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Relatório sobre a improvisação gravada em vídeo

Pré-produção e planejamento

    Combinei com Luciane Canziani de Almeida de gravarmos um improviso na segunda-
feira, dia 15 de novembro de 2010, à partir das 15h. Luciane toca contrabaixo e tem pouca 
experiência em improvisação musical; não a conheço bem e nunca a ouvi tocar - nunca 
toquei com ela. Assim, não sabia qual instrumento utilizaria: o piano, com mais 
possibilidades de interação harmônico-melódico-rítmica; ou a mini-tábua amplificada e 
objetos, o que se enquadraria na família instrumental "percussão contemporânea", 
caracterizada por um modo de tocar mais intrínsicamente gestual e voltado para a produção 
e manipulação de objetos (sonoros).

    Como Luciane não pode comparecer, resolvi fazer o trabalho sozinho. Eu queria continuar 
minha prática de improviso solo, iniciada em uma apresentação no Plano-B, em agosto de 
2009. Pouco antes dessa apresentação em público, havia começado a tocar objetos, 
brinquedos e microfones de contato, interesse que levou futuramente a criação de 
instrumentos-tábuas-amplificadas. Essas tábuas são equipadas com microfones de contato 
(fazendo com que a tábua inteira seja um grande captador de vibrações mecânicas). Os 
objetos são então friccionados, arrastados, e manipulados em cima das tábuas.

    Essa prática musical pessoal do improviso solo está pautada em alguns preceitos:
a) a improvisação é uma apresentação artística. Isso significa que ela é sempre 
direcionada para um outro.
b) a improvisação é uma improvisação musical.
c) a improvisação musical é uma arte da performance. Nesse sentido, fatores que 
dialogam com o fato do improvisador estar presente, são também fatores musicais. 
Assim, são considerados relevantes aspectos visuais (luz, cor, posição), de 
movimento (gesto, trajetória), cênicos (expressão corporal e facial), de intenção 
(vontade, desejo, decisão/indecisão, frustração, erro), de casualidade (relação 
gesto/som, etc), sonoros, formais (de composição - em "tempo real") e referenciais 
(que possam tecer relações através de memórias e informação compartilhada).
d) há uma disposição do instrumentário que não é completamente familiar ao 
improvisador, o que acentua possibilidade de confusões e erros em alguns 
momentos.
e) é preferível um estado de pânico/paralisia no intérprete, do que a consciência 
prévia do que será a forma e resultado. Esse estado de pânico, incômodo para o 
improvisador e tido pelo mesmo como uma ação não musical é intelectualmente 
mais interessante do que a repetição de ações estruturadas que deram certo em 
improvisações anteriores. Muito embora, esse seja um ponto difícil por vezes de 
sustentar, ele é uma preocupação presente.

    Seguindo os pontos acima elencados o Improviso Solo, feito para essa disciplina, seria:
a) feito para vídeo: uma apresentação para as câmeras e microfones, tendo em vista 
que o material de imagem e áudio seria editado e transformado em um vídeo (o 
vídeo não é algo que procura documentar uma prática, ele é uma criação a partir da 
captura da prática).

 b) uma improvisação musical, que lida com o tempo e que tece estruturas musicais.



c) uma arte da performance, lidando com elementos diversos, mas mais 
principalmente com o som, com a luz (luminárias e luz estroboscópica), com objetos 
referenciais (bichos de pelúcia, vasos e rádio), com articulações gestuais, com 
intencionalidade (decisão/indecisão, sincronicidade ou não entre diversos 
elementos).
d) executado utilizando um instrumentário em uma disposição amigável mas não 
totalmente familiar, com elementos em volta do improvisador.
e) concebido com a preocupação de não reproduzir estruturas percebidas em outras 
instâncias em que o improvisador atuou fazendo um improviso solo.

    Apesar da satisfação em relação à segunda improvisação feita nesse dia, a gravação em 
vídeo teve vários problemas e decidi gravar outro improviso, no dia 17.

Improvisos

    A primeira improvisação do dia 15 sofreu da não familiaridade com o instrumentário, com 
a disposição não muito amigável dos elementos e com o estado físico-mental não muito 
aguçado do improvisador. De fato, é muito difícil entrar em um estado de espírito propício 
para um improviso em um ambiente de gravação. Considero o principal fator de preparação 
adequada para esse estado a presença de público e a vontade de lidar com mais do que 
simplismente música - com expressão, com espiritualidade, com algo que amplie as 
possibilidades de percepção dos presentes.

    A segunda improvisação do dia 15 partiu da noção de que era preciso silêncio carregado 
de indecisão para a improvisação se desenvolver, o que se transformou se transformando 
em um jogo de alternâncias entre luz e som, ligar/desligar, sons baixos e altos em 
intensidade. A recomendação interna de ouvir o tempo, sentir ele passar e nas ausências (de 
gestos, de sons), ver as decisões sendo tomadas, pensar sobre elas, reagir, recapitular, 
estruturar.

    A primeira improvisação do dia 17 sofreu com a mesma falta de aguçamento da primeira 
improvisação do dia 15. Ademais, não deixa de acontecer do espírito fraquejar, sugerir que é 
apenas uma gravação, que dentro outras, existe a possibilidade de fazer de novo, de 
escolher a melhor, de recomeçar. De novo, esse tipo de desconcentração está associada a 
ausência de risco ocasionada pela não existência de público. 
    Para ambas as improvisações desse dia, existiu uma preocupação muito grande em evitar 
fazer o que melhor ocorreu na segunda improvisação do dia 15: uma estrutura de 
alternância mais ou menos combinatória entre estados luminosos, ações de ligar e desligar 
as fontes de luz, usando as duas mãos e o pé direito. Essa estrutura definida por esse tipo 
de articulação se conjugava, com direcionalidade crescente para algo que trabalhava com a 
sincronia e atraso de uma ação de sincronização entre som e luz. Desse modo, momentos 
de indecisão grande surgiram em ambos os improvisos, onde o improvisador evitava 
repetir esses procedimentos, tão atrativos.

Momentos em que se olha para frente, há a mini-tábua, o microfone de contato, um 
pente azul jogado, ao lado o estrobo, a caixa-clara, do outro a luminária, o rádio e 
uma filmadora na diagonal esquerda, o pim e a outra luminária na diagonal à direita, 
no chão a pedaleira de efeitos, os pedais de volume, em baixo da mesa a caixa de 
objetos, acima a mesa de som, os cabos passando de um lado a outro, são 9 cabos, 
entre a frente e a traseira direita a caixa de papelão com bichos de pelúcia, a coruja, o  
pisco, o guaxinim, e alguns nãos, tudo ao mesmo tempo, a capacidade de analisar 
começa a falhar, pego a espátula mas não vou usá-la, já fiz isso, eu sei o que 
aconteceria, e se... e de-repente um leve pânico: eu não sei onde estou - e a 
paralisia, mas estou com a espátula na mão, pego um imã e raspo (eu sei raspar), é 
isso, eu estou aqui, vou subir esse pedal, mas não vou mexer nesse cabo, vou girar 



isso para que o som ressoe na caixa (giro o botão errado e nada acontece) - estou 
agaixado, é melhor olhar então com cara de que está tudo errado, ver se a câmera 
capta isso, e mexer em todos os botões, um por um, pro outro lado, até memorizar e 
remexer e deixar apenas o correto, a outra mão ainda está raspando o imã, e o pé 
direito quer desligar a luz, mas está de tênis, é difícil assim, eu deveria estar 
descalço.

    
[Se é fato de que "música"  não é por si uma arte meramente sonora / auditiva, mas que se 
agencia em torno do som e da tradição musical, também é possível pensar que, a partir do 
ouvido e da escuta e para o ouvido e a escuta, agregamos outros sentidos, aparatos, 
dispositivos]

    i. Premeditação: todas as disposições dos objetos e elementos são premeditações, a 
posição das câmeras, dos microfones. Essas escolhas são consciêntes e tem como objetivo 
gerar o espaço de improviso; os pontos a), b), c), d), e e) são premeditados.
    ii. Roteiro / estratégias: como já exposto, há uma preocupação em evitar o 
estabelecimento de um roteiro, inclusive durante a própria improvisação. A estratégia é 
estruturar, relacionar, recapitular, variar sem conceber uma forma maior, totalizante.
    iii. Acaso, considerado como fenômeno aleatório (do qual não se pode saber de antemão 
o resultado específico do evento): essencial para o improviso solo, acontecem em ações 
precisas cujo resultado específico não pode ser detalhadamente antevisto; essas pequenas 
imprevisões provocam reavaliações, mudanças, redirecionamentos.
    iv. Imprevisto e erro: o erro tem a tendência de provocar uma mudança estruturada nas 
ações dos improvisos; o imprevisto é constante, dado a natureza do improvisador, não 
muito certa quanto a consciência de suas ações (sempre agindo na incerteza de que se 
observa estar consciente do que faz). Esse ponto é importante, porque é uma negociação 
interna, entre o mesmo que faz e que observa o mesmo que está fazendo. Com isso, não se 
pretende dizer que não exista um padrão nessa negociação e nem no resultado dessas 
incertezas.
    v. Corpo e mente: não há uma direção priorizada, definida como modo de operação.
    vi. Indecisão: tenta-se utilizar a indecisão como um elemento compositivo, em diferentes 
níveis, consciente, indecisão planejada, ou forjada.
    vii. Técnicas, técnica, condicionamento: para discutir técnica precisaríamos de uma 
discussão mais aprofundada do que se concebe por técnica e técnicas. De um modo 
simplista, para o instrumentário utilizado, não existe uma técnica fixada, que possa servir 
como ponto de partida para avaliar aspectos de execução (muito embora existam modos 
mais e menos eficientes de fazer tudo, desde segurar um bicho de pelúcia, até raspar uma 
espátula em uma superfície de madeira amplificada). Condicionamentos são o meu mundo, 
o modo como lido com meu peso, minha postura, como eu seguro os objetos, como 
respiro, etc.
    viii: Memória: é importante lembrar dos pontos de partida (elencados). É importante 
memorizar, para estruturar, relacionar.
    ix. Forma: há uma tentativa de criar a forma conforme a improvisação decorre forma. 
Cada instância de estruturação é encarada como capaz de re-estruturar o improviso, em sua 
forma futura, porque ela só se totaliza ao final do mesmo.

Pós-produção

    No dia 15, o segundo improviso foi filmado com duas câmeras. A câmera 1 foi 
posicionada em frente ao instrumentário, em um plano aberto, enquanto a câmera 2 foi 
posicionada na lateral direita, atrás e acima do intérprete, inclinada para baixo. Uma delas 
parou de funcionar no meio da gravação (por falta de energia na bateria). Além disso, houve 
um certo despreparo em relação ao tratamento das luzes. Como não tenho experiência 
como iluminação, cometi nesse dia diversos deslizes, deixando com que luz emanada pelo 
laptop e pela pedaleira, além de vários LEDs, aparecessem e prejudicassem o resultado do 



trabalho. Essas luzes foram, em sua maioria, cobertas por fita negra, nas filmagens do dia 
17.
    A edição das filmagens para o vídeo do dia 15 se deu da seguinte forma:

a) tentando diminuir o campo de reprodução das imagens captadas, de modo a não 
reproduzir as luzes indevidas, do laptop, da pedaleira e dos LEDs dos equipamentos 
eletrônicos.
b) tentando centralizar a visualização em áreas de efetiva atuação do intérprete.
c) posicionando as imagens da câmera 1 na extrema esquerda da tela e ocupando o 
resto da tela com as imagens da câmera 2.
d) quando o material da câmera 2 acabou, o material da câmera 1 passou a figurar de 
modo centralizado em relação a tela.

    Devido a problemas técnicos (consequentes da qualidade ruim do equipamento), das três 
câmeras utilizadas para a filmagem do dia 17, apenas duas efetivamente gravaram em vídeo 
o improviso. A câmera 1 foi posicionada em frente ao instrumentário, com um plano mais 
fechado que o do dia 15, e mais inclinado (a intenção era priorizar as áreas de atuação do 
intérprete, dar um sentido maior de presença do intérprete para as imagens. A câmera 2 foi 
posicionada na mesma posição do dia 15 (infelizmente, não captou nada). A câmera 3 foi 
posicionada de modo a pegar um plano fechado da mini-tábua, bem próximo, para detalhes 
e proporcionando uma sensação de intimidade visual para com as manipulações dos 
objetos.
    A edição das filmagens para o vídeo do dia 17 se deu da seguinte forma:

a) compensando as diferentes codificações de vídeo entre os materiais das câmeras 1 
e 3, com correções de tamanho de pixel (quadrado = 1) e de formato do video, de 
modo a uniformizar os tamanhos das imagens na tela.
b) com correções de cor no material câmera 3 e de luminosidade e contraste no 
material da câmera 1, de modo a aproximar visualmente um material do outro (no 
que concerne à cor e luminosidade).
c) primeiro, alternando entre os materiais 1 e 3 de modo rítmico, com a intenção de 
reforçar as intenções e ações do improvisador. Dentre ambos, o material que mais 
mostrava os gestos do improvisador, era o utilizado.
d) após entrada do rádio AM, demarcando uma sessão da improvisação, é adicionada 
a possibilidade de vermos os dois materiais ao mesmo tempo.
e) começa um jogo entre o uso das luzes e a edição das filmagens. Cada apagão e 
reacender de luzes pode estar ligado a uma mudança de material ou combinação de 
materiais de vídeo.
f) com esses jogos abre-se a possibilidade de explorar duplicações do mesmo 
material, com quadros levemente diferentes, pontuando cenas com mais ações.
g) ao final há como que um pequeno retorno a alternância entre materiais.
h) a edição termina com os dois pontos de vista ao mesmo tempo, como um 
fechamento.

    O som foi gravado com dois microfones condensadores, em imagem stereo. No dia 15 
também foi utilizado mais um microfone condensador, próximo ao mini-amplificador usado 
nesse dia. O áudio gerado foi mixado de modo a manter essa imagem sonora, mas 
compensando eventuais distorções. Após isso, foi aplicada um pouco de compressão às 
faixas resultantes, por se tratarem majoritariamente de sons percussivos, muitos deles com 
alta energia no ataque.

Créditos do vídeo

Improviso Solo. Um vídeo de Henrique Iwao; gravado no Ibrasotope, 17 de novembro de 
2010; finalizado em novembro de 2010. 

Interpretação, edição, filmagem, gravação de som e mixagem: Henrique Iwao.



Henrique Iwao toca: bichos de pelúcia, caixa-clara, dados, espátulas, luminárias, luz 
estroboscópica, microfonia, microfone de contato, mini-tábua amplificada, pente, pin 
múltiplo, pedaleira de guitarra, rádio AM.


