
1. Como e quando surgiu a Seminal Records?

Iwao: Eu, J.-P. Caron, o Marco Scarassatti e o Matthias Koole e o Alexandre Fenerich 

vínhamos conversando sobre montar um selo / editora, para difundir e incentivar a 

produção local (da "cena", do nosso entorno), ligada à música experimental e arte sonora. 

Sentíamos falta desse espaço de escuta.

Em junho de 2014, com a Copa do Mundo no Brasil, eu resolvi fazer o álbum O Brasil Não 

Chega às Oitavas; foi o ponta pé inicial (com o perdão da expressão) - subi o álbum 

no archive.org em uma conta separada, para o selo. Disse pro pessoal: ó, a Seminal Records

está no ar - e em seguida abrimos um bandcamp. Foi uma espécie de empurrãozinho. 

Depois disso as coisas foram fluindo, de modo flexível e informal, conforme dávamos conta.

J.-P. Sim, e após este período a Sanannda Acácia entrou por volta de 2015, trazendo muita 

informação visual própria (ela trabalhava então prioritariamente como artista visual) e em 

seguida produzindo seus discos e participando muito ativamente da curadoria do selo. E 

hoje por motivos diversos, o Ale não está no selo.

2. Há algum conceito ou característica artística específica procurado por vocês nos artistas 

do selo?

Iwao: eu acho que não tem um conceito único ou característica. A discografia e as ações vão

se construindo aos poucos, com curadoria sim, mas a partir do que nos é acessível, passo a 

passo, sem uma grande visão que organiza o todo; então é um processo aberto, sujeito a 

revisão, com discussões locais que às vezes se refletem no global às vezes não.

Agora, eu diria que procuramos, embora existam exceções, a característica que pode ser 

toscamente resumida como "radicalidade". Então, quais são formas de fazer sons e música 

que são radicais, que atuam tensionando limites, construindo relações não-usuais, 

arriscando saídas alternativas, indo até onde dá pra ir, procurando consistência. Eu pensaria

por aí. É vago, mas é porque justamente, o radical tem que ir se construindo e sendo 

reavaliado toda vez.

Talvez por isso algumas pessoas achem alguns álbuns difíceis de ouvir - porque há álbuns 

exigentes mesmo, que propõem experiências de escuta diferentes de "colocar umas 

músicas". Mas claro, há álbuns que são um monte de músicas, não é que um é melhor que 

http://archive.org/


outro, mas é que pensar com os ouvidos nos atrai de várias formas.

3. Me parece que muito do som lançado pela Seminal se constrói a partir dos estudos 

acadêmicos dos membros do selo. Isso pode ser afirmado?

Iwao: Eu diria que não. Queria entender melhor de onde vem esse "parece", sério. Quer 

dizer, lendo os encartes dos álbuns, ou olhando as zines, vendo os vídeos no youtube, 

pensando e indo aos eventos, não tenho essa impressão.

Pessoalmente, de quando em quando me irrito, preferindo estar fora da universidade do 

que dentro, que as pessoas chamem de "acadêmico" o interesse por pensar e estudar. Não 

precisa ser algo metódico ou feito na universidade, ou pautado por regras de construção do 

conhecimento. Você pode estar com muita vontade de saber e de inventar saberes sobre 

assuntos, ou estar incomodado com questões. E isso sem ser acadêmico.

Agora, eu acho que os estudos (acadêmicos ou não), quando existem, são algo separado do

selo, no sentido de que o interesse comum por pensar a música, as artes, a não-arte, o som 

- faz com que alguns de nós estudemos ou pesquisamos livros e artigos, documentários, ou 

escrevamos sobre, assim como ouçamos vários trabalhos, montemos um selo. No sentido 

que é o interesse que vem antes. E aí ele pode se manifestar de várias maneiras.

Outra coisa é esse constrói. Porque um selo é um ajuntamento de muita gente fazendo 

coisas por motivos diferentes (alguns misteriosos, inclusive). Dizer isso fica parecendo que 

temos um diagrama de "humm, agora falta um álbum de field recording pra completar 

nossa varredura do experimentalismo em tipos"...

Talvez você pudesse explicar melhor sua impressão e o que quer dizer constrói etc, o que vc 

pensou - é interessante saber o que as pessoas pensam, mesmo que discordamos.

J.-P. Se vc estiver me perguntando se minha atividade como professor de filosofia 

influencia o selo, a resposta seria “talvez”, mas com a ressalva do Iwao: provavelmente a 

filosofia me levou aos dois- ao selo e à sala de aula. Muito frequentemente esta tag existe 

não para afirmar uma realidade factual- eu dou aula em um departamento de filosofia- mas é

uma forma que as pessoas usam de nos reduzir e compartimentar erroneamente o que 

fazemos. O uso de tags como essa para alguns serve para proteger o próprio público de 

influencias diferentes, dividindo o circuito em capitanias hereditárias sob a égide deste ou 

daquele “produtor”. É uma forma de manter uma reserva de mercado.



Além do que acho que há no Brasil uma associação nefasta na cabeça de alguns públicos 

entre produção de pensamento e a universidade, como se esta fosse uma relação 

obrigatória. E a arte para não ser “acadêmica” tem que ser para estas pessoas algo da 

ordem do sentimento, exclusivamente da inspiração não pensada e não mediada (coisa que 

em si já considero falaciosa.). 

Boa parte de nossa produção é agressiva, visceral, mas compreende também uma boa dose

de pensamento conceitual, algo que é importante para mim e outras pessoas do selo, sem 

necessariamente que isso implique em endosso às estruturas de produção de conhecimento

da universidade. 

Muito do que o selo faz tem influência conjunta dos interesses dos vários membros pelo 

metal extremo, pela música industrial, pelo noise, pelo drone, pela cassette culture dos anos

80, pelo Fluxus, pelo cyberpunk, pelo Dada, pelo punk, pelos animes, pela música pop, pelos

filmes de horror, pela arte-xerox, pela contracultura, pelo sci-fi, pelo pensamento autóctone 

brasileiro, pelo free jazz, pela história da Religião, das práticas científicas, das práticas 

mágickas, pelo anarquismo, pelo materialismo dialético, pelo aceleracionismo, pelo 

feminismo, pelo Grande Fora...

Este aspecto de bricolagem, que não poderia ser diferente, dada a composição do selo e de 

cada um de nós mesmos, é o que escapa a quem tenta nos impingir esta tag, como se um 

professor estivesse olhando por cima de nossos ombros com olhar de aprovação enquanto 

fazemos o dever de casa. Esta é uma hipótese ridícula e gostaria de deixar isso claro de uma

vez por todas. 

Não precisamos, não queremos, e não pedimos pela aprovação da academia para 

absolutamente nada do que fazemos. Mas também não excluímos estes saberes, em igual 

medida a outros, de figurarem no que fazemos, o que seria mesquinho e fruto de uma vã 

tentativa de nos definir com bordas mais estáveis do que as que de fato temos. 

4. Como funcionou a organização do S(ôm) 2016, em Belo Horizonte?

Matthias, responda por favor.

5. Qual o contexto musical em que a Seminal está inserida, pra você?

Iwao: A gente lida com coisas que entram no contexto da arte sonora e da música 



experimental, mas são vários contextos, não um só, ao meu ver.

Existem trabalhos que aproximam-se da noção de performance - O Brasil Não Chega às 

Oitavas, Há uma Luz que Nunca se Apaga - então fazem uma ponte com a arte da 

performance. Há trabalhos de improvisação livre - Oco, Mármore e Murta, SŎNAX, 

Bestiarum e em certa medida o Trombone e in\on - que é uma cena que junta com a de 

música experimental, especialmente em bares e locais mais descontraídos - e é algo que 

permite pessoas tocarem junto, quando viajam, compartilhar momentos de criação sonora.

Há também trabalhos de música eletrônica experimental, mais radicais - às pessoas 

chamam de noise muitas vezes - Volume 1, Matador de Senador - massas sonoras de grande

impacto. O The Black Metal Mixtape e o dehors já vai disso para algo que liga a arte 

conceitual, processos secretos que regem a criação. O NAOAAACM Redux já de cara diz 

como funciona, mas é nessa linha (Já Éter 2 parte para especulação conceitual, sem ruídos). 

Já 1911 vão trabalhar com variações, contrastes, construção de texturas, camadas, e nisso 

se aproxima das sonoridades eletrônicas "cósmicas" de Io e Ganímedes. E daí outros 

trabalhos que vão utilizar ruídos combinados com sons gravados do dia a dia, ideias sobre 

memória, gênero, aproximações com a música eletrônica e eletroacústica, música concreta, 

fragmentos de melodias, gestos de rock etc - Pupila, Q C, Eva Mitocondrial, Cantar Sobre os 

Ossos, Facies, Massacre dos Golfinhos em Taiji, Abjeto, Brainflesh, Os que Falam Quando 

Sozinhos, Geographic Misantropy, A Flauta de Pã, Voicing, Forbidden Feelings, Expurgo. E 

tipos de gravação diferentes, pensando a partir da fita k7 - c32, Facies.

Existe um álbum de música eletroacústica - Música Eletroacústica 10 anos - não é algo que 

costumamos lançar, que é algo que em geral fica em um circuito separado - ligado a 

universidades. Mas é que o disco do Fenerich é debochado, surpreendente nas suas 

combinações.

E tem trabalhos mais próximos da arte sonora ou da instalação - Há uma Luz que Nunca se 

Apaga, Zodiac Sketches -, e aqueles que se ligam a gravações de certos ambientes e 

experiências de escuta (que oferecem locais de escuta ou pontos de escuta) - Cidade 

Arquipélago, Oye, Rios Enclausurados.

Mas assim, só pra deixar claro - eu considero isso um resumo bem com pressa dessas 

produções. O conjunto tem muito mais riqueza, e o conjunto vai se ligando, se 

transformando, ressoando, de modo complexo. Essa ressonância ser interessante e 

desafiadora, isso é importante.



J.-P. Acho que a identidade do selo é algo que vai se formando pelas complexidades do 

espaço que os lançamentos vão criando. É uma pegada diferente de você ter um selo do 

tipo de som X e procurar em seguida bandas com aquele som X em função da identidade 

do selo. Eu diria que se houver um som da Seminal, ele será paulatinamente construído a 

posteriori e não a priori. E, como o Iwao falou, a “radicalidade” é um operador quase 

constante do que procuramos lançar, mas uma radicalidade que pode aparecer de formas 

bem diversas.

Iwao de novo: Resposta errada (contextos de público de eventos que organizei em BH).

BHNoise - cena da música experimental barulhenta, do noise e das pessoas da área de 

performance que, incentivadas a fazer algo sonoro, topam apresentar. No público, é 

interessante notar o interesse de artistas visuais em geral. (e em um evento que não da 

Seminal, organizado por artistas de performance/visuais, há tentativas de aproximar com as 

pessoas do punk e do metal).

Avantgarden: como são coisas que eu organizo na minha casa, o contexto é realmente entre

amigos - misturando todas as artes, e eventualmente pessoas que gostam de jardinar, fazer 

cerveja ou cozinhar. É trazer para uma formação domingueira, o tipo de produção que 

interessa, mas sem estar preso à música e ao som (e, como disse, fazer fogueira, capinar, 

suar, são boas atividades também).

Quartas de Improviso: no QI, organizado junto com Matthias Koole, convidamos pessoas da 

cena artística de BH, de várias áreas, para improvisar conosco, e também pessoas próximas 

que fazem coisas (não necessariamente artísticas). Afora isso, sempre fizemos em espaço 

acessíveis a um público que estivesse de passagem: moradores de rua e boêmios no centro 

(quando no Nelson Bordello); frequentadores da ocupação quando no Espaço Comum Luiz 

Estrela, pessoas de coletivos quando na Georgette Zona Muda, boêmios de bares próximos 

quando na Galeria Ÿstilingue, no edifício Maletta.

J.-P. Eu faço com outro grupo de pessoas o HUM, em Sp, sempre na Passagem Literária da 

Consolação, que já teve duas edições e terá a sua terceira no dia 29 de Abril. Não é 

oficialmente um evento da Seminal, mas conta comigo e Sanannda Acácia como 

organizadores, ao lado de Aquiles Guimarães e Igor Souza. Acho que vale mencionar aqui, 

porque, ainda não sendo um evento do selo, conta sempre com pessoas que lançamos ou 

que pretendemos ainda lançar. Fica aqui o agradecimento ao Lucas Mello por abrir para nós



este espaço.

PS Iwao: eu vi que no artigo sobre o Cássio Figueiredo você cita a Seminal como algo do J-

P. e meu. Só que a Seminal tem também o Marco Scarassatti, o Matthias Koole e a 

Sanannda Acácia como membros permanentes e ativos. Então, eu acharia legal só constar 

"Seminal Records" lá. E em um artigo que quer ser completo, aí sim, pode falar de cada um 

de nós etc, mas só Seminal Records é bom. O importante é o projeto. 

[https://thump.vice.com/pt_br/track/cassio-figueiredo-lembrando-aspectos-mortos]
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