
Sobre a Curadoria do 3º FIME

Henrique Iwao, outubro de 2017

Fomos, eu, Natacha Maurer e Valério Fiel da Costa, convidados por

Mário Del Nunzio a compor a curadoria do FIME 2017 no final de

junho. A chamada já estava encaminhada pela produção do festival,

assim como a escolha de um dos artistas, desejo antigo de muitos:

Otomo Yoshihide, a tocar um solo usando toca discos e a ministrar

uma oficina de prática de conjunto. Ademais, existiam diretrizes que,

a partir das outras duas edições, foram consolidadas e que

estávamos perfeitamente de acordo. Elas diziam a ter uma

composição que procurasse aproximar-se de uma distribuição

equilibrada entre gêneros por um lado, e entre tipos de região por

outro (entre (i) local = Brasil, (ii) próxima = América Latina e (iii)

distante = outros lugares). Também diziam respeito ao tamanho do

evento e a quantidade de shows, a pré-seleção de grupos e artistas

suplentes, além de uma valorização da diversidade de tipos de

atuação, formações e grupos instrumentais.

As cerca de 400 inscrições foram analisadas previamente; 209 delas

estavam de acordo com as indicações da chamada e foram então

catalogadas em uma tabela contendo número de inscrição, nome do

projeto, região do mesmo, composição de gênero, observações e

indicações avaliativas por cada um dos 3 curadores. Mas como era

necessário ler as propostas e escutar os materiais com atenção, cada

curador ficou com o encargo de analisar ⅔  das mesmas, de modo

que cada uma delas fosse avaliada ao menos por 2 curadores

diferentes. As avaliações visavam atribuir um conceito a cada projeto,

dentre:

• M = muito indicado. Projeto de inclusão prioritária por parte do

curador.

• I = indicado. Projeto que seria consultado para a composição

dos inclusos no festival.

• i = indicado (fraco). Projeto que seria consultado para a

composição dos inclusos no festival caso os outros curadores

não o avaliem mal.

• n = não indicado (fraco). Projeto excluído da seleção, a não ser

em caso de avaliação positiva por parte dos outros curadores.

• N = não indicado. Projeto excluído da seleção.

• X = aposta. Projeto considerado estranho, excêntrico,

inusitado. A ser considerada inclusão para gerar contraste.

• F = faltam informações. É necessário consultar o autor ou

informações adicionais sobre o mesmo para chegar a uma

conclusão.

A avaliação era então brevemente explicada no campo “Observa-

ções”, para que os outro curador pudesse entender a indicação. A

classe avaliada em F era reavaliada, uma vez que novas informações

eram obtidas. A partir daí, uma segunda etapa começava. Incluíamos

de cara os artistas marcados com M, exceto quando havia um N de



outro acompanhado (o que abria sua inclusão para discussão).

Depois procurávamos compor a partir daqueles que tinham sido

indicados, olhando primeiro os mais indicados, até os poucos

indicados, caso necessário*. A categoria X era então consul-tada, afim

de incluir elementos de contraste e quebra.

Nessa etapa o processo passava a não ser mais a procura dos

projetos considerados mais interessantes de modo individual, por

cada curador. Tampouco era uma questão de respeitar pontuações

dadas pelas somas dos conceitos de cada curador. A ideia era

compor um grupo de projetos que fosse interessante no seu conjunto

e composição e que se aproximasse das diretrizes de equilíbrio de

gênero, localidade e diversidade. Assim, embora houvesse o sistema

de prioridades amparado nas avaliações individuais curatoriais,

passava-se a lidar com um quebra cabeça de outras informações e

com a necessidade de pensar cada inclusão na sua relação com as

outras. Assim, antes de um sistema avaliativo com critérios musicais

estabelecidos a priori, esses eram construídos flexivelmente e

moldados a partir dos projetos enviados, da necessidade de tecer

argumentos frente aos outros curadores, e das tensões geradas pela

inclusão de um ou outro artista no conjunto.

* Esse procedimento foi baseado naquele realizado pela equipe da escola 
de arte e tecnologia Oi Kabum! Belo Horizonte, para selecionar os alunos
que ingressariam nos cursos de 2015. 

Assim, era preciso revisitar e reouvir os artistas e ir aos poucos

montando hipóteses de agrupamentos e testando possibilidades de

conjunções. Ademais era sabido que o festival incentiva os artistas a

ficarem durante todos os seus dias: seria importante de alguma

forma pensar a possibilidade de encontros entre diferentes e de

estabelecimento de afinidades entre semelhantes. E também de

fornecer uma lista de espera longa, também moldada flexivelmente,

para acolher as reconfigurações resultantes de projetos que não

confirmariam a participação.

A princípio esse ano não faríamos concertos dos curadores, como

nas outras ocasiões, mas ao final mudamos de ideia e montamos

uma apresentação em que nós três tocaremos juntos. O festival

manteve assim a formulação do curador-músico, que além de

selecionar e participar das atividades ao longo de todo o evento,

mostra seu lado artístico. Reforça-se deste modo a prática existente

na cena: muitos grupos e indivíduos tanto atuam artisticamente

quanto produzem e programam eventos. Não há efetivamente a

figura do curador como algo separado da atuação na promoção e

participação das pequenas cenas. O FIME seria um festival que se

projeta a partir dessa movimentação local já existente e do acúmulo

produtivo de pequenas iniciativas.

Aqui vale lembrar que, em "tempos de crise" é comum que os

gestores resolvam cortar financiamento às artes; nesse ano a

quantidade de dinheiro para cachê dos artistas e suporte financeiro



para o festival como um todo ficou bastante reduzido. Isso implicou

num número maior de desistências em relação a grupos cujo

transporte seria mais custoso. Assim, a participação de artistas do

grupo "distante" (iii, internacional) não pôde atender aos planos

iniciais.

Sobre os cortes ainda vale dizer que se existem regiões nas área das

artes que são verdadeiramente frágeis financeiramente; isso parece

contribuir para a escolha política de dali cortar montantes pouco

relevantes de dinheiro: parece que cortando pouco, já há um impacto

quase imediato e uma noção de sacrifício. Entretanto, em que pese

condições de viabilização financeiramente prejudicadas, há a

preocupação que marasmo cultural não seja símbolo de crise, ou a

oportuna realização negativa de políticos que não sabem de fato

administrar (apesar do que propagandeiam). Dito isso, com o

entendimento e apoio da comunidade de músicos da cena experi-

mental, a terceira edição do FIME mantém sua programação de 9 dias

de atividades. 


