
FESTIVAL

MAR
ABR

SP

MÚSICA
ESTRANHA

musicaestranha.me
@musicaestranha.me



ME

DEIXE O
ESTRANHO
ATRAVESSAR

NONA EDIÇÃO DO MÚSICA 
ESTRANHA FESTIVAL TRAZ 
O SOM COMO FACILITADOR 
DE ENCONTROS COM 
MÚLTIPLOS OUTROS

por thiago cury
gilberto monte
guilherme werneck

Nada é mais perigoso que o conforto. Não 
só para a criatividade, essa musa errática, 
mas principalmente para qualquer ensaio de 
construção social, simbólica ou espiritual que 
pretenda ir além da prostração narcisista. 

Nada é mais confortável que certezas. 
Caixinhas onde o mundo pode ser organi-
zado sem um fio de desordem. Horizontes 
de espelhos. 

Nada é mais certo que o estranho. O outro, 
o estrangeiro, o que não se conhece, o 
incerto. O estranho traz em si medo, de-
safio e curiosidade. Medo, principalmente.
Fomos educados para o medo.

Enquanto o estranho nos ocupa neste 
não-carnaval de 2022, a Rússia invade a 
Ucrânia, e ainda morrem quase mil bra-
sileiros por dia na pandemia de Covid-19. 
Medo, principalmente.

O medo reduz um mundo de relações 
complexas a um jogo enganoso de lógica 
binária. Zero e um. Homem e mulher. Cis 
e trans. Democrata e autocrata. Vacinado 
e Antivacina. Capitalista e comunista. 
Antifascista e fascista. Lacrador e gado. 
Clássico e vanguarda. Música e ruído.

Acontece que música é membrana. O som 
é possessão. Toma fisicamente o corpo. 
Canibaliza os sentidos. É a arte antropofá-
gica por natureza. Tupy. Tu (som, barulho) e 
Py (pé, assento). Som e silêncio na tradição 
dos primeiros habitantes desta terra.

A música é a condutora nesse bailado 
com o outro. A centelha da curiosidade a 
destruir as certezas, o binário, o estabe-
lecido, sedimentado, estagnado. Por isso, 
o Música Estranha Festival desde o início 
buscou o encontro com múltiplos outros, 
com diferentes contornos estéticos, con-
vites para explorar sensorialmente massas 
cinzentas de universos estrangeiros.

Nesta edição, tão marcada pela nossa 
experiência de diferentes graus de isola-
mento, é urgente trazer nova luz ao en-
contro com o outro, à existência coletiva 

na ocupação dos territórios urbanos no 
coração de São Paulo. 

Por isso estruturar e potencializar dois 
pilares sempre presentes no festival: a 
interdisciplinaridade e a colaboração. 
Olhando para a manifestação física do 
som como início de um diálogo com outras 
expressões e campos artísticos. O universo 
sonoro como catalisador de processos para 
debater o mundo real, interferindo política 
e poeticamente nele. 

Daí vêm as obras comissionadas que es-
treiam nesta edição, construídas no encon-
tro de uma experiência sonoro-musical com 
as artes visuais, computacionais e instalati-
vas, em um processo de residência artística 
iniciado na edição 8 ½.  Inseridas no pro-
cesso de reengenharia curatorial pelo qual o 
festival passa, trazem provocações sobre o 
espaço coletivo, o espaço físico e o espa-
ço arquitetônico. Pensam o lugar como um 
território de significâncias e afetos. 

As instalações tomam corpo na Praça das 
Artes do Theatro Municipal, levando em 
conta o específico daquele local no centro 
de São Paulo e daquela construção ar-
quitetônica que, erguida sobre a primeira 
escola musical do Estado, projeta uma 
moderna silhueta a partir de alicerces clás-
sicos. A permeabilidade da Praça das Artes 
à diversidade também faz dela membrana 
e palco para os shows gratuitos de artis-
tas que investigam seu lugar no mundo, a 
partir de narrativas particulares, periféricas. 
Caminhos que se estenderão até a décima 
edição do festival, em 2023.

O encontro com a alteridade também 
atravessa os três shows do Sesc Avenida 
Paulista, com diversas camadas de jogos 
com o outro, humano ou máquina, mate-
rializados na criação coletiva, na improvi-
sação livre ou na desconstrução controla-
da por algoritmos.

Uniões curiosas para romper essa lógica 
da garantia de satisfação a todo instante, 
proposta para deixar os corpos inertes, que 
nada traz de novo. Deixe o estranho entrar.

thiago cury diretor geral e curador-chefe gilberto monte co-diretor, gestor e curador caroline zitto diretora 
de produção guilherme werneck diretor de comunicação e curador pérola mathias curadora casa grida 
(iansã negrão/morgana miranda) design t2 comunicação (talyta singer/tel santana) redes sociais/ comunicação 
digital kako guirado diretor técnico florencia saravia técnica de áudio e oficineira grissel piguillem 
iluminadora bella oficineira flávia lizardo assessoria jurídica gilmar nascimento financeiro e prestação de contas

MÚSICA ESTRANHA FESTIVAL

musicaestranha.me 
@musicaestranha.me

O festival tem o apoio do 
Governo do Estado de São 
Paulo, através da Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa, Programa de Ação 
Cultural/PROAC
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PRAÇA DAS 
ARTES
19 —20

Praça das Artes 
Theatro Municipal
Av.  São João,  281
Entrada gratu ita

Para assistir aos espetáculos é preciso usar máscara e ter o certificado vacinal e ter tomado ao menos duas doses de vacina contra a Covid-19



ME

SESC
AVENIDA 
PAULISTA
25 —27

Av.  Paul ista ,  119
Entrada R$ 30 inteira
R$ 15 meia-entrada e credencial  plena
Compras pelo s ite w w w.sescsp.org.br
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SE O QUE VALE EM 
UM FESTIVAL É O 
ENCONTRO, POR 
QUE NÃO FICAR 
MAIS UM POUCO?

MERCADO DA 
MÚSICA

PROSAS 
ESTRANHAS

TÉCNICAS DE 
GRAVAÇÃO

MÚSICA 
ESTRANHINHA

São nove edições do Música Estranha em 
diferentes formatos e diversos locais, onde 
passaram mais de 250 artistas de 17 países, 
sempre promovendo encontros, provo-
cações, descobertas, trocas e fagulhas. 
Quando o festival começou em 2013, em 
um Brasil bem menos sombrio, a perspecti-
va era dar lugar às inquietações musicais de 
diversos indivíduos, comunidades e campos 
artísticos. De um lado, abrindo espaço para 
que a música e a arte de vanguarda pudes-
sem ser gestadas não só a partir dos câno-
nes ou das narrativas preferidas da música 
contemporânea e da arte experimental, e 
passassem a transitar em outras arquitetu-
ras, com outros timbres e, principalmente, 
penetrassem outros ouvidos.

Neste Brasil bem mais distópico de 2022, 
ainda atravessando um momento enlutado 
da pandemia, um festival que aconteça de 
novo no mundo real carrega muitas simbo-
logias. São encontros muito necessários.

O que não diminuiu o fato de que as expe-
riências que aconteceram nos últimos anos, 
em períodos radicais de isolamento, não 
tenham propiciado encontros igualmente 
importantes, mediados pela tecnologia.

Quais são os caminhos possíveis para a in-
serção realista no mercado da música? Por 
meio de conversas individuais, o produtor 
Gilberto Monte traz toda sua experiência 
como gestor cultural, músico e produtor 
para discutir estratégias para sobreviver a 
um ecossistema em constante transforma-
ção como o da música. Inscrições podem 
ser feitas pelo site do festival.

No Instagram do Música Estranha,  
Thiago Cury, Gilberto Monte e Guilherme 
Werneck recebem convidadas para quatro 
entrevistas, olhando para temas que im-
pactam o universo da música exploratória 
de maneira tanto criativa como de mer-
cado. Corpo e música,  som e arte, NFTs e 
políticas culturais no Brasil são os pontos 
de partida das conversas.

Nesta edição, todas as oficinas serão 
realizadas pela internet, de graça, após a 
fase presencial do festival. Como tratar 
o som em um universo vasto como o da 
música exploratória? A engenheira de som 
Florencia Saravia, com toda sua experiên-
cia em música e broadcasting, dirige essa 
investigação a partir do olhar de quem 
controla as gravações.

Sentimentos podem virar desenhos? 
Desenhos podem virar sons? Sons podem 
virar escritas? Nos dois dias deste que já 
é um clássico do festival, a artista sonora 
Bella propõe desdobrar meios de se comu-
nicar e criar através de jogos e dinâmicas 
em grupo, usando o software livre Spear, 
o celular, e a imaginação. Não necessaria-
mente nessa ordem.

Pensando na ideia de som como algo que 
atravessa e transforma, é natural que o fes-
tival repense suas próprias razões de existir, 
questionando como quer incidir na socie-
dade e participar do debate que é cultu-
ral, mas nunca deixa de ser político. Que 
existem campos de investigação artística 
que têm de estar alinhados a uma visão 
progressista e tolerante de sociedade.

Tudo que é estranho caminha para a cons-
trução de saberes. E, neste país, é disso 
que se trata: construir estranhezas junto 
com outros estranhos.

Por isso, decidimos que o festival ganha 
também uma vida mais permanente no 
digital entre as edições presenciais. Um 
espaço que nos proporciona sair da experi-
ência física de estar numa cidade para am-
pliar as trocas. Um espaço de aprendizado, 
para exercitar o contraditório, as provoca-
ções, as esquisitices, as inquietações, o (ex-
tra) ordinário. Mais do que qualquer coisa 
um lugar para atiçar a curiosidade, aquele 
frio na barriga da impressão de impondera-
bilidade, quando estamos frente ao desco-
nhecido e ao imprevisível e, involuntaria-
mente, abraçamos o estranho, o novo.
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