
Entrevista com Igor Souza, integrante do duniya, banda que fechou a série de
apresentações do Experimental de Cinzas

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

Foi  uma  das  experiências  mais  incríveis  que  já  vivenciei  no  underground  de  SP.  
Teve um momento, no segundo dia, durante a passagem de som em que me vi em um momento de
organicidade coletiva que não via há tempos: artistas de vários seguimentos ocupando espaços e
compartilhando cabos, microfones, pedestais, praticáveis. Peguei o celular para tirar uma foto do
caos  organizado  e  quando  me  toquei  todo  mundo  estava  fazendo  o  mesmo  registro.
A atenção do público foi muito massa também, a galera estava tão compenetrada nas apresentações
mais intimistas e "ascetas" quanto agitando as mais expansivas. Aliás, eu fiquei bem de cara com a
quantidade de gente que esse evento congregou. Eu já considero um sucesso extremo um evento
com  20  pessoas,  mas  o  público  na  AUTA nesses  dias  foi  uma  quantidade  bizarra  de  gente.
Esse evento me deu bastante gana de ampliar a organização de rolês, fazer acontecer em todos os
espaços possíveis, com formatos inusitados e arriscar bem misturar gêneros diferentes porque o
Experimental de Cinzas mostrou que rola totalmente.

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

A cena experimental atual está muito plural e acredito que maior do que nunca. Lógico, também
nisso temos muitas interpretações do que é experimental, o que eu considero positivo, já que não
temos  um  monopólio  da  verdade,  um  único  modelo  ou  gênero/etiqueta.  Tem  uma  galera
instrumentista  que  vem do erudito,  de  conservatório,  improvisação livre,  tem um pessoal  mais
hacker, o pessoal do ruído, jazzista, da performance, do drone, ambient, minimal, etc. E agora todas
essas cenas têm se encontrado em maior ou menor grau de aproximação pelas diversas iniciativas
de selos e participantes "autônomos". No meu fazer, o experimental é essencialmente punk, DIY, e
não poderia ser de outra forma: a gente se fode pra arrumar um pico pra tocar, carrega caixa pela
cidade pegando metrô, queima os equipamentos e depois tem que rachar pro prejuízo não ficar nas
costas de uma pessoa só; por outro lado a gente ainda recebe galera de outros lugares, come os
rangos que a gente providencia, constrói junto nossas organizações estéticas e políticas...  Desde
sempre essa falta de luxos e mãos beijadas me impuseram que o som tem que ser tão visceral
quanto  a  correria  que  a  gente  faz  pra  acontecer.  Obviamente  várias  cenas  convergiriam  pra
experimentação.  Parece  que  muita  gente  descobriu  a  potência  da  música  experimental  de  uns
poucos anos pra cá, eu incluso.

Eu acredito que a cena tem saído ganhando conforme a gente saca que tá todo mundo no mesmo
barco, na margem do mercado, independentemente da compreensão do fazer sonoro, aumentando o
"network of friends" e fazendo coisas bastante incríveis acontecerem.


