








QI082: públ ico, foto por Iwao, 201 6-08-24.



QI083: Frederico Pessoa construindo um objeto, foto por Iwao, 201 6-08-31 .



QI084: Matthias Koole, Dorothé Depeauw & Leandro César antes do improviso, foto por Iwao, 201 6-09-07.



QI085: Mari Gonti jo + dehors, foto por Dorothé Depeauw, 201 6-09-1 4.



QI086: Matthias Koole + Olívia Viana, foto por Dorothé Depeauw, 201 6-09-21 .



QI087: Camila Ol iveira e públ ico, foto por Iwao, 201 6-09-28.



Quartas de Improviso Temporada 08

A oitava temporada foi curta, de 24 de agosto a 28 de setembro

de 201 6, e de públ ico variado (de lotada a vazia). Ambos

Henrique Iwao e Matthias Koole faltaram pelo menos uma vez,

e houve uma ocasião especial em que dehors tomou a dianteira

(como parte da " dehors minitour 201 6" , vide Seminal BL #023).

Nessa ocasião, Mari Gonti jo pode expor o que consideramos

injustiças (intervenções, multas, reclamações) cometidas contra

nossa ocupação do espaço no Edifício Maletta. Al iás, continua-

mos na galeria Ÿsti l ingue, SL.35, em Belo Horizonte, com

improvisações musicais em interação diversa com eventos de

mesmo ou outro tipo.

. 24 de agosto: [QI082] Iwao-Koole + Manufaturados (Daniel Mendes, Rafael

Sal ib) - música.

. 31 de agosto: [QI083] Iwao-Koole + Frederico Pessoa - música e construção

de objeto.

. 07 de setembro: [QI084] Iwao-Koole + Dorothé Depeauw & Leandro César -

música e dança.

. 1 4 de setembro: [QI085] dehors + Mari Gonti jo - ruído e declamação /

exposição jurídica.

. 21 de setembro: [QI086] Matthias Koole + Olívia Viana - música e

performance.

. 28 de setembro: [QI087] Iwao-Koole + Camila Ol iveira - música e

performance (com participação do públ ico).

archive.org/detai ls/qi_temporada08

Seminal BL #021

Série documental / Bootleg

Produção e organização: Henrique Iwao e Matthias Koole.

Real ização: Seminal Records, Negada Produções.

Apoios: Associação Elástica, Galeria Ÿsti l ingue, Olÿmpia Coop

bar.




