiveram que tocar obras próprias ou de 
colegas, ampliando seu campo de atuação para incluir a interpretação e 
a improvisação musical, aproximando composição de execução; outro, 
que muitos passaram a criar obras eletrônicas, que não dependiam de 
intérpretes para serem apresentadas.
 De fato, a vontade e o empenho em desenvolver uma situação na 
qual fosse viável a troca de experiências musicais eram os fatores 
determinantes.
 Principais articuladores desses eventos foram, além dos dois funda-
dores do Ibrasotope – Mário Del Nunzio e Henrique Iwao – Alexandre 
Fenerich, Alfredo Votta, Bernardo Barros, Dantas Rampin, Valério 
Fiel da Costa, e, posteriormente, Gregory Slivar, Guilherme Rebecchi, 
Lucas Araújo e Rodrigo Felício. 
 Como decorrência direta dessas atividades, foi organizado, no ano 
de 2003, o 1º Encontro Nacional de Compositores Universitários 
(encun), na própria Unicamp. Em sua comissão organizadora, 
como se tornou padrão nos encun que se sucederam, havia apenas 
alunos do curso de música (sejam de graduação ou pós); foram eles: 
Anderson Severo, Clayton Mamedes, Gregory Slivar, Guilherme 
Rebecchi, Henrique Iwao, Lucas Araújo, Mário Del Nunzio e Valério 
Fiel da Costa. O encun, com duração de uma semana e atividades 
diárias, apresentou algumas dezenas de obras de compositores de 
diversas localidades (com grande quantidade de estréias), promoveu 
debates, palestras, intervenções, improvisações e comunicações.  
Ao final do encontro, a comissão organizadora encaminhou a proposta 
de tornar-se um evento regular, anual e itinerante, molde que mantém 
até hoje, já com seis edições realizadas (em Londrina, Curitiba, Belém, 
São Paulo e Salvador). 
 Assim, O encun se tornou um dos principais eventos dedicados 
à música contemporânea no Brasil, com algumas características 
marcantes: o foco em promover a integração entre diferentes compo-
sitores de diversas regiões do país e com diferenciadas experiências na 
área; a aceitação da diversidade de manifestações musicais existentes; 
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compositores cariocas Marcos Campello, Paulo Dantas e Jean-Pierre 
Caron e o gaúcho, expoente do circuit bending, Cristiano Rosa (conhe-
cido como Pan&Tone.
 Nos outros meses houve apresentações de músicos atualmente 
residentes em São Paulo: o duo Mário Del Nunzio & Henrique Iwao 
estreou sua peça Verossimilhança do Espelho em março, o duo de impro-
visação livre Thomas Rohrer & Antonio Panda Gianfratti tocou 
em abril, o compositor Valério Fiel da Costa foi a atração de junho.  
Em julho, o guitarrista Paulo Hartmann apresentou-se acompanhado 
por vídeo em streaming, realizado por Leonardo Gonzalez, diretamente 
de Bogotá, Colômbia.
 A partir do mês de julho começaram a ocorrer as primeiras opor-
tunidades de parcerias para o Ibrasotope. Nesse mês, aproveitando  
a turnê de Mário Del Nunzio & Henrique Iwao pela região Sul do país, 
foi realizada uma apresentação na galeria Universo Experimental 
(que tem como um de seus sócios Cristiano Rosa, também conhe-
cido como Pan&Tone), em Porto Alegre. Consistiu em numa sessão  
de improvisação livre que envolveu Del Nunzio, Iwao e Rodrigo Avellar 
de Muniagurria. 
 Em agosto, o Ibrasotope foi contratado pelo sesc-sp para realizar 
uma série de quatro apresentações num programa de treinamento 
para programadores das unidades do sesc-sp, realizado na cidade 
de Nazaré Paulista. Em outubro, fomos convidados a organizar duas 
apresentações na Mostra sesc de Artes 2008 – apresentações estas 
que tentaram emular o ambiente intimista, amigável e concentrado 
típico dos eventos do Ibrasotope, no sesc Ipiranga e no sesc Av. 
Paulista, em localidades das unidades nas quais habitualmente não 
há apresentações musicais. Para fechar o ano de 2008, em dezembro 
estão previstas duas apresentações no Centro Cultural da Juventude.
 Somam-se aos concertos a organização pelo Ibrasotope de dois 
encontros: Primeiro Encontro Brasileiro de Puredata, em maio, orga-
nizado por Alexandre Porres, e Primeiro Encontro Brasileiro de Circuit 
Bending & Hardware Hacking, em setembro. Promovemos também uma 
oficina de Circuit Bending, ministrada por Cristiano Rosa (Pan&Tone).

*

 
Para o ano de 2009, o Ibrasotope pretende ampliar suas atividades. 
Para isso, contaremos com um grupo de colaboradores (constituído 

estimular o debate, a circulação de informações e a sociabilização da 
crítica;

 » como no Sarau 302, os concertos são realizados em ambientes amigá-
veis; são apropriações de espaços diversos para a prática musical.

 » como no P-Lugar, convidamos músicos e grupos dedicados à música 
experimental, residentes em diversas cidades do Brasil (e eventual-
mente do exterior), que tenham trabalhos consistentes e de interesse 
artístico, mas com uma atenção à diversidade de abordagens, tanto 
na produção sonora (p. ex., eletrônica ao vivo com laptops, circuit-
bending, instrumentos tradicionais, esculturas sonoras, microfones 
de contato corporal), quanto nas diferentes posturas estéticas.

*

Trabalhamos em uma situação na qual não há nenhum tipo de apoio 
financeiro ou logístico para a organização das apresentações mensais, 
regulares. Com isso, os compositores participantes e os músicos convi-
dados não recebem para tocar: eles o fazem por vontade de mostrar 
seus trabalhos, trocar informações e experiências, fomentar a cena.
 Devido a uma pequena rede de contatos que começou a se formar, 
foi possível contar com a participação de músicos residentes no exte-
rior que, por algum motivo, estavam de passagem por São Paulo 
e  dispuseram-se a se apresentar no Ibrasotope. Isso ocorreu com: 
Ricardo Donoso, no concerto de janeiro (músico que toca percussão 
e instrumentos eletrônicos, se dedica especialmente à improvisação 
livre e reside atualmente em Boston); Bernhard Gál, no concerto  
de maio (artista austríaco dedicado à música eletroacústica, música 
com eletrônica ao vivo e instalações sonoras); Matthias Koole,  
no concerto de agosto (violonista / guitarrista, residente na Bélgica, que 
se dedica especialmente à interpretação do repertório contemporâneo, 
sendo atuante junto ao conjunto de música contemporânea Champ 
d’Action); Tetuzi Akiyama, em evento especial, no mês de outubro 
(violonista / guitarrista japonês, expoente da cena de improvi-
sação livre – neste evento houve apoio da Japan Foundation); Ryuta 
Kawabata, no concerto regular de outubro (músico japonês, dedicado 
à improvisação com guitarra elétrica e eletrônica ao vivo). 
 De modo similar, músicos e grupos de outras cidades e estados 
do Brasil dispuseram-se a vir a São Paulo, para apresentar-se no 
Ibrasotope. Mencionamos aqui o duo Koll Witz e o improvisador Peter 
Gossweiler, catarinenses, o trio do interior de São Paulo Sǒnax, os 
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por pessoas que se tornaram freqüentadores assíduos do Ibrasotope 
nesse ano, apresentaram-se em concertos, participaram dos eventos). 
Eles trarão propostas de programação, convidarão interessados  
e contribuirão para a expansão de nossa atuação. São eles: Alexandre 
Fenerich, Danilo Barros, Giovani Castelucci, Giuliano Obici, Mariana 
Rizzo, Mário Lapin, Martin Herraiz, Rodolfo Vaz Valente e Valério Fiel 
da Costa. 
 Os concertos da série Ibr serão mantidos e mais parcerias serão 
estabelecidas. Concertos especiais e extras ocorrerão. Estamos plane-
jando um curso de SuperCollider, ministrado por Bernardo Barros e 
um ateliê livre de luthieria eletrônica. Pode-se apostar que a Úrsula 
ganhará mais amigos. Por isso, comemoramos um ano de atividades 
com um festival 3 repleto de atrações, agora em dezembro mesmo!

Notas
1. Por “música experimental”, entendemos tanto uma produção musical ligada à atuação 

acadêmica (“música contemporânea de concerto”), quanto uma produção ligada ao 

“subterrâneo” (improvisação livre, ruído, instrumentos faça-você-mesmo, pop experi-

mental). Também relacionamos, como pertinentes ao que chamamos de “música experi-

mental”, obras multimídia, arte performática, dança, criações audiovisuais, instalações, 

etc, nas quais aspectos sonoros / musicais tenham uma posição de destaque. 

2. Muitos artistas que tocaram no Ibrasotope tocaram logo em seguida no Plano B, no Rio 

de Janeiro (http://www.planob.net/).

3. O fib08 – Festival Ibrasotope 2008 –, ocorrerá na Sede do Ibrasotope, de 9 a 14 de 

dezembro.

[ibx03] Mário Del Nunzio e Úrsula; Pisco; Henrique Iwao e Tuba; Valério Fiel 
da Costa e Kurô – Hotel Estância Atibainha.


