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Entrevista

1. Como você se apresenta como artista? Como descreve sua atuação

profissional?

Depende de quanto tempo eu acho que a pessoa para a qual estou me

apresentando dispõe para ouvir a resposta. E também um pouco do tipo de

situação. No meu cartão antigo aparecia uma resposta rápida que era

"Henrique Iwao: música experimental e afins". Assim, se a pessoa tivesse

interesse, podia pescar uma resposta mais longa, perguntando, não apenas o

que era a tal da música experimental, mas o que eram os afins. Depois eu fiz

um outro cartão de visitas (eu gosto deles - tem aquela cena maravilhosa no "O

Psicopata Americano" que os personagens trocam cartões), com uma piada,

apresentando-me como intelectual e "artista", assim com a aspas apenas no

artista. Em termos de texto, tenho várias versões de currículos, que selecionam

coisas que eu fiz (a seleção muda conforme o destino do mesmo) e

acrescentam gostos ou áreas de trabalho. No portfólio, anexo, tem também

duas "declarações de artista". Uma é a sério, e tenta descrever de modo bem

abrangente o que fiz / tento fazer; a outra, no lado esquerdo, é uma maneira

humorada de dizer que há inúmeras maneiras de se apresentar, que às vezes

é estranho se apresentar sem saber para quem/quê etc - o contexto.

2. Qual a sua formação profissional? 

A principal formação é ir e fazer. Depois de pegar gosto pela música, eu

nunca acreditei que houvesse um momento em que eu estaria pronto, de modo

que a conclusão era que eu teria de ir produzindo sempre, e disso percebendo

onde tinha de investir mais ou menos. Após umas composições musicais para

piano, com uns 14, tentei tocar rock com amigos e criar umas músicas, o que

não deu muito certo; depois ter aula de piano e composição e então, com o

interesse pela música moderna (webern), entrar na Unicamp, em 2001, com

17/18 anos, em música/composição. Aos poucos fui me aproximando de algo

que envolvia criar trilhas, aproximar a música da performance de dança e do

vídeo. Nessa época já tinha entrado em contato com a arte conceitual, via John



Cage, e por lá, com performances - principalmente as "partituras de eventos".

Fiz uma oficina em Curitiba de teatro musical, com Jacques Demierre. Foi bom,

pareceu algo que eu curtiria fazer. 

Uma coisa que percebi é que para aprender fazendo, em uma área,

tanto a música experimental quanto a performance, em que não há carreira,

você precisa criar uma comunidade. A partir daí, as pessoas podem trocar

entre si experiência, conhecimento e principalmente, afeto - do tipo "o que você

faz é legal". É importante não estar sozinho no mundo. Então, uma parte dos

meus esforços, desde o segundo ano na universidade até depois foi de ir

criando a possibilidade de estar em comunidade.

Porque se eu pensar na minha formação profissional, bom, eu sou

formado em música, tenho mestrado em musicologia, fiz cursos de circuit

bending, computação musical, estatística, algum balé moderno, bastante

contato improvisação, algum aikido, li muito sobre tudo quanto é assunto. Não

sei se é isso, e em que toda essa mistura resulta. Meu único emprego de

carteira assinada foi como educador na escola de arte e tecnologia Oi Kabum!

BH, de fev 2013 a jul 2016. Lá, cuidava do grupo de acervo, ajudava com o

estúdio musical, dei aulas de Criação e Registro Sonoro, Arte Sonora e

Videoarte, entre outras. E um semestre acompanhei os interessados (alunos)

em uma tarde por semana de "artes performáticas", que era tentar incetivar os

presentes a fazerem coisas que eles considerassem "performances".

3. Você vê importância na formação acadêmica para o artista? Como esse

pensamento influencia seus trabalhos?

Não acho estritamente importante. Tenho inclusive mais interesse por

quem não passou por formação acadêmica. Por que? Bom, pra variar. Existem

meios em que soa quase necessário ter formação acadêmica, eu acho isso um

pouco irritante. Eu acho triste o fato da universidade aparecer muitas vezes

como um dever (vc deve ir pra universidade) ou ainda a única opção

interessante de integração e formação artística numa certa faixa etária.

Depois que me formei na Unicamp, procurei sempre organizar eventos,

encontros, seminários e revistas etc fora do meio universitário (nem sempre



consegui - as universidades podem ser parceiros importantes e interessantes).

Não por ser contra ele, mas porque nele já existem coisas, e são meios

institucionais - e isso acaba afetando os modos de circular e fazer. 

Eu tenho um lado bastante intelectual - de gostar de aglutinar

pensamentos, colocações e questões ao redor das obras. Mas eu não vejo isso

como algo que tenha uma relação direta com a universidade ou "o acadêmico".

4. Você utiliza produções acadêmicas, seja de forma direta ou indireta, em

seu trabalho artístico?

Eu diria que não. Mas teria de entender melhor essa questão. Eu gosto

muito de ler - no meio dessas leituras tem sempre alguns artigos, às vezes

ligados a jornais acadêmicos. E livros de filosofia e estética, com autores

ligados a instituições acadêmicas. 

Pensando em exemplos: "24 horas de nada" e "A Boca é o maior inimigo

do homem" são coisas inspiradas em arte conceitual, então não. "O Brasil Não

Chega às Oitavas" é um panelaço que surgiu pra acompanhar a Copa do

Mundo de futebol de 2014, então não. Solo Discoteca surgiu a partir de um dos

subgêneros do youtube poop, o "all at once", e das performances do Vomir.

"Dia Nacional do Combate a Humanidade" é algo que surge a partir de leituras,

do HQ do Moebius/Jodorowski "O Incal", mas também de escritos do Georges

Bataille e do Negarestani ("Cyclonopedia"), que são filosofias amaldiçoadas,

então diria que não. Éter (1, 2, 3) e tem uma ligação mais acadêmica, no

sentido de lidar com temas filosóficos discutidos em artigos e livros (os

indiscerníveis; o limite da experiência). E também acompanha um artigo, quase

acadêmico (http://henriqueiwao.seminalrecords.org/textos/eter-silencio-vazio-

experiencias-problematizadas/). 

Desidratar uma melancia, fazer um potlatch (uma fogueira pra queimar

objetos queridos), montar uma refeição verde e vermelha em clima onírico,

trocar por duas semanas o facebook com uma amiga sem avisar; eu diria que

não. É claro, eu li sobre o Potlatch no "A Parte Maldita" do Bataille (via

Mauss)...



http://henriqueiwao.seminalrecords.org/obras/a-boca-e-o-maior-inimigo-do-

homem/

http://henriqueiwao.seminalrecords.org/obras/24-horas-de-nada/

http://henriqueiwao.seminalrecords.org/projetos/dia-nacional-do-combate-a-

humanidade/

https://www.youtube.com/watch?v=54FDzFtzXI0

5. A relação existente ou não com a universidade é algo proposital em sua

atuação enquanto artista?

Acho que está respondido acima. Uma coisa: quando eu fiz mestrado,

eu estava preocupado em realizar um trabalho de "história e estilo". A invenção

ali era uma invenção dentro do que é possível em um texto que realizava um

repertório - como repertoriar; como passar pelos dados históricos e estilísticos.

Ou seja, algo a ver com escrita, não com música ou performance. Se algum dia

eu voltar à universidade, vejo mais potência em desenvolver um trabalho

teórico, ligado a teoria da música e estética, ou filosofia da arte. 

Não sei como explicar isso, mas as comunidades universitárias nunca

pareceram estar preocupadas com as coisas que me preocupam, em arte. Falo

principalmente da música, claro. Mas frequentei congressos de estética e

filosofia da música e é curioso como as questões que eu tenho como artista

não estavam nem um pouco lá. A outra coisa é: como na universidade há uma

parte formativa muito forte - acabam que muitas apresentações são

apresentações de estudante. Eu não gosto muito da ideia de "estudante", essa

polarização que acaba sendo reforçada, entre professor e não-professor.

http://henriqueiwao.seminalrecords.org/textos/colagem-musical-na-

musica-eletronica-experimental/

6. Você se reconhece enquanto performer? Como isso aparece nos seus

trabalhos?

Me reconheço. Embora eu ainda tenho um apego especial pela música -

me considere músico etc, existem coisas que são muito melhor descritas como



"performance". E então é possível deslocar um pouco não só o modo de

atuação, mas algumas das preocupações. Ademais tem uma coisa: você

começa a se relacionar com pessoas de formações e preocupações muito

diferentes, o que é bom. E mesmo trabalhando muito com o som, começa a

perceber como é possível ter outros tipos de relações com o som, que não são

de músico.

No meu trabalho, existe também a opção do anti-musical e do não-

musical, que acabam passando pela performance. O anti-musical tem a música

como inimigo - são ações, ideias, proposições com o objetivo de, dentro de

algo identificado como música, sair da música, fazer menos música. O não-

musical eu vejo mais como algo que passa ao lado do musical, seja porque é

evidentemente outra coisa, seja porque, apesar de ter som, não se relaciona

com uma série de estruturas e concepções que eu guardo pro musical. (os

exemplos pra isso são dinâmicos - a tendência é eu mesmo ir absorvendo pra

mim algumas coisas do não e do anti dentro do normal).

De outra forma, levar a sério uma atitude cotidiana, ou uma atitude

absurda, é algo que eu identifico como próximo da performance. E a

possibilidade de nomear como performance é um tipo de proteção - ajuda a

valorizar, a justificar o tempo despendido.

7. Quando você reconheceu seu trabalho enquanto performance?

Acho que é uma questão de quais trabalhos e quando e pra onde. A

coleção antiga de prosódias musicais e a Azpas 1 e 2, de 2002-3, são

partituras de evento, que resultam em coisas que eu chamava de performance,

ou de performance com música. Algo como o Inscrição-Memória-Rasura, que

passeia entre a música,o  vídeo e a dança, hibridiza tanto as funções que

acaba que é melhor descrito como performance, no meu ver. 

Tem pessoas que identificam performance com risco, disturbação (o

Danto usa essa palavra - distúrbio + masturbação), ou então relacionado a uma

qualidade de  presença e experiência intensa. Performances como formas de

criar essas situações. Eu não estou tão certo disso. 

https://www.youtube.com/watch?v=lrhYQkPkMbs



8. Quando falamos em tecnologia, o que você compreende?

Depende de como e onde a fala acontece. Geralmente tecnologia é

"treco". Treco pode ser "para fazer algo", mas também pode ser "que possibilita

algo" ou que "faz algo, quer você queira ou não". Pra facilitar, esse treco tem

uma relação com a fabricação humana. É um termo bem amplo né.

9. Você utiliza tecnologia na produção ou execução dos seus trabalhos? 

Vou citar os trabalhos mais recentes. Solo Discoteca usa um laptop e

placa de som e controlador midi, e gorros. A ideia seria colocar o gorro, ficando

assim com a vista tapada, para ampliar uma escuta solitária - o público também

deve usar os gorros. E o controlador, se eu tivesse o que queria, controlaria os

volumes e panorâmicos de 64 faixas/set lists de musicas independentes,

tocados ao mesmo tempo. E então eu conseguiria gerar uma cacofonia

dinâmica, de um modo desafiador para mim (dado que iria me perder

facilmente, estando de olhos fechados), mas que na solidão de cada um,

pudesse evocar por subtração imaginativa, escuta virtual de trechos e canções.

Hoje em dia controlo 15 ou 16 grupos de set lists, pq meu controlador não tem

tantos botões disponíveis, ou seus botões não são infinitos, de modo que não é

possível mudar de banco e usá-los como controladores de mais de um

parâmetro/volume diferente.

Desidratar uma melancia precisou de um forno de desidratação. E muito

gás. Foram cerca de 40 dias a 40-60º. Então, usamos eu e o Marco Antônio

Gonçalves, gás encanado. Dividido pelo prédio inteiro, o valor não foi alto. De

modo que todos contribuíram para a ação (eu distribuí um panfleto

agradecendo, ao final do processo). E tiramos fotos com câmeras DLSR.

Éter 3 é um vídeo. Eu o fiz usando um computador. É um laranja indo

pro preto, seguindo a série de Fibonacci na duração - em quadros por

1/60segundo. E a performance é assistir ao vídeo em silêncio. Nas vezes que

fiz, a versão de cerca de 30 minutos foi usada. No youtube, coloquei a de 10h.

Mas na verdade, eu sou atualmente incapaz de realiza-la - teria de pensar em

algo.



Em Éter 2 tem um holofote para fazer a luz ir da máxima intensidade até

a escuridão, marcando sessões de pausa, de arrumar coisas em silêncio e de

tocar mas produzindo som no limiar da escuta (em algumas apresentações, as

pessoas não conseguem me ouvir tocando em nenhum momento, só ver, por

ser baixo demais). Esse controle é feito via arduíno-laptop. Tem uma dimensão

temporal estranha, que é ir de cerca de 28 minutos num decrescendo, até a

1ms no mesmo movimento (uma piscada).

10.Quando a tecnologia começou a aparecer em seus trabalhos?

Quando eu tinha um grupo, chamado Hipgnik e os Prigoginistas, de

2002-2005/6. Fazíamos um espetáculo que se apoiava numa gravação da

segunda sinfonia de Mahler. Havia dança, nós bebíamos, eu fazia caretas, uma

jogo do tipo guerra de lanternas. E música, eu tocava teclado. Mas isso não era

suficiente. Então o cenário foi feito como um vídeo. E a gravação da música de

Mahler sofreu várias alterações feitas em softwares de edição de som. Lembro

em 2003 do computador dos meus pais sofrer para renderizar essas coisas -

tipo apertar um botão para aplicar um efeito e esperar até o dia seguinte. A

filmagem foi feita em VHS. E havia um trecho de karaokê.

11. Como acontece essa relação com a tecnologia?

Acho que falei um pouco acima. É variável, depende do projeto.

12.Essas tecnologias alteram a estética do seu trabalho?

Acho difícil de responder isso. Porque é como perguntar "e se"? E do

jeito que coloquei, antes, não é tão possível tirar fora certos elementos. Acho

que não tem "versão acústico". Tem coisas que não precisam de tecnologia -

bater palmas, por exemplo (eu era fascinado por palmas, tipo ficar a tarde

inteira batendo palma); ou ficar o dia inteiro sem falar porque sim, quando

adolescente.

Em Inscrição-Memória-Rasura, usamos o vídeo para filmar

separadamente movimentos de cabeça-rosto, braço-mão esquerda, braço-mão

direita, perna-pé esquerda, perna-pé direita. Então, com 5 tipos de vídeo



podíamos montar uma partitura com até 5 movimentos não relacionados ao

mesmo tempo, pra tentar imitar.

13.Essas tecnologias alteram a relação do seu trabalho com o público?

Fora aspectos cênicos e de disposição (se há dois telões, como em I-M-

R e a possibilidade de várias caixas de som, então o público deve ficar em

volta), não acho que alteram muito. Mesmo porque não tenho muito com o que

comparar. 

Uma coisa sobre fotos: eu realmente fico incomodado com pessoas

tirando fotos documentais. Acho que atrapalha a criação de um lugar que é

"aqui". E há exceções, mas os fotógrafos tendem a aparecer - passar na frente

do público, deixar o barulho da câmera ser ouvido, acender luzes (led, visor)

etc. Não é apenas o sentido de que "aquilo vai existir depois" ou que "algo

daquilo vai ser preservado, mesmo pra quem não foi", mas do fotógrafo não ser

nem parte dos artistas e nem parte do público. Ele trabalha para um futuro,

mas ele mesmo, na minha opinião, raramente está lá.

Dito isso, eu gosto de documentações como maneiras de revisitar de

modo diferente. Mas quanto menos intrusivas melhor.

14.Você gostaria de falar algo que não foi perguntado nessa entrevista?

Imagino que a noção de performance que você tem em mente é ampla.

O que eu acho interessante é a aproximação entre cenas e

preocupações diferentes. 


