
Entrevista com Bianca Tossato, à frente do projeto Agla Aëón

1) Como foi para você participar do Experimental de Cinzas?

Foi extremamente gratificante! A formação do line-up, a ordem das apresentações, a
organização impecável, a escolha da Auta (com a equipe maravilhosa!) como casa…
Senti o público muito engajado nas apresentações, a interação foi enriquecedora, recebi
feedbacks  incríveis.  O  clima  estava  muito  acolhedor.  Foi  uma  das  melhores
experiências de evento que tive. Sinto-me honrada por ter sido chamada pra tocar!

2)  Você  poderia  descrever  a  sua  visão  sobre  a  cena  de  música  experimental
atualmente? 

Temo  que,  atualmente,  eu  não  seja  capaz  de  responder  a  essa  pergunta.  Não  acho
exagero pensar que essa pandemia seja um marco histórico. Talvez seja mesmo a morte
do século XX, a inauguração do século XXI. Isso significa que a vida nunca mais vai
ser como antes. Mas acho que posso fazer observações que vão nos ajudar na próxima
fase. 

Há um problema crônico de impenetrabilidade. Quem está de fora da cena tem muita
dificuldade de entrar, e quando entra não se sente nada à vontade. Temos uma questão
muito mal resolvida com a formação de público. Logo o público, que é a base de apoio
do artista,  com quem ele  precisa  desenvolver  uma relação simbiótica.  Por  que essa
comunidade se fecha tanto em si mesma? Quais são os mecanismos que expelem novos
membros? Não podemos jogar  a responsabilidade pelo nosso fracasso nas costas  de
pessoas que a gente repele e alegar falta de interesse. É desonesto. 

Agora pensa no cruzamento disso com o perfil da comunidade. A cena experimental
brasileira,  pelo  menos  a  sudestina,  é  muito  branca,  muito  hétero,  muito  masculina,
muito classe média alta… Por que essa homogeneidade?  Onde estão as beesha? As
pessoas  negras,  as  periféricas?  Será  que  indígenas  não  se  interessam  por  arte
experimental?  Ou será  que  nossas  práticas  são  excludentes  e  estão  impedindo  uma
interação  prolífica?  Precisamos  urgentemente  entender  esses  fenômenos.  Encará-los
com honestidade, sair do âmbito do discurso e dar respostas concretas. 

Em contrapartida,  percebo que uma movimentação muito interessante  de ampliação,
diversificação,  maior  busca  por  diálogo  vem  acontecendo  na  comunidade.  Vejo  o
Experimental  de  Cinzas  como um exemplo  disso,  e  há  outros!  Essa  movimentação
coincide, e não por acaso, com um boom de mulheres se reconhecendo como artistas,
produzindo  música,  organizando  eventos.  Não  houve  concessão,  foi  uma  posição
conquistada  e  ainda  falta  muito  pra  ser  suficiente.  Mas  me  alegra  ver  como  a
comunidade  tem  reagido  bem  a  essa  movimentação,  acho  que  todo  mundo  estava
precisando disso! 

Hoje,  com  a  suspensão  das  atividades  presenciais,  nós  precisamos  insistir  nessa
movimentação por vias diferentes.  Ainda que haja  uma probabilidade  desoladora de
nada mudar estruturalmente após a crise – e aqui falo de capitalismo, com a reinvenção
de mecanismos de exploração e opressão – é bem provável que os formatos das relações



de trabalho mudem, assim como os formatos de consumo e de interação social. Temos
que encarar uma inevitável ruptura, não vamos mais poder pensar nossas ações culturais
da mesma forma. Então acho que cabe perguntar:  e agora? A resposta mais óbvia e
imediata  é  partir  pra  internet,  streaming  de  áudio  e  vídeo.  Os  selos  de  música
experimental já operam em formato digital há bastante tempo. Mas temos que aprender
a nos apropriar de outras ferramentas, inventar formatos novos e descobrir como extrair
deles uma receita significativa. 

Aqui entramos na questão da subsistência material de artistas e agentes culturais da cena
experimental, a renda. Esse é um problema que o setor musical todo enfrenta, e que
piorou com a crise, mas que expõe algo de crítico no contexto experimental. Produzir
música,  levantar eventos, gerir um selo,  gerir  uma casa cultural… Todos os elos da
cadeia  que  perfaz  uma  cena  requerem  uma  dedicação  imensa,  são  atividades
profissionais completas, e, no entanto, falar em remuneração chega a soar ridículo. É
como se essas atividades fossem luxos, sem conexão com a vida financeira de artistas e
agentes.  E como se não bastasse não haver geração de renda,  a praxe é o prejuízo,
colocar dinheiro do bolso, fazer dívidas. Por quê? E como isso foi possível por tanto
tempo? Será que esse também não é um fator de exclusão? Qual é o nosso problema em
buscar estratégias robustas de financiamento? 

A suposta baixa vendabilidade do tipo de arte que produzimos não é muito convincente,
até porque o ideal é gerar alternativas que não passem por uma relação de consumo pura
e  simples.  Precisamos  desenvolver  instrumentos  de  financiamento  que  vão além do
ingresso  e  da  bebida,  que  dêem  um suporte  mais  prolongado.  Editais,  assinaturas,
patronização são alguns que já existem e podem funcionar. Talvez precisemos basear
nossa economia menos em relações de consumo, e mais em relações de colaboração.
Mas pra isso funcionar, é preciso que o público se amplie. Numa comunidade em que
público e artista são papéis que as mesmas pessoas desempenham intercabiavelmente,
isso acaba não sendo viável. É uma economia em curto-circuito. O que nos traz de volta
ao tema da impenetrabilidade. 

Acho que, por fim, cabe lembrar que a arte tem uma função essencial nos momentos de
crise.  À revelia  do  artista,  ela  expõe as  entranhas  do  momento  histórico  em que é
produzida. Ela não é só meio de fruição subjetiva, ela é instrumento de análise objetiva
também. Por isso ela  é tão perigosa,  e por isso o setor de cultura é tão tolhido por
governos conservadores, principalmente diante de crises. Mas, pra cumprir sua função
plenamente, a arte precisa impactar sociedades. Se nós alimentamos o curto-circuito, eu
pergunto: estamos fazendo arte pra quem? E por quê? Estamos cumprindo nosso papel
no mundo ou só satisfazendo os desejos que a condição privada de cada artista permite?
Qual é o limite que separa a legítima expressão subjetiva da irrelevância? Nós, enquanto
artistas  e  agentes  de uma cena contra-cultural,  fomos capazes  de elaborar  propostas
sólidas o suficiente pra disputar as demandas do setor de cultura? Tanto do ponto de
vista da subsistência dos nossos atores culturais  quanto do impacto social  que nossa
atuação pode gerar? E o que dizer do impacto cultural, artístico, técnico, estilístico? Nós
estamos experimentando mesmo? Ou estamos repetindo fórmulas que se consagraram
entre nós? Estamos realmente forçando os limites do fazer artístico? Enfim… Acho que
a melhor resposta que posso dar é fazer muitas perguntas. Espero que contribuam! 

 


