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“A UFMG tem que abrir os seus compartmeetoss para que as

pessoas  se  eecoetrem.  Esses  espaços  de  eecoetro  [como  o

Quarta  Doze e  Trinta]  têm que  ser  bem cuidadoss  para  que

possamos ter um encontro de saberes ”.

Marco Scarassat

 eecoetro  com Marco  Scarassat se  deu du raete a  abertura do  I I  F IM M

Festiaa de Ietereacioeaa de MMsica M Percussso Coetemporreeas reaaiiado

peaa Escoaa de MMsica da UFMGs em parceria com a Fuedaçso de Educaçso

Artstca M  F EAs em  a  osto d e  e  20. A  i d eia i e iciaa e r a t e etar e e teeder

meahor a proposta do Festiaas e como eaa diaao aia com a pro ramaçso do Quarta

Doze  e  Trintas  coordeeada  atuaameete  por  Marco.  Como  uma  das  primeiras

coiecidêecias que dariam o tom dessa pesquisas comecei a me aproximar do apareaho

de  difusso  cuaturaa  da  UFMG  peao  ceetro  de  referêecia  quaedo  se  peesa  em

apreseetações cuaturaiss especiaameete de mMsica. Mieha idéia era perceber em que

medida a receete mudaeça ea pro ramaçso - mais mMsica iestrumeetaa - era fruto de
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um eoio  coeceito  de utaiiaçso desse espaço de f ruiçso soeora coaetias e  se  i sso

seria um refexo de se ter ea coordeeaçso um educador musicaas e também mMsico

atuaete eo ceeário atuaa.

Ernane Oliveira: Marcos eu queria que iocê faaasse da sua eetrada ea DAC (Diretoria

de Ação Cultural)s e de como tem sido a sua experiêecia ea coordeeaçso do pro rama

Quarta  Doze  e  Trinta.  Quaa  foi a  sua aieha  de trabaahos o  que  iocê priiiae iou  em

termos de baedass de estaos musicaiss

Marco Scarassat:  Eu iim de Campieas pra Beao Horiioete em e 2 s e eo meio de

e 22 eu fi uma apreseetaçso das miehas mMsicas eo Ceetro Cuaturaa UFMG. A SSeia

Queiroi  (professora da Faculdade de Letras)s que ea época diri ia o Ceetro Cuaturaas

me chamou para uma coeiersa e quis saber o que era o meu trabaahos quais eram os

meus  projetos  ea  ueiiersidade.  Eu  ieeho  de  um  trabaaho  deetro  da  mMsica

experimeetaa  coetemporreeas  aaém  de  trabaahar  com  a  coestruçso  de  objetos

soeoros. Isso sempre iiecuaado à mMsica coetemporreeas mais experimeetaa. E aí eu

faaei para eaa ques eetre outras coisas que me ieteressaias uma deaas era faier uma

cartografa s onora de  Beao  Horiioete.  Isso  iecauía  os  soes   eo ráfcos e  o s s oes

cuaturais. Desde os soes dos rios caeaaiiadoss dos pássaross das paisa ees soeorass até

os dos coetextos sociocuaturais. As maeifestaçõess  rupos e tudo mais. 

Eetsos  eaa  me  coeiidou  para  faier  parte  do  Coeseaho  Curador  do  Centro  Cultural

UFMG. Lo o eo primeiro mêss  eu  fi iárias propostas. Uma deaas era maeter uma

série  ai ada à mMsica de ieieeçsos  experimeetaa  e  improiisada.  As  outras açõess  a

 eete eso coese uiu aedar muito com eaas. Que era traier os mMsicos de rua para a

UFMG. Faier uma carto rafa do ceetro. Es eesse meio tempos quaedo eaa saiu do

Ceetro Cuaturaa e assumiu a DACs eaa me fei o coeiite para substtuir o Sér io [Dieii]

(produtor  de  eieetos)  que  estaia  saiedo  para  produiir  o  Ars Noia (coral  lírico da

UFMG).  Eaa  me  per uetou  se  eu  eso  queria  assumir  a  coordeeaçso  do  pro rama

Quarta  Doze e  Trinta  eo  campus.  Acho  que isso foi  ao  eecoetro de um desejo  de

peesar a ueiiersidade como um espaço de trocas de partaha estétcas musicaa. E eu

achei  que  pudesse  ser  bem  ieteressaete.  Iecausiies  eo  seetdo d e f ormaçso d e

pMbaico. 
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Eetsos desde que eu assumi o  Quarta...s o que eu ieeho teetaedo faier é primeiro

or aeiiar a a eeda. Teetar trabaahar com certa aetecedêecia. Fechar eo começo do

semestre. E dar um direcioeameetos eso diria se meetados mas teetar oferecer um

espectro  maior  de  teedêecias  musicais  e  artstcas. D e sde a q ueaas a i  adas à s

correetes  de  coetextos  popuaaress  tradicioeaiss  até  a  mMsica  experimeetaas  de

iae uarda. Da mMsica iestrumeetaa brasiaeira até a caeçso. Teetar abarcar tudo isso. A

saída eetso foi diiidir as quartas do mês com cada um desses eieetos.

Ernane:  Você poderia dar exempaos de artstas mais experimeetais que iocê trouxes

que estso aí eo ceeário coetemporreeos

Marco:  Para o  Quarta...s  eu  trouxe  desde   rupos  ai ados  a  ueiiersidadess  como o

Aquarpas que é ai ado à Ueiiersidade de Sso Caraoss e que coestroem iestrumeetoss

objetos  soeoros.  Teie também o  Abaetetubas  que é o priecipaa   rupo brasiaeiro de

mMsica improiisada e que tem um trabaaho deetro da mMsica experimeetaa. Uma das

teedêecias  é a mMsica iestaetreeas  espoetreeas  feita ea hora. O Abaetetuba é um

 rupo de Sso Pauao que já tem um histórico de partcipaçso em festiais e  raiações

deetro e fora do país. 

COLETIVO ABAETETUBA - FOTO CEDECOM/UFMG 
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Em setembro eós faremos com o Grivos que é um  rupo de Beao Horiioetes mas que

também tem um destaque ietereacioeaas ai ado às artes iisuais. Tem essa aproximaçso

da mMsica com outras áreas. Trouxemos também o Chinese Cookie Poetss que é um trio

do  Rio  de  Jaeeiro  que  trabaaha  com a  mMsica  experimeetaa  iestrumeetaa  já  euma

froeteira com o punk rock e outras ierteetes da mMsicas ai adas ao extremo da mMsica

pop.  Com  uma  aie ua em  experimeetaa.  Eefms e etre o utros q ue a   eete i em

teetaedo mescaar. Isso eo campo do experimeetaa. 

CHINESE COOKIE POETS - FOTO LUIZA ANANDA 65535
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O GRIVO - FOTO FABÍOLA DE PAULA

Aís reaaiiamoss duraete o Festiaa de Verso da UFMG (em janeiro de 2014)s o Encontro

de Costass que é um eecoetro de países costeiross eo caso Brasia e Portu aas mas que se

dso  as  costas eo  que  dii  respeito  à  mMsica  experimeetaa.  Eu  trouxe eoie  artstas

portu ueses para se eecoetrarem com mMsicos brasiaeiros e faierem apreseetações

juetos.  Eetre  eaess  o  maior  expoeete  da  mMsica  iestrumeetaa  portu uesas  já

extrapoaaedo o ueiierso do experimeetaaismo e da mMsica improiisadas que tem uma

história deetro da mMsica portu uesa eas correetes desde o jaii ao experimeetaas que

é o Carlos Zíngaro. Foi a primeira iei que eae ieio ao Brasia. Foram esse os eomes que

eu teeho traiido eesse tempo. E sempre ea Matma quarta-feira do mês eu traiia um

 rupo  que  eormaameete  se  apreseetaia  aqui  (na  Praça  de  Serviços  do  campus

Pampulha) e eo Ceetro Cuaturaa. A oras eós suspeedemos um pouco essa pro ramaçso

do Ceetro Cuaturaa para poder peesar ea iocaçso dos espaços da UFMG. E percebemos

que o espaço ideaa para a mMsica é o Coeseriatório da  UFMG es certameetes o Ceetro

Cuaturaa para as artes iisuais. Eetsos a idéia é aeiar essa pro ramaçsos quem sabes eo

aeo que iems para o Coeseriatório.

Ernane: Só que aí iocê perde o espaço do campus...
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Marco:  É. Mas a idéia é que eae se maeteeha. Eu preteedo sair da coordeeaçso do

Quarta Doie e Trietas mas com a certeia de que aa o foi coestruído. Proiaieameetes

quem eetrar iai aproieitar um pouco do  aeho que tiemos eesse tempo. E taaiei

maeter  aa umas  coisas.  Eu  acho  que  é  bom  que  a   eete  faça  essa  troca  ea

ueiiersidade . Que eie uém fque muito tempo iiecuaado a um mesmo pro ramas até

para que eso se sieta ‘doeo do osso’.

Ernane: Eu queria que iocê faaasse que expectatias iocê teha em reaaçso a pMbaicos

e se essa expectatia tem sido ateedidas ou esos eessa sua temporada.

Marco:  Eu aiaaio que eesse semestre é que o trabaaho está frutfcaedos deiido ao

pMbaico que eós tiemos eo Bantuquerê (grupo de percussão)s ea abertura do semestre

com o Manitu (banda de pop-rock de BH)s mesmo com o dueao de MC’s. E até mesmo a

Ceumar (cantora e compositora)s que  teie um pMbaico mais reduiidos mas também foi

um ótmo pMbaicos partcipatio. Eu acho que o Quarta...s eesse tempo que eu estou a

freete deaes  começou a frutfcar ea reaaçso com o pMbaico. A  eete iê as mesmas

pessoas. Muita  eete já ieteressada em saber quaa iai ser a atraçso. E há até quem se

pro rame para iirs seja ea Matma quarta-feira do mêss ou deetro de uma quarta que

teeha  uma  pro ramaçso  mais  próxima  do  seu   osto  musicaa.  Eu  acho  isso

eeriquecedors o processo de partaha dessas experiêecias. E também tem aqueaa coisa

de pe ar de surpresa. As pessoas saem para o horário de aamoço e sso arrebatadas

peao som que iem da Praça de Seriiçoss param um pouco aais às ieiess eso fcam o

show ieteiros mas param um pouco.  No próximo dia  fcam um pouco maiss até o

momeeto que se pro ramam para iir. Isso passa a faier parte da sua rotea. A ideia é

que  essas  apreseetações  ea  quarta-feiras  priecipaameete  as  de  caráter  mais

diiersifcados passem a faier parte da cuatura da ueiiersidade.

Ernane: Quaa é a reaeirecia desses projetos de mMsica para a formaçso ueiiersitárias E

em sua opieisos quaa importrecia que a iesttuiçso dá para a mMsica e a cuatura em

 eraas e como isso pode ser meahorados
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Marco: Eu acho que a ueiiersidade precisa abrir os seus compartmeetoss para que as

pessoas  se eecoetrem. E  esses  espaços de encontro têm que ser bem cuidados.  A

 eete tem que ieiestr eeaes. Para que possamos ter um encontro de saberes. Seesos a

 eete  fca cada um s ó eo s eu p róprio compartmeetos e o  s e u  a bieetes e o  s e u

departameetos coeiersaedo apeeas com os pares es e acaba por eiitar o coetato com

a  diiersidade.  Eu  acredito  euma  ueiiersidade  em  que  iocê  teeha  as  discussões

próprias  do  seu  campos  mas  também os  espaços  de  ieetaaçsos de t roca. E  esses

espaços  sso  formatios eso eo seetdo formaas mas eo  seetdo ie formaa. Eu  acho

que o espetácuao musicaas teatraas a performances sso campos que propiciams primeiros

o  eecoetro  es  depoiss  toream  possíiea  a   eete  mer uahar  eos  eossos  próprios

seetdos. Experimeetar os saberes de outra formas seja peaa peaes peao o ahos peao

ouiido.  Peao coetato com o outros com a experiêecia estétca. Isso é também uma

produçso  de  saber.  E  um  acMmuao  de  experiêecia.  Eu  acho  que  a  formaçso

ueiiersitária  deie  passar  por  aí.  Eaa  eso  pode  ee ai eeciar  isso.  Aaém  dissos  a

ueiiersidade precisa de um pouco de subversãos que só a arte pode proporcioear. Eaa

precisa desse espaço de alteridades que a arte possibiaita. Precisamos dessa dimeesso

de tempo e espaço preseete que a experiêecia estétca eos dás em que a  eete fca

totaameete tomado peao  tempo da obra. Eetsos é  eesse  seetdo que eu acho que

esses espaços comues têm que ser bem peesadoss tem que haier um ieiestmeeto

eeaes. Nso só eo Quarta Doze e Trinta. Em toda a ueiiersidade iocê deieria ter espaço

para  essas trocass e  eso só eo seetdo do espetácuaos coesa rado. Mas da prátca

cuaturaa da ueiiersidades iecausiie das pessoas que faiem essa ueiiersidade. Sejam os

téceicos admieistratioss os estudaetess os professoress a comueidade ietereas que

muitas ieies fca coestrae ida peaos muros da ueiiersidades peaos aaambradoss peaas

 uaritas. Acho que eaas têm que traesitar. Porque o eesieo eso se dá só ea saaa de

auaa.

Ernane: E quais sso seus próximos projetos de açso cuaturaa ea UFMGs

Marco:  Eu fi uma proposta para o Coeseriatórios de uma série de apreseetações

chamada  Tímpano Retnas  que é a associaçso eetre o ouiido e o oahar. Que seja o

cieema e a mMsica. As artes iisuais e a mMsica. E esse projeto deie se ieiciar o aeo que
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iem.  A   eete deie  ioatar  também com o  Mieis  Música  de  Invenção  Experimental

Improvisadas  em  que  eu  coeto  com  a  coaaboraçso  de  um  compositor  joiems  o

Henrique  Iwao.  Eae  eso  está ai ado à  ueiiersidades  mas  que  tem um papea  muito

importaete ea a itaçso cuaturaa de Beao Horiioetes desde que eae che ou aqui. É isso.

Esse sso os próximos.
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