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Resenha, shows no Aparelho - 09.11.2017: Henrique Iwao (Solo
Discoteca), Bronte, dehors.

Cheguei com Hannah e aí já soava algo intenso, já na subida da
escadaria. É um desses prédios antigos da praça Tiradentes, a
típica escadaria em um corredor estreito e comprido. Na última
curva, consigo ver algo dentro da sala e entendo o que há.
Pessoas vestindo gorros que fecham todo o rosto, exceto os
ouvidos; esses ficam de fora. São os ‘gorros solipsistas’ do
Iwao, que ele oferece ao público enquanto discoteca alguma
sobreposição de faixas em quantidade absurda. Espécie de
discotecagem total. No caso, soava a discografia completa do
Chico Buarque, em simultâneo. Naturalmente, o resultado
sonoro disso não soa como Chico, ainda que, aqui e ali, eu fosse
capaz de distinguir “uma salsa”, “algo latino”. J-p estava sentado
no centro da sala, sério, como sempre. Provável tentativa de
fruição intensa da obra, viver o conceito, imagino um argumen-
to por aí. Sarpa, Mureb, Mayana, Inaê, Túlio, Bernardo, Torres (o
Gustavo); e pessoas, umas duas, da era plano B. O Aparelho as
absorve também, é um lugar pra elas. Thanus e Giraknob, “só
eles mesmo pra movimentar algo”, disse uma conhecida que
frequenta a Unirio.

Peguei um gorro pra mim, e me fechei na coisa, “sem macetes”
(o motto atual, rumo à estoicidade - ストイコ). Havia pessoas
olhando pelo buraco do ouvido, que desagradável… (se bem
que eu levantei o gorro pra tomar um ou dois goles de cerveja).
Não sei exatamente o que eu ‘deveria ter feito’, se deveria ter
ficado imóvel, aniquilar-me. A wikipedia me diz que

“Solipsismo (do latim "solu-, «só» +ipse, «mesmo» +-ismo".) é a
concepção filosófica de que, além de nós, só existem as nossas
experiências. O solipsismo é a consequência extrema de se
acreditar que o conhecimento deve estar fundado em estados
de experiência interiores e pessoais, não se conseguindo
estabelecer uma relação direta entre esses estados e o
conhecimento objetivo de algo para além deles. O "solipsismo
do momento presente" estende este ceticismo aos nossos
próprios estados passados, de tal modo que tudo o que resta é
o eu presente.”

Então, na verdade, não. Eu estava dançando “com os outros” e
todos vestíamos máscaras. Lembro de ter pensado em algo
extremo e cafona (extremamente cafona) como “eis algo que dá
sentido à vida” ou ainda “isso é genialmente bizarro, a vida
poderia ser mais assim”. Bem, de acordo com a própria obra,
talvez eu seja o responsável por isso, não? Perceba de modo
diferente, pois sua percepção é tudo o que há. Arte molda a
vida. Ou menos: vá mais a festas. É mais simples.

*
A discotecagem estava incrível, limiar entre música de pista
‘regular’ e aquele clima down sensual, com tempos e susten-
tações naquela faixa do médio ao lento. O registro grave,
ocupando a sala e abraçando a todos. Volta e meia, a piercing
shriek. Uma imprevisibilidade sujando a regularidade da
métrica, movimentos mais abstratos do corpo, que agradece.
Maconha, cerveja, e uma bebida que continha tangerina, sei lá o
quê e rum, estava bom. Quero escrever mais sobre a
discotecagem.

*



Bronte, momentos impressionantes. Ensaio, precisão. O
baterista é uma máquina. “Esse é o som que deve, gradual-
mente, crescer?” “Sim.” Quando o tal som finalmente é liberado,
ele já está num patamar muito elevado. “Crescer pra onde?” e
decide abaixar o fader, pra que o ponto de partida do processo
seja mais condizente com a ideia. “Não, é aí mesmo” e o fader é
reposicionado. Crescer até que o Bronte seja engolido, presumo.
Não dá, os pratos da bateria não admitem a proposta.
Ocupações bem pensadas de registros, trocas de fórmulas
rítmicas, longas durações de seções, microfonia insuportável ali
pelos 3, 4 K. E eu com o gravador na mão e essa ridícula ética de
captador (ストイコ？) “não se mova, não se mova, ei! Não
esbarra no gravador!”. Havia uma menina linda dançando de
forma levemente deslocada da música que soava, o que pra
mim é índice de uma conexão ainda maior com o que acontece
ao redor, capacidade de abstração.

*
Novo interlúdio, mais música de pista. A última faixa que a
Sanannda discotecou antes de subir ao palco era absurda, achei
impossível não me mover. Eram graves incomuns, deslocados,
a função daquilo era mal-compreendida. Como se fossem
fragmentos sem ataque e decaimento, montando beats que, às
vezes, descarrilhavam. Todo mundo dançando e é incrível, pq
raramente eu danço, me sinto travado na frente dessas pessoas.
“Malemolência, que malemolência”.

*
Dehors, duas seções e vídeo. Positivo e negativo, digital e
analógico, sujo e limpo. Simetrias, impressão no olho, marcar o
olho a ferro. Desvie o olhar e ainda está lá, a marcação + - + -.
San e J-p, solo de J-p ao final. Eu me sentei e entrei em estado
de vigília. Havia alguma condutividade ali, algo subliminar.

*
Mais pista, mais dança. Me despeço, vou. ‘Recuso um assalto’,
no estilo “se colar colou”. O rapaz insiste, faz uma cara ainda
mais assustadora. Eu mantenho minha posição: “hoje não, foi
mal”. Colou. Espero que ele não se lembre de mim numa
próxima ocasião.

*
Não fomos embora às 4, mas sim às 2, por volta das 2:30, ou 3?
De toda forma, foi uma grande noite. Não sei se algo do mundo
está sendo movimentado aí, com eventos desse tipo (esse
mundo bosta, não seria mau se fosse movido ao menos um
pouco). Pra mim foi ótimo, talvez isso seja o suficiente, ou
mesmo tudo que há.


