Com Pondo Canções
Uma experiência em torno da composição de letra e música

Esta atividade prevê realizar a gravação em áudio de
uma canção inédita, composta pelos participantes. Para
isso, Luciano Antonio Carvalho conduz um processo
coletivo de composição, através de exercícios lúdicos, da
aplicação pelo grupo de “procedimentos composicionais”

(aprendidos no começo da atividade, quando é feita a
análise de canções ou trechos de canções) e do
“ensaio”, quando se estuda a canção composta para
“enxergá-la” inteira e poder gravá-la. Ao final, o áudio
ficará disponível para todos os participantes.

A proposta é compor uma canção por encontro. No caso de
realizar-se mais de um encontro, pode-se programar diferentes estilos ou
ritmos, temáticas e até mesmo procedimentos outros, como escrever uma
canção que ”responda” ou ”continue” a(s) que foi(foram) feita(s) antes,
como que pensando em um álbum.
Duração: 3 a 4 horas por encontro.
Idade: a partir de 13 anos. Pode ser interessante haver
separação ou restringir inscrições em grupos por faixa etária.
Público alvo: interessados em atividades criativas em geral (não
é preciso ser músico, cantor ou compositor); músicos, cantores e
compositores que desejem experenciar processos de criação coletivos, ou
simplesmente conhecer nossas técnicas de composição de canção.
De 1 a 15 participantes (para mais participantes, o tempo deve
ser de 4 horas, a fim de compor e gravar mais de uma canção durante a
vivência/oficina).

A oficina – conceitos e metodologia
Entendendo o público em geral como parceiro no processo de criação, Luciano
Antonio Carvalho propõe estes encontros para compor junto com o público. O método é
pensado a partir do conceito de “procedimentos composicionais”, que são recursos poéticos que
podem ser observados em canções conhecidas do público. A oficina consiste em (1) mostrar
alguns desses “procedimentos composicionais”, através da análise de alguns exemplos a serem
ouvidos por todos durante a atividade, para depois (2) aplicar estes mesmos “procedimentos”
na composição conjunta e experimental de uma canção. Para dar conta desta composição
coletiva, Luciano utiliza sua experiência como diretor musical acumulada em diversos processos
de criação musical junto a atores, durante pesquisas e montagens teatrais, bem como o fato de
ter assinado canções com muitos parceiros que não são nem músicos nem escritores ou poetas.
A (3) gravação, na parte final da atividade, tem duas fases: (a) ensaiar, através de
exercícios específicos para interpretar canções desenvolvidos por Luciano, e (b) registrar o
próprio ensaio, a partir do ponto em que a canção já está sendo cantada com suficiente coesão e
clareza, e escolher uma das execuções para cortar e ter o áudio “processado” rapidamente
(serão utilizadas ferramentas de mixagem e masterização digitais como o Pro Tools 11 e o
iZotope Ozone 8, a partir do áudio captado por microfones ligados em uma placa de som
profissional), o que resultará imediatamente em um arquivo de áudio que pode ser
disponibilizado a todos os participantes. Este momento da oficina tem muita importância, pois
ela permite aos participantes perceber e vivenciar sua própria canção como um objeto estético,
além de fornecer parâmetro para perceber o que está por trás das gravações de música em
geral, as fases do trabalho, e incrementar a nossa apreciação do que nos é oferecido no
mercado.
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“procedimentos”
estudados, na
composição de
uma canção nova.
3
Ensaio e gravação.

Luciano Antonio Carvalho
compõe canções desde os treze
anos de idade. No seu trabalho,
vem utilizando e pesquisando
diversos
procedimentos
de
composição, alcançando resultados
diferentes
e
para
muitas
finalidades. Nos últimos anos, ele
tem escrito muitas canções para
teatro (adulto, infantil e de rua) e
também intervenções. Com o
Núcleo Reinventachão, ele faz
muitas músicas que servem para
jogos com o público em uma
relação
criativa,
como
nas
intervenções “Quintal de estar” e
“Abracadabra, isto é um quintal!”. A
vivência/oficina “Canta Invento”
também aproveita sua longa
experiência como professor e como
preparador/diretor musical em
inúmeros processos de montagens
e pesquisas teatrais.

Link para ouvir algumas músicas de Luciano Antonio
Carvalho:
https://www.lucianoantoniocarvalho.com.br/ouvir-e-tocar
Links de trabalhos do Núcleo Reinventachão:

Links de outros trabalhos, entre teatro e intervenções, que
contam com músicas compostas ou arranjadas por Luciano
sozinho, ou coletivamente mas sob sua direção:

“Abracadabra, isto é um quintal”:

“Malazarte em toda parte”, do Teatro por um triz:

https://www.youtube.com/watch?v=x1S1sAz7qHo

Intervenção “Quintal de estar”.
https://www.youtube.com/watch?v=lFzmEa4Bz6M

https://www.youtube.com/watch?v=eWr3_8p6DPM

Processo de criação de “O avarento” e “Águas de lavar”, com
Teatro de la plaza e Teatro por um triz:
https://www.youtube.com/watch?v=WtGvKFDxGu8

Trechos de “Comigo meu umbigo”, do Núcleo Girândola:
https://www.youtube.com/watch?v=JdGM9aMAdQk

Cena de “Comigo meu umbigo”, do Núcleo Girândola:
https://www.youtube.com/watch?v=oVI9js6xPC8

Intervenção “Rua de rimas”, com o Núcleo Girândola.
https://www.youtube.com/watch?v=8mEc7Qe_Yu8

Intervenção do Coletivo Território B na ocupação Maria Bonita.
https://www.youtube.com/watch?v=E-M9EDu7kyY

Intervenção “Território de linhas”, com o Coletivo Território B.
https://www.youtube.com/watch?v=O9tWHVe-FhI

Teaser da peça “Banalidade”, do Coletivo Território B.
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https://reinventachao.wordpress.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=O6LXK_rdXa8

Teaser da peça “Os tr3s porcos”, d’A Próxima Companhia”.
Sobre “Sobre concreto sonho”, do Forte casa teatro.
https://www.youtube.com/watch?v=zyUx5uXCH58

