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RESUMO
“falei em voz ALTA”: ERRAGEM, Voz e Outros Sons em Performances Sônicas
investiga as manifestações sonoras na minha produção artística em performance. A
presença, a experiência e a ressonância do corpo, se manifestam através da voz
(falada, cantada, processada) e dos eventos sonoros com os quais meu corpo se
relaciona (escuta, capta, produz) no tempo e no espaço. Minhas performances se
misturam e ou partem de situações da vida diária e tem como principal elemento, o
som. Por conta disso, são chamadas de performances sônicas. Ao trabalhar com o
som, destaco as questões de duração nas Artes Visuais, nas suas variações: tempo
instantâneo, simultâneo, desconectado, transposto, em movimento, proporcionado
pelas mídias móveis e arquivos audiovisuais; do erro que define ou não, recomeços;
da memória que coexiste em diversos planos e permite historicização e atualização.
A pesquisa faz uso do conceito de paisagem sonora (Murray Schafer e equipe
WSP), da noção de ruído (Luigi Russolo) e da presença da voz (Paul Zumthor).
Criou o conceito e opera a metodologia ERRAGEM que busca atualizar questões
sobre tempo, espaço em movimento e erro. Através da ERRAGEM – errar para
pequenos formatos, para pequenas ações, articulei a produção artística relativa a
essa pesquisa e a sua difusão, para que acontecessem em deslocamento ou seja,
fossem construídas com/em viagens. Apesar de heterogêneos, concebidos com
procedimentos e tempos diferentes, realizados em lugares específicos (in-situ) e, por
conta disso, na sua maioria, foram orientados para vídeo e áudio. Os dez trabalhos
que compõem a tese, foram agrupados em dois formatos-conceito: Guias acústicos
e Instant Bands e encontram-se disponíveis na Internet.
Palavras chaves: Performance, Voz, Paisagem Sonora, Memoria e Mídias.

ABSTRACT
"Spoke aloud ": ERRAGEM, Voice and Other Sounds in Sonic Performances
investigates the sound manifestations in my artistic production in performance. The
presence, experience and resonance of the body manifest through the voice
(spoken, sung, processed) and of the sound events with which my body relates
(listening, capturing, producing) in time and space. My performances mix and or,
depart from situations of daily life and has as its main element, the sound. Because
of this, they are called sonic performances. In working with sound, I highlight the
issues of duration in the Visual Arts, in their variations: instantaneous, simultaneous,
disconnected, transposed, moving, provided by mobile media and audiovisual
archives; Of the error that defines or not, restarts; Of memory that coexists in
different planes and allows historiography and updating. The research makes use of
the concept of soundscape (Murray Schafer and WSP team), the notion of noise
(Luigi Russolo), the presence of voice (Paul Zumthor), created the concept and
operates the ERRAGEM – methodology that seeks to update questions about time,
Space in motion and error. Through ERRAGEM - to err for small formats, for small
actions, I articulated the artistic production related to this research and its diffusion, to
happen on the displacement, built with / on trips. Although heterogeneous, designed
with procedures, different times, performed in specific places (in-situ) and, for that
reason, were mostly oriented to video and audio. The ten artworks that compose the
thesis were grouped into two formats-concepts: Acoustic Guides and Instant Bands,
available on the Internet.
Key Words: Performance, Voice, Soundscape, Memory and Media.
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No começo havia música. Dois sons tocando uns com os outros e gerando
energia criaram o Universo. No novo milênio, vemos que as mulheres roqueiras
percorreram um longo caminho. Nós estamos vendo, agora, o mundo dançando
nossas canções e nossa música. Um dia, vamos nos unir e o mundo será um, e um
lugar melhor para todos. Até então, irmãs, let´s keep rocking!
Yoko Ono.
Fosse bem: que as minhas palavras gorjeassem!
Manoel de Barros
Queria que um passarinho escolhesse minha voz para seus cantos.
Manoel de Barros

INTRO
“(...) já não colocamos nossa marca no mundo, e sim nos
infiltramos nele”. Bourriaud, 2011 p. 174.
“falei em voz ALTA”: ERRAGEM, Voz e Outros Sons em Performances
Sônicas investiga as manifestações sonoras na minha produção artística em
performance.
A

performance

é

entendida

como

uma

modalidade

artística

ou

“antidisciplina” (ROACH apud Carlson, 2010 p.213) que flutua entre áreas e
linguagens, como apontou Renato Cohen (2007, p. 160), que se ancora em duas ou
mais áreas e invade o território do não artístico, como definiu Bartolomé Ferrando
(2009 p. 7) e ou, se manifesta em outras áreas, como explicou Guto Lacaz (2016),
em conversa por email, especialmente para este trabalho.

Os seus elementos

constitutivos são o espaço, o tempo e o corpo.
Os anos 1990, através do advento das novas tecnologias da informação,
apontaram novos caminhos para a linguagem, que descolaram algumas de suas
rotulações, como por exemplo: a presença física do artista, que performa ao vivo e
tem o corpo como centro da ação, conforme indicou Lucio Agra (2006 p. 179), ao
tratar da presença e do vídeo na arte nos anos 1970-80. Além da presença física do
artista não ser mais um imperativo na construção da obra, encontramos um volume
maior de documentos audiovisuais de performance produzidos em lugares privados,
sem audiência e com público eventual.
Entre as novas possibilidades que se abrem para a Performance em Artes
Visuais está o uso da definição de performatividade, que se refere à qualidade do
que é performativo. Essa formulação se apoia na terminologia do filósofo da
linguagem britânico, John L. Austin, que diz respeito à linguagem e explica quando
são feitas coisas com as palavras, ou melhor, quando a fala implica num fazer. Para
o autor, a diferença está nos verbos, que ele divide em: constativos e performativos.
Os verbos performativos, segundo Greimas,
“seriam aqueles que não apenas descreveriam a ação de quem os utiliza,
mas que também, e ao mesmo tempo, implicariam a própria ação. Assim, as
fórmulas ´Eu te aconselho...´, ´Eu juro que...´, ´Eu te ordeno
que...´realizariam a ação que exprimem, no momento mesmo da
enunciação”. (Greimas, 2008:364).

A qualidade performativa foi deslocada para a

documentação na

performance pelo professor americano e pesquisador da performance e da música,
Philip Auslander, no texto The Performativity of Performance Documentation (2006)
e, aparece associada à performance em Artes Visuais na publicação Performance
nas Artes Visuais de Regina Melim (2008) e em palestra no evento e catálogo
Performance Presente Futuro, Vol. II (2009).
Com isso, entendo que determinados documentos, em especial os gerados
em ações orientadas para vídeo, áudio, fotografia, filme, storyboard, etc, ao mesmo
tempo em que as descrevem, também as realizam. Ou seja, quando há intenção do
artista em orientar uma ação para determinada mídia, os documentos produzidos na
performance saem da condição de recepção, de simples instrumentos de registro,
para ganhar vida e poder de ação, constituindo a performance em si e expandindo o
seu conceito em todos os sentidos.
Passei a criar performances, a partir das Artes Visuais, que enfatizam o
processo, se dão em processo e, por vezes, se encontram em fases anteriores a sua
apresentação. Encontrei nas mídias móveis1, os recursos necessários e dinâmicos,
para a realização de trabalhos no espaço urbano e em deslocamento. Minhas
performances se misturam e ou partem de situações da vida diária e tem como
principal elemento, o som. Por conta disso, as chamo de sônicas: performances
sônicas.
Ao longo da História da Arte e, em especial, da performance, percebe-se o
interesse de artistas visuais pelo uso do som (voz, ruídos e outros componentes
sonoros), como se pode ver nos exemplos trazidos na delimitação do tema desta
pesquisa. Muito mais se fez e tem sido feito, mas as informações encontram-se
dispersas em meio a documentos, publicações que privilegiam a visualidade.
Para Simone Pereira de Sá, o “som tem sido objeto de estudo negligenciado
nas pesquisas acadêmicas, em especial nos estudos que abordam a modernização
da percepção [...] a exemplo de trabalhos sobre a visualidade”. (Sá, 2010:91)
No começo do século XX, as vanguardas artísticas trouxeram muitas
contribuições neste sentido, criando ações que transitavam entre o visual e o sonoro
e podiam ser chamadas de performances. Também, adotaram a caminhada e as
viagens como experiência estética, foram sensíveis às dinâmicas, reflexos e rumores
1

Uso de câmeras de foto/vídeo embutidas em smartphones, câmera de ação, microfones portáteis de
contato e binaurais. O que tem se configurado numa prática, a mobilegrafia.
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da vida diária das cidades industriais, criando novos conceitos e instrumentos
musicais, como aparece no tratado A Arte do Ruído (L'Arte dei Rumori) de 1913, do
pintor e compositor italiano Luigi Russolo e interferir no espaço através de ações em
radio, como fizeram Marinetti e Pino Masnata (1933).
Na metade do século XX, o compositor John Cage retomou estas questões
como experiências e proposições sonoras que incluíam o uso de sons cotidianos,
virando referência para músicos e artistas visuais, até hoje. Entre seus discípulos, se
encontram Allan Kaprow – propositor dos happenings e o grupo Fluxus (1962-78).
Desses, destaco a criação de ações simples e ao vivo, sob o nome de events e as
‘músicas de ação’ que consistiam em manifestações com roteirização verbal das
composições, como aconteceu no Festival Internacional Fluxus de Música Muito
Nova (ou Festum Fluxorum) em Wiesbaden, Alemanha Ocidental, em setembro de
1962. (Home, 2004 p. 83).
Apesar da supremacia da visão sobre os demais sentidos na nossa cultura e
da relevância da visualidade nas Artes Visuais, som, ruído, voz e Música têm sido
trabalhados por artistas, como: Yoko Ono, que na entrevista a Hans U. Obrist
(2009), explica sua relação com a Música desde a infância e as atividades da escola
que dependiam de uma percepção acústica da cidade, bem como o volume de
ideias e a dificuldade para realizá-las que resultou no livro de Instruções –
Grapefruit, além da prática vocal em performances e experimental como vocalista de
banda de rock; Esther Ferrer com a simplicidade provocativa de proposições com
voz muda e conversas sem pausa.; Bruce Nauman, em especial, na série de ações
para vídeos, em preto e branco, onde explora tempo, espaço e som com violino, que
aparecem no álbum em vinil: Soundtrack From First Violin Film (1969/2016); e
Francis Alys, na ação e intervenção urbana sonora Railings de 2004, realizada com
baqueta sobre grades metálicas de segurança pelas ruas de Londres, Inglaterra.
Além das publicações sobre performance, arte do século XX, arte
contemporânea e arte em mídias móveis, a pesquisa se fundamentou na noção de
ruído, a partir dos manifestos futuristas de Luigi Russolo, no conceito de paisagem
sonora (Soundscape) de Raymond Murray Schafer e sua equipe no WSP – The
World Soundscape Project, no final dos anos 1960, dos escritos sobre territórios
acústicos e ruídos de fundo de Brandon LaBelle e da oralidade e ações poéticas
com voz, a partir de Paul Zumthor. Alguns livros usados para isso foram: O Ouvido
Pensante e A Afinação do Mundo do já citado R.M. Schafer, Estudos do Som pela
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bibliografia de Michel Chion, como: Le promeneur écoutant e Músicas, Media e
tecnologias e livros, como: Sound, editado por Caleb Kelly, Records By Artists
(1958-1990) de Giorgio Maffei, O som e o Sentido de José Miguel Wisnik, as
conversas entre John Cage e Daniel Charles em Para los Pájaros e De segunda a
um ano de John Cage, sobre a eventualidade do lugar, as negociações entre espaço
e tempo e o acabar juntos, em Pelo Espaço: uma nova política da espacialidade
espaço de Doreen Massey, sobre tempo e memória, foram usados a Lógica do
Sentido e Bergsonismo de Gilles Deleuze e Web Arte e Poéticas do Território, de
Maria Amelia Bulhões. Além de catálogos das exposições: Música y Acción /
Exposición/Concierto de 40 piezas para Instrumentos Varios. Granada: Centro José
Guerrero (2012-2013) e os adquiridos em visitas técnicas a exposições, como: Yoko
Ono Half-A-Wind Show. A Retrospective, no Louisiana Museum of Modern Art, em
Humlebaek, Dinamarca (julho 2013) e Plurivocality – Visual Arts and Music in
Turkey, no Istanbul Modern, Istanbul, Turquia (julho 2014). A exposição Lygia Clark:
Uma Retrospectiva, sem catálogo, gerou uma série de visitas e negociações com o
Itaú Cultural / São Paulo, para a gravação de uma ação nas suas dependências
(set./out. 2012). A participação, como público, em CONVERSACcIÓN a dos voces
com Esther Ferrer y Bartolomé Ferrando, no Salão de Atos do IVAM – Instituto
Valenciano de Arte Moderna, no dia 08 de maio de 2015, oportunizou a
fundamentação em performance, através da experiência destes dois grandes
artistas

espanhóis,

gerando

registros

de

alguns

momentos,

que

estão

disponibilizados no meu canal no Youtube e integram o Playlist 2 feito para esta
tese. É relevante comentar que frequentei, como estudante, aulas de performance
com o professor Bartolomé Ferrando, na Facultad de Bellas Artes da UPV –
Universidade Politécnica de Valencia, Valencia, Espanha. O que é e se apresentam
nesta pesquisa em capítulos independentes, mas conectáveis, onde questões,
ações e trabalhos de diferentes períodos transitam, se misturam, inclusive em
conversas com meus pares: artistas, professores e colaboradores e, se desdobram
em novos trabalhos, evidenciando uma pesquisa aberta, rizomática e em
ziguezague.
Dissertações de Mestrado da ECA/USP, da UFRJ e teses de doutorado
recentes, produzidas no PPGAV e PPGMUS, do Instituto de Artes, UFRGS,
abordam questões relacionadas ao som. Cito duas: Em Entornos sonoros:
sonoridades e ordenamentos de Ulises Dardo FERRETTI (2011) que explica
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questões relativas à percepção (escuta) e apresenta o conceito de paisagem sonora,
propõe e realiza ações sonoras pela a cidade, mas não se ocupa da performance
em si. Na tese Assonâncias de Silêncios: Entre a palavra pênsil e a escuta
porosa’, Maria Raquel da Silva STOLF (2008) destaca pausas, silêncios entre ruídos
cotidianos e estabelece relações dessas questões com a palavra.
Nesta investigação, o som é tratado como uma manifestação do mundo
físico, que surge com a vibração da matéria, que pode ser moldável e, portanto,
esculpido. O material sonoro trabalhado é encontrado na natureza e no polifônico
espaço urbano (conceito de paisagem sonora); produzido na manipulação de
objetos (obras de arte e controladores de sons eletrônicos como em Selva de Metal),
no uso de procedimentos variados (peça sonora ERRAGEM, no mashup Barulho
para Facebook e na colagem de samples e gravações de campo na
videoperformance Soro Nostrum); construído com o uso de instrumentos musicais
convencionais (Instant Band: Shp s Clr), pós-produzido com tecnologias mistas, ou
seja, em baixa e alta fidelidade (lo-hifi).
A voz é referenciada no pensamento de Zumthor (2007) que a entende
como uma coisa, que possui materialidade. O ar é seu combustível e por subverter
e/ou romper com “a clausula do corpo. [... já que] atravessa o limite do corpo sem
rompê-lo; ela significa o lugar de um sujeito que não se reduz à localização pessoal.
Nesse sentido, a voz desaloja o homem do seu corpo. [...] Ao mesmo tempo me
revela um limite e me libera dele” (Zumthor, 2007:83). Além de estar ligada às
questões de sociabilidade – a voz nos acompanha, cria ritornelos – conceito
apresentado por Gilles Deleuze e Felix Guattari, em Mil Platôs 4 e tratado no artigo
escrito sobre o processo de criação da peça sonora Selva de Metal, disponível, na
tese em Bônus. A “voz implica ouvido” e nossa percepção espacial é realizada com
maior alcance por nosso ´aparato timpânico´, conforme explica Zumthor
“O ouvido, com efeito, capta diretamente o espaço ao redor, o que vem de
trás quanto o que está na frente. A visão também capta, certamente, um
espaço; mas um espaço orientado e cuja orientação exige movimentos
particulares do corpo. É por isso que o corpo, pela audição, está presente
em si mesmo, uma presença não somente espacial, mas íntima. Ouvindome eu me autocomunico”. (ZUMTHOR, 2007:87)

A presença, a experiência e a ressonância do corpo, na minha produção
artística, se manifestam através da voz (falada, cantada, processada) e dos eventos
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sonoros com os quais meu corpo se relaciona (escuta, capta, produz), no tempo, no
espaço e em deslocamento.
A fim de desenvolver parte do trabalho com maior independência e dialogar
com mais igualdade com meus colaboradores, tenho buscado conhecimento e
instrumentalização no campo da Música e Tecnologia. Durante o doutorado, este
conhecimento se deu nos laboratórios do CME – Centro de Música Eletrônica, do
PPGMUS – Programa de Pós-Graduação em Música/Instituto de Artes/UFRGS, com
as aulas de pós-produção sonora, exploração de equipamentos e recursos dos
softwares de edição, ministradas pelo Prof. Dr. Eloy Fritsch que, também, foi
responsável pela apresentação de fundamentação teórica sobre Arte Sonora e
Música Eletrônica, como a Dissertação de Mestrado em Música da, então, Doutora e
compositora paulistana Lilian Campesato: Arte Sonora: Uma metamorfose das
Musas (USP, 2007) e o livro Música Eletrônica: Uma Introdução Ilustrada (2008), de
sua autoria, que integra as referências bibliográficas. Em Valencia, Espanha,
frequentei o Taller de Micrófonos com o artista sonoro espanhol, Edu Comelles,
onde crei um kit de microfonia (microfone de contato e omnidirecionais estéreo), em
março de 2015, material usado na criação da performance Experimento Zinabre.
Ao trabalhar com o som, destaco questões de duração nas Artes Visuais,
nas variações: tempo passageiro – instantâneo, simultâneo, desconectado,
transposto, em movimento, proporcionado pelas mídias móveis digitais e arquivos
audiovisuais; tempo do erro que define, ou não, recomeços; tempo da memória
(Bergson) que coexiste em diversos planos, permite historicização e atualização.
Faço uso do conceito de paisagem sonora (Murray Schafer e equipe WSP),
através de capturas (gravações de campo), escutas diretas e ações de anotar o que
percebo em determinado contexto, para posterior criação de textos, que podem virar
letras de música (lyrics) e ou material para uso com voz em performance.
Para desenvolver a pesquisa, adotei o método ERRAGEM – uma palavra
encontrada num percurso no espaço urbano, que virou conceito. Como uma
variação da errância, que Francesco Careri (2013) explica na história da origem
humana, pela sucessão de erros e o castigo divino do andar sem rumo e que, Solnit
(2000), descreve como pratica, associada aos movimentos do pós-segunda guerra
mundial, como a contracultura e as subculturas. ERRAGEM procura atualizar estas
questões sobre tempo, espaço em movimento e erro. O método tem as viagens e a
caminhada como prática de estúdio. Através do conceito e metodologia ERRAGEM
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– errar para pequenos formatos, para pequenas ações, articulei minha produção
artística relativa a essa pesquisa e a sua difusão, para que acontecessem em
deslocamento. Para tal, adotei procedimentos variados que me permitiram criar
novos trabalhos à medida que os anteriores eram apresentados. Erragem também é
um modo de saltar no passado, para acessar e acionar memórias.
A produção artística que faz parte da pesquisa foi construída com/em
viagens. Iniciou em meio a um convite: apresentar performances sônicas em três
programas de rádio. A partir desse trabalho, um dos procedimentos usados para dar
continuidade à pesquisa e a sua difusão foi a produção de um artigo e sua inscrição
em conferência internacional na área da Filosofia. Ao ser aceito, busquei os meios
para realizar a viagem, fiz a comunicação e criei um novo trabalho na cidade em
questão. Em seguida, escrevi sobre o novo trabalho e o inscrevi noutro evento. Com
isso, outro trabalho se realizou e assim, fui construindo uma rede de viagens, ações
e comunicações. A produção de artigos e resumos sobre o processo de criação
destes trabalhos possibilitou o transito dos mesmos, por diversas cidades e a
validação do trabalho em universidades nacionais e internacionais, o que me fez
pensar em estratégias de apresentação.
Apesar

de

heterogêneos,

diferentes

entre

si,

concebidos

com

procedimentos, tempos diferentes e realizados em lugares específicos (in-situ) e, por
conta disso, na sua maioria, foram orientados para vídeo e áudio, os dez trabalhos
que compõem a tese, foram agrupados em dois formatos-conceito: Guias acústicos
e Instant Bands.
As cidades onde as performances aconteceram, foram: Porto Alegre e São
Paulo (Brasil), Lisboa (Portugal), Berlim (Alemanha), Valencia, Menorca, Ibiza, La
Formentera e Tarifa (Espanha). Os lugares foram encontrados em percursos reais e
virtuais.
A difusão dos trabalhos se deu de diferentes modos: apresentados em
circuitos sem tradição na veiculação da arte, como os diversos lugares onde meus
trabalhos são disponibilizados: blog pessoal, sites de relacionamento, canais em
sites de difusão de áudio, vídeo e foto. Bem como, em diferentes mídias, como:
programas de radio (São Paulo, Cuenca/ES, Lisboa, Berlim, Krakovia), transmissão
simultânea, via Internet (livestream entre Valencia e São Paulo), comunicações de
artigo com o processo de criação dos trabalhos discutidos em conferencias e
encontros de artes visuais, filosofia e arte sonora e ou, publicados em anais,
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revistas,

livros

e

sites

(Lisboa/Portugal,

Juiz

de

Fora/MG,

Vitória/ES,

Istanbul/Turquia, Osaka/Japão, Paris/França, São Paulo, Porto Alegre), bem como
em exposições e mostras coletivas e festivais (Novo Hamburgo/RS, Porto Alegre,
São Paulo, Campinas/SP, Rio de Janeiro, Valencia).
Perguntas da tese:
COMO performar o (material) sônico em artes visuais? E, quando uma
performance se torna sônica?
Através

do

método

/

conceito

operatório,

comprometido

com

os

deslocamentos no espaço real (caminhada), na estratégia das viagens, para o
encontro, captação de material sonoro e visual e manipulação desse material,
através dos novos recursos audiovisuais digitais, dos percursos em ziguezague no
espaço virtual, na presença do corpo, através da voz.
QUANDO o trabalho se dá?
A performance acontece apenas no espaço onde é realizada? O trabalho só
é trabalho quando apresentado como vídeo, peça sonora, instalação, separado do
contexto onde foi criado? Quando uma ação é criada para/com registro em uma
mídia móvel (conceito de performatividade), num modo básico, parcimonioso,
instantâneo? Como ações em aberto na cidade, criadas em caminhada pelas ruas e
outros espaços, com coleta visual e sonora (selfies, gravações de campo e ações
com voz na paisagem), quando permanecem inacabadas..., são compartilhadas sem
tratamento e edição, em canais de sites na Internet?
Quando há procedimentos de manipulação e de edição destes materiais,
isso não se desdobra como uma ação? Todas as fases do processo de criação são
relevantes e compõem as performances?
Ao ser apresentado em espaços convencionais da arte (galeria, museu,
casas de cultura e espaços universitários), na sua difusão: quando ´dou voz´ aos
trabalhos, os apresento em outras cidades (conferencias / conversa performada /
aulas-palestra)? E ou, no transito entre todas essas situações...?
Na questão das colaborações e da pluriautoria em trabalhos de Artes
Visuais, quando a autoria dos trabalhos é dividida com outros artistas
(colaborações)? Quando há independência na ação dos colaboradores, quando o
trabalho oscila e ziguezagueia entre categorias, se ancora em outros campos, cria
trânsitos sem função específica, utiliza elementos, ferramentas e procedimentos de
outras áreas? Quando são ativados documentos de outros tempos / espaços?
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A tese está composta de três momentos: Salto no passado-memorial das
ações propulsoras, Lado A e Lado B, além de documentos disponibilizados em
bônus, extras.

Na sequencia das referências bibliográficas e referencias

complementares, encontram-se elencadas as referências videográficas e sonoras
da tese, que se apresentam no formato Playlist 1 – Salto no passado-memorial
das ações propulsoras e Playlist 2 – Lado A acompanhados de outros endereços
indicados na Internet. Toda a produção artística desenvolvida durante a pesquisa
encontra-se em Playlist 3 – Lado B. As três playlists foram produzidas no meu
canal

do

Youtube

e

estão

disponibilizadas,

de

modo

público,

em:

https://www.youtube.com/user/marionveloz/playlists Os documentos sonoros, mais
longos e as peças sonoras encontram-se em sites de compartilhamento de música,
cujos endereços na Internet, também, estão indicados. As playlists são um modo de
ordenar os vídeos que já se encontravam disponíveis na Internet.
A escolha em nomear os capítulos e pontos da tese como Lado A (Aside) e
Lado B (Bside), Bônus e Extras, faz referência aos termos usados em mídias antigas
no campo da Música: o vinil e a fita cassete (K7). A partir dos anos 1920, Lado A e
Lado B designavam as duas faces dos discos de vinil e ambos tinham a mesma
importância. Por volta dos anos 1960, com o crescimento da indústria fonográfica, a
veiculação das músicas em rádios e a invenção da parada de sucessos, os Lado A
dos discos, passaram a conter músicas-hits, de ´audição fácil´ e com potencial de
venda. No Lado B, se dava o contrário, era onde ficavam as gravações
instrumentais, as músicas alternativas e sem ´apelo comercial´. Os termos
permaneceram os mesmos, nos anos 1980 e parte dos anos 1990, com a mídia
cassete, mas perdeu o sentido, no final dessa década, com a invenção dos Compact
Discs (CDs), que disponibilizavam todas as faixas num lado só. Com a veiculação
das músicas na Internet, a noção de lado perdeu o sentido em função da abertura
nos fluxos, mas o encanto e a surpresa de um BSide, se renova na linguagem e
noção de algo autoral, experimental e espontâneo. Bônus (Bonus track), num disco,
dizia respeito a uma faixa a mais.
Salto ao passado – memorial das ações propulsoras, traz o conceito de
memória de Bergson, apresentado por Gilles Deleuze no seu livro Bergsonismo e
comentários sobre o tema pela professora e pesquisadora em arte e tecnologia,
Maria Amélia Bulhões. Essas questões ativaram memórias distantes, discorrendo
sobre a produção em performance realizada por mim, Elaine Tedesco e Lucia Koch,
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entre outros artistas, em Porto Alegre, na segunda metade de 1980, quando ainda
éramos estudantes da graduação em Artes Visuais, no Instituto de Artes da UFRGS.
Essas possibilidades se abriram, a partir da nossa participação em duas oficinas:
Performance com Guto Lacaz (SP) e Videoarte com Simone Michelin (RS),
oferecidas pelo Departamento de Artes, em 1986 e 1987. Nesta parte da tese,
historicizo e destaco as manifestações sonoras trabalhadas em três performances
realizadas entre 1987-1988: Radiópera, Mucosa e Salão Performance. As
performances tratam de pluriautoria, fusão de áreas, em especial, as artes visuais e
a música, da cultura pop, da ocupação de diversos espaços da cidade, como a
rádio, teatros e viagens à serra gaúcha, para a criação de vídeo e fotoperformances,
pois entendo que são fundamentais para o trabalho desenvolvido, hoje. Antes disso,
apresento o contexto histórico da performance no Brasil, seus antecedentes, através
da videoarte, sempre referenciando o trabalho desenvolvido por artistas mulheres.
As referências internacionais estão no pensamento de Allan Kaprow, nos primeiros
eventos Fluxus, nas instruções de Yoko Ono, nas pesquisas em vídeo e som de
Bruce Nauman, nas ações ruidosas no palco da banda de rock The Who, entre
outros.
No Lado A Durar no estúdio? Escrevo sobre o estúdio e é onde elaboro os
conceitos da tese. Aqui aparecem as novas questões sobre espaço, tempo e a
noção de lugar. É onde desenvolvo os conhecimentos desenvolvidos no Mestrado
em Design, com linha de pesquisa em Tecnologia e Arte, na Universidade Anhembi
Morumbi, em São Paulo (2009), cuja dissertação tratou das novas relações entre
corpo, vestimenta e espaço. Onde os artistas trabalham é chamado de estúdio (ou
ateliê), esse lugar é variável e se configura de forma heterogênea, já que depende
do que ele faz e como faz – das necessidades de cada trabalho, das operações e
procedimentos técnicos usados, do modo de vida e condições de cada artista, bem
como do contexto histórico e social em que este está inserido. Assim, o estúdio pode
ser sua própria casa, um lugar compartilhado com outras pessoas, um lugar
temporário (fábrica, castelo, chácara, maleta, estúdio de gravação de som), pode se
constituir em movimento, pode não ter um espaço real e se dar no espaço virtual ou
em mais de uma situação dessas.
Desenvolvo o conceito e método ERRAGEM, explico como o meu processo
de criação e o estúdio se dá em transito, em deslocamentos por espaços virtuais e
reais, para o encontro de lugares, elementos (coleção de livros, de lenços, obras de
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arte, garrafas, contêiner, terraços, equipamento urbano) e paisagens sonoras que se
tornam partes fundamentais na criação dos trabalhos, através da captação,
produção (textos construídos, percussão de objetos, figurinos, tecnologia instalada)
e para intervenção no espaço urbano. Estabeleço conversas com Miguel Molina e
com Guto Lacaz, onde discutimos a fragmentação dos cinco sentidos e das áreas.
Em Voz e outros Sons, é onde apresento definições de som, noção de ruído e
conceito de paisagem sonora. Descrevo experiências relevantes que associam o
corpo e o som, através de experiências realizadas por John Cage, do uso,
amplificação e presença da voz em performances.
O Lado B apresenta a produção artística desenvolvida durante a
investigação, que é composta de dez trabalhos heterogêneos, realizados entre
agosto de 2012 e junho de 2016. Nesse momento, desenvolvo os conceitos de
Guias Acústicos e Instant Bands, apresento o processo de criação dos trabalhos,
junto a fotos, desenhos e mapas de percursos, como o encontro da Travessa do
Fala-Só, do apartamento sem uso, cedido para a realização de Shape is Clear – a
criação dos ventos; do terraço desativado em prédio histórico no centro de Porto
Alegre, negociado para uso na performance Instant Band – Shp s clr, do
apartamento com terraço alugado para a noite de performances Accións en el Núvol,
com conexão/transmissão via Skype entre uma sala do CCSP – Centro Cultural São
Paulo, SP e Valencia, Espanha. Além das conversas com os artistas colaboradores,
referencias e curiosidades relevantes, outras imersões em cidades, ilhas, lugares
que me permitiram estar em contato com características visuais e sonoras únicas,
que instigaram a realização de ações em aberto e das performances sônicas.
Em Bônus, estão os documentos produzidos ao longo da pesquisa como:
artigos acadêmicos comunicados e ou publicados, desenhos de performances,
partituras, letras de música e textos usados em ações, releases e divulgação virtual
de algumas exposições, entre outros materiais. Extras traz os dois certificados de
participação, digitalizados, das oficinas de Performance e Videoarte, realizadas o
final dos anos 1980 que impulsionaram minha pesquisa prática e teórica em
performance.
A seguir, estão listados os dez trabalhos e indicados exposições, mostras,
publicações e comunicações correspondentes, realizadas:
Guias Acústicos (série de performances orientadas para áudio)
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0 – Apenas Sente-se + Erragem Fotografia cor. Peça sonora com colaboração de
Giancarlo Lorenci e Chico Machado. (São Paulo/Porto Alegre, 2012-2013).
1 – Selva de Metal. Peça sonora. (São Paulo/Porto Alegre, set., out de 2012).
2 – Em voz Alta na Travessa do Fala-Só Peça sonora com voz. (Lisboa, 22 jul., de
2013).
3 – A Ponte. Vídeo + peça sonora com vozes. Com Elaine Tedesco. (Berlim/Porto
Alegre, 2014)
4(*) – Shape is Clear I: A Criação dos Ventos Performance orientada para vídeo e
duas vozes. Com Liana Padilha (trilha sonora e voz) e Elaine Tedesco (câmera
principal). (Porto Alegre, jan., de 2014)
5 – Amor_Motor / Motor_ Amor Peças sonoras com voz e ruídos. Com Miguel
Molina Alarcón (Estúdio de som da UPV, Valencia, 23 jul., 2015).
6(*) – Soro Nostrum Performance orientada para vídeo e peça sonora (vários
lugares, Espanha, maio-setembro, 2015)
Instant Bands (série de performances orientadas para vídeo)
7 – Instant Band Shp s Clr II Com Itapa Rodrigues, Felipe Velia, Daniel Sasso, Pátio
Vazio Produções Cinematográficas, Artísticas e Culturais e diversos convidados.
(Terraço de prédio histórico / Galeria Mamute. Porto Alegre, 31 mar. de 2014).
8 (*) – Instant Band Alta Voz em Accións en el Núvol. Ação com transmissão ao vivo
(streaming). Com Bruno Mendonça, Seth Rossano, Jorge Alberto Cid, Josué Tello
(México), Laura Sôro (BR), Grupo Albastru de Performance de Valencia (Mario
Montoya, Lorena Izquierdo, Alba Gonzalez, Marie Tamarit) e convidados. (Sala de
Debates do piso Caio Graco no CCSP/SP e terraço em prédio de Valencia,
Espanha/São Paulo/Brasil, 11 jun. de 2015).
9 – Instant Band, pero esto no es Música performance no espaço público. Com
Seth Rossano (MEX), Carlos Llavata (ESP), Miguel Molina (ESP) e Veronica
Hernandez Menchara (MEX). (Valencia, Espanha, 28 jul., 2015).
10 – Experimento Zinabre. Com Giancarlo Lorenci. Mangue (Porto Alegre, 23 Mai,
de 2016).
(*) os trabalhos 4, 6 encontram-se num lugar de transição entre as duas
categorias. Criados em momentos distintos da investigação, são performances, que
contém peças sonoras trabalhadas, uma com vozes, outras com paisagens sonoras
de diversos lugares. Por conta disso, ficaram junto aos guias acústicos. O trabalho 8
foi uma Instant Band realizada em tempo real (ao vivo), para convidados e
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apresentada por streaming. Não foi orientada para áudio ou vídeo. Os documentos
audiovisuais são entendidos como registros da performance e não, a performance
em si.
A pesquisa em todas as suas etapas visa contribuir com as manifestações
sonoras nas Artes Visuais, ampliar as relações entre Artes Visuais, Música e
Tecnologia, bem como contribuir para o estudo e difusão das práticas performativas.
Na investigação, busquei referencias de trabalhos e publicações produzidos
por mulheres. As mulheres, por muito tempo, passaram à margem da História, em
especial, da Arte, tendo suas vozes ignoradas e ou suas criações e temáticas
desprezadas. Nesse sentido, correções em algumas citações que reforçam a escrita
e o pensamento baseados no gênero masculino, aparecem na fonte tachada,
seguida de nova palavra sugerida. Assim, como, na gramática, o uso de um X no
substantivo, visa à neutralidade de gêneros.
“Às vezes escrevo direto no meu laptop, (...). E ainda há os montes de
cadernos com seus conteúdos me chamando – confissões, revelações,
variações intermináveis do mesmo parágrafo – e pilhas de guardanapos
rabiscados com uma garatuja incompreensível. ” (PATTI SMITH, 2016 p.2)
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� salto ao passado
Em 2008, Laurie Anderson2 esteve no Brasil para apresentar a turnê
Homeland3 nas cidades de Porto Alegre e São Paulo. Segundo a artista, esse
trabalho foi composto por “um terço de política, um terço de música pura e um terço
de sonhos estranhos” (ANDERSON, 2008).
Assisti a primeira apresentação paulistana, que começou com uma fábula
baseada na comédia The Birds (Os pássaros) do dramaturgo grego Aristophanes.
Num palco iluminado e ambientado4 com pequenas lâmpadas suspensas por longos
cabos de luz e potes com velas acesas espalhadas pelo chão, Anderson, com seus
equipamentos eletrônicos, começou com uma música atmosférica, cadenciada,
permeada pela amostra de voz feminina lamentosa entre ruídos estridentes, que
remetiam a um coro de pássaros. Sobre a música, a artista narrou, em voz alta,
pausada, firme e misteriosa, The Beginning of Memory5 (O Começo da Memória) –
uma história que trata de espaço, tempo, corpo e memória, na qual diz:
Esta é uma história de um jogo antigo sobre pássaros chamado The Birds /
É uma história curta de antes do início do mundo / De um tempo em que
não havia superfície nenhuma na terra / Apenas ar e aves em todos os
lugares / Acontece que não havia lugar para pousar / Porque não havia terra
/ Então eles apenas circulavam ao redor e em volta / Porque isso era antes
do mundo começar / E o som era ensurdecedor / O canto dos pássaros
2

Artista estadunidense formada em História da Arte e Escultura, violinista, compositora e diretora de
filmes, pioneira da arte da performance. Desde os anos 1970, se dedica às apresentações multimídia,
que incluem música, tecnologia, instrumentos inventados, filme, linguagem, spoken word e poesia. As
apresentações de Homeland em São Paulo aconteceram nos dias 5 e 6 de setembro de 2008, no
teatro do Sesc Pinheiros. O álbum Homeland (cd/dvd) foi lançado dois anos depois. Segundo o
folheto da apresentação, esse que é o 10º álbum da sua discografia foi “criado e ensaiado durante a
turnê que também passou pela Europa e América do Norte”.
3 Homeland em inglês significa pátria, mas, de acordo com o folheto que acompanha o show,
produzido pelo SESC SP Pinheiros, também “remete ao Departamento de Segurança Interna dos
Estados Unidos criado depois dos eventos do 11 de setembro”.
4 A partir da ficha técnica: Aaron Copp assinou a iluminação e Willie Williams, a ambientação. A
direção de produção e supervisão de iluminação foi de Bill Berger. Claudia Engelhart foi a técnica de
som. Brad Hampton, o diretor da companhia e Jody Elff, o projeto de software. Anderson foi
acompanhada por Eyvind Kang na viola, Peter Scherer nos teclados e Skuli Sverrisson no
contrabaixo.A produção no Brasil foi de Branco Produções.
5 Tradução minha para O começo da Memória: “Here's a story from an ancient play about birds called
The Birds / And it's a short story from before the world began / From a time when there was no earth,
no land / Only air and birds everywhere / But the thing was there was no place to land / Because there
was no land / So they just circled around and around / Because this was before the world began /And
the sound was deafening / Songbirds were everywhere / Billions and billions and billions of birds / And
one of these birds was a lark and one day her father died / And this was a really big problem because
what should they do with the body? / There was no place to put the body because there was no earth /
And finally the lark had a solution / She decided to bury her father in the back of her own head / And
this was the beginning of memory / Because before this no one could remember a thing / They were
just constantly flying in circles / Constantly flying in huge circles”.

estava em todos os lugares / Bilhões e bilhões e bilhões de pássaros / Um
desses pássaros era uma cotovia e um dia seu pai morreu / E esse era um
problema muito grande porque o que eles deveriam fazer com o corpo? /
Não havia lugar para colocar o corpo porque não havia terra / Finalmente a
cotovia achou uma solução / Ela decidiu enterrar seu pai no fundo de sua
própria cabeça / E este foi o começo da memória / Porque antes disso
ninguém podia se lembrar de nada / Eles estavam constantemente voando
em círculos / Constantemente voando em enormes círculos. (ANDERSON,
2008).

O “sonho estranho” de Anderson nos instiga, nos faz ver e ouvir pássaros,
céu, mar e nos envolve na problemática da morte e do corpo que resta. Também
duramos ali e toda a nossa cultura. A imagem do pai que vira memória evoca
Cronos que, na mitologia grega6, personifica o tempo cronológico, da medida dos
corpos, dos acontecimentos únicos, progressivos e sequenciais: passado, presente
e futuro, sendo que “só o presente preenche o tempo, o passado e o futuro são duas
dimensões relativas ao presente no tempo [...]”, conforme explica Gilles Deleuze
(1974, p. 167). Outra noção de tempo da Grécia primitiva, que aparece na fábula de
Anderson, é a do tempo circular, contínuo, cíclico, sem começo nem fim, que se dá
em constantes e repetidos ciclos. Diferente da linearidade e da circularidade, a
noção de tempo do Aíon, que Gilles Deleuze (1974, p. 67) traz no livro Lógica do
Sentido, atualiza o tempo de Cronos, com sua linha do tempo desenrolada
subdividida ao infinito, em dois sentidos ao mesmo tempo, mas na sua forma vazia.
Para o filósofo (DELEUZE, 1974, p. 169), em Cronos, o presente absorve o passado
e o futuro, em Aíon, futuro e passado “insistem ou subsistem no tempo” e dividem o
presente a cada instante. E explica que é esse instante “sem espessura e sem
extensão que subdivide cada presente em passado e futuro”. Esse tempo é o das
intensidades, dos “acontecimentos-efeitos”, onde cada acontecimento acompanha
Aíon na sua extensão, se comunica com todos os outros, mas não o preenche.
No pensamento do filósofo Henri-Louis Bergson, apresentado por Deleuze
(2012, p. 43-44) no livro Bergsonismo (2012), a memória é duração e se divide em
memória-lembrança e memória-contração, que se interligam. Isso acontece por um
movimento que a cada “instante”, divide o “presente” que dura, em duas direções:
uma orientada e dilatada ao passado e outra, contraindo-se ao futuro. Deleuze
(2012) assim a explica:
Os gregos da Antiguidade entendiam o tempo a partir de três conceitos: khrónos (Cronos) – o tempo
em linha, sequencial, cronológico, dos limites, que pode ser medido; kairós – o tempo no seu modo
qualitativo, da oportunidade, das surpresas, do momento certo, do momento certo; aíôn – o tempo
que não pode ser medido, vivido na sua intensidade, a eternidade (KOHAN, 2004).
6
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[...] o passado jamais se constituiria se ele não coexistisse com o presente
do qual ele é o passado. O passado e o presente não designam dois
momentos sucessivos, mas dois elementos que coexistem: um que é o
presente e que não para de passar; o outro, que é passado e que não para
de ser, mas pelo qual todos os presentes passam. (DELEUZE, 2012, p. 50).

Para Bergson, as lembranças são virtuais, fazem parte do tempo subjetivo,
das vivencias e dos devires, por isso, não são conservadas no cérebro, que “está
por inteiro na linha de objetividade” (DELEUZE, 2012, p. 45).
Os conceitos de memória e lembrança são complexos, podem variar e se
contradizer, dependendo do autor, conforme explica Maria Amelia Bulhões:
Segundo muitos autores, a memória é utópica, não está em lugar nenhum,
é uma construção intelectual, seu local são as imagens [os sons, os cheiros,
os toques] que lhe dão existência. Segundo outros, entretanto, o indivíduo
leva em sua psique o lugar das lembranças onde a memória se constrói. E,
ainda que a memória seja uma construção, ela se faz a partir dessa
complexidade espacial que é o homem. De qualquer forma, todos são
unânimes em aceitar que os processos de rememoração necessitam para
se efetivarem de uma manifestação que pode ser de origem visual, olfativa
ou qualquer outra. Somente através dessa mediação sensorial podem ser
recuperadas as lembranças de determinado passado. (BULHÕES, 2011, p.
68-69).

Para a autora (2011, p. 69), “a memória é única e múltipla”, o que implica na
associação entre memória individual e memória coletiva. Na teoria da memória de
Bergson, segundo Deleuze (2012), as lembranças se conservam “na” duração. E a
duração não é sucessão, é múltipla, é coexistência de fluxos simultâneos e vários
níveis, tudo num tempo só. Assim, as lembranças se conservam em si mesmas, o
que cria a noção de um “passado em geral”, virtual, que “torna todos os passados
possíveis”. “É todo o nosso passado que coexiste com cada presente” (DELEUZE,
2012, p. 50) – presente entendido como “elemento ativo”, “puro devir, sempre fora
de si”.
Com isso, é preciso dar um salto e “se instalar” no passado. Para buscar
uma lembrança, “longe de recompor o sentido a partir de sons ouvidos e de imagens
associadas, instalamo-nos de súbito no elemento do sentido e, depois, em certa
região desse sentido” (DELEUZE, 2012, p. 48). As lembranças guardam algo das
regiões onde foram buscadas, mas sua atualização exige uma adaptação ao
presente, o que faz delas “algo de presente” (DELEUZE, 2012, p. 49).
Voltando à fábula de Laurie Anderson, entendo que a materialidade do “pai
enterrado no fundo da cabeça” – lugar do cérebro, da razão, não se alinha à filosofia
bergsoniana. Talvez, o melhor lugar para um pai-memória seria a nuvem.
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Assim, confiando na duração que “recolhe ao longo de sua rota os
acontecimentos da totalidade do mundo material [...]” (BERGSON apud DELEUZE,
2012, p. 72), na coexistência desse passado geral com o presente, sempre em
construção

e,

“considerando

que

o

indivíduo

realiza,

a

cada

momento,

reelaborações daquelas recordações que melhor lhe permitem estruturar o seu
presente, o passado refaz-se constantemente num devir de imagens [e sons]”
(BULHÕES, 2011, p. 69), dou o salto...

memorial das ações propulsoras
Comecei a trabalhar com performance na segunda metade dos anos 1980,
quando finalizava a graduação em Artes Plásticas – Bacharelado em Pintura,
orientada por Renato Heuser7, instigada por duas oficinas oferecidas aos
estudantes, numa iniciativa de Carlos Pasquetti8 que, naquele período, coordenava o
Departamento de Artes (Visuais) do Instituto de Artes – UFRGS. As modalidades
artísticas dessas oficinas eram a performance, em 1986, e o vídeo, em 19879,
ministradas, respectivamente, pelos artistas convidados, Guto Lacaz10 e Simone
Michelin11.
7

Renato Heuser se formou em pintura pelo Instituto de Artes da UFRGS e pela Universität der Künste
(UDK) em Berlim, Alemanha. Na metade de 1980, retornou a Porto Alegre, assumiu a disciplina de
pintura no Instituto de Artes, onde ficou até se aposentar em 2015. Extrovertido, falante, eloquente,
interessado em música e cultura pop, Heuser criou um método de ensino anárquico, próprio, onde
observações e avaliações não serviam apenas para a pintura, mas para a vida. Alinhando à pintura
abstrata, Heuser contava que pintava com música, dançando. Sua produção ainda inclui pintura de
figuras e vídeos da natureza. A plantação de hortas é sua paixão. Uma vez, contei a ele que, aos sete
anos, costumava varrer o jardim da casa onde morava. Arrastava pequenas folhas secas de um lado
para outro e observava os rastros que a vassoura e o ancinho deixavam na terra, mas minha
frustração era não poder fazer o mesmo com as nuvens. Heuser disse que eu já era uma pintora e
que meu primeiro pincel foi a vassoura. Meu trabalho de conclusão de curso em pintura partiu da
observação do movimento das nuvens no céu de Porto Alegre e do litoral norte gaúcho, traduzidas
em áreas, camadas, manchas e pontos de cor.
8 Carlos Pasquetti (RS) é artista, ex-integrante do Grupo Nervo Óptico, professor, graduado em
pintura pelo Instituto de Artes, UFRGS, pós-graduado em Master in Fine Arts pela SAIC – The School
of the Art Institute of Chicago, EUA (1981) e um dos fundadores do Grupo Nervo Óptico (1976). Sua
produção artística inclui desenhos, objetos, fotografia, cenografia e figurino, performances e filmes
(VELASCO, 2012).
9 Em 1987, o Departamento de Artes Plásticas (Visuais) já estava sob a coordenação do professor
Yeddo Tietze.
10 Guto Lacaz (SP) é artista multimídia (arquiteto, inventor, designer gráfico) e desenvolve trabalhos
em Design, ilustração, instalação, objetos e performances desde os anos 1980, entre elas,
Eletroperformance e Máquinas, além da criação de instalações que, no livro Performance como
Linguagem (1989), Renato Cohen chamou de 'cenotecnia eletrônica'.
11Simone Michelin (RS) é doutora em Artes Visuais (EBA/UFRJ; CAIIA-STAR/UK), com atuação
nessa área desde os anos 1980. Pertence à segunda geração da videoarte nacional, pioneira na arte
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Na década de 1980, a performance e a vídeoarte já tinham uma história e se
inventavam como linguagem, impulsionadas pelas realizações de artistas nas
décadas anteriores. Não cabe aqui contar essa história, mas apontar alguns
trabalhos realizados na década de 1970, onde artistas performaram para a câmera,
antes mesmo desta expressão ser usada e dar destaque aos áudios das gravações,
no que se refere à escolha de uma sonoridade (música, voz, ruído, paisagem sonora
e ou silencio) e suas contribuições para o trabalho.

i – agindo experimentalmente12 com o vídeo
Arlindo Machado (2007) conta que, nos anos 1970, os artistas brasileiros
dispunham dos mínimos recursos tecnológicos para a realização de trabalhos em
vídeo, mas enfrentavam dificuldades técnicas com a edição. As alternativas criadas
para evitar e ou lidar com essa etapa no trabalho, segundo o autor (2007, p. 22) era
editar “diretamente na câmera durante a gravação ou com lâmina de barbear e fita
adesiva posteriormente, ou ainda [concebendo] o trabalho num único plano
contínuo, tomado em tempo real”. Machado (2007, p. 21) explica que, na sua
maioria, os vídeos eram usados como “registro do gesto performático do artista”,
entendido como o uso mais básico do vídeo, que “confronta” a câmera e o corpo do
artista.
Alguns artistas encontravam nas redes públicas de televisão (TVs
Educativas e TV Cultura de São Paulo) o apoio para seus projetos. No Brasil, pelo
menos, desde os anos 1960, as TVs dispunham de equipamentos de gravação,
edição e difusão e estavam comprometidas com a criação de conteúdos culturais e
educativos. Fora do Brasil, na segunda metade dos anos 1950, um trabalho pioneiro
de pesquisa artística sonora e gráfica foi desenvolvido na emissora de rádio e TV
BBC – British Broadcasting Corporation (Corporação Britânica de Radiodifusão),
pela compositora Daphne Oram13. Oram criou e desenvolveu uma técnica de criação
eletrônica brasileira, onde investiga a natureza do espaço público, enfocando a convergência entre
Arte, Arquitetura, Ciência e Tecnologia.
12 Título criado a partir da frase de Anna Bella Geiger: “A única possibilidade da arte é ser
experimental, e a única condição do artista é, na verdade, agir experimentalmente” (GEIGER apud
MACHADO, 2007, p. 77).
13 Daphne Oram (1925-2003) era pianista, compositora musical, pioneira da música concreta e
eletrônica. Inicialmente, atuou como técnica de som nos estúdios da BBC. Em seguida, co-fundou os
Workshops Radiofônicos da BBC – laboratório de pesquisa e criação sonora. Além de ser a primeira
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de sons eletrônicos com sintetizadores (ópticos), conhecida como Oramics, que
consistia em desenhar sobre um conjunto de dez tiras de filme 35mm sintonizadas,
que cobria uma série de células fotoelétricas que, por sua vez, gerava uma carga
elétrica para controlar frequência, timbre, amplitude e duração do som.
Entre os trabalhos da intitulada “primeira geração do vídeo” no Brasil,
encontra-se M3X3 (1973), uma coreografia para vídeo da bailarina Analívia Cordeiro
que, segundo Machado (2007, p. 15) foi concebida para participação num festival de
Edimburgo e gravada pela TV Cultura de São Paulo. As imagens em preto e branco
apresentam os planos aéreos e frontais de um espaço dividido em áreas por linhas
interrompidas, desenho que também aparece nos figurinos, mimetizando corpos e
cenário. Os movimentos quebrados e mecanizados das bailarinas acompanham um
martelado metálico e repetitivo da trilha sonora.
Nessa década, as artistas Letícia Parente e Anna Bella Geiger criaram
ações especialmente para o vídeo, em colaboração com Jom Tob Azulay 14 que
possuía uma câmera de vídeo portátil e a disponibilizou para o uso das artistas.
Entre esses trabalhos estão Passagens 1 e 2, ambos de 1974, em preto e
branco, onde Anna Bella Geiger – vestida com roupas comuns: blusa, saia até o
joelho e sapato de salto – cria trajetos em diversas escadas, percorrendo-as de
diferentes modos: subindo lentamente, em diagonal, correndo. O estranhamento se
dá no espaço, pelo enquadramento da câmera, que cria um lugar nenhum e pelo
tempo e ações da artista que, em alguns momentos, junto com a câmera, explora
um único lugar, de diversos pontos. A repetição do ato de andar provoca o efeito em
loop (circuito circular). Em Passagens1, a câmera enquadra os pés e a parte inferior
do corpo da artista, que sobe escadas no interior de um prédio, em seguida, se
posiciona atrás da artista e a segue por escadarias no espaço público. Em
Passagens2, a câmera é fixa, sem dar mais informações sobre o entorno, enquadra
os degraus de uma ampla escadaria. Nesse espaço, a artista se desloca na vertical,
entrando e saindo de quadro pela horizontal, da esquerda para a direita, depois, em
diagonal, de um extremo a outro do quadro. Nos dois vídeos, o áudio aberto
mulher a coordenar um estúdio de música eletrônica, montou o seu próprio estúdio The Oramics
Studios for Electronic Composition na Tower Folly, em Kent, UK, onde se dedicou a experimentações
e inovações sonoras para instalações artísticas e teatro.
14 No começo dos anos 1970, por motivos políticos, o diplomata Jom Tob Azulay foi enviado a Los
Angeles, Estados Unidos para atuar como cônsul do Brasil. Em 1974, retornou ao Brasil, trazendo
uma câmera porta-pack ½ polegadas da Sony. Em 1975, Azulay criou a produtora A&B Productions
Ltd, onde atuou como cineasta. A sua produção inclui os documentários musicais Os Doces Bárbaros
(1977) e Corações a Mil (1981).
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descreve o entorno, primeiro, com o salto do sapato de Geiger no piso do prédio,
depois, pela paisagem sonora15 da cidade, com ruídos de moto, carros, pessoas
(assovios, gritos, conversas), animais e outros percutidos metálicos.
No uso do que chama de “imagem virtual”, desde os primeiros trabalhos,
Geiger (2007, p. 76) identifica a necessidade de mudanças na própria relação com a
forma do objeto. As mídias tecnológicas – vídeo, Super-8, fotografia – fizeram seu
trabalho assumir diversas formas e entre essas novas demandas estava a
“necessidade de uma ação performática”, mas a artista explica que sua presença
física é “mera intermediação para reiterar o sentido metafórico do acontecimento”.
Neste período, Geiger traz para os seus trabalhos, noções e ideias de outras
áreas, como a geografia humana e a linguística e explica:
Ao procurar apoio em outros modelos operativos, ao usar imagens
eletrônicas, não os considerei nem os considero como apenas fatores
externos, mas sim como fundamentais para poder dar conta desta outra
realidade, numa transformação que também considero de ordem ética e
estética. (GEIGER, 2007, p. 77)

Em sintonia com o contexto político e social brasileiro, Geiger adotou um
caráter irônico e político nos seus vídeos, que encontrou na música de outros
artistas os elementos para compor seus argumentos. O vídeo Local de Ação (1978)
apresenta cartas geográficas, mapa mundi, recortes da América Latina e a silhueta
da artista em ação, devorando pedaços do mapa, em meio à música Autobahn de
Kraftwerk – grupo alemão de música eletrônica criado naquela década. Em Mapas
Elementares I, II e III (1974-76)16, a artista desenha ao som de música latina e de
Chico Buarque. Para a criação de Mapas Elementares II, Geiger (2007, p. 78) conta
que “as palavras cantadas por Chico Buarque em Meu Caro Amigo como que
‘motivam’ os meus gestos, associando-as a minha performance”. Em vídeos como
Declaração em Retrato I e II (1974), Pedra: objeto de arte (1982) e Bureaucracy
(1982), a artista e seus colaboradores falam de modo pausado, articulado,
enfatizando as sílabas de palavras ou, como define a artista (2007, p. 78), “em tom
dramático”, de “modo panfletário”, “irônico”. Os temas abordados são a arte, a
burocracia e a ideologia.

15

Em inglês soundscape, conceito definido pelo compositor e ambientalista canadense R. Murray
Schafer e sua equipe no WSP – World Soundscape Project, de grande importância para esta
pesquisa, será descrito mais adiante.
16 Esses vídeos foram originalmente gravados por David Geiger.
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Em Pedra: objeto de arte, quatro mulheres aparecem sentadas ao redor de
uma mesinha, onde se encontram três pedras sobrepostas. Apontando para o
objeto, cada uma faz uma pergunta em português, que é traduzida simultaneamente
para a língua inglesa, por uma voz sobreposta ou em off17. O vídeo começa com o
som de uma buzina de carro, ruído que parece ter entrado no ambiente ao acaso. As
vozes sem amplificação não se destacam no espaço e ficam no mesmo plano do
chiado produzido pela mídia de gravação.
O trabalho de Letícia Parente também é pioneiro na videoarte e na
performance. No vídeo Preparação118 (1975), a ação se dá a partir de uma situação
ordinária – se pentear e se maquiar diante do espelho. No entanto, partes do seu
rosto são redesenhadas com maquiagem sobre uma base de adesivo colada nos
olhos e na boca, enquanto se ouve a paisagem sonora do lugar composta de ruídos
da mídia de gravação, eletrodoméstico, buzinas e conversas.
Outras artistas que trabalharam com mídias audiovisuais nas décadas de
1960 e 1970 aparecem reunidas no artigo: De musas a autoras: mulheres, arte e
tecnologia no Brasil, de Simone Osthoff (2010), que explica:
Ao trazer o tempo para o espaço das artes visuais, a vanguarda dessas
décadas geralmente acrescentava, àquelas considerações experimentais,
atitudes críticas com relação ao cinema comercial. Entre as artistas que
exploraram filme e vídeo no Rio de Janeiro, estavam: Lygia Pape, Anna
Bella Geiger, Iole de Freitas, Sônia Andrade, Miriam Danowsky, Letícia
Parente e Regina Vater (trabalhando nos EUA desde o início dos anos
1970); em São Paulo: Carmela Gross e Regina Silveira. As trajetórias
dessas artistas, similares às propostas conceituais de Lygia Clark, estão
enraizadas nas novas direções da arte nos anos 1960: de obras baseadas
no objeto às experiências centradas no corpo, do material ao imaterial e de
processos mais inflexíveis aos mais maleáveis. (OSTHOFF, 2010).

Apesar das dificuldades no acesso aos equipamentos e aos procedimentos
técnicos audiovisuais, os trabalhos com vídeo e outras tecnologias do período não
ficaram restritas aos artistas do Rio de Janeiro e de São Paulo.

17

A voz em off é emitida por quem não está presente, pode ter sido gravada ou apenas não aparecer
no campo de visão de um vídeo, um palco ou outro espaço.
18 Vídeo de 3:30´, câmera de Jom Tob Azulay, formato porta-pack ½ polegadas.
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ii – agindo experimentalmente
A musicista curitibana Jocy de Oliveira19, também mencionada no artigo de
Osthoff, é uma das pioneiras na composição de música de vanguarda e no incentivo
à música experimental e eletrônica, tendo organizado, em 1961, junto com o
maestro Eleazar de Carvalho, a 1ª Semana de Música Eletrônica no Brasil, no
Teatro Municipal do Rio de Janeiro e de São Paulo. O evento apresentou todas as
peças de Stockhausen, John Cage, Luciano Berio e György Ligeti, além de Henri
Pousseur e David Tudor, que estiveram presentes. Além disso, houve a estreia de
sua peça de teatro-música20 intitulada Apague meu Spotlight - um “drama eletrônico”
para 13 atores, entre eles, Fernanda Montenegro, Ítalo Rossi e Sergio Brito, como
bailarinos. A música de Luciano Berio foi especialmente criada para o projeto de
Jocy e os registros do evento foram destruídos pela censura da ditadura.
Como compositora, Jocy cria peças transdisciplinares que misturam música,
voz, texto, tecnologia, instalação interativa, teatro e ópera. Entre elas, está a trilogia
Inori à Prostituta Sagrada, Iludi Tempus e As Malibrans (2009), inspirada em Maria
Malibran (1808-1836), famosa cantora lírica francoespanhola que ganhou a
admiração de compositores como Donizetti, Bellini, Mendelssohn, Chopin e Liszt, os
quais compuseram músicas para ela cantar. A diva também se dedicou à obra de
Rossini. A opera contemporânea de Jocy, que apresenta o lado obscuro da diva que
morreu jovem foi coproduzida pelo Brasil e a Alemanha, apresentada nos dois
países e na Argentina.
Como se pode ver, as temáticas trabalhadas por Jocy estão relacionadas ao
feminino, à mitologia, à natureza, ao universo e aos rituais. De acordo com a

19

Jocy de Oliveira foi pianista solista dos principais compositores da música de vanguarda do século
XX, entre eles, John Cage, Luciano Berio, Stockhausen, Messiaen, passando por Stravinsky,
Xenakis. No livro Diálogo com Cartas (2014), editado pelo SESI SP, Jocy apresenta 112 cartas
trocadas entre ela e esses compositores ao longo da sua trajetória como solista, onde aparecem
pensamentos, fatos e o processo de criação de vários trabalhos, entre outras coisas.
20 Os termos teatro musical, teatro-música (Jocy de Oliveira), música cênica (Gilberto Mendes) se
aproximam do conceito de teatro instrumental, criado, em 1960, pelo compositor e maestro germanoargentino Mauricio Kagel (1931-2008), que em analogia às proposições dadaístas, introduziu o gesto,
o humor, a modificação de instrumentos musicais e o uso de outros elementos sonoros em seus
concertos. Heloísa de Araújo Valente, no seu livro Os cantos da voz: entre o ruído e o silencio (SP,
Annablume, 1999, p. 124), explica a diferença entre os conceitos: “tecnicamente falando, o teatro
musical pode ser encarado de maneiras distintas: como teatro musical e teatro instrumental. Aquilo
que Kagel normalmente designa sob o título de teatro musical refere-se, geralmente, à música vocal,
principalmente à ópera, enquanto teatro instrumental, como o próprio nome sugere, refere-se à
performance do músico instrumentista.
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Enciclopédia do Itaú Cultural (OLIVEIRA, 2017), para a artista, “a expressão sonora
se faz presente em todas as formas artísticas” e pretende, com sua obra, “reduzir as
fronteiras entre composição e execução, bem como flexibilizar os limites entre a
música, o teatro, as artes visuais, os textos e o vídeo, aproximando a arte à vida
cotidiana”.
Em Porto Alegre, o grupo Nervo Óptico (1976-78) reuniu jovens artistas
como Vera Chaves Barcellos, Carlos Pasquetti, Mara Álvares, Telmo Lannes, Clóvis
Dariano, Carlos Asp, Romanita Disconzi, entre outros, que, incomodados com o
mercado de arte e as rotulações ao trabalho artístico, redigiram um manifesto que
visava a abertura de ideias e caminhos, a tomada de consciência crítica e o
incentivo à participação do artista no contexto social (MANIFESTO NERVO
ÓPTICO21 apud CARVALHO, 2004). Alinhados conceitualmente à arte Dada, povera
e conceitual, esses artistas criaram happenings, intervenções no espaço urbano e
em meio à natureza, ações para fotografia, vídeo, filme, produção de objetos e
documentos impressos.
Os artistas do Nervo Óptico tiveram formações variadas. Vera Chaves
Barcellos se iniciou na arte pela música. Desde pequena, desejou ser musicista
virtuosa e, dos sete aos vinte anos de idade, estudou piano, “pelo menos cinco
horas por dia, todos os dias” (BARCELLOS apud SOULAGES, 2009). No livro Vera
Chaves Barcellos Obras Incompletas (2009, p. 28), o desvio da música para as artes
visuais é explicado por um rigor na disciplina e pela necessidade de um tipo de
concentração que a música praticada naqueles anos 1950, exigia. Barcellos
encontrou nas artes visuais um lugar de expressão para a sua dispersão, explorando
o desenho, a pintura, a gravura e outras mídias, como a fotografia e o vídeo.
O pensamento e as ações do Nervo Óptico reverberaram pelo Instituto de
Artes nos anos 1980, quando alguns artistas do grupo compuseram o corpo docente
nos cursos de graduação, passaram pela coordenação do Departamento de Artes
(Visuais) e pela direção do Instituto de Artes, renovando uma série de protocolos,
estruturando a pesquisa científica em arte, orientando trabalhos e animando a
geração 80 de estudantes das artes visuais. O incentivo à criação artística, por meio

21

O Manifesto foi redigido em dezembro de 1976 e deu nome à exposição-Manifesto que aconteceu
no MARGS nos dias 9 e 10 de dezembro daquele ano e, posteriormente, publicado no Boletim
Informativo do MARGS n.4, ano 2 (de janeiro a abril de 1977), p.12-13 .
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de novas linguagens e tecnologias, também marcou esse período, como veremos
mais adiante.
As pintoras Romanita Disconzi e Mara Alvares se interessavam por
“materiais pobres”, por “fatos simples do cotidiano” e no “gesto humano que modifica
paisagens”

22

e, encontraram na mistura de técnicas como a performance, fotografia

e videoarte, as possibilidades de expressar estas questões. Sobre isso, Mara
Alvares23 explica que a pintura é o seu ponto de referência. É a partir dela que sai,
volta e faz sua reflexão. Antes da formação em Artes Plásticas – Pintura, pelo
Instituto de Artes, Alvares estudou ballet clássico, dança contemporânea e fez
cursos com bailarinos e coreógrafos influentes como Ilse Simon, Lane Dale e a
alemã Susanne Linke, integrante do Tanztheater, junto com Pina Bausch e Reinhild
Hoffmann, entre outros. Entre 1979 e 1980, durante sua pós-graduação na SAIC –
The School of Art Institut of Chicago, nos EUA, a artista cursou fotografia com a
americana Joy (Joyce) Neimanas e performance com Tom (Thomas) Jaremba,
criador do Departamento de Performance na SAIC. A performance de Jaremba
estava vinculada à dança, mas incluía aos movimentos do corpo conversas, vídeo e
música.
Entre os trabalhos colaborativos de Alvares, destaco a exposição Porque
Sim: Fragmentos de Multimídia (1982) com Simone Michelin, Renato Heuser e
Heloisa Schneiders, que ainda contou com a participação de Carlos Pasquetti,
Fernando Limberger e Maria Helena Lopes e reuniu instalação, videoperformance
(original em U-Matic, NTSC, Cor, 15 min., POA, 1982)24, camisetas e publicações no
Museu de Arte do Rio Grande do Sul.
Com o fim do Nervo Óptico, foi criado o Espaço N.O. – um centro alternativo
de cultura, sem fins lucrativos, localizado na galeria Chaves, no centro de Porto
Alegre, coordenado por Barcellos e Lannes (membros do grupo anterior) e outros
artistas, como Heloisa Schneiders, Karin Lambrecht, Simone Michelin, Regina Coeli,
Mario Röhnelt, Milton Kürtz, entre outros, e ainda uma rede de associados. Entre
22

Informações encontradas no Boletim Informativo do MARGS n.4, ano 2 (1977)p.12, que descrevem
a participação das artistas na Exposição-Manifesto (1976).
23 Depoimento encontrado a partir do trecho 2:15´ do documentário Pintura, da matéria à
representação - Mara Alvares - Parte 09 da Fundação Vera Chaves Barcellos, disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=2C6wORcmzzc Entre 1988 e 1990, Mara Alvares colaborou com o
projeto de investigação em video desenvolvido por Elaine Tedesco, criando ações para a câmera e,
como professora do Instituto de Artes e orientou o meu projeto de pesquisa e experimentação da
performance. Os dois projetos serão mencionados no final deste memorial.
24 Duas partes do vídeo, encontradas na web, estão disponibilizadas no Playlist 1 desta tese.
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1979 e 1982, eles promoveram debates sobre arte, produziram publicações, mostras
e ações que, de acordo com Ana Maria Albani de Carvalho (2004, p. 64), reuniram
“artistas visuais, teatrais, músicos, escritores, poetas e outros criadores, assim como
pessoas com atitudes abertas em relação aos fenômenos artísticos e culturais
contemporâneos”.
Nesse período, as atividades eram intensas, conectadas com o que
acontecia em outras cidades, inclusive, facilitando a vinda de artistas para a
realização de ações e exposições na cidade. Entre essas atividades, destaco a
exposição de Paulo Bruscky (1979), com filmes, arte postal e publicações; a
Intervenção Urbana do Grupo 3Nós3, com texto e luz em prédio público da cidade; o
curso O som nosso de cada dia (1979), ministrado pelo maestro Celso Loureiro
Chaves, que visava “desenvolver a criatividade pela experiência do som”; a
“atividade musical” – ação com sons urbanos, realizada pelo maestro e pela artista
plástica Carmen Moralles no espaço térreo da galeria Chaves, bem como as
performances do Grupo Sentido do Corpo, dirigidas pelo artista plástico Carlos
Wladimirsky.
Em Recife, Paulo Bruscky já protagonizava ações e intervenções em
espaços não convencionais da arte, como o jornal, a rádio, os estabelecimentos
comerciais, os correios, usando mídias alternativas, como cartões postais e
tecnologias do período, como as máquinas Xerox e de fax e, a partir disso,
estabelecia uma rede de comunicação com outros artistas. Bruscky (2011, p. 38-39)
conta que trabalhou com poesia sonora e áudio arte, com um catálogo gravado em
fita k7 com o trabalho de vários artistas que fazia parte da sua Arte Correio. Esses
trabalhos foram apresentados na Rádio Pamplona da Espanha, na Rádio Clube de
Pernambuco (1978-1979) e em “eventos sonoros internacionais” organizados por ele
em Pernambuco. Numa dessas apresentações em rádio, ao vivo, Bruscky (2011, p.
38-39) disse: áudio pela rádio e como num jogo de trava línguas improvisado,
emendou Rá(u)dio art. Outra poesia sonora criada por Bruscky foi “SoneTreMG –
soneto com trem”.
Na virada da década de 1979 - 1980, o grupo 3Nós3 – composto pelos
artistas Hudinilson Jr., Mario Ramiro25 e Rafael França – realizou várias ações no

25

Mario Ramiro é artista multimídia, ex-integrante do grupo de intervenções urbanas 3NÓS3. Sua
produção reúne intervenções urbanas, redes telecomunicativas, esculturas, instalações, fotografia e
arte sonora. É mestre em fotografia e novas mídias pela Escola Superior de Arte e Mídia de Colônia,
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espaço público de São Paulo. Entre suas emblemáticas intervenções, está o
ensacamento de estátuas da cidade com o posterior telefonema à imprensa local,
informando o ocorrido, fazendo o trabalho viralizar em notícias e imagens. O
mapeamento das estátuas, o percurso pela cidade, o uso de material ordinário,
como sacos plásticos para lixo e a mídia telefone público (orelhão), de onde a
informação foi dada em voz anônima (ação planejada pelos artistas) às redações de
jornais, mesclam geografia urbana, poética, ativismo político e midiático.

iii – agindo...
Todo esse trabalho foi relevante para o desenvolvimento da performance no
Brasil na década de 1980 que, além da pratica e difusão, começou a ser investigada
como linguagem e historiografada, em especial, pelo diretor teatral, performer e
professor pesquisador Renato Cohen. Além de criar performances em espaços
alternativos da cidade, como o clube noturno Madame Satã e o Sesc Fábrica
Pompéia, Cohen publicou, em 1989, o seu primeiro livro sobre o assunto:
Performance como Linguagem que, além de um panorama internacional, reuniu
artistas envolvidos com a performance, a partir de campos diversos como as artes
visuais, o teatro26, a poesia e a música, sobretudo de São Paulo. Entre os artistas
visuais, estavam Guto Lacaz27, Ivald Granato, Otavio Donasci e José Aguillar.
No Brasil dos anos 1980, os novos meios tecnológicos ainda não estavam
presentes no nosso cotidiano, como descreve Lucio Agra:
Influenciados pela televisão, os anos 1980 foi um período de expectativas.
Computadores já existiam, mas suas rotinas operacionais (particularmente
após a popularização dos sistemas de computadores domésticos baseados
em interfaces que eram ostensivamente compreensíveis para um leigo),
implodiram todo um processo que anteriormente ocorreu por meios
tradicionais. O ambiente (...) tem muito a ver com este tipo de "tempo vazio",
por assim dizer, um momento que parecia exigir uma nova tecnologia ainda
era, no entanto, tarde em chegar. Talvez a imagem principal / signo dos
anos 80 seja verdadeiramente videográfica (AGRA, 2004, p. 56).

na Alemanha e doutor em artes visuais pela Universidade de São Paulo, onde trabalha como
professor da Escola de Comunicações e Artes. Ramiro coorientou este projeto.
26 Para saber mais, pesquisar o livro A Ka: Sombra da Alma - Performance e Xamanismo no
Espetáculo de Renato Cohen de Samira Souza Brandão Borovik (2013), que apresenta o processo
de criação do espetáculo Ka - Cena Zaum do poeta futurista russo Vélimir Khlébnikov, dirigida por
Cohen em 1998, com alunos do curso de Artes Cênicas da Unicamp. Editora AnnaBlume, 2013.
27 O pensamento e o trabalho de Lacaz aparecem noutros pontos desta pesquisa.
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Donasci juntou corpo e vídeo (máquina) para criar as videocriaturas28 –
monitores de tevê acoplados ao corpo de pessoas, com transmissão de vídeos. O
poeta e pintor José Roberto Aguilar criou a Banda Performática em novembro de
1980, com Arnaldo Antunes, Paulo Miklos, Lanny Gordin, Go, Noris e Lenira para
fazer uma música influenciada pelo movimento punk, misturada à “poesia, pintura,
teatro e circo” (BATISTA, 2010, p. 1). Batista (2010) conta que o primeiro show da
banda, intitulado Concerto para luvas de boxe, aconteceu na Pinacoteca de São
Paulo e contou com pianos de cauda, cítara, violino, dois extintores de incêndio com
carga de pó químico usados por Antunes e Vania Passos. E, ainda, quatro letras de
isopor, com três metros de altura, formando a palavra ARTE, que foram destruídas
por Aguilar com uma espada de samurai. Na plateia, amigos do grupo, acionados
por Miklos, tocaram vários instrumentos, enquanto o público corria para fora, para
fugir do pó dos extintores. A banda também se apresentou no Sesc Pompéia, onde
Renato Cohen fazia a programação cultural, em universidades e no clube Madame
Satã. Os shows reuniam pintura de tela ao vivo, poesia em spoken word, gritos e
palavras de ordem, entre outras ações nonsense como “Antunes penteando discos
de vinis, carregava pilhas de livros” (PETRARCA, 2005). Em 1982, gravaram o
álbum Aguilar e a Banda Performática, com nove músicas, entre elas, Você
escolheu errado seu super-herói, produzido pelo músico Belchior. No mesmo ano,
Arnaldo Antunes e Paulo Miklos deixaram a banda para formar a banda de rock
Titãs. Aguilar remontou a banda com outros integrantes, criaram a ópera rock
Macunaíma Performática e, pouco depois desapareceram. Nos anos 2000, a Banda
Performática retornou com nova formação, para a gravação de mais um disco.
Em 1980, no Rio de Janeiro, Marcia X29 (1959-2005), ainda estudante da
Escola de Artes Visuais Parque Lage (RJ) e sob o nome Márcia Pinheiro, iniciava
seu percurso em performance com Cozinharte – trabalho em colaboração com o
grupo Cuidado Louças, apresentada no 3º Salão Nacional de Artes Plásticas, com o
qual ganhou o Prêmio Viagem ao País. Entre as performances realizadas por MX, a
partir de 1985, em colaboração com o poeta Alex Hamburger, destaco uma
28

Rosangella Leote (2008) conta que, antes de videocriaturas, Donasci as chamava de videoteatro.
Numa revisão e atualização de terminologias nessa área, a artista propõe o uso de
tecnoperformances, aos “trabalhos performáticos realizados por meio de interfaces tecnológicas de
qualquer natureza” (LEOTE, 2008 p.52).
29 Trechos retirados do site da artista, em biografia e textos escritos pela artista como: Marcia por
Marcia. Disponível em: http://marciax.art.br/mxText.asp?sMenu=5&sText=3. Acesso em: 10 de Abr.
de 2017.
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intervenção não autorizada que os dois artistas fizeram no palco da Sala Cecília
Meireles, no Rio de Janeiro, por ocasião do evento dedicado à obra de John Cage,
com a presença do próprio30 e uma audiência composta de artistas brasileiros do
cinema, da poesia e da música, como “Cacá Diegues, Caetano Veloso, Waly
Salomão, Chacal”, conforme relata Hamburger em entrevista para Bianca Tinoco
(2016). A ação, inicialmente, intitulada Tricyc(l)age e, depois, Tricyc(l)age – Musica
para 2 velocípedes e pianos (1986), consistiu em subir no palco, pedalando dois
velocípedes infantis – um deles, por defeito no seu mecanismo, produzia ruídos – e
exibir um cartaz que dizia: “ser serrote não é defeito, defeito é viver serrando”,
enquanto Jocy de Oliveira executava, no piano de cauda, a peça sonora Winter
Music (1957) de Cage, peça com partitura de vinte páginas que podem ser lidas
inteiras ou em partes e pode variar de 1 a 20 pianistas. Segundo Barber (1985), a
peça tem dinâmica livre, duração dos sons livre, permite sobreposições e livre
interpretação – contexto flexível, propício para as sobreposições no espaço,
promovidas pela dupla MX&AH.

iv – da terra pro ar
Em 1986, eu desenvolvia um trabalho em pintura com técnicas adotadas no
final dos anos 1940 e 1960 por artistas como Jackson Pollock e Helen
Frankenthaler, a action painting. Como o nome diz, a técnica, com base na ação,
consistia no deslocamento das telas para o chão e no posicionamento do artista
dentro do espaço pictórico, situação que mudava a perspectiva e envolvia todo o
corpo no ato de pintar. Nisso, a tela ´crescia´ para todos os lados e exigia giros e
gestos amplos. Como pigmento, eu usava matéria orgânica (terra vegetal, argilas,
areia e pó de cinzas) recolhida em terrenos baldios da cidade, que era misturada a
um selador acrílico transparente e fosco. A mistura era trabalhada com as mãos
diretamente sobre as telas sem o auxílio de pincéis e extensores. Os títulos das
obras eram dados antes do começo da pintura, selecionados em revistas de
geografia, de viagens de exploração, livros de literatura, e faziam referência a
30

John Cage esteve no Brasil para participar da 18ª Bienal de São Paulo (1985), com curadoria
inovadora de Sheila Leirner que, pela primeira vez, em 34 anos de história, integrou a música à
mostra de artes. A cantora Anna Maria Kieffer, diretora musical dessa bienal, criou uma programação
com músicos, poetas e compositores. A partir disso, Cage viajou ao Rio de Janeiro para acompanhar
o evento e a apresentação de Jocy de Oliveira.
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lugares e a fenômenos da natureza. Depois do trabalho no chão, as grandes
pinturas abstratas e matéricas eram dispostas nas paredes, privilegiando a sua
verticalidade. O modo de apresentação ambientado, onde todas as pinturas se
conectavam, criava um novo espaço e produzia algumas narrativas31.
A importância do corpo dentro do espaço pictórico, no ato de pintar, nos
percursos pela cidade à procura de terrenos baldios e pigmentos naturais – situação
que estendia a rua na pintura, na verticalização da apresentação, associada à
escala humana, nas obras postas em relação, que acolhia o público e o convidava a
girar, só ficou clara, para mim, a partir do contato com a linguagem da performance.
Num primeiro momento, a performance ressignificou o meu trabalho em pintura,
depois, se tornou minha principal forma de expressão, apesar do meu modo de
pensar os trabalhos, sejam eles nas artes visuais (performance, fotografia), na
música e na literatura (poesia, líricos), ainda estar fundamentado na formação em
pintura, ou seja, ainda percebo as coisas, como camadas, áreas, pontos e manchas.
Através da performance, a importância da pintura-objeto migrou para o corpo
e as ações, borrando os limites entre arte e vida, como: pintar mãos e pés,
caminhar, deitar sobre galhos, falar, cochichar, cantar...
No final dos anos 1950, as ações da vida diária já haviam instigado o pintor
Allan Kaprow (2006) que, sensível às novas necessidades do período e baseado no
legado deixado pelo pintor Jackson Pollock, fez a seguinte convocação:
[...] temos de passar a nos preocupar com o espaço e os objetos da nossa
vida cotidiana, e até mesmo a ficar fascinados por eles, sejam nossos
corpos, roupas e quartos, ou se necessário, a vastidão da Rua 42. Não
satisfeitos com a sugestão, por meio da pintura, de nossos outros sentidos,
devemos utilizar a substância específica da visão, do som, dos movimentos,
das pessoas, dos odores, do tato. Objetos de todos os tipos são materiais
para a nova arte: tinta, cadeiras, comida, luzes elétricas e néon, fumaça,
água, meias velhas, um cachorro, filmes, mil outras coisas que serão
descobertas pela geração atual de artistas” (KAPROW, 2006, p. 44)

Nesse período (1957 – 1958), Kaprow teve aulas de composição e música
experimental com John Cage na New School for Social Research, atual, The New
School University, em Nova Iorque. Ele “se aproximou de Cage porque havia
começado a introduzir sons em seus “ambientes” e tinha problemas na hora de
estabelecer relações entre elementos visuais, táteis e sonoros” (SARMIENTO, 2012,
Várias pinturas foram apresentadas na exposição individual Mundo Flutuante no MARGS – Museu
de Arte do Rio Grande do Sul, de 12 de Set. a 08 de Out. de 1989. O texto de apresentação da
exposição foi de Karin Lambrecht. Os trabalhos foram selecionados no II Salão nacional de Artes
Plásticas de Pelotas, Pelotas, RS.
31

43

p. 26). As aulas de Cage foram determinantes para a realização das action-collages
e também do que chamou de happenings. As instruções para a criação dos
happenings How To make a Happening, gravadas na voz do artista, foram lançadas
em álbum (vinil), em 1966. Sua produção artística problematizou os fundamentos da
arte, com a criação da estética da Nonart, os conceitos de A-arte (Un-art) e a-artista
(The Education of the Un-Artist) e se dedicou a ações em ambientes (environments),
aos eventos privados com colaboradores, chamados de atividades (activities),
scores (pontuações, partitura), cujas ações foram ficando cada vez mais intimistas
(KAPROW, [s./d.]; NARDIM, 2011; BASBAUM, 2014).
Elaine Tedesco (2015, p. 1296), que também participou das oficinas de
performance e vídeo32, lembra que iniciamos nosso percurso na linguagem da
performance “considerando os princípios do que é performance segundo Lacaz –
interrelação entre ação, corpo, tempo, espaço e objetos”. Além disso, eu acrescento
a surpresa.
A novidade e o elemento surpresa, “cada vez mais difícil, depois de séculos
repletos de obras geniais, todas as quais surpreenderam a humanidade”
(MARINETTI; CANGIULLO, 2012, p. 78) foram trazidos pelo Futurismo e detalhados
no Manifesto Teatro da Surpresa (1921) por Filippo Tommaso Marinetti e Francesco
Cangiullo. De acordo com os artistas,
o Teatro da Surpresa contém: todas as psicoloucuras do music-hall futurista,
com a colaboração de ginastas, atletas, ilusionistas, excêntricos, [...] o Teatro
Sintético; um Teatro-diário do movimento futurista; um Teatro-galeria de arte;
recitais dinâmicos e resumidos de palavras em liberdade entremeadas pela
dança, palavras em liberdade dramatizadas; diálogos improvisados entre
instrumentos musicais (pianos, pianos e vozes humanas, improvisações
orquestradas). (MARINETTI; CANGIULLO, 2012, p. 79, tradução minha).

A provocação e o impacto que os futuristas esperavam causar com suas
ações não se restringiam ao espaço e ao tempo, desejavam sua reverberação
dentro dos teatros e fora, na cidade, durante a ação, depois, e em todos os outros
dias. John Cage, com a criação de Theatre Piece 30’, (1960) explica à Times33 que
32

Outros artistas que participaram da oficina de performance foram: Lucia Koch, Lorena Geisel, Paulo
Biurrum, Eduardo Verissimo, Octávio Schneider Neto, Gaudêncio Fidelis. Um pouco depois da
oficina, nos reunimos para criar um evento de performance, intitulado O dia P. Na ocasião, criamos
uma documentação com logotipo, apresentação, programação, sinopses das performances,
fotografias e biografias dos artistas, mas o evento não saiu do papel.
33 Matéria intitulada Anarchy with a Beat (Anarquia e Ritmo) por autor desconhecido (21 de março,
1960:46), traduzida para o espanhol por Pilar Vázquez, publicada no catálogo da exposição/concerto
Música Y Acción, realizada no Centro José Guerrero, entre outubro 2012 a janeiro de 2013, em
Granada, Espanha.
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“já não tem interesse em ‘expressar-se’. Não deseja ´melhorar em criação´. O novo
objetivo é surpreender, não só o público, mas também aos intérpretes e a ele
mesmo”.
Assim, pensando no que disse Lacaz (1986), que “na performance não há
limites, somente escolhas” e que o “performer escolhe com exagero, coloca sua
escolha em questão e questiona o público (sua relação com ele). Afirma e nega o
óbvio, frustra ou satisfaz, transgride. Faz de propósito mesmo”, realizei
performances solo, entre 1986 e 1990, das quais, destaco:
1) E Levesse Upa / Des E Levesse Cupa (16.06.1987) – performanceinstalação relacional que aconteceu numa das cabines do antigo elevador
pantográfico e no piso térreo do Instituto de Artes da UFRGS. O espaço interno do
elevador foi modificado com um bloco de espuma no chão, luz vermelha e flores
artificiais no teto, rádio portátil ligado, sintonizado em frequência AM, fotografias de
cantores da música pop brasileira (Leo Jaime e Lulu Santos) e retrato de Santo
Antônio colados nas paredes, folhagens naturais e laranjas (fruta) espalhadas pelo
chão. Nesse ambiente, operei o elevador como ascensorista – função inédita para
esse lugar –, conversando com os passageiros e lhes servindo suco de laranja. No
piso térreo, enquanto esperava os passageiros, cortava e espremia as laranjas para
fazer suco, sintonizava estações de rádio AM dentro da cabine e vaporizava perfume
barato.
A última ação consistiu em comer um cachorro quente do Rosário34
(comprado previamente), deitada no chão, manobrando os comandos do elevador
com os pés. Durante esse período, muitas pessoas ficaram constrangidas e se
recusaram a subir/descer comigo, optando pelo uso do outro elevador e das
escadas. Durante uma hora, intervim na arquitetura do Instituto de Artes e propus
experiências sinestésicas nos curtos trajetos. No mesmo dia, outras atividades
artísticas aconteceram no prédio, como a abertura da exposição coletiva Nome, com
os artistas Elaine Tedesco, Lorena Geisel, Rochele Costi, entre outros, na
Pinacoteca Barão de Santo Ângelo e o show da banda Graforreia Xilarmônica, no
oitavo andar.

34

Projeto de carrocinha para montagem e venda de lanches na rua (hoje chamado de food truck)
inaugurado neste mesmo ano, em Porto Alegre. Famoso pela variedade de ingredientes misturados
ao molho, pão e salsichas.
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O interesse pelo movimento e ruídos produzidos pelos elevadores foi
demonstrado por John Cage (2013), que descreve
gente entrando e saindo de elevadores e os elevadores andando de um
andar para outro: essa “informação” pode ativar circuitos que levam aos
nossos ouvidos uma concatenação de sons (música). Talvez você não
concordasse que o você ouviu era música (...)”. (CAGE, 2013, p. 33).

Os antigos elevadores do Instituto de Artes, com suas portas pantográficas –
grades articuladas, com mecanismo semelhante a um pantógrafo – ferramenta
usada para o desenho de escalas – produziam muito ruído aos serem manipuladas.
Em Elevesse Upa/..., a esses ruídos do elevador se somava as minhas conversas
com os usuários, o som da rádio AM e os demais ruídos produzidos no auditório,
nas salas de aula de música (no percurso por outros andares do prédio), pelas
pessoas que passavam pelo hall de entrada, no movimento da rua e muito mais.
2) Ambientação para um Romance (06.12.1988) – performance radiofônica
com texto, voz e curadoria musical – músicas selecionadas, organizadas em blocos,
que indicavam possíveis etapas de um romance, apresentada no programa Clube do
Ouvinte, na Rádio Ipanema FM de Porto Alegre.
Outras performances foram pluriautorais, em colaboração e coletivas35.
Com as artistas visuais Elaine Tedesco e Lucia Koch estabeleci uma
parceria baseada em interesses comuns na arte da performance36. Durante quatro
anos, em meio à nossa produção individual, atuamos como um coletivo de mulheres
que trabalhava com performance, explorando as questões próprias da linguagem de
forma aberta, experimental, poética e insólita.
O processo plural, colaborativo – quando todas são coautoras – resultou na
criação de performances ao vivo, com audiência, apresentadas em diversos espaços

35

Para
saber
mais
sobre
direitos
autorais
e
pluriautoria,
acessar:
https://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/cursos-programados/2014/derechos-de-autor-en-lagestion-universitaria/propiedad-intelectual-conceptos-basicos.pdf . Acesso em 14/04/2017.
36 Infelizmente, não há muitos registros desses trabalhos devido ao acesso restrito às mídias
audiovisuais que tínhamos naquele período. Em 1986-1987 conhecíamos poucas pessoas que
tinham uma câmera de vídeo em Porto Alegre. O tamanho e o peso dos equipamentos, muitas vezes,
inviabilizavam o seu transporte, por conta disso ou não, adotamos uma postura que privilegiava as
ações ao vivo (artistas e audiência vivenciando o momento juntos). Isso mudou em 1988, quando
uma câmera de vídeo foi comprada pelo Departamento de Artes do Instituto de Artes, viabilizando a
realização de diversos projetos em performance e videoarte. A partir disso, vieram as dificuldades
para a edição dos trabalhos e, então, a precariedade (perda dos arquivos pelo excesso de umidade
da cidade) e a obsolescência programada das mídias (dificuldade em transcodificar formatos antigos).
Apesar disso, de minha parte, mantenho um acervo com fotos, desenhos, textos e apontamentos das
ações, checklists, convites das performances e divulgação das mesmas na mídia impressa local.
Parte desse material foi usado para criar a fotomontagem que encerra esse memorial.
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da cidade (sala, teatro, rádio) e de ações orientadas para vídeo e fotografia, criadas
em estúdio, em espaços públicos e pequenas viagens. Um lugar recorrente foi a
cidade de São Francisco de Paula / Veraneio Hampel, onde a família Koch tinha
uma casa. Costumávamos subir a serra gaúcha de carro, em pequenos grupos, para
viver alguns dias, “em estado de performance”, equipadas com câmera fotográfica,
de vídeo, vestimentas e objetos que seriam misturados ao que se encontrava no
lugar.

Imagem 1 – Fotoperformance encenada com vestimentas produzidas e adereços criados pelas
artistas. São Francisco de Paula – região dos Campos de Cima da Serra, RS, 1987. Da esquerda
para direita: Marion Velasco, Richard John, João Guimarães e Lucia Koch. Foto digitalizada a partir
de filme positivo (slide/cromo) de Elaine Tedesco.

Nesses momentos, criamos, entre outras, ações, fotoperformances e vídeos,
como Whispering, que será descrito mais adiante.
Livre de categorias, transformamos nossas ideias em ações plurisensoriais:
visuais, sonoras, orais, gustativas, olfativas e táteis37. Para isso, além da seleção e
da manipulação de objetos, produtos e materiais, criamos objetos para o espaço,
figurinos e adornos para o corpo, além do design gráfico de convites e fotografias
para a divulgação das performances.
37

Nos apontamentos feitos no período, aparecem mais detalhes sobre estas ações, que não
mencionadas aqui, pela ênfase que a tese dá à questão sonora.
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Os recursos usados nas performances eram híbridos e, na medida do
possível, incluíam as tecnologias disponíveis no período, como câmeras de
fotografia e de vídeo, televisão, projetor de slides, teclado eletrônico, além de violão,
ventilador, luminária e lanterna.
Para desenhar os sons e os ruídos nas performances, escolhíamos músicas
inteiras, efeitos, ruídos (sonoros e visuais) e trechos de filmes (bandas sonoras e
imagens), mas, também, os compunhamos. Nesse caso, as experimentações
resultavam em conversas nonsenses, sussurros/cochichos e “gravações sonoras”,
como as tocadas em um teclado eletrônico a três e seis mãos. Os sons, os ruídos e
o silêncio eram pensados de acordo com as ações e, também, acionados entre elas.
Usando a linguagem do período, para “programar sintetizador, gerar timbres”
e, também, tocar instrumentos e operar o som ao vivo, contamos com a colaboração
dos músicos Eduardo Reck Miranda38, João Guimarães, Mauro Dahmer, Paulo
Campos, entre outros. Miranda, Guimarães e Dahmer eram estudantes nos cursos
de música do Instituto de Artes da UFRGS, nosso convívio e interesses em comum
resultaram na troca de conhecimento, cruzamento de pesquisas e produção
artística. Ao longo do período, além da música, realizamos trabalhos coletivos com
outros colegas das artes visuais, das artes cênicas e da dança e, ainda,
participamos de proposições criadas por eles.
Em algumas das minhas performances, já havia o protagonismo do som,
que se dava através da voz, da poesia e da produção de ruídos. Em outros
trabalhos, o jogo entre fala-escuta-ruído determinava as ações, como no caso dos
vídeos Mudo e Whispering (Sussurro), ambos de 198839.

38

Eduardo Reck Miranda, enquanto estudante, criou, junto com Moysés Lopes Filho, o Tupiniqarte
(1986), um laboratório independente para a pesquisa e prática da música contemporânea. Em 1987,
o Tupiniqarte acabou e Miranda criou, com Carlos Guerra, um novo laboratório de pesquisa em
música computacional no Instituto de Artes da UFRGS - “o primeiro laboratório do gênero em uma
universidade da região sul do Brasil”. Esse laboratório teve apoio do Centro de Processamento de
Dados (CPD) da UFRGS e do Instituto de Artes, que cedeu o uso de um computador Apple II+ que
fora comprado para a biblioteca, mas ninguém sabia operar. Junto com o CPD, foram desenvolvidos
interfaces para o computador e muitos projetos foram realizados. Histórico vivenciado por nós, mas
resumido
a
partir
do
site
da
Universidade,
disponível
em:
http://www.ufrgs.br/mvs/EletroEduardoReckMiranda.html. Atualmente, Miranda se dedica à
composição de música eletroacústica, à pesquisa das interfaces entre Música Tecnologia e Ciência
(Inteligência Artificial, Neurociência) e atua como professor-chefe do Centro Interdisciplinar de
Pesquisa em Música Computacional ICCMR, na Universidade de Plymouth, Inglaterra.
39 Mudo foi gravado em estúdio: sala no Instituto de Artes e Whispering foi gravado em viagem a São
Francisco de Paula, RS. Os vídeos foram editados em mídia digital (2014), a partir de original em
VHS, por Elaine Tedesco.
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Para Tedesco (2015), Mudo é o “trabalho que mais reflete a interação que
eu, Lucia Koch e Marion Velasco tínhamos ao fazer performance”. E explica que
o trabalho partiu de uma ideia simples, cochichar diante da câmera. Nele,
Lucia e Marion [...] exploram os limites do quadro criando deslocamentos
laterais de entrada e saída do enquadramento, seus movimentos labiais
refletem o cochichar, quando expresso entre o mostrar e o esconder. O
material foi apenas digitalizado, acrescido dos créditos e mantido como no
original, sem áudio. (TEDESCO, 2015, p. 1302-1303).

Nesses vídeos, a performance se configura a partir das proposições:
cochichar e sussurrar, que são manifestações sonoras e visuais.
Instruções para cochichos foram escritos por Yoko Ono (2009) no livro
Grapefruit40. Yoko pede,
PEÇA DE COCHICHO a) Cochiche. Peça ao vento que o leve ao fim do
mundo. b) Cochiche para as nuvens. Peça que se lembrem disto. c)
Cochiche para as canas o que aconteceu neste dia. Teça um par de
sandálias com elas e envie a um amigo. d) Cochiche todos os seus
pensamentos secretos para uma árvore. Faça com ela um violão e envie-o
a uma mulher. e) Cochiche um segredo para uma árvore jovem. Faça com
ela uma cadeira e envie a um homem. f) Cochiche seu nome para uma
pedra. Envie-a para um estranho. g) Cochiche a primeira palavra que lhe
ocorrer para a pessoa próxima a você. Primavera de 1961. (ONO, 2009, p.
120)

Em outro mais: “PEÇA DE PACHINKO I Deixe um boneco pachinko aonde
você for. PEÇA DE PACHINKO II Cochiche todos os pensamentos secretos a um
boneco pachinko. Verão de 1963. ” (ONO, 2009, p. 121). Os cochichos propostos
por Yoko são intrigantes e complexos, estimulam o contato do instruído com os
elementos da natureza (vento, nuvens, canas, árvores, pedra), máquinas
(pachinko41), se desdobram no tempo, com várias durações (no passado-lembrança,
no presente-instantâneo) e no espaço (longe>fim do mundo e perto>no encontro),
também, estimula a manufatura de coisas (sandália, violão, cadeira) e a relação com
pessoas (amigo, mulher, homem, estranho, a mais próxima).
Os cochichos e os sussurros, como falas secretas, ruidosas, sopradas ao
ouvido, escondem o seu conteúdo já que são produzidas em voz muito baixa. Essas

40

Jogo popular no Japão. As máquinas de azar Pachinko funcionam com bolinhas de metal que são
adquiridas pelo jogador mediante pagamento. Nos anos 1960, o funcionamento era mecânico,
atualmente, as máquinas são eletrônicas. O boneco pachinko, na instrução de Ono, parece se referir
à escultura com figura de gato Manekineko (gato acenando / gato que convida), amuleto da boa sorte
e do dinheiro japonês, que costuma decorar as salas de pachinko e se faz presente na entrada de
negócios, lojas e restaurantes.
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ações, no limiar da audição, quase mudas, provocam a aproximação dos corpos de
quem fala e de quem ouve.
No manifesto futurista A Arte dos Ruídos (1913), Luigi Russolo explica que
“o ruído é (...) familiar ao nosso ouvido e tem o poder de evocar imediatamente a
própria vida”, mas por sua natureza assimétrica e instável, “chega até nós confuso e
irregular, vindo da confusão e da irregularidade da vida, nunca se revela
inteiramente para nós e nos reserva inúmeras surpresas” (RUSSOLO, [s./d.], p. 5).
Os ruídos identificados por Russolo foram classificou em famílias – ruídos
mecânicos, fundamentais, que comporiam a orquestra futurista. Cochichos,
murmúrios, resmungos, sussurros e gorgolejos compõem a terceira família de
ruídos.
O vídeo Whispering contém conversas interrompidas, ruídos e música
balinesa e Mudo não tem som, remetendo ao começo do cinema – tempo em que
Sergei Eisenstein montava seus filmes, como “música para os olhos” pois acreditava
que “o cinema mudo compunha, ele mesmo, a sua música. Uma música plástica [...].
A música é algo sempre indispensável a priori e está per si subentendida no filme”.
(EISENSTEIN apud Baratta, 2011, p. 53). Nossos cochichos performados, como
comenta Tedesco, exploram a visualidade, através dos nossos deslocamentos de
quadro e “movimentos labiais” que pronunciam palavras e expressam algo que pode
(ou não) ser lido à distância.
Entendo que a minha produção artística em performance, na década de
1980, contém o gérmen das performances sônicas que venho desenvolvendo
atualmente. Em defesa desta pesquisa, acho importante detalhar a produção sonora
das performances Radiópera, Mucosa e Ode a Marte em Salão Performance e
Mucosa – quando as damas esperam o convite para dançar, realizadas em Porto
Alegre, em 1987.

iv – voz, ruído e música em Radiópera, Mucosa e Ode a Marte
Radiópera foi uma performance radiofônica ou, como nos referimos em
release daquele período: “uma performance auditiva incomum para a linguagem
radiofônica”, a qual eu, Elaine Tedesco e o compositor de música eletroacústica
Eduardo Reck Miranda criamos em coautoria. A performance que, ainda, contou
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com a participação da cantora Cristine Patané, foi transmitida ao vivo, durante duas
horas, em apresentação única, no dia 02 de junho de 1987, no programa Clube do
Ouvinte da rádio Ipanema42 FM 94.9, em Porto Alegre.
As performances Mucosa – quando as damas esperam o convite pra dançar
e Salão Performance foram criadas por mim, Koch e Tedesco como apresentações
únicas, ao vivo, para espaços de teatro da cidade. As performances aconteceram
respectivamente, nos dias 29 de julho de 1987, na sala Álvaro Moreyra – Centro
Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues – e 02 de setembro de 1987,
na sala Qorpo Santo – Teatro Universitário do campus central da UFRGS.

iv – 1 – Radiópera
Radiópera foi composta por vozes ao vivo, um texto-partitura nonsense e
uma colagem sonora baseados na discografia, no imaginário e nas referências
literárias e musicais do músico e compositor paranaense Arrigo Barnabé. O textopartitura para três vozes femininas (Velasco, Tedesco e Patané) foi construído a
partir da colagem de trechos de entrevistas dadas à imprensa pelo músico, de obras
de Ezra Pound, William Reich, Lautreàmont, John Donne, John Cage, histórias em
quadrinho e textos nossos. Esse texto-partitura foi dividido em nove blocos e, cada
página, em duas colunas. À esquerda foram distribuídas as falas, o nome da
performer e anotações sobre tempo, altura, separação de sílabas, entonação e
humor. À direta, foram apontados os sons (nome e tempo da música, trecho de
alguma letra de música, poesia e alguns tipos de ruído). Como no exemplo a seguir:

Em entrevista, a comunicadora Katia Suman conta: “em 85 eu criei o Clube do Ouvinte, programa
que, como o nome diz, os ouvintes faziam. Eu explicava como fazer o roteiro e eles iam lá apresentar.
Houve programas memoráveis, muita gente legal se dispôs a ir ao estúdio, compartilhar seus discos e
artistas preferidos”. Em pergunta, via redes sociais, sobre o tempo do programa, a apresentadora
informou que, no formato inicial, o programa teve duas horas (Radiópera foi apresentada nesta fase),
depois, o programa passou a ter uma hora de duração (foi o caso das demais performances
radiofônicas que eu fiz por lá, como: Ambientação para um Romance e Tributo a Red Hot Chilli
Peppers). Disponível em: http://www.sul21.com.br/jornal/katia-suman-relembra-papel-da-ipanema-emrelacao-ao-rock-e-garante-liberdade-era-total/. Acesso em: 10 de Abr. de 2017.
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Imagem 2 - Remontagem de uma página do texto-partitura.

Miranda fez uma única intervenção oral, para dar voz à fala de Arrigo
Barnabé: “Eu sou um inventor acho que sou um inventor e um músico, mas o que eu
me sinto mais mesmo é como inventor. Um cara que inventa coisas” e regeu nossas
vozes, ao vivo, em meio ao disparo de músicas inteiras (algumas com a rotação
alterada) e de colagem sonora composta por ele, com ruídos de computador e
fragmentos da obra de Stravinsky, Beethoven, Ravel, Lupicínio Rodrigues, Janis
Joplin, Laurie Anderson, da Patife Band, do próprio Arrigo e de suas cantoras
favoritas: Tetê Espíndola, Eliete Negreiros, Vânia Bastos.

iv – 2 – Mucosa
A sala Álvaro Moreyra é um espaço multiuso, retangular, aberto, uma sala
camarim e uma cabine de som e luz. As noventa cadeiras móveis, em geral, estão
posicionadas ao longo de uma lateral da sala, dispostas em fileiras escalonadas,
que criam uma arquibancada frontal ao lugar onde ocorrem as apresentações.
Nesse ambiente, as ações em Mucosa se misturaram no tempo e no espaço, em
meio a objetos, produtos e equipamentos, criando uma performance multimídia, com
ações simultâneas que desmembravam vivências cotidianas. Conforme escrevi
naquele período,
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a utilização do espaço [era] ininterrupta, pois as ações começavam,
terminavam e as passagens (mudanças, trocas) eram visíveis ao público –
enriquecendo o trabalho como um todo. Cabia ao espectador acompanhar o
que mais lhes interessava. (ROLIM, 1987).

As anotações faziam referência ao processo de criação individual e
colaborativo e, ainda, destacavam a importância do som no trabalho, ao dizer que
a música foi fundamental e a criação coletiva, muito importante, assim como
toda dinâmica de Mucosa, nas ações conjuntas (simultâneas) e
independentes, para romper com o individual e a visão unilateral do
trabalho, bem como, expandir as fronteiras da especialização, pois todo
mundo fez de tudo um pouco: criação, direção, luz, som... (ROLIM, 1987).

Para essa performance, desenhamos um mapa com ações, espaços,
tempos, luz, sons e silêncio, indicando as entradas e saídas das músicas, o uso dos
sons pré-gravados (ruído de helicóptero e de explosão), além dos equipamentos
(projetor de slides, vídeo, tevê). Nesse documento e nas anotações do processo de
criação de Mucosa, apontamos a ação silenciosa que ocorreu antes da performance,
quando, no hall do Centro Municipal de Cultura, uma “mulher com enceradeira”,
convidada por nós e com a instrução de arrastar o eletrodoméstico, desligado da
eletricidade, por entre o público que ali aguardava, se chocando, desviando, sem
falar.
Os momentos ruidosos (visuais e sonoros) também foram mapeados, como
forrar o piso da entrada da sala com embalagens de ovos vazias, para que fizesse
barulho, quando o público passasse por cima, sintonizar chuviscos na tevê,
derramar liquido sobre um trecho de plástico, ligar um ventilador, martelar e jogar
objetos no chão. O convite-programa da performance foi criado a partir de uma
gravura em metal de Lucia Koch, com a forma de um absorvente higiênico externo,
usado por mulheres durante o ciclo menstrual, sobre o qual foi inscrito o nome do
trabalho: Mucosa – quando as damas esperam o convite pra dançar. A operação de
som foi feita por Eduardo Reck Miranda e a luz, por Eduardo Veríssimo. Pelo uso da
voz, destaco minha última ação e momento único em que fui ao camarim trocar de
roupa. Saí de lá usando um vestido estruturado, saia rodada e cintura marcada, na
cor pastel – modelo de festa dos anos 1950 –, atravessei a sala em diagonal e me
posicionei próximo e em frente ao público, junto a um ponto de eletricidade no chão.
Lucia colocou nos meus braços um ramalhete de tulipas artificiais com pequenas
lâmpadas (emprestado por uma loja de luminárias), plugou a flecha na tomada e
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saiu. Quando as luzinhas nas tulipas se acenderam eu declamei em voz alta a
poesia infantil O Meu Corpo (1903), de Zalina Rolim:
O meu corpinho Leve e gentil, Olhem-no um pouco: Tem graças mil.
Cabeça e tronco Bem fortes são, E aqui, no peito, É o coração. Dois olhos
tenho Que sabem ver E as coisas vistas não esquecer. Uma boquinha
Risonha e sã, Lábios vermelhos, Como a romã. Os meus ouvidos São dois
também, Com eles, finos, Não há ninguém. Tenho mãozinhas E tenho pés;
Dedinhos - cinco, Mas cinco – dez. E agora, digam: - Não sou gentil? Não
tenho encantos E graças mil? (ROLIM, 1903).

Enquanto isso, no vídeo, passava um trecho de filme com mulheres (final de
1940), que chamamos de “fofocas”. Ao final, desliguei a luminária e saí da sala.
Tedesco, que estava sentada na plateia, levantou e arrastou as enormes cortinas
que cobriam a parede lateral da sala. O vídeo terminou com a frase: - Você se
divertiu muito hoje? Em seguida, voltou a apresentar ruídos (chuvisco/glitch) na
imagem.

iv – 3 – Ode aMarte em Salão Performance43
As performances não foram repetidas. A mudança de espaços instigava a
criação de coisas novas. Dois meses depois de Mucosa, apresentamos Salão
Performance – nome encontrado numa de nossas caminhadas pela cidade, num
letreiro de barbearia na Rua da Ladeira, centro de Porto Alegre. A performance
aconteceu num teatro convencional, com palco alto, cortinas, coxias, poltronas fixas
e acolchoadas, posicionadas de frente, abaixo e com gradual inclinação em relação
ao palco. Nesse contexto, nossa dinâmica foi distinta.
As ações de Koch e Tedesco foram definidas como desdobramento de
Mucosa, porém, mais específicas e aprofundadas. Eu criei Ode aMarte – uma nanoperformance construída com começo, meio e fim, voz falada, ruídos e música.
Conforme escrevi no período: “Ode aMarte é um hiato. É hílare. É uma performance
violenta. É política, neolítica, contemporânea. É uma lição em três etapas: 1 – Como
reconhecer um violão. 2 – Como violar (violentar/destruir) um violão. 3 – É que...
(uma surpresa) ”.

43

Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento619140/lucia-koch-elaine-tedesco-emarion-rolim-1987-porto-alegre-rs#. Acesso em: 10 de Abr. de 2017.
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Ode aMarte começou com as cortinas fechadas. Primeira etapa: no abrir das
cortinas, entrei com uma galinha branca viva, numa das mãos e um violão, na outra.
O figurino era uma capa de plástico preta (feita de saco de lixo), calça jeans azul
claro, botas de borracha pretas e luvas de borracha verde. A galinha foi amarrada ao
pé de uma clássica cadeira de madeira, acolchoada e com braços, posicionada no
centro do palco. Cruzei o palco com o violão, repetindo, em voz alta, a frase
encontrada no dicionário: “violão-instrumento de cordas que se fere com os dedos”,
enquanto examinava, arrastava, suspendia e girava o instrumento musical, preso a
um fio de elástico. Segunda etapa: continuei recitando frases e desconstruindo
palavras que se referiam ao ato de tocar o instrumento de cordas. Apoiei o violão
sobre um cubo de madeira, manipulei suas cordas de metal+náilon usando
ferramentas (lima de aço, serrinhas e tesoura) e puxando a afinação até arrebentálas – processo que produziu muito ruído. A ação culminou com o violão sem cordas,
arrastado até o outro extremo do palco, sendo quebrado contra um bloco de
paralelepípedo, num único golpe. Terceira etapa: terminou comigo, no centro do
palco, sentada na cadeira clássica, segurando a galinha branca, viva, enquanto,
atrás do público, na última fila da plateia, o músico Mauro Dahmer – integrante do
coletivo multimídia Vulgo Valentim – tocava uma canção, uma bossa nova em violão
não amplificado. As ações, em oposição no espaço, fizeram o público alternar
viradas de cabeça e corpo, para frente e para trás, a fim de não perder o que
acontecia nos dois pontos extremos do teatro.
Segundo anotações, “nesta época, eu pensava muito em música e escutava
muita coisa (...). Pens[ava] em agressividade, impulsividade, instinto, revolta e não
submissão”44 (ROLIM, 1987). Mas, para além do ativismo relacionado ao contexto
44

Nesse período (1987-1988), no Brasil, vivíamos em pleno processo constituinte e nossa
participação era ativa, tanto em passeatas, como em proposições artísticas no espaço público. Em
1987, o projeto Pintando o 87 – A Constituinte ocupou o túnel da Conceição, em Porto Alegre – RS, o
que parece ter sido a primeira grafitagem (ou pintura mural) autorizada e com patrocínio de marca de
tintas naquele local. Vários artistas foram convidados, entre eles, eu, Tedesco e Koch. Ganhamos um
trecho de parede para as três (entre cinco e sete metros). Escolhemos a parede, no centro do túnel,
próxima a uma saída de ar gradeada. À esquerda, pintamos um enorme e peludo traseiro de mamute,
de onde saia um rabo. Para fazer o rabo, embebíamos o pincel em tinta marrom e, com o braço
estendido, corríamos e dávamos pequenos saltos, de um ponto a outro do espaço, “riscando” a
parede, o mais alto que os nossos corpos alcançavam. Uma de cada vez, mais de uma vez,
sobrepondo os trajetos das demais. O rabo-linha ondulada ocupou a maior parte do espaço que nos
foi destinado. No final da parede, junto à grade de ventilação, para dar continuidade ao rabo, colamos
alguns metros de algodão cru, previamente costurado como um rolo e preenchido de areia e o
amarramos na grade. O rabo preso foi devidamente pintado nas cores usadas na figura e na linha.
Além disso, participei de outro projeto de pintura ao vivo (live painting) em painéis instalados, em um
domingo, no Parque da Redenção.
55

histórico e político nacional, da referência a algum período histórico da arte
internacional (Dada/Fluxus), de dilemas amorosos vivenciados, a atitude ruidosa em
Ode aMarte teve seu fundamento na música, a partir da minha biografia adolescente
iniciada nos anos 1970.
Por volta dos nove anos, meu pai levava eu e a minha irmã à Reitoria da
UFRGS para assistir aos “Concertos para a Juventude”, projeto da Orquestra
Sinfônica de Porto Alegre – OSPA. Nesses concertos, o que mais me intrigava e
instigava era o músico solitário que ficava em pé, atrás de todos os outros, com dois
pratos metálicos na mão – o pratista. Lembro que, na maior parte do tempo, ele não
tocava e pouco se mexia. Seu estado de pausa (em stand by) ganhava a minha
atenção e admiração. Eu me preocupava em não piscar, para não perder o
momento de vê-lo atuar. A música era fundo ou introdução para o momento em que
o “meu protagonista” soaria os metais.
Entre as curiosidades da vida profissional dos percussionistas em orquestra,
em especial a do tocador de pratos, Sergio Martins (2008) cita a expressão: “poucos
percebem os erros de um violino, [...], mas ninguém perdoa a pratada fora de hora! ”.
Nisso, se expõe o rigor do tempo na música erudita, que não perdoa a dispersão, o
erro e o acaso.
Alguns anos depois, eu não vivia sem minhas longas e prazerosas audições
de discos de vinil de música brasileira e rock internacional e desenvolvi o hábito de
tocar instrumentos no ar, para acompanhar as músicas – o que tem sido chamado
de air guitar (drums ou bass) dance45. Minha performance preferida era dos músicos
da banda inglesa The Who que, além da música e óperas rock, ficaram conhecidos
pela gagueira do vocalista e por quebrar guitarras no palco. Sobre “quebrar uma
guitarra”, o guitarrista do The Who, Pete Townshend, comentou: “Basicamente, [...] é
um gesto que acontece no impulso do momento. Eu acho que a destruição da
guitarra, assim como a performance em si, é uma performance, é um ato, é um
instante. E é realmente sem sentido. ” (TOWNSHEND, 1968, tradução minha).
A história da música rock e os subgêneros punk e grunge estão repletas de
atos ruidosos, destruidores de guitarras e outros instrumentos. Apesar da primeira
guitarra destroçada por Townshend ter sido uma “casualidade”, as sucessivas
Eu, minha irmã e Marijane Ricacheneisky – amiga, colega no ensino médio e, depois, no curso de
Artes Plásticas (UFRGS), costumávamos fazer sessões de uma banda de rock imaginária para tocar
todos os discos do The Who, cada uma assumindo uma posição: eu na voz e elas na guitarra e
bateria.
45
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quebradeiras foram explicadas, pelo músico, como atos de arte destrutiva, numa
referência ao conceito-manifesto Auto-Destructive Art de Gustav Metzger46, que ele
conheceu, nos anos 1960, quando estudou na Ealing Art College 47, em Londres. O
conceito artístico político ativista surgiu a partir dos transtornos causados pela II
Guerra Mundial, a uma geração de jovens e suas famílias.
A história das artes visuais e da música apresentam uma série de artistas
que desconstruíram a técnica de tocar e o manejo convencional de instrumentos
musicais. No filme surrealista L´Age d´Or (A idade do Ouro), de 1930, de Luis
Buñuel, com roteiro de Salvador Dali e participação do pintor Max Ernst, uma
sequência na cidade, intitulada Aspectos diversos e pitorescos da cidade grande,
mostra um homem vestido com terno, chapéu, sapato bicolor e bengala, por volta
dos 20:26’, que caminha chutando um violino pela calçada até o momento em que o
violino salta longe e o pedestre se aproxima para esmagá-lo com o pé e o
abandona. Enquanto a cena acontece, ouve-se o som de um violino triste.
Nos anos 1960, os artistas vinculados ao Fluxus, sob forte influência de John
Cage, criaram ações simples, ao vivo, sob o nome de events (eventos) que Robert
Watts48 (2012) explica como
ações de curta duração, sem uma relação particular entre elas. Quando
certo número de eventos se executam um atrás do outro [...] acontece algo
parecido com desmontar de um colar de pérolas, cada uma das quais é um
evento. Isso pode ou não se parecer a um happening, em que o programa
está organizado de acordo com uma partitura do conjunto. [...] a estrutura é
muito flexível (quase inexistente), tanto que permite incluir tudo o que se
queira colocar e todas as variações que se queira fazer no futuro. É algo
aberto, livre. O público se envolve da maneira que quer, ou não se envolve
em absoluto. Ideias semelhantes, pusemos em pratica George Brecht e eu,
no festival Yam que organizamos [...]. (WATTS, 2012, p. 294).
46

Artista alemão-judeu, refugiado na Inglaterra, criou um movimento sem adeptos. Entre seus
manifestos estão: Auto-Destructive Art (1959), Manifesto Auto-Destructive Art (1960) e AutoDestructive art, Machine art, Auto-creative Art (1961). No primeiro manifesto, Metzger afirma que “o
som amplificado do processo autodestrutivo pode ser um elemento da concepção total” (HOME, 2004
p.96). O manifesto de 1960 está disponível em: http://www.ubu.com/papers/metzger_autodestructive.html . Acesso em: 10/04/2017.
47 Faculdade técnica de arte (belas artes, moda, design, fotografia) em Londres, Inglaterra.
Atualmente é um campus da University of West London.
48 Artista estadunidense, integrante do Fluxus que organizou, junto com George Bretch o proto-fluxus
festival Yam, entre 1 a 31 de maio de 1963. Em agosto de 1964 escreveu o artigo In the Event,
publicado no The Times Literary Supplement n.3258, traduzido para o espanhol por Pilar Vázquez,
como En La Event(ualidad). George Brecht cunhou o termo event score, entre 1958-59, quando
frequentava o curso ministrado por John Cage, em Nova York, que pode ser entendido como partitura
e ou instruções para tarefas simples do dia a dia. Outros artistas Fluxus associados ao conceito são:
La Monte Young e Yoko Ono – um esforço em situar no tempo e diferenciar as instruções de Ono dos
eventos Fluxus, encontra-se no bom artigo de Eva Yi Hsuan Lu Instruction Paintings: Yoko Ono and
1960s Conceptual Art” (2013). Disponível em: http://shiftjournal.org/wp-content/uploads/2014/11/lu.pdf
. Acesso em: 10 de Abr. de 2017.
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Alison Knowles49 explica que suas event scores ou partituras de evento são
instruções para performance que recriam ações ordinárias com materiais cotidianos,
sugerem musicalidade e, claro, envolvem a participação de outras pessoas,
podendo receber variações e interpretações de quem as realiza.
Nos eventos Fluxus, artistas instruíram e ou executaram ações envolvendo a
destruição de instrumentos musicais, como:
O solo destrutivo composto para violinos de George Maciúnas – um dos
fundadores do Fluxus, intitulado e dedicado Solo for Violin (for Sylvano Bussotti).
Outras peças sonoras do artista disponíveis no site da BBC/UK, performadas por
Gordon Mackay são Music For Everyman e Solo for Balloons (for Jean Pierre
Wilhlem).
A primeira parte do livro Grapefruit de Yoko Ono (2009), dedicada às
instruções ligadas à música, como: Peças para Orquestra, onde Ono propõe: “No. 1
Descasque / No. 2 Espie / No. 3 Destrua / Verão de 1962” (p. 23).
As performances em que Nam June Paik arrastou um violino amarrado a
uma corda, como Violin to be Dragged on the Street (1961), foi apresentada pela
primeira vez em Colonia, Alemanha, no Festival Fluxus e repetida com algumas
variações até 1975. Entre elas: Action with a violin on a string (1963), na Exposition
of Music – Electronic Television e, também, One For Violin Solo (1962)50 – uma ação
de cinco minutos, onde o artista levanta, lentamente, um violino para, no instante
final, golpeá-lo, rapidamente, contra uma mesa, em sincronia com o acendimento
das luzes do auditório. Sobre estas performances, consta no site medienkunstnetz:
Um violino pode produzir sons de várias maneiras: com a ajuda de um arco,
no modo clássico de instrumento de corda, esmagando-o em uma mesa
como Paik faz em One for Violin Solo (1962), ou o puxando atrás de si,
numa corda. Paik começou a usar o violino desta maneira em 1961. (MEDIA
ART NET, 2005, tradução minha)

Ken Friedman (2010, p. 41) descreveu a performance da artista japonesa
Mieko Shiomi, em outro evento Fluxus: Event for the Late Afternoon (Evento para o
final da tarde), em 1963. Na ação, um violino foi suspenso por uma corda presa, na
parte superior, por uma polia e, em outro extremo, fixada ao chão. A performer,
49

Artista Visual estadunidense, uma das fundadoras do Fluxus. Além de performances e instalações,
seu trabalho envolve peças sonoras e publicações. Foi casada com Dick Higgins, influente membro
do Fluxus e autor do termo intermídia que se refere aos trabalhos artísticos constituídos entre dois ou
mais meios.
50 Em nov.2011, Shira Legmann reencenou One For Violin Solo em Concerto de Música Nova
realizado em Tel Aviv. O vídeo da ação integra o Playlist 1 da tese.
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vestida com armaduras de samurai, posicionou-se sob o violino suspenso, desenhou
um trajeto com sua espada no ar e cortou a corda, liberando o violino, que caiu
sobre sua cabeça que usava um elmo.
Outros artistas, em diferentes períodos, que criaram performances ruidosas
com instrumentos usados de forma não convencional, são:
1) Bruce Nauman – que durante a infância estudou violão, piano e contrabaixo
acústico e, nos tempos de faculdade, integrou algumas bandas de dança e
grupos de jazz. Entre 1967-1968, criou uma série de ações para vídeo em
preto e branco, realizadas em estúdio, onde experimentou ruídos repetitivos
com durações variadas num violino, como em Playing a Note on the Violin
While I Walk Around the Studio; Violin turned D.E.A.D; Violin Film #1 (Playing
the Violin as Fast as I Can), todos de 1968. O álbum Soundtrack From First
Violin Film (1969/2016) foi gravado em vinil e contém as faixas: LADO A:
Soundtrack from first violin film; Playing all four strings on the violin; Violin
problem two Playing two notes very close together e LADO B: Rhythmic
stamping; Four rhythms in preparation for video tape problems; Recorded
1969.
2) O artista visual e compositor Christian Marclay, fundador da banda The
Bachelors, ligado à música ruidosa, sendo pioneiro no uso de discos e tocadiscos para improvisar em música. Também conhecido pelas colagens
sonoras, a partir de trechos de filmes, como em Telephones (1995)51, com
interferências (corte/cola) feitos diretamente nos vinis e pelos filmes e vídeos,
como a videoinstalação Guitar Drag (2000), onde homenageia James Byrd Jr
– um jovem preto que, por motivos racistas, foi arrastado por uma camionete
até a sua morte no Texas em 1998. A instalação tem potentes caixas de som
posicionadas atrás da tela, onde se vê “uma guitarra elétrica Fender
Stratocaster conectada a um amplificador Marshall, sendo arrastada por um
caminhão [percutindo] pelos mesmos campos e estradas desérticas do Texas,
que o corpo de James Byrd Jr., percorreu durante o linchamento” (CUEVAS,
2015, p. 40-41). O autor (2015) também entende esse trabalho de Marclay

51

Interessante lembrar que o artista Fluxus George Brecht, em 1961, criou Three Telephone Events,
instruções para o soar de telefones, com variação entre a duração das chamadas, a rejeição e o
atendimento das mesmas. Em 1962, criou Comb Music, para o dedilhar com um pente.
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como uma homenagem à performance Violin to be Dragged on the Street de
Nam June Paik.
3) O músico Lee Ranaldo (Sonic Youth) em colaboração com sua mulher, a
artista visual Leah Singer, realizaram a performance multimídia Sight/Unseen
(2011), para três telas de vídeo de grandes dimensões, 4 fitas gravadas, dois
tocadores de gongo e uma guitarra suspensa ligada, amplificada. Ranaldo
explora a guitarra com um arco de contrabaixo e depois disponibiliza o
instrumento suspenso sobre o público, que pode alcança-lo e continuar a
exploração sonora.
A nano-performance Ode aMarte52, por seu caráter percussivo e destruidor,
com instruções, poesia e música, se insere nessa lista de trabalhos ruidosos
apresentada aqui. Acredito que com as devidas atualizações, poderia ser
reapresentada, mas, de certa forma, reverbera na Instant Band, pero esto no es
Música, realizada com garrafas de vidro, baixo e clarinete, em um contêiner de
reciclagem de vidro, no centro da cidade de Valencia, Espanha, em 2015 – uma das
performances que compõem esta investigação e aparece descrita no Lado B da
tese.
Ainda em 1988 e 1989, em função da nossa prática e investigação na
linguagem da performance, eu e Elaine Tedesco tivemos dois projetos contemplados
em editais de fomento, regional e nacional. Foram eles: Estúdio 88: pesquisa de
videoperformance e Artes Plásticas ao vivo – experimentação e análise da
performance e do seu vocabulário de expressão.
Estúdio 88 foi um projeto idealizado e coordenado por Tedesco, com apoio
financeiro da FAPERGS e suporte material do Departamento de Artes (Visuais) do
Instituto de Artes, que disponibilizou a câmera de vídeo, recém-comprada e, “uma
sala no oitavo andar do Instituto de Artes, que ficou reservada para o projeto durante
um mês” (TEDESCO, 2015, p. 1296). O projeto53 contou com a minha participação,
de Lucia Koch, de Paulo Biurrum, de Mara Alvares e de outros artistas visuais,
bailarinos e músicos.

52

O mesmo violão preto que me acompanhou na adolescência, foi presenteado na infância (aos oito
anos de idade), no natal de 1968, resultado dos meus pedidos, inclusive de corpo inteiro: de joelhos,
mãos juntas, seguido de um por favooor..., dito em voz alta, que acabou sensibilizando os meus pais.
53 Alguns vídeos foram digitalizados e disponibilizados por Tedesco, na web e, também integram a
Playlist 1 desta tese.
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Ao rever historicamente os nossos propósitos e a produção em
videoperformance (ou performances orientadas para o vídeo), a artista escreveu em
e-mail,
a pesquisa com cruzamentos entre a performance e o vídeo, por serem
criados por jovens artistas numa escola de artes, diferem de imediato, do
que vinha sendo realizado e promovido em videoarte no centro do país.
Naquele período, foram criadas séries de ensaios em vídeo, nos quais o
foco era a ação realizada, de improviso, diante da câmera. (TEDESCO,
2016).

Sobre os modos de fazer e a relação entre a performer e a câmera, no
Estúdio 88, elenca três procedimentos distintos:
Os trabalhos dividiram-se em três focos: 1) Videoperformances gravadas
em tempo real diretamente para a câmera fixa. 2) Sequencias de ações não
planejadas gravadas com movimentos de câmera, nesses vídeos explorouse o diálogo entre quem grava e quem executa a ação. 3) Ideias de ações
planejadas, mas com a realização em aberto na interação entre quem
performa a ação e quem performa a câmera” (TEDESCO, 2015, p. 1300).

O foco n.3, que diz respeito à abertura “na interação entre quem performa a
ação e quem performa a câmera”, voltará na minha produção atual, quando nós
retomamos nossas colaborações, em especial, para a criação da performance
Shape is Clear – a criação dos ventos (2014).
Artes Plásticas ao vivo – experimentação e análise da performance e do seu
vocabulário de expressão foi o projeto, desenvolvido por mim, sob orientação da
artista e professora do Mara Álvares e com bolsa de pesquisa e aperfeiçoamento do
CNPq54. Durante a pesquisa foi produzido o vídeo Trabalhos para o Mundo (37´,
original e mais duas cópias no formato VHS), que editou e reuniu quatro
vídeoperformances realizadas no Estúdio 88 e o registro de show do coletivo de
54

A pesquisa teve a duração de um ano, ocorrendo de março/1989 a fevereiro/1990. O vídeo
Trabalhos para o Mundo foi dividido em introdução – colagem de imagens dos trabalhos dos cinco
artistas, editados ao som Continental Drift (1989) dos Rolling Stones e design gráfico das artistas
Luisa Meyer e Marijane Ricacheneisky; videoperformances de quatro artistas visuais, na seguinte
sequencia:
1)Sit for a portrait de Elaine Tedesco (mudo), 2)Álbum de Lucia Koch (música de Paulo Campos),
3)Interferência de Paulo Biurrum com Nívia Martini (trilha sonora do filme Fome de Viver), 4)Iemanjá
and Other Spiritual Things de Marion Velasco (originalmente não tem som, conforme disponibilizado
no Playlist 1. Em Trabalhos para o Mundo, recebeu trilha com música de Edu K, Carlos Gordo
Miranda, Cláudio Calcanhoto, Flavio Santos e Nei Van Soria) e 5)performance sonora do coletivo
Vulgo Valentim, com: Mauro Dahmer, João Guimarães, Vasco Piva, Guenther Andreas e Eduardo
Reck Miranda. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7Xy-N7KaVOc . Acesso em:
10/04/2017. O vídeo Trabalhos para o Mundo foi selecionado no 9º Salão de Artes Plásticas
Câmara Municipal de Porto Alegre e exposto no MARGS (1989), convidado para compor a
programação do Projeto Vídeo na Segunda da Secretaria Municipal de Cultura/PMPA e exibido no
torreão do DMAE (1990) e apresentado, no mesmo ano, no programa VT de Vanguarda da TVE/RS
e transmitido em circuito nacional pelas TVs Cultura de SP, RJ e Salvador.
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música e graffiti Vulgo Valentim, com Mauro Dahmer, Eduardo Reck Miranda, João
Guimarães, Vasco Piva e Günther Andreas – todos, estudantes do Departamento de
Música do Instituto de Artes da UFRGS, gravado no formato SVHS, no Teatro
Renascença, Porto Alegre/RS, em 1988.

Imagem 3 – Documentos de performances e videoperformances realizadas entre 1986 e 1990, com
Elaine Tedesco, Lucia Koch e outros artistas. Acervo da artista. Fotomontagem de Cauan Ferreira
(2017).
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Naquela virada de década, através da pesquisa em performance, entendi
que, ao invés de percorrer fronteiras, era preciso fusionar as áreas. No entanto, isso
me impulsionou para o campo da música55 – um caminho percorrido como vocalista
e letrista de banda de indie rock (1990 – 1992), de duo de música eletrônica (1992 –
1996), além de atuar como cantora em diversos projetos musicais (1996 – 2005),
todos com currículo próprio e, alguns, em continuidade. Na sequencia, pode-se ver
algumas imagens desses projetos.

Imagem 4 - Fotos do acervo da banda The Plastic Dream56: fotografia de show por Alexandre Lopes
Fagundes (Claraluz) no teatrobar Porto de Elis; fotografia de show (cores) por Sandra Hahn no Ópera
Rock; fotografia de show por Álvaro de Azevedo, Porto Alegre (1991). Acervo AdVenture: stills do
vídeo para o programa BandaAntes da MTVBrasil, gravado no estúdio Midi Media (1994); fotografia
de estúdio por Marcelo Nunes.
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Entre 1990 e 2005, fui responsável pela voz, letras e produção executiva das bandas The Plastic
Dream, do duo eletrônico (guitardance) AdVenture e do projeto de banda instantânea Satélite MVR. A
partir disso, participei como cantora em projetos e gravações de bandas no sul do Brasil, como: Os
Replicantes, Tom Bloch e Projeto Hyper 1999 e 2001ed de música eletrônica do produtor musical
Charles di Pinto. O acervo desse período é composto de músicas gravadas em vinil, coletâneas em
Cds nacionais e internacionais, em fitas k7 e matérias publicadas na mídia oficial e alternativa
(fanzines). Alguns vídeos da Banda Plastic Dream, gravados por Lucia Koch, compõem o Playlist 1,
assim como o vídeo do Programa MTV Antes, com o duo eletrônico AdVenture, bem como a parte 2
do curta gaúcho O Caso do Cantor Desaparecido, onde canto a música Buraco Transdimensional
dOs Replicantes.
56 Aparecem nas imagens, os músicos: Irapuan Rodrigues, Regis Diederichs, Francis Bordas,
Eduardo Dias e Vicente Rubino.
63

Imagem 5 -Fotografia da performance A Festa Profunda (Residencia artística PPPP+Festival
KinoBeat) na Galeria Península (2016), por Fagner Damasceno; fotografia de Show AdVenture, no
bar Ocidente (2016), por Leandro Adriano; fotografia de letras de música por Marion Velasco;
fotografia em A Festa Profunda (2016), por Pedro Matsuo.
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LADO A - ERRAGEM, Voz e outros Sons
A1 – ajustes entre tempo e espaço
Esta investigação começou com uma viagem a São Paulo, que resultou no
convite para a criação de três programas em rádio arte57 num projeto colaborativo de
outros artistas na 30ª Bienal de São Paulo. Isso motivou a realização de um trabalho
novo que, para ser produzido, se desdobrou em mais duas viagens àquela cidade. O
trabalho apresentado na rádio rendeu um artigo acadêmico que foi aceito para
comunicação em outra cidade de outro país. A produção da nova viagem demandou,
entre outras coisas, a elaboração de um projeto para captação de fundos de
cultura58 que foi aprovado e a partir disso muitas outras viagens aconteceram...
Em meio a essas viagens, frequentei a disciplina O Espaço da Prática59,
ministrada por Maria Lucia Cattani (1958-2015) que, no último dia de aula,
presenteou a todos os estudantes com uma gravura de sua autoria, onde se lê “+
TEMPO NO ESPAÇO 60”.
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Os programas de rádio, o trabalho realizado e as demais viagens serão descritos no Lado B da
tese.
58 Edital de Intercâmbio e Difusão Cultural nº 01/2013 da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura
– SEFIC/MINC com o projeto Participação na 6ª Conferência Internacional Estudos de Deleuze (Sixth
Deleuze Studies International Conference: The Territory in-between) com artigo e peça sonora Selva
de Metal, de minha autoria, em Lisboa, Portugal.
59 A disciplina Tópico Especial I – O Espaço da Prática, ministrada por Maria Lucia Cattani, foi
oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS no
segundo semestre de 2012. Essa foi a última atividade da professora junto ao PPGAV antes da sua
aposentadoria.
60 A gravura foi feita em papel vergé (Ingres Fabriano) na cor marfim, no tamanho 15x15cm. As
palavras têm a mesma fonte e, pela assimetria nas alturas e espaçamentos, parecem carimbadas.
Lembram a fonte Arial Black, texturada e em caixa alta. Na minha gravura, Tempo e Espaço foram
impressas na cor azul, o sinal de + e a preposição/artigo NO aparecem em vermelho. O efeito aguado
de tinta azul borra a palavra TEMPO, a letra N e um pouco mais fraco, a palavra ESPAÇO. Essas
variações fazem com que cada gravura seja única.
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Imagem 6 -gravura de Maria Lucia Cattani (2012)

O enunciado performativo61 dá voz à Cattani que afirma / pede adição,
acréscimo, de tempo no espaço. Somado ao tema da disciplina, aos objetivos e às
atividades desenvolvidas em sala de aula, entendo que esse espaço é o estúdio
(ateliê) do artista62 – lugar onde o trabalho artístico se dá e gera a investigação
sobre conceitos. Assim, o caráter durativo da frase é uma provocação à prática
artística e um convite à criação.
Esther Ferrer (2014)63 entende a criação como um ato político e explica que,
assim como o anarquismo (“o anarquismo como criação”), trata-se de uma escolha,
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Diz respeito à performatividade, a partir da Teoria da Linguagem, definido pelo filósofo inglês John
L. Austin, que será desenvolvida mais adiante.
62 A noção de estúdio do artista é ampla e não cabe aqui desenvolvê-la, mas voltarei a ela, mais
adiante, para tratar do meu lugar de trabalho.
63 Esther Ferrer (1937) é artista interdisciplinar, pioneira da performance na Espanha, ex-integrante
do grupo espanhol Zaj e radicada em Paris desde os anos 1970. No começo do texto El artista en el
abarrotado escenario de la creación. Sobre el papel del arte y el artista em nuestra sociedad post66

que implica em assumir responsabilidades individuais. A criação como pratica da
liberdade, primeiro, individual e, depois, social, pode servir a todos os períodos da
história, já que é algo fora do tempo, atemporal, mas ancorada na natureza humana,
então, “existirá tanto quanto dure a espécie humana” (p. 50).
Intrigante e instigante, a gravura de Cattani permite leituras para além do
encontro (evento) entre artista e estúdio, de um “mãos à obra” e de durar naquilo
(ato, processo e efeito de criar) que não se sujeita ao tempo, justamente, por se
tratar de espaço e tempo – essas duas grandezas entrelaçadas que são concebidas
em conjunto, mesmo que, em alguns períodos, uma tenha sido destacada mais do
que a outra. A física costuma dizer que espaço e tempo são interdependentes.
Conforme explica Aguilera:
o que existe no espaço deve existir também no tempo e nada ocorre no
tempo que não tenha sido em algum lugar. Essa constatação leva à
definição de um evento, isto é, um acontecimento que deve ser descrito
simultaneamente no espaço e no tempo. (AGUILERA, 2008).

Durante o mestrado (2008-09)64, investiguei o protagonismo do espaço no
mundo contemporâneo, através das novas configurações do lugar, inclusive na sua
abstração e imaterialidade. Encontrei um espaço flexível, múltiplo, contínuo que,
como define Doreen Massey (2008, p. 89) é “essa multiplicidade discreta, cujos
elementos, (...), estão, eles próprios, impregnados de temporalidade”. Também
entendi que o lugar não é mais um imperativo, tampouco é da ordem do fixo. Aberto,
móvel e conectável, “o lugar está em todo lugar” (SANTOS apud LEITE, 2007, p.
75), se configura em processo e se evidencia nas ações e nos fluxos.
Mas a noção de lugar não deixou de existir, a atenção é que foi deslocada
para o seu uso, para as combinações de um aqui-e-agora. O evento, o “acabar
juntos” do lugar exige negociação. Nas novas configurações, o lugar integra espaço
e tempo e é entendido como “um tecer de estórias em processo, como um momento
dentro das geometrias de poder, como uma constelação particular, dentro de
topografias mais amplas de espaço e, como em processo, uma tarefa inacabada”
moderna, Ferrer (2014:49) explica que prefere usar a palavra criação à arte, por reconhecer as
limitações dessa.
A EXIT BOOK – Revista semestral de Livros de Arte e Cultura Visual. Nº 18, 2014, foi dedicada aos
Escritos de Artista, reunindo vários artistas e textos escritos em diversos períodos. O texto de Esther
Ferrer data de 1995.
64 Mestrado em Design – linha de pesquisa em Design, Arte e Tecnologia. A dissertação
Wearable<#>Home, a vestimenta como lugar, sob orientação da Prof. Dra. Cláudia Marinho, foi
defendida na Universidade Anhembi Morumbi, em setembro de 2009, São Paulo – SP e encontra-se
disponível em: http://sitios.anhembi.br/tedesimplificado/handle/TEDE/1567.
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(MASSEY, 2008, p. 191). Com isso, a percepção do espaço e do tempo se abre e se
relativiza. Os avanços gerados no mundo digital, pelo menos nos últimos vinte anos,
adicionam outros espaços e tempos ao mundo físico, conforme identifiquei
com a consciência do espaço expandida, percebe-se e vive-se,
simultaneamente, vários espaços. Com isso, os valores e comportamentos
modificam-se no que se refere às estratégias, às formas de ação, à
comunicação, à expressão e ao trabalho. Tudo isso promove a criação de
alternativas de vida que convocam à mobilidade e a uma vida nômade
vivida, até mesmo, sem sair de onde se está. (ROLIM, 2009, p. 73).

Apesar dos eventos poderem ser calculados através das quatro dimensões
(três espaciais e uma temporal), dependem de sistemas de referência que requerem
origem e orientação, informação sobre as condições de observação – em repouso,
em movimento, do micro à macro escala. Desse modo, a representação do espaço
“é tão impossível” quanto à do tempo, como observa Massey (2008, p. 80), “apesar
de que uma questão relevante é a da representação tempo-espaço”. Ao pensar o
espaço e o tempo na ciência e na música, Iannis Xenakis65 comenta as teorias que
relativizam o tempo e aponta nossas dificuldades na experiência do tempo-espaço
no nosso dia a dia,
Ainda assim, o tempo sempre está aí. ‘Leva tempo’ ir de um ponto a outro
no espaço, mesmo se esse tempo dependa de quadros de referência
móveis em relação ao observador. Não há pulo instantâneo de um ponto a
outro no espaço, existe bem menos “ubiquidade espacial” – ou seja,
presença simultânea de um evento ou um objeto em dois lugares no
espaço. Pelo contrário, coloca-se a noção de deslocamento. (XENAKIS,
2012, p. 19).

Na vibração e deslocamento das coisas, suas singularidades e tempos se
revelam, podendo ser percebidos de forma visual e sonora, como identifica
Bartolomé Ferrando66:
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Ianes Xenakis é músico e arquiteto greco-francês, conhecido, na música, entre outras coisas, pelas
composições de sonoridades densas, encorpadas/massivas, pela espacialização de músicos em
meio ao público e pela criação de peças independentes para serem tocadas por cada músico.
Escreveu sobre pensamento e matemática em composição, sobre a música estocástica, que se
baseia na teoria dos jogos e na lógica. Na arquitetura, trabalhou no estúdio de Le Corbusier e coprojetou, em 1958, o Pavilhão da Phillips para a Expo 58, em Bruxelas, Bélgica. Para ler mais: Sobre
tempo espaço e música - dossiê sobre Iannis Xenakis (1922-2001). Revista TECCOGS / Revista
digital de tecnologias cognitivas da PUC/SP. Edição nº6 jan/jun 2012. Disponível em:
http://www4.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/dossies/2012/edicao_6/3-sobre_tempo_espaco_musicaiannis_xenakis.pdf. Acesso em: 03 de Jan. de 2017.
66 Artista, performer, poeta visual e professor de arte intermedia na Facultad de Bellas Artes da UPV,
Valência, Espanha. Em 2015, frequentei suas aulas de performance e assisti várias de suas
performances. Site do artista: http://bferrando.com/. Acesso em: 10 de Abr. de 2017.
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O tempo está em todas as partes: em todas as coisas e em todos os
acontecimentos. Mas cada elemento [...] tem seu próprio movimento, seu
próprio tempo, sua própria cadencia, sua pulsação pessoal e seu particular
modo de se desenvolver no espaço. (FERRANDO, 2009, p. 31).

Schafer (2011, p. 112) ensina que, quando uma coisa oscila mais do que
dezesseis vezes por segundo, ouvimos esse movimento como som. Complexo,
múltiplo, relativo quanto à percepção, medida, movimento, velocidade, ritmo,
encontra-se uma noção de espaço e tempo aberta, que se baseia na experiência e
que pode se dar de diferentes modos. O lugar passa pela experimentação, se
configura em movimento, se define pelo uso e, com isso, evidencia a ação. Talvez,
por isso, a corporeidade [do espaço], hoje, se manifeste, justamente, no “corpo
[humano] como uma certeza materialmente sensível diante de um universo difícil de
apreender” (SANTOS apud ROLIM, 2009, p. 76).
Assim, ao afirmar, pedir +TEMPO NO ESPAÇO, a gravura de Cattani não
trata de um dispêndio, tampouco identifica uma falta, mas nos desafia a praticar o
espaço e encoraja as negociações de um aqui-e-agora, o acabar juntos mais
profundo, adicionado de encontros, entrelaçado de estórias – instrução que esta
pesquisa se dedicou a seguir.

A2 – o acabar juntos
Espaço, tempo e corpo são os principais elementos constitutivos da
performance – modalidade artística ou “antidisciplina” (ROACH apud CARLSON,
2010, p. 213) criadora que venho praticando a partir das artes visuais, de onde esta
pesquisa se desenvolve. Além da relação que a performance já estabelece com o
espaço e o tempo, os trabalhos que desenvolvo e, parte da fundamentação teórica
desta pesquisa, destacam a temporalidade. Com isso, entendo que o +TEMPO NO
ESPAÇO também pode se referir às questões de duração em artes visuais. Minhas
performances são denominadas sônicas porque estão relacionadas com o som. A
presença, a experiência e a ressonância do corpo se dão pela voz (falada, cantada,
processada) e pelos eventos sonoros com os quais me relaciono, através da escuta,
da captação e da produção (no sentido de produzir som, gerar ruído). Por conta
disso, é possível fazer combinações e misturas com outras categorias artísticas,
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como a escultura, a arte sonora e outras áreas, como a física, a música e a literatura
(poesia).
É interessante lembrar que as artes visuais, ou melhor, as modalidades
artísticas como a pintura e a escultura, desde Leonardo da Vinci, no Renascimento,
eram entendidas e tratadas como as “arte[s] da vista e do espaço”. A música e a
poesia, consideradas artes temporais, subordinadas ao ouvido, segundo Da Vinci,
eram “forçadas a nascer e a morrer” a cada passo ou momento. (BARATTA, 2011, p.
50 e 69). Molina & Ferré (2012, p. 11) acreditam que a criação do sistema de Belas
Artes, no século XVIII, deu início a uma especialização que separou as artes do
tempo (música, dança e poesia) das artes do espaço (pintura, escultura e
arquitetura), fazendo com que se perdesse a “qualidade sonora nas Artes Visuais”.
No artigo Narciso enamorado de Eco? Quando a imagem visual móvel
persegue a Música: do Absolute Film aos Vj´s, Molina (2009)67 afirma que “as
relações entre música e artes visuais têm sido uma constante desde os inícios da
humanidade” e escava os motivos da “produção hierárquica do som à imagem,
igualmente ao restante dos sentidos”, no mito grego do “amor impossível” (p. 22)
entre Eco (a filha do ar, a voz) e Narciso (jovem de grande beleza, a imagem). O
artigo ainda propõe uma atualização do mito, através das novas mídias, do uso do
vídeo (vídeoarte, videoclipe) e, a partir dos anos 1990, do surgimento dos Vj´s –
artistas digitais que performam ao vivo (em festas, mas não só), compondo e
editando imagens em simultâneo com a música.
No começo do século XX, na cultura ocidental, a supremacia da visão sobre
os demais sentidos e a relevância da visualidade, nas artes visuais, foram
ignoradas/ questionadas pelas vanguardas artísticas, em especial pelos futuristas e
dadaístas. No final dos anos 1950, as experiências da vida diária foram estendidas à
arte, estimuladas pelo ativismo de John Cage, Yoko Ono, Allan Kaprow e explodido
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Miguel Molina Alarcón (Cuenca-ES, 1960) vive e trabalha em Valência, Espanha, desde 1979.
Como artista intermídia, desde 1980, pesquisa cinema, vídeo, música eletroacústica e artes plásticas.
Doutor em Escultura, pela UPV – Universitad Politécnica de Valencia e professor no Departamento de
Escultura, na mesma instituição, ministra disciplinas de Arte Sonora, Radioarte e coordena o Grupo
de Pesquisa Laboratorio de Creaciones Intermedia, que investiga as relações entre Escultura e Arte
Sonora. Segundo artigo na RFI - Radio França Internacional, Molina “passou da pedra [escultura] ao
uso de elementos mais imateriais como a fumaça, as ondas, o som e as intervenções no espaço
público
[arte
sonora,
paisagem
sonora,
voz]”.
Disponível
em:
http://www1.rfi.fr/actues/articles/080/article_1969.asp. Acesso em: 10/04/2017. Molina foi meu
coorientador no estágio de doutorado em Arte Sonora na Universidade Politécnica de Valencia, em
Valência, Espanha, entre março e setembro de 2015.
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nos seus limites pela pratica dos artistas Fluxus e dos espanhóis Zaj68. Como explica
Maciúnas (2006, p. 78), o neodadá ou antiarte a que (o Fluxus) se propunha, era
definido pela “transição das artes ‘do tempo’ em direção às do ‘espaço’ e voltando
ao ‘tempo’ e ao ‘espaço’ etc.” e pela “transição da arte extremamente artificial,
ilusionista, e, ainda, da arte abstrata [...], até o concretismo suave, que se torna cada
vez mais concreto, ou antes, não-artificial, para chegar à não-arte, à antiarte: a
natureza, a realidade”. Para Maciúnas,
A antiarte é a vida, a natureza, a realidade verdadeira – ela é um e tudo. A
chuva que cai é antiarte, o rumor da multidão é antiarte, um espirro é
antiarte, um voo de borboleta, os movimentos dos micróbios são antiarte.
Essas coisas também são belas e merecem tanta consideração quanto a
arte. Se o homem [a pessoa] pudesse, da mesma maneira que sente a arte,
fazer a experiência do mundo, do mundo concreto que o cerca (desde os
conceitos matemáticos até a matéria física), ele [ela] não teria necessidade
alguma de arte, de artistas e de outros elementos ‘não-produtivos’”.
(MACIUNAS, 2006, p. 81).

O interesse de Maciúnas na natureza e na vida, ativa a espontaneidade
pretendida pelos dadaístas que, de acordo com Bourriaud (2011), já haviam liberado
a arte da produção da forma, da imagem ou do sentido, para “manifestar o ser
espontâneo, de celebrar a existência através do evento, o qual permite a partilha. ”
(p.73).
As coisas naturais e da vida (chuva, voos, espirro, rumores da multidão,
movimento de microrganismos...) podem ser “cumplices” de nossas ações, como
sugere Ferrando (2009) em referência às performances de Gina Pane e Ana
Mandieta, mas pertinentes aqui, quando a natureza “não se opõe à pratica artística,
mas é necessária a essa, e que exerce tanto uma forte e decisiva influência em nós,
como nós, nela”. Mas, para isso, como disse Maciúnas, é preciso reconhecer,
considerar outras belezas e, para além disso, “fazer a experiência do mundo, do
mundo concreto que o cerca” (p. 81).
Na virada de 1969-1970, Helio Oiticica reivindicou a desfragmentação dos
sentidos no artigo The Senses Pointing Towards and a New Transformation (Os
sentidos apontando para uma nova transformação) ao propor a “elaboração de
obras que diminuíssem a ênfase na visão e incluíssem todos os sentidos” (OITICICA
apud BRAGA, 2008, p. 264), para descondicionar o comportamento e fazer evoluir
os processos da arte, para além de um foco específico, ou seja, para a consciência
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Na Playlist 2, pode-se ver a performance sonora TaTeTiToTu de Esther Ferrer sendo apresentada
na Ronda de Poetas em 14 outubro de 2010, em Montevideo, Uruguay.
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de uma totalidade. Como argumenta Paula Braga (2008, p. 264), “comportamento e
pensamento caminham juntos e pensamento se faz com o corpo todo, não apenas
com os olhos”. Ao longo da sua trajetória, Oiticica, juntamente com Lygia Clark,
praticou esse pensamento e realizou obras totais.
Criar em performance é um modo de equalizar essas questões, já que a
linguagem inclui os sentidos, pela presença do artista, na criação coletiva, no
encontro com outras áreas. Minha produção artística tem reduzido a ênfase na visão
e ativado, a partir do corpo, outros campos, como da audição, da oralidade e do
deslocamento (atividades de campo). Essa abertura se dá no processo de criação e
no corpo, que, como diz Greiner (2006, p. 122), também muda de estado cada vez
que percebe o mundo. A experiência do tempo e do espaço nas minhas
performances se dá de forma aberta, movente e indeterminada – o tempo da
oportunidade ou de Kairós, afinada com a definição de Careri (2013, p. 42), quando
diz que “pontos de partida e de chegada tem um interesse relativo, enquanto o
espaço intermediário é o espaço do ir, a essência mesma do nomadismo, o lugar em
que cotidianamente se celebra o rito da eterna errância”. Assim, meu estúdio pode
se dar em qualquer lugar, já que são os encontros que importam, o acabar juntos –
resultado das negociações feitas, dos processos e das ferramentas disponíveis.
Em entrevista a Hans Ulrich Obrist, Yoko Ono (2009, p. 51) explica que “para
um artista qualquer lugar é um estúdio”. Isso se potencializa quando se trabalha com
o corpo, através de percursos, da escuta e da voz. Nisso, compartilho da mesma
dúvida do artista Amilcar Packer, quando diz que, “talvez, fosse apropriado pensar
em alguma coisa como meu estúdio sou eu” (PACKER apud MELIM, 2008, p. 54).
Como vivencio espaços urbanos com algumas tecnologias portáteis, entendo que
meu estúdio sou eu e a rua. Andar a pé e ou transitar em transportes públicos
(coletivo, taxi, barco, bicicleta) pelas vias das cidades são os meios que utilizo para
fazer uma imersão e encontrar o material visual e sonoro que serve à criação
artística e, que produz experiências estéticas que compõem as performances
sônicas.
Nesses momentos de estúdio, realizo operações de observação e escuta
(anotar), captação (coletar, fotografar, gravar imagens, ruídos e sons), criação,
produção e intervenção (caminhar, manusear, pisotear, reger, percutir, falar, cantar).
Além de performances, isso tem gerado uma série de ações avulsas, intituladas
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ações em aberto na cidade69, realizadas em cidades variadas. Os registros
instantâneos, ligeiros, se devem ao tempo das surpresas (de Kairós), que
proporciona encontros sonoros e visuais inesperados no cotidiano.
Um exemplo interessante dos momentos de estúdio na rua aconteceu em
Berlim, em 2014, quando eu e Elaine Tedesco decidimos fazer um trabalho juntas. O
processo de criação de A Ponte foi bem documentado no artigo A PONTE.
Superfícies e ecos no processo de criação da videoperformance (2016)70, mas uma
situação, anterior à criação do trabalho, explicitou nossos distintos processos de
criação. No artigo, explicamos assim:
nossa experiência contava com “duas versões” e todos aqueles ruídos e
sons do ambiente vivo, que o compositor, ambientalista e educador
canadense Murray Schafer conceituou como paisagem sonora. Para estar
nesta paisagem, entrar em relação com o entorno visual e aural, nos
concentramos, escutamos e contemplamos os seus elementos. Física e
metaforicamente, criamos caminhos além dos propostos pelo parque.
Estávamos diante da abertura de um intervalo, diante do ponto de contato.
(TEDESCO, ROLIM, 2016, p. 1546-1547).

Saímos a caminhar com uma câmera de vídeo e um gravador de som, à
procura de uma ponte para fazer uma performance, que seria uma conversa e
acabamos num parque. Nesse percurso, além da imagem, dos aromas e frescor da
natureza, percebi a mudança na paisagem sonora: mais cantos de pássaros, ruídos
de corredores e ciclistas no piso de areia, menos burburinho da cidade e do transito,
que estava longe. Para captar esse contexto, liguei o gravador de som. Elaine falou
algo sobre a cidade e o parque e, ao perceber que eu estava gravando, explicou
que, para ela, o trabalho ainda não havia começado, estávamos, apenas, num
deslocamento, não havíamos encontrado a ponte, assim, o lugar não era aquele.
Com isso, entendemos como cada uma trabalha e nos adequamos uma a outra,
criando outra ponte. Para Tedesco, o trabalho começa quando as condições
mínimas,

pré-estabelecidas,

se

apresentam.

É

nesse

momento

que

os

equipamentos são ligados. Para mim, as captações abertas de som e imagem, sem
intenção específica, funcionam como um apontamento, um rascunho da imersão no
espaço e no tempo, um aqui e agora, uma coleta que conta uma história única, que
pode ser aproveitada, posteriormente, em pós-produção. Quando essas gravações
(sonoras e ou visuais), ancoradas no acaso e, muitas vezes, produzidas em baixa
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Algumas destas ações encontram-se disponíveis em: https://www.youtube.com/user/marionveloz
Artigo escrito a quatro mãos, apresentado no 25º Encontro da Anpap – Arte: seus espaços e/em
nosso tempo, realizado em Porto Alegre, RS de 26 a 30 de setembro de 2016.
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fidelidade (lo-fi)71, incluem uma surpresa e ou acolhem uma intervenção improvisada
são consideradas o próprio evento e, postadas, imediatamente, sem cortes e
tratamento, na internet.

Imagem 7 – Captura de tela das miniaturas dos vídeos de ações em aberto na cidade: musica
silenciosa, barulho encontrado e Sonne Trouvé, entre outros, do meu canal no Youtube.

Esse tipo de ação instantânea e precária, descrita pelo artista e pesquisador
Bruno Mendonça como “trabalhos de pedestre e estética de passagem”72, se difere,
pela intenção, das ações orientadas para vídeo e, se alinha à explicação dada por
Regina Melim (2008, p. 64), ao trabalho da artista Bruna Mansani73, mas que cabe
aqui, também: “não fosse o rastro deixado pela fotografia [vídeo/áudio], a ação
resultaria em um ato invisível, sem nenhum tipo de remanescente que a
materializaria como obra”.
Outro encontro inesperado que resultou em ação, que ocorreu num dia
qualquer, sem audiência, praticamente sem público e sem registro, numa ponte de
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Sobre baixa fidelidade, ler a entrevista que o músico Lee Ranaldo deu a Marcelo Bergamin Conter,
que desenvolvia sua tese de doutorado sobre lo-fi (low fidelity), em Nova York, 2014. A matéria
intitulada Lee Ranaldo: “Fidelidade não tem influência da qualidade”, foi publicada na revista Noize.
Disponível em: http://noize.com.br/entrevista-com-lee-ranaldo-do-sonic-youth-sobre-o-lo-fi/#1. Acesso
em: 13 de Out. de 2014. Para saber mais sobre altos e baixos níveis de ruídos nas paisagens, ler o
capítulo 3 do livro A Afinação do Mundo – A paisagem sonora rural – A paisagem sonora Hi-Fi, R.
Murray Schafer (2011 p. 71-72).
72 Esta conversa sobre o meu trabalho e de outros artistas se deu em algum momento dos dois
workshops que ministrei no Programa Vitamina – Arte Sonora (2013) e Performance (2014), curados
por Bruno Mendonça, no Ateliê Coletivo 2e1, São Paulo, SP.
73 Em referência às ações de escrita com giz escolar que Bruna Mansani faz nos muros, tapumes e
outras superfícies encontradas em percursos na cidade de Florianópolis. Os escritos integram a série
Ditos e crenças populares de utilidade cotidiana – Falsas Verdades.
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Paris, é contado por Esther Ferrer e derivou na série intitulada “um espaço é para
atravessá-lo”. Ferrer descreve:
Ninguém me viu, nem a pessoa que participou sabia que ela estava
participando. Saí da minha casa em Paris e fui para a Pont Neuf. Estava
chovendo, eu carregava um guarda-chuva e quando pus os pés na Pont
Neuf, na calçada em frente [do outro lado da ponte], um homem com um
guarda-chuva também começou a andar e eu disse: "Vou andar de um
modo que os nossos caminhos se cruzem no meio da ponte", e foi o que
aconteceu. Eu sabia o que estava fazendo, mas ele não sabia, ninguém
sabia, porque era inverno, chovia e fazia frio. Para mim, isso foi uma
performance real e, além disso, eu fiz uma série de performances que se
chamam assim: Um espaço é para atravessá-lo74. (FERRER, 2012).

Assisti Esther Ferrer em ConversacCión com Bartolomé Ferrando, no
auditório do IVAM – Instituto Valência de Arte Moderna, em 08 de maio de 2015,
onde a artista descreveu essa ação e explicou que, contar apenas com o seu corpo
para fazer performance, lhe dá uma liberdade enorme, pois permite que uma ação
seja feita em qualquer lugar, já que não depende de equipamentos, de eletricidade,
de segurança, de (quase) nada.

Livre tradução minha para o trecho de entrevista de Esther Ferrer: “no me vio nadie, ni la persona
que participo sabía que estaba participando. Yo salía de mi casa en Paris e iba al Pont Neuf estaba
lloviendo, yo llevaba un paraguas y al poner el pie en el Pont neuf un señor en la acera del frente con
un paraguas también empezó a andar y yo dije: “voy a andar de manera que nos crucemos en el
medio del puente”, y fue lo que pasó. Yo sabía lo que estaba haciendo pero él no lo sabía, no lo sabía
nadie, porque era invierno y llovía y hacia frio. Para mi eso fue una verdadera performance y además
he hecho una serie de performance que se llaman así: Un espacio es para atravesarlo”.
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Imagem 8 – Esther Ferrer em ConversacCión e eu, com celular na plateia do IVAM (08/05/2015).
Fotografia de autor desconhecido publicada na web.

Imagem 9 – Meu encontro com Esther Ferrer. Antes do clic, num momento de graça, Ferrer falou que
seu tempo de exposição custava um Euro/minuto. Na imagem ela aparece contando: uno, dos... em
ConversacCión (2015), IVAM, Valência, Espanha. Fotografia de Arantxa.

A3 – Lenta, eu me distraio mundo
No meu deslocamento solitário e ou com colaboradores por ambientes
diversos, na minha cidade e em outras, busco manter a curiosidade intensiva,
expressiva, instantânea, viva, demonstrada por Ferrer. Assim, ficar +TEMPO no
estúdio significa errar mais, andar mais, transitar mais, ouvir mais, gravar mais,
cantar mais, falar mais, viajar mais. Com essa prática e, em acordo com Massey
(2008, p. 175), entendo que estou alterando, modificando um pouco o espaço –
movimento que também é temporal e, como ensina John Cage (2013, p. 17): “o
mundo muda em função do lugar onde fixamos nossa atenção. Esse processo é
aditivo e energético”.
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A3 – 1 – ERRAGEM
Num trajeto diário pelo Bom Fim, bairro onde vivo em Porto Alegre, percebi
um conserto feito na fachada do estabelecimento comercial StoKfer – Ferragem e
Tintas (atualmente Ferragem Igor), localizado na Av. Osvaldo Aranha, 972, a alguns
passos do lendário bar e restaurante Ocidente. A operação ordinária da construção
civil – rebocar com argamassa a parede – interferiu na pintura que identificava o
lugar. No reparo, a letra F da palavra Ferragem foi removida e, juntando as demais
letras, lia-se ERRAGEM. Esse apagamento alterou o significado da palavra que
ganhou um novo sentido. Erragem lembra o verbo ERRAR que significa vaguear,
vadiar, andar sem destino, transmigrar, passear ociosamente, vagabundear,
perambular, zanzar e, ainda, devanear. A mudança de sentido fazia todo sentido,
sobretudo, pela minha condição de passante, em errância. Assim, fotografei a
fachada do estabelecimento com a câmera do celular e adotei a palavra rebocada
que uso de diversos modos75.
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Criei um carimbo com a palavra ERRAGEM (em caixa alta) para ser aplicado em diversos
materiais. O trabalho ERRAGEM + Apenas sente-se integrou a exposição WALKING com curadoria
de Giorgio Ronna - Prêmio Curadoria Edital Paço das Artes 2013, no Paço das Artes, em São Paulo,
de 25/01/2013 a 24/03/2013. Disponível em: http://www.pacodasartes.org.br/temporada-deprojetos/2013/curadoria.aspx. Acesso em: 11 de Abr de 2017. A peça sonora está disponível em:
https://soundcloud.com/marion-velasco/erragem. Acesso em: 11 de Abr de 2017. A exposição
Walking foi matéria na coluna da professora, curadora e pesquisadora Maria Amélia Bulhões, na
revista online Sul21. Disponível em: http://www.sul21.com.br/jornal/faz-se-o-caminho-ao-andar/.
Acesso em: 30 de Mar. de 2013. Outra matéria sobre a exposição Walking saiu no jornal espanhol El
País, versão online. Disponível em: http://arte.elpais.com.uy/se-hace-camino-al-andar/#.WIWlVlMrLIU.
Acesso em: 02 de Abr. de 2013. O trabalho na exposição Mutatis Mutandis, com curadoria de
Bernardo de Souza e Bruna Fetter, aconteceu no Largo das Artes, no Rio de janeiro, RJ, de 29 de
agosto de 2013 a 05 de outubro de 2013.
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Imagem 10 – Fachada de ferragem na Avenida Osvaldo Aranha. Porto Alegre/RS. Fotografia feita por
mim.

A palavra nomeia um trabalho: ERRAGEM + Apenas sente-se (2007-2013),
que junta fotografia e peça sonora. A fotografia Apenas Sente-se (2007) mostra, em
primeiro plano, uma mulher em situação de rua, sentada, coberta com edredom
listrado e os pés de fora, calçando meias de duas cores e sandálias plásticas com
glitter, na Praça do Ciclista, localizada na Av. Paulista com a Av. Consolação, em
São Paulo, onde havia uma placa de madeira fincada na grama com a frase: Apenas
sente-se.
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Imagem 11 – Apenas Sente-se + Erragem em dois momentos. À esquerda, na exposição na Walking
(Paço das Artes, São Paulo, 2013) e, à direita em Mutatis Mutandis, junto às fotografias de Vera
Chaves Barcellos, entre outros (Largo das Artes, Rio de Janeiro, 2013). Fotos feitas por mim.

A peça sonora Erragem (2013) foi criada em colaboração com os artistas
visuais Giancarlo Lorenci e Chico Machado e contém samples (pequenas amostras)
da paisagem sonora da Av. Paulista, no entorno de onde a mulher sentava,
selecionados a partir da banda sonora dos vídeos que gravei, acrescido de uma
linha de baixo elétrico de Machado, da composição eletrônica de Lorenci e de um
audioself76 ou audiorretrato na minha voz que descreve um marco da errância na
minha infância. Nesta pesquisa, ERRAGEM – meu intrigante acabar junto ao reparo
na fachada de uma loja de ferragens, é usada como um conceito e método.

A – 3.1.1 – um reparo na fachada da ferragem que opera um conceito em arte

As lojas de ferragem são centros de comércio e de serviços, lugares que,
tradicionalmente, fornecem ferramentas, material para carpintaria, peças metálicas
(pregos, parafusos, maçanetas, dobradiças, cantoneiras, fechaduras, aramados
etc.), comercializam tintas, utilitários em geral e, também, prestam serviços de
vidraçaria, chaveiro e serralheria. As ferragens atendem a profissionais e
especialistas, mas não só. Pessoas comuns também encontram, nesses
estabelecimentos, os meios para fazer pequenas coisas (consertar, reparar,
construir) sem a ajuda de um profissional. A isso se dá o nome bricòláge ou
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Audioself foi uma expressão usada por Toña Medina num exercício do Taller de Radio Creativa,
ministrado por ela, que participei no Laboratorio de Radio Experimental da Casa Encendida, em
Madrid, Espanha (2015), que consiste numa autodescrição e ou momento marcante de uma biografia
ditos em voz alta.
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bricolagem, que se alinha ao DIY – Do it Youserf (faça você mesmo), um modo de
fazer que se popularizou nos anos 1950, pois se espalhou a todas as áreas77.
Em conversa com Miguel Molina, descrevi meu encontro com a ferragem e
ele lembrou que certas esculturas costumam ser chamadas de “trabajos de
ferretería” (obras de ferragem) por suas especificidades técnicas, por exemplo,
quando necessitam do uso de tornos e de polidoras. A partir disso, pensamos como
uma ferragem poderia servir à performance? Quais as ferramentas para errar?
Como o funcionamento de um torno, que puxa, pega, engancha, dá voltas, se
comportaria com o som? Como os utilitários performam? Quais os diferentes
processos e os elementos de ação que interessariam à criação de peças sonoras e
ao uso da voz? No processo de criação dos meus trabalhos, acabo respondendo a
algumas dessas perguntas.
Na

conversa,

lembrei

de

Guto

Lacaz

quando

usa

ferramentas,

eletrodomésticos e utensílios variados em performance. Como já escrevi
(VELASCO, 2009, p. 134), Lacaz percebe a magia das coisas funcionando e se
encanta com os seus mecanismos. Com humor, associa uma coisa à outra, como
bricoleur, põe para funcionar de outro modo, criando uma coisa nova. Lacaz ignora a
função de origem dos objetos para criar uma experiência estética e lúdica. Isso nos
põe para pensar: o que é um erro? Em relação a que se pode chamar algo de erro?
Essa, também, é uma questão para Lacaz que, em 2005, compilou dezoito frases e
aforismos de diversos autores sobre o erro, publicado no minilivro ERROS, para o
Festival do Minuto – 1 Minuto. Em menos de vinte páginas, lê-se, por exemplo:
“erro logo existo” Hudinilson Lima;
“só errei umas vezes” Graffiti anônimo;
“nunca cometo o mesmo erro duas vezes /já cometo duas três /quatro cinco
seis /até esse erro aprender /que só o erro tem vez” Leminski78;
“o espelho reflete certo; não erra porque não pensa. Pensar é
essencialmente errar” Alberto Caeiro.
A ferragem me ofereceu a palavra rebocada ERRAGEM. Acrescentando o
sufixo AGEM ao verbo ERRAR, temos um substantivo, uma qualidade, um atributo,
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Hoje, o conceito DIY se renova, associado à tecnologia, através da cultura ou movimento maker.
Com isso, ganham importância, os manuais, os tutoriais e as instruções. Mais informações sobre o
assunto em: http://makezine.com/ e http://blog.fazedores.com/sobre/. Acesso em: 10/04/2017.
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O poema ERRA UMA VEZ foi publicado no livro póstumo La vie en Close. LEMINSKI (1991 p. 46)
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um estado, resultado de uma ação, identificando, talvez, outro atravessamento,
aquele provocado pelas viagens (o ir), que revela o modo de ser do errante, errático,
que vagueia e erra. Francesco Careri (2013), no capitulo Errare Humanum Est, do
seu livro Walkscape – o caminhar como prática estética, relembra a história da
origem do homem [humana] por uma sucessão de erros (erreur), que teve início com
a expulsão de Adão e Eva do Paraíso, seguido de intolerâncias a modos de vida
diversos, protagonizados por seus filhos Caim e Abel, bem como, das disputas
territoriais e das punições infringidas aos dois. Conforme é descrito na Bíblia
(Genesis:4), Abel é morto por Caim por viver do pastoreio nômade e invadir o seu
território e Caim é punido por Deus, com a errância na terra, situações que
contribuem com a noção do “andar sem rumo” e ou do “rito da eterna errancia”.
Flanerie, deambulação, deriva, perambulação são termos usados para os
deslocamentos e diferentes modos de atuação no espaço urbano pelos artistas do
final do século XIX e na primeira metade do século XX. Segundo Solnit (2000),
essas práticas estão associadas aos movimentos do pós-segunda guerra mundial,
como a contracultura e as subculturas, através da geração beat e do movimento
hippie, que praticaram a errância, através de caminhadas e viagens, numa reação à
aceleração e à alienação, com a consequente perda de “espaço, tempo e forma de
realização” iniciada na revolução industrial e radicalizada pelas sociedades pósindustriais. Para Blanchot ([s/d], p. 64-65) “errar é voltar e retornar, abandonar-se à
magia do desvio. [...] o desencaminhado vai em frente [...] ele esgota-se na andança
[...] não permanecendo. [...] Errar é provavelmente isto: ir ao desencontro”.
Desencontro esse, que diz mais sobre uma expectativa e ideia prefixada do que
sobre um equívoco.
ERRAGEM, como uma variação da errância, atualiza algumas de suas
questões sobre tempo, espaço em movimento e erro – questão relevante em
pesquisa científica, baseada em acerto e erro. Como conceito operatório, é uma
metodologia de errar para pequenos formatos/pequenas ações. Pequenas formas de
errar. Essa operação, no meu processo criativo, se baseia no percurso, no tráfego
que, tira daqui, leva pra lá e, de lá, pra acolá. Nisso, conta com o erro, cria erros
variados, porque não há só uma maneira de errar, mas muitas.
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A4 – a performance flutua79
Minha experiência em performance, iniciada nos anos 1980, transformou
toda uma vida, numa prática artística que se atualiza no uso do som (voz, ruído,
música), do texto, nas ações ao vivo e ou orientadas para áudio e vídeo, na
pluriautoria e colaborações com ações em rádio e no campo da música. Ao acessar
essa memória, decidi conversar com Guto Lacaz sobre algumas questões
provocantes em torno da performance.

Imagem 12 – Performance IOU – a fábula do cubo e do cavalo no Teatro Aliança Francesa. Guto
Lacaz (com cubo branco na cabeça) e eu, abraçados. Lucia Koch de costas, com mãos para trás e
demais convidados. São Paulo, 2009. Fotografia de autor desconhecido encontrada no site de Lacaz.
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Título a partir de uma frase de Renato Cohen encontrada no livro Performance como Linguagem
(2007, p. 160).
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A4 – 1 – Correspondências com Guto Lacaz 80
Desde a oficina de performance em 1986, eu, Koch e Tedesco nos
mantivemos próximas de Guto Lacaz. Nos tornamos amigos e trocávamos
correspondências via correio. Eu mandava as notícias do sul e ele me enviava
cartões, convites de suas performances e exposições em São Paulo, além de
catálogos e pequenas publicações. Em tempos de internet, trocamos o envio de
cartas por e-mails e postagens nos perfis do Facebook. Em função da pesquisa,
decidi perguntar a Lacaz se sua frase-conceito ainda fazia sentido para ele.
Nos anos 1980, Guto Lacaz cunhou a expressão “Performance é o teatro do
Artista Plástico” – que junto a outras expressões como: teatro sem enredo (Sheila
Leirner), teatro de imagens (Cohen, 2007, p. 49), é mencionada nas conclusões do
livro Performance como Linguagem, de Renato Cohen (2007). Cohen diz:
A noção que fica para o público brasileiro é que a performance é um
conjunto de sketches, ligeiramente ensaiados, apresentados poucas vezes
e em lugares alternativos, utilizando uma técnica em que prevalece o
movimento corporal e a utilização de elementos plásticos – a performance é
o teatro do artista plástico segundo colocação de Guto Lacaz – em
detrimento do texto falado e da composição de personagens. (COHEN,
2007, p. 161).
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Nos anos 1990, nos visitamos mais. Guto assistiu shows do meu projeto musical eletrônico
AdVenture, em São Paulo, eu o visitei em seu ateliê. Uma vez, o acompanhei a uma missão
interessante. Lacaz ia ao MASP examinar uma obra com problemas mecânicos que ele teria que
consertar. Fui junto e só fiquei sabendo qual era a obra quando chegamos ao acervo do MASP: um
Rotoreliefs – o tocador de discos ópticos de Marcel Duchamp. Na segunda metade dos 1990, Guto
veio a Porto Alegre, a convite da equipe de políticas culturais da Rede Municipal de Ensino da PMPA,
onde eu trabalhava, para uma conversa criativa com os professores de artes dessa rede. Quando
mudei para São Paulo, em 2005, pude acompanhar de perto suas exposições e performances. Em
setembro de 2009, Lacaz reapresentou a série de performances Máquinas (V), no teatro Aliança
Francesa. Eu e Lucia Koch fomos assistir e fomos convidadas a subir no palco para compor com
Guto a última “cena” da performance IOU – a fábula do cubo e do cavalo, que fazia referência a uma
vernissage. Depois disso, Lacaz publicou o livro bilíngue Guto Lacaz: omemhobjeto: 30 anos de arte
(editora Décor, São Paulo, 2009) e incluiu um texto que enviei a ele, por e-mail, comentando a
performance na Aliança Francesa. Intitulado Ao mestre com carinho: Guto Lacaz no mundo das
coisas maravilhosas (2008), o texto aparece em português e em versão para o inglês, nas páginas
134 a 136. Em 2010, na 1ª edição do Fórum de Performance – Perfor1, que ocorreu no Centro
Cultural da Espanha e Cine Galpão, entre 13 a 16 de novembro de 2010, em São Paulo, numa
iniciativa do performer e professor Lucio Agra, entre outros artistas, participei como ouvinte. No dia
14/11/2010, durante a conversa aberta com os artistas da mesa Performance e Tecnologia, que
contou com Guto Lacaz, Otávio Donasci (artista multimídia, videoperformer e professor da PUC-SP),
Álvaro Uña (artista visual e diretor da emotique.com) e Rogério Borovik (performer e artista visual),
perguntei a Lacaz se ele lembrava da oficina ministrada no Instituto de Artes da UFRGS, ele
respondeu que sim e acreditava que aquela oficina de performance foi a primeira ministrada numa
academia, no Brasil, e que, por isso mesmo, não tinha muita ideia de como fazê-la e como o trabalho
seria recebido.
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Paulo Bruscky (2010), numa referência ao “entrelaçamento” e ao
“agrupamento”

de

áreas,

promovidos

pela

performance,

classificou

como

“interessante” a definição de Lacaz e explicou que “na performance o artista plástico
torna-se performer, e não precisa ser um ator” (BRUSCKY, 2010, p. 41). Há uma
diferença evidenciada de que o artista plástico (visual) usa elementos de diversas
áreas para criar outra coisa e, também, se tornar outra coisa. E isso já estava nos
ensinamentos de Lacaz, quando disse que, “muitas vezes em performance (ou em
arte) não se representa, mas se apresenta, assim o significado dá lugar ao sentido e
a ideia é evidenciada” (LACAZ, 1987).
Nossa conversa recente foi assim:

Imagem 13 - Conversa por e-mail com Guto Lacaz.

A resposta afirmativa veio acompanhada de um esquema, criado por ele e
disponível no seu site. Nele, Lacaz distribui áreas, linguagens artísticas e suas
conexões.

84

Imagem 14 - Conversa por e-mail com Guto Lacaz.
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Em errata1, Lacaz pediu para incluir a colagem e me perguntou sobre a
pertinência do mesmo.

Imagem 15 - Conversa por e-mail com Guto Lacaz.

A aproximação da performance com as artes cênicas, como apresenta Lacaz,
é uma questão antiga. Renato Cohen (2007, p. 160) reconheceu na performance
“características definidoras da expressão cênica”. John Cage (2013, p. 32)
acreditava que “o teatro se assemelha à vida mais de perto que qualquer arte,
requerendo, para sua apreciação, o uso simultâneo de olhos e ouvidos, espaço e
tempo”. As pistas dessa aproximação parecem estar nesta negociação entre
visualidade, sonoridade, tempo e espaço.
No entanto, Cohen (2007) reconheceu que performance e teatro divergem na
temática e na abordagem artística, argumentando que a performance é ágil e se
caracteriza pela experimentação, o que a faz flutuar, “esporadicamente atravessa[r]
fronteiras e ocupa[r] espaços pertencentes ao teatro [...]” e, escapar do que se
entende por teatro – inclusive do “teatro experimental” que, desde sua origem,
mantém “todo tipo de comprometimento com a representação, dramatização,
ritualização etc. [...]” (COHEN, 2007, p.160).
Quando se diz que uma coisa flutua, se destaca a sua leveza, se explicita o
modo como se distribui num meio que a mantém à tona, fluída, móvel, oscilante, em
suspensão. A performance flutua entre áreas e linguagens artísticas compostas de
um campo-mar(ar) estruturado em regras e signos, como pensou Cohen (2007, p.
160). Essa capacidade da performance a faz “[resistir] a conclusões, assim como
resiste a definições, fronteiras e limites tão úteis à escrita acadêmica tradicional e às
estruturas acadêmicas”. (CARLSON, 2010, p. 213). Isso parece explicar, no gráfico,
o deslocamento da performance que Lacaz faz para o campo das artes cênicas,
para criar sua “cena nonsense com objetos”. Diferentemente das necessidades em
performance, de Esther Ferrer, o espaço cênico (palco e seus recursos: cenografia,
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iluminação, sonoplastia, figurino, além da platéia frontal), é favorável às
performances de Lacaz. Nesse contexto, suas invenções – que buscam novas
funções para os elementos ordinários – ganham força dramática e cômica que cria
um “sem sentido” que tanto interessa ao artista. No entanto, o que mais me
surpreendeu no gráfico, foi a posição da música (sons, voz ou instrumental) dentro
das artes cênicas, onde também se encontram o texto, a palavra e o verbo. Para
entender esse posicionamento, escrevi:

Imagem 16 - Conversa por e-mail com Guto Lacaz.
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Lacaz explicou:

Imagem 17 - Conversa por e-mail com Guto Lacaz.

Lacaz se preocupou em corrigir o nome do maestro: Gilberto Ambrósio Garcia
Mendes81, um dos pioneiros no Brasil, junto com Jocy de Oliveira, da pesquisa e
81

Além da música, Gilberto Mendes e seus companheiros, de áreas variadas como arquitetura, artes
visuais, se interessavam pela poesia concreta paulista e por artes em geral. Alinhado com as
inovações da música do século XX, como: música concreta (Pierre Schaeffer), música aleatória
(Pierre Boulez), música serial (Olivier Messiaen / Luigi Dallapiccola / Karlheinz Stockhausen/ Pierre
Boulez), música indeterminada (John Cage), foi pioneiro nessas pesquisas no Brasil e, em 1963,

difusão da música de vanguarda, das novas sonoridades, experimentadas na
segunda metade do século XX. Em 1963, Mendes criou o Festival da Música Nova,
de carater internacional, que se mantém até hoje, com concertos, palestras e mesas
redondas, em São Paulo.
Outra característica na obra de Mendes, destacada por Lacaz, é a música
cênica, já mencionada no memorial desta tese. Mendes misturava encenação aos
concertos com a presença de atores ou dos próprios intérpretes musicais.
Incorporava ruídos, em meio às apresentações, como os produzidos nos beijos de
um casal de atores, além de envolver a plateia na criação de sons.

Imagem 18 - Conversa por e-mail com Guto Lacaz.

Além da referência mencionada, acredito que o posicionamento da música
no gráfico de Lacaz ainda pode dar conta do gênero teatro musical e do teatro lírico
(ópera). No final dessas correspondencias, eu e Lacaz concordamos que a musica
está em todo lugar e, junto com CAGE (2013, p. 65), “que se deixassemos de lado o
que se intitula ‘música’, a vida inteira se transformaria em música!”.
Nos impulsos de invasão e ocupação de Lacaz, ou simplesmente no desejo
de expressão em outra área, como ele disse, aparece a condição flutuante da
performance (COHEN, 2007), minha sugestão ao gráfico é a inclusão da música na
junto com Rogério Duprat, Willy Correa de Oliveira, lançou o Manifesto Música Nova. Mais
informações disponíveis em:
https://revista-a.org/2016/06/09/gilberto-mendes-e-as-veredas-do-experimentalismo/ , acesso em 16
de Dez. de 2016, e em: http://www5.usp.br/105602/obra-do-compositor-gilberto-mendes-revive-emnovas-geracoes/, acesso em 29 de Mar. de 2017.
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primeira coluna, sem um lugar definido, movente, entre as áreas e as modalidades
elencadas. Pois, como sugere Ferrando (2009, p. 42-43), até o corpo se musicaliza
e ou a musica se corporifica. Ao lembrar de algumas ações do Fluxus e do grupo
Zaj, o autor explica que os gestos, os movimentos e os deslocamentos do performer
podem ser entendidos como música – “uma música que soa, ainda que tudo soa
sempre, como diria o compositor Llorenç Barber, mas sim como música visivel,
silenciosa, ligada ao processo e distante da intenção” (FERRANDO, 2009, p. 42-43).
A música permeia tudo, como explica Serres:
Vibra no segredo de nossas conversas, sustenta continuamente nossos
diálogos, nossas permutas a exigem, já conhece nossos acordos e
desacordos, construiu nossa casa antes de nosso nascimento de homens
falantes e não só na caixa vibrante uterina, preparou nossa existência
coletiva, e o contrato social, improvável em toda sorte de linguagem, é
ouvido confusamente em sua orquestração. Placa central e baixa de nossas
obras, do sentido e do coletivo, a música funda a filosofia. Qualquer um que
se aprimore e se aprofunde deseja compor [...]. (SERRES, 2001, p. 120)

Nesse contexto flutuante, fluído, flexivel da performance, a música, que
“habita o sensível, tem todos os sentidos possiveis” (SERRES, 2001, p. 120) se
espalha, se lança, “não expressa o eu; ela joga o eu, como joga sua voz – ela toca o
eu, como toca um instrumento” (ACCONCI, 2011, p. 156, tradução minha)82.

A5 – SSsooooNC ~ o sooomnn é onda~
sobretudo faço partituras, ou seja, o que eu chamo de partituras, que nada
tem nada a ver com uma partitura, mas como, em princípio nós partimos da
ideia cageana da música, então, decidi chamá-la partitura [...], não gostava
de chamar de roteiro, porque não tem nada a ver com teatro e, como estou
interessada em me afastar cada vez mais do teatro, então decidi usar uma
palavra que quer dizer tudo e nada: partitura [...]. Esther Ferrer, 201083.

“o jogo entre som e ruido constitui a musica e o som do mundo é ruído”.
José Miguel Wisnik, 2011.
A flutuabilidade da performance não enfileira, não aproxima áreas, permite
seu espalhamento por superfícies, a adaptação às práticas, recursos, elementos e a
manutenção do seu movimento. Bartolomé Ferrando (2009, p. 7) explica que a
“Music doesn't express the self; it throws the self, like throwing your voice- it plays the self, like
playing an instrument”. Words before Music (2000).
83 Transcrito e traduzido por mim, a partir do documentário “FONS #01: Esther Ferrer, Proceso de
Trabajo” no Youtube. Disponível em: https://youtu.be/ySeh0YE43mc Acesso em: 14 Abr de 2017.
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construção e a articulação de uma performance sempre se ancora84 (aterrissa?
mergulha?) em duas ou mais áreas específicas.
Ao contrário do meu mestre Lacaz e, em acordo com Ferrer, minhas
performances se afastam das artes cênicas e se ancoram na música (pop, não
musical, ruidista) e na oralidade da poesia.
Música e poesia se manifestam através do som. O som é uma manifestação
do mundo físico, que surge com a vibração da matéria. Quando um corpo se move,
vibra (fonte sonora) cria um sinal que se propaga (onda sonora), em meios materiais
como sólido, líquido, gasoso, movimentando suas moléculas, com alguma
periodicidade e por um tempo variado. Wisnik (2011, p. 17) explica que “o som é
produto de uma sequencia raríssima (e geralmente imperceptível) de impulsões e
repousos, de impulsos (que se representam pela ascenção da onda) e de quedas
cíclicas desses impulsos seguidos de sua reiteração”.
As principais caracteristicas que permitem identificar, classificar, localizar os
sons, são: Timbre, Intensidade, Duração e Altura.
Nossa percepção de uma onda sonora se dá numa faixa de frequencias,
com durações (o tempo em que soa) longas ou curtas e alturas que vão do mais
grave ao mais agudo. Wisnik (2011, p. 20) explica que o “som grave tende a ser
associado ao peso da matéria, com os objetos mais presos à terra pela lei da
gravidade e que emitem vibrações mais lentas, em oposição à ligeireza leve e lépida
do agudo”.
Outros parametros que singularizam o som, são: o timbre (toda
complexidade do formato da onda e envelope ou seja: impulsão, sustentação e
relaxamento) e a intensidade (energia sonora, que se traduz em forte e fraco, maior
ou menor amplitude).
Som e ruído só diferem nas frequencias. Um se apresenta de modo regular,
constante, estável, afinado e com altura definida, o outro, de modo irregular,
inconstante, instavel, “como aquelas que produzem barulhos, manchas, rabiscos
sonoros, ruídos” (WISNIK, 2011, p. 26). O autor lembra que as caracteristicas
desconcertantes e estouradas do ruído, que no dia a dia é capaz de desorganizar
outro som, bloquear o canal, desmanchar a mensagem, deslocar o código e ferir o
ouvido,

“se

torna

um

elemento

virtualmente

criativo,

desorganizador

de

84

É interessante lembrar o caráter temporal da fixação de uma âncora, que pode ser recolhida a
qualquer momento, permitindo novos deslocamentos.
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mensagens/códigos cristalizados e provocador de novas linguagens” (WISNIK, 2011
p.33) e aponta o rádio como o lugar onde as relações entre som, ruído e silencio se
explicitam.
Apesar de não existir “pálpebras auditivas” e do “sentido da audição não
pode[r] ser desligado à vontade”, (SHAFER, 2011, p. 29), fazendo com que nossa
percepção auditiva seja vigilante, o alerta de John Cage para nos contentarmos em
abrir os ouvidos a todos os sons é pertinente. Com isso, ele desmistificou e deu
valor aos ruídos – aquele som da desordem, que desconcerta. Cage diz que
tudo pode funcionar musicalmente! Não só as musicas que julgamos
bonitas, mas a musica feita pela vida mesma. Graças à musica, a vida terá
cada vez mais sentido. Mas [...], para que assim seja, em certo modo há
que renunciar à música. Ou pelo menos, ao que chamamos música. Com a
politica acontece o mesmo. Posso muito bem falar de “não politica”, assim
como ao falar de mim se fala de “não musica”. É o mesmo problema! Se
deixassemos de lado tudo o que se intitula “musica” a vida inteira se
transformaria em musica! (CAGE, 2013, p.65)

Se prestarmos atenção, como pede Cage, ouviremos o nosso corpo ruidoso,
que chia, soluça, range, estala, espirra..., soa em diferentes intensidades (volumes).
Em 1951, John Cage se deparou com essa questão ao entrar numa câmara acústica
anecóica (espaço sem eco, projetado para conter as ondas sonoras e
eletromagnéticas). Cage conta, de acordo Llorenç Barber (1985) que, na
experiência, ao invés do silencio, ouviu um som agudo e outro grave. Cage explica:
quando o descrevi ao engenheiro encarregado, ele me informou que o
agudo era meu sistema nervoso em ação, o grave era meu sangue em
circulação. Até morrer haverá sons. E continuarão depois da minha morte.
Não precisamos nos preocupar com o futuro da música. (CAGE apud
BARBER, 1985, p. 33) .

Na eliminação do contexto, criado pela câmara, os ruídos sutis do corpo de
Cage se amplificaram. Assim, foi pelo corpo que ele entendeu a inexistência do
silencio. A partir disso, passou a experimentar diferentes ‘silencios’ em suas obras.
Uma de suas peças mais conhecidas e controversas se intitula pelo tempo de
duração: 4’33’’ (1952). A partitura da peça de silencio não indica um instrumento,
apenas três movimentos – cada um com diferentes tempos de interpretação: I
movimento 33’’, II movimento 2’40’’ e III movimento 1’20’’ – e foi apresentada pela
primeira vez em Woodstock, NY, EUA, em 1952, pelo compositor David Tudor e um
piano. Tudor interpretou a peça com um piano da seguinte maneira: I movimento –
fechou a tampa do piano, contou 33’ e levantou a tampa do piano. Procedeu do
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mesmo modo nos outros movimentos, alterando, apenas, os tempos. Por conta
disso, os sons e os ruídos ouvidos no espaço foram os da audiência e do ambiente.
Segundo o escritor e crítico de arte Calvin Tomkins,
[o] salão era aberto a um parque, na parte de trás e os ouvintes que
prestaram atenção puderam ouvir o som do vento nas árvores no primeiro
movimento, alguns pingos no telhado, no segundo movimento e os
murmúrios de perplexidade da própria plateia aos “sons não-intencionais”
do compositor. Se foi um caso de arte que imita a natureza, ou da natureza
imitando a arte, é uma questão não resolvida. (TOMKINS apud Barber,
1985 p.32) .

Dez anos depois (entre 1961 e 1962), Cage criou um conjunto de três obras
intituladas Atlas Eclipticalis, Variations IV e 0’00’’ ( ou 4’33’’ n. 2). Seguindo a escuta
dos ruídos do corpo, a partitura de 0’00’’ instrui
numa situação com a maior amplificação possível (sem feedback ou seja,
sem retorno de som e ou distorção) realizar uma ação disciplinada, sem
interrupções e gerando, no todo ou em parte uma obrigação para outros.
Nunca realizar duas interpretações da obra com a mesma ação. Essa ação
também não pode ser a interpretação da peça musical. Não prestar atenção
na situação (eletrônico-musical, teatral). (CAGE apud BARBER, 1985, p.68).

Em 0’00’’, Cage explora a tecnologia de amplificação do som, com o uso de
um microfone de contato ao redor do pescoço e no volume máximo, para realizar
uma ação: beber “disciplinadamente” um copo de água, como conta Tomkins (apud
Barber, 1985, p.68), fazendo com que “cada gole reverberasse pela sala como o
quebrar de uma onda gigante”.
Da amplificação e espacialização de ruídos discretos do corpo, passo para
os barulhos produzidos nas cidades, gerados pelo transito, por máquinas e
equipamentos ruidosos, que têm aumentado cada vez mais, causando uma série de
alterações na nossa audição, na nossa fala e no ambiente em geral.
Em 1916, Russolo (1992) já havia alertado sobre as mudanças que estavam
ocorrendo no ambiente a partir do resultado das pesquisas, no Primeiro Congresso
Internacional de Fonética Experimental, que informam sobre a influênca do contexto
na voz. Russolo (1916) conta que
o professor Baglioni, da Universidade de Sassari, conseguiu provar que,
quando falamos, regulamos a altura de nossa voz pelos sons dominantes
ou ruídos do ambiente. Deriva deste fato a influencia de ruídos naturais, tais
como cachoeiras, ondas do mar, vento etc., sobre o timbre e a entonação
das vozes daqueles que são expostos a tais ruidos. Pessoas que moram no
campo, nas montanhas ou à beira-mar falam muito mais alto do que os
habitantes de cidades, porque muitas vezes são obrigados a superar o
barulho do vento ou das ondas. Por razões similares, acontece o mesmo
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com trabalhadores de algumas fábricas, obrigados a permanecer o dia
inteiro no meio do barulho de máquinas em movimento. (RUSSOLO, 1992,
p.23).

Wisnik (2011, p.47) explica que “a vida urbano-industrial da qual as
metrópoles são centros irradiadores é marcada pela estridência e pelo choque. As
máquinas fazem barulho quando não são diretamente máquinas-de-fazer-barulho
(repetidoras e amplificadores de som)”.
Os anos em que morei em São Paulo (2005 – 2011) me despertaram para a
multiplicidade dos ruídos da vida urbana, os sons da vida mesma. Nos diversos
bairros em que vivi, anotei minhas percepções sonoras e visuais. Esses
apontamentos são importantes para a pesquisa, pelo modo de captar as paisagens
sonoras, sem um gravador de som. Na maior parte das vezes, esses textos viram
letras de música (lyrics) e ou material usado para voz em performances. Um
exemplo de “eventos ouvidos” (Schafer, 2011 p. 24) numa paisagem sonora e
descritos na forma de texto, se deu no apartamento na esquina da Av. Pedroso de
Morais com Av. Rebouças, quando escrevi Tentativa de orquestrar o som do inferno
É aqui que se faz pós-Doc em poluição sonora. E é aí que se percebe que
não há educação para o trânsito, para a vida, cuidado e penalidade para os
abusos cometidos. Porque..., não importa, são os motoristas, o "povo da
noite", os ambulantes, os profissionais da construção civil e serviços ligados
a esta área, os funcionários da CET, da polícia, da área da saúde, que
constroem esta loucura auditiva na região. Então, voilá! A fim de orquestrar
o som do inferno, segue uma descrição das camadas perceptíveis que o
compõe: à frente: máquinas vibradoras, descascadoras de fachadas de
prédios, ininterruptas durante o dia. Ao lado: no amplo estacionamento de
um prédio, perfuradoras, manipulação de pás arranhando o piso e
montanhas de materiais arremessados aos misturadores de areia e
cimento. No alto e mais além: rota de descida dos aviões vindos do norte
(?!) para o aeroporto de Congonhas. Este trânsito dura o horário de
funcionamento do aeroporto [...] (ROLIM, 2010).

Noutro ponto da cidade – Av. Paulista esquina com Rua Maria Figueiredo –,
os sons e ruídos da cidade vibravam dentro do apartamento com vidros tratados
acusticamente, localizado no 15º andar. Os ruídos invasores eram simultâneos,
apareciam por todos os lados e de diversos modos. Escrevi uma série de textos
sobre isso em 2005, e o trecho a seguir foi retomado e falado na abertura do
programa radiofônico MaisonM apresentado ao vivo na Mobile Radio da 30ªBienal
de São Paulo, em 09 de Nov. de 2012.
- Vc ouviu? - Neste mar sonoro das cidades grandes..., eu ouço a voz de
quem? Lembro-me de quando morei na Av. Paulista, onde era impossível
ficar em silêncio. Os vidros tratados tecnologicamente, para isolar os ruídos
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das ruas, não funcionavam no 15º andar, porque outros ruídos entravam
pela rede elétrica, magnética, eletrônica. Eu queria acreditar que era Deus
(!?) que não parava de falar, de cantar... Onipresente na POTÊNCIA e no
VOLUME, se mantinha em todo lugar. Entrava sem ser convidado (0:
táligado?). Através das torres antenadas, fantasmas sonoros reverberavam
seus gemidos, numa colagem residual de mensagens..., anunciavam suas
presenças na tevê, no rádio-relógio, no DVD, mesmo com o 0FF desligado.
Através das torres antenadas, fantasmas sonoros reverberavam seus
gemidos, numa colagem residual de infos pra anunciar sua presença na
tevê, no rádio-relógio, no DVD, mesmo com o OFF desligado. Excuse moi
pela repetição. Já os helicópteros masturbavam o ar [e meus ouvidos],
diariamente, antes de pousar! A sirene da ambulância e da polícia de
resgate me jogavam numa vida de videogame e ou de ´seriado americano´,
criando um simulacro ao revés! O motor do caminhão de lixo, do carro-pipa
que rega as plantas suspensas na Avenida (jardins suspensos da Babilônia)
me desconcentravam nas primeiras horas da manhã”. (ROLIM, 2005)

O único lugar onde momentos de ‘silencio’ eram possíveis, mesmo assim,
em algumas horas da madrugada, foi a Vila Mariana. No entanto, conforme
anotação:
Acordei ou Não dormi. Os primeiros sons de pássaros, aviões, gatos e
carros estão chegando. A luz do dia entra pela cortina de plástico branco
rasgado. Gaviões, em par, voam no céu, sobre a minha cabeça, enquanto
engulo a tulipa de espuma do café. Hmmm, hmmm, hmmm... uma gota
(kamikase) de café cai e se mistura às fibras dos papéis espalhados no
chão. Agora, inúteis, ficarão atraentes às baratas. A buzina do carro começa
como um exercício de gaita e termina como acordeão mnhmn, mnhmnn,
nhmmm. O barulho da rua me puxa pra fora... quando a buzina faz uma
pausa, uma rápida onda de silêncio me envolve – é meu buraco negro de
som, meu buraco negro de som, deixando tudo em suspensão”. (ROLIM,
2009).

A5 – 1 – Para Fora! Saiamos! O ruído está lá fora e dentro85
Do trovão ao espirro, passando pela pulsação do coração, dos pequenos
trajetos pela cidade à escuta, localizada de dentro de casa com um mundo próprio
de ruídos, sons e música, somos surpreendidos pelo atravessamento dos
acontecimentos da rua, cujo dinamismo não para de mesclar dentro e fora, como
descreveu o pintor italiano Giacomo Balla (2000), no Manifesto Técnico da Pintura
Futurista.
Às vezes, no rosto da pessoa com a qual estamos falando na rua, vemos o
cavalo que passa ao longe. Nossos corpos entram nos sofás nos quais nos
sentamos, e os sofás entram em nós, assim como o bonde que passa entra
nas casas, as quais, por sua vez, precipitam-se no bonde e com ele se
mesclam (BALLA, 2000, p. 47).
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Título a partir de instrução de Luigi Russolo no seu manifesto futurista A Arte dos Ruídos.
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Balla se referia a amalgamas visuais, trazia a noção de simultaneidade ao
encontro de reflexos, efeitos do espaço no corpo do outro, pelos “pontos de vista
perspectivos e [a] metamorfose contínua do espaço” (CARERI, 2013, p. 74), no
começo do século XX. Os artistas do movimento futurista perceberam as alterações
no contexto urbano, proporcionada pela tecnologia do período, e propuseram
atualizações em todos os níveis e em todas as áreas, aproximando-as dos novos
modos de vida. RoseLee Goldberg (2006, p.20) comenta que o futurismo “investiu
em todas as formas possiveis de expressão artística”, reproduzindo sonoridades
encontradas no espaço urbano, na poesia e no teatro, pela voz (declamação), da
‘preparação’ de aparelhos, introduzindo a arte da escuta em deslocamento pela
cidade e o barulhismo como ativismo através do manifesto A Arte dos Ruídos (L'Arte
dei Rumori) de 1913, do pintor e compositor italiano Luigi Russolo, já mencionado
anteriormente. Num trecho do manifesto, Russolo diz,
Atravessemos uma grande capital moderna, com os ouvidos mais atentos
que os olhos e nos fartaremos de perceber o escoamento de água, ar ou
gás nos canos metalicos, o resmungo dos motores que respiram e pulsam
com indiscutível animalidade, o palpitar das valvulas, o vai-e-vem dos
pistões, o estridor das serras mecanicas, o sacolejar dos bondes em seus
trilhos, o estralar de chicotes, o flapear das cortinas e das bandeiras.
Divertimo-nos em orquestrar mentalmente os sons de portas metálicas das
lojas, das portas batendo, o murmurar e o pisoteio da multidão, os vários
estrondos nas estações, nas metalúrgicas, nas tipografias, nas tecelagens,
nas centrais elétricas e no metrô. (RUSSOLO, [s./d.], p. 3-4).

A instrução de Russolo, revela o seu modo de escuta, em deslocamento:
atravessando uma grande cidade “com os ouvidos mais atentos”. A experiência da
escuta em direto e “em trânsito corporal”, segundo Ferretti (2011 p. 33) é, “muitas
vezes de forte impacto expressivo. [já que] proporciona uma forte interação
ouvinte/paisagem sonora que provoca focalizações auditivas diversificadas e
percepções diferenciadas de um lugar”. Com a percepção de novos sons e ruídos,
Russolo, ainda, propõe uma ação mental e divertida: orquestrar os sons do entorno.
Outro modo de perceber a paisagem sonora é parado, ou seja, a partir de um ponto
fixo. Em 2013, o manifesto A Arte do Ruído de Russolo completou cem anos. Para
homenagear o centenário do seu lançamento, a equipe do Arts Sonores (sob a
direção de Gérard L. Pelé), Institut ACTE (Sorbonne Paris 1 & CNRS) e l’ENS LouisLumière organizaram o Colloque International Bruits (Coloquio Internacional Ruídos),
em dezembro de 2014, na Cité du Cinéma e concertos no Instants Chavirés, em
Saint-Denis, Île-de-France, França, do qual fiz parte, com o artigo Small Ritornellos
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in sound piece Metal Jungle86 selecionado para publicação na revista digital L´Autre
Musique.
Num periodo tardio do futurismo, entre 1929 e 1941, Marinetti criou ações
estéticas e interviu na cidade pelo rádio. Em 1929, num desses momentos, Miguel
Molina Alarcón conta que87,
Marinetti transmitiu suas onomatopéias, através de seu poema
Bombardeamento de Adrianapoli e posteriormente em Radio Roma (1941),
seus “aeropoemas” patrióticos, que recebeu protestos de seus radiouvintes
compatriotas, que qualificaram sua linguagem de ´contraproducente,
extravagante e incompreensível´”. (ALARCÓN, 2005 p. 3)

As transmissões radiofônicas, através das ondas eletromagnéticas, fazem a
informação sonora percorrer o espaço. De acordo com o compositor francês Pierre
Schaeffer (2010, p. 55), “o radio está em toda parte e triunfa no espaço” e no tempo.
Explorar artisticamente o meio radiofônico é um modo de intervir nas cidades.
Marinetti e Pino Masnata (1933) escreveram um manifesto do teatro futurista
radiofônico usando ruídos, “intervalos de silêncio e até a ‘interferência entre
estações’ em rádio. (GOLDBERG, 2006 p. 20) e, entre as “cinco sinteses
radiofonicas” criadas por Marinetti, estão Uma paisagem escuta, que alterna o som
de estalidos e crepitar do fogo com o gotejar da água e Os silencios falam entre si.
Pelas ruas da cidade ou dentro de casa, somos atravessadXs por universos
sonoros e visuais. Sobre os ruídos presentes na vida diária, as diversas camadas da
escuta, a partir da casa, do seu entorno e a noção de silêncio, Raquel Stolf (2011)
apresenta duas experiencias cotidianas que instigaram a criação de proposições
sonoras. Uma delas aconteceu entre 2001-2003, quando morava perto do aeroporto
de Florianópolis e o barulho de aviões em rota sobre sua casa, interrompiam “a
paisagem sonora doméstica por longos segundos, com seu rumor ensurdecedor.
Para falar (ao telefone, ou presencialmente) ou ouvir quaisquer outros sons era
preciso esperar o barulho passar”. (STOLF, 2011, p. 16). A outra “experiencia
acústica” foi em 2002, quando espremia e pressionava panquecas com espatula
contra a frigideira e ouviu “ruídos franzinos, assobios agudos e quase
fantasmagóricos”. (STOLF, 2011 p. 17). A combinação dessas experiencias
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Site da revista disponível em: http://lautremusique.net/lam4.html. Acesso em 14 Abr. 2017. Meu
artigo publicado na revista encontra-se impresso no Lado B da tese.
87 Artigo Otras Voces em la radio: Modos de Transmissión no Iinstitucional publicado em Memorias de
La Sexta Bienal de la Radio. Ed. Radio Educación, Mexico, 2005. Paginas 187-195. Disponivel em
https://www.upv.es/intermedia/pages/laboratori/grup_investigacio/textos/docs/miguel_molina_otras_vo
ces_en_la_radio.pdf (acesso em 11/042017)
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referenciadas de escuta dos ruídos, tempos de repouso / pausa e ações
(intervenções) ruidosas, gerou o projeto FORA [DO AR] e a gravação de um CD de
mesmo nome (2002-2004)88.

A5 – 2 – os sons do entorno... sons do entorno. a paisagem sonora
O ambientalista, compositor, professor canadense Raymond Murray Schafer
e sua equipe no WSP – The World Soundscape Project criaram o conceito de
paisagem sonora (Soundscape)89, no final dos anos 1960.
A partir da constatação que “o mundo se [tornava] cada vez mais ruidoso”
(SCHAFER, 2010, XCI/XCIII) e que muitos sons e ruídos não são casuais, “mas
criados de maneira intencional para transformar a sociedade”, portanto, podem ser
repensados, planejados, a fim de criar um novo projeto de ambiente sonoro NA
cidade, impulsionando os estudos de ecologia acústica (sound ecology), Schafer
(2010, p. XCV) explica que o ambiente sonoro muda continuamente e que “os sons
humanos

estão

sendo

progressivamente

substituidos

por

sons

gerados

tecnicamente”, fazendo com que os sons naturais sejam ameaçados, por ter um
valor comercial limitado.
No seu livro A Afinação do Mundo (1977), Schafer define paisagem sonora
como o entorno sonoro, todos os sons, ruídos que compõem um ambiente. Como
campo de estudo, “o termo pode referir-se a ambientes reais ou a construções
abstratas, como composições musicais e montagens de fitas, em particular quando
consideradas como um ambiente” (SCHAFER, 2011, p. 366). Segundo Schafer
(2011), uma paisagem sonora é composta de sons fundamentais que estão
vinculados à natureza, ou seja, à geografia do lugar (água, vento, relevo, animais);
dos sinais, sons que se destacam dos demais, como apitos, buzinas e sirenes e de
marcas sonoras (soundmarks) que, por serem únicas, criam a identidade de um
lugar ou de uma comunidade. Os sons de fundo (background noise) são aqueles
que recebemos insconscientemente e só notamos quando param de soar. E, em
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O áudio de Panquecas Fantasmáticas pode ser ouvido aqui: http://www.raquelstolf.com/wpcontent/uploads/2004/01/FORADOAR_faixa31_-Panquecasfantasmaticas.mp3
Acesso em 14 Abr. de 2017.
89 WSP – The World Soundscape Project. Disponível em: https://www.sfu.ca/~truax/wsp.html. Acesso
em: 10 de Abr. de 2017.
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todo ambiente sonoro, o consciente é tão importante quanto o inconsciente (Schafer,
2011, p. XCI). As características físicas do lugar, misturadas às atividades, aos
materiais e as tecnologias utilizados por uma sociedade desenham a sua paisagem
sonora. Por conta disso, cada cidade, região, comunidade soa de um modo
diferente.
Estudar as transformações das paisagens sonoras, ao longo do tempo, é
mais difícil do que pesquisar as antigas paisagens visuais de um lugar. Os modos de
captura são diferentes. E o relato de ‘testemunhas auditivas’ se torna muito
importante. No entanto, a reconstrução das paisagens sonoras do passado
dependem de fontes confiáveis. Para que haja autenticidade num testemunho,
Schafer (2011) aponta a importância da vivência direta dos sons e da intimidade
com os mesmos, fazendo buscas na literatura, antropologia de pessoas que
realmente estiveram ou viveram num local. Assim, para identificar, apreender,
analisar e escrever sobre as paisagens sonoras dos lugares é preciso vivenciá-las,
experenciar as suas individualidades, ou seja, é preciso estar lá. (Schafer, 2011, p.
24-25). Ferreti (2011) lembra que, além da identidade das paisagens sonoras ou dos
entornos sonoros, cujas individualidades as diferenciam, o dinamismo do ambiente
faz com que paisagens sonoras de um mesmo lugar, apresentem “diferenças nos
seus transcursos temporais” (2011 p.20). A escuta também se transforma, o que
reforça a importancia da vivência nos lugares, do estar lá, mencionadas por Schafer
e, sobretudo, das anotações e das gravações de campo que compõem um material
sonoro que pode servir à memória auditiva de um lugar.
No final dos anos 1970, Schafer (2011), constatou que algumas sociedades
são/foram mais sofisticadas do que outras, em termos de competência sonológica
(testemunho e descrição auditiva), mas acreditava que o gravador de som, podia
corrigir essas “habilidades de discriminação auditiva”, sobretudo, dos povos
ocidentais. Schafer explica
“Com esse recurso os sons podem pelo menos ser suspensos, dissecados,
intimamente investigados. Mais que isso, podem ser sintetizados, e é nisso
que a plena potencialidade do gravador se revela como instrumento capaz
de reunir impressão, imaginação e expressão. O gravador pode sintetizar
sons impossíveis para a voz” (SCHAFER, 2011 p. 217)

Em leitura e localização sonora, os termos da percepção visual servem à
percepção auditiva. Segundo Schafer (2011), um “fenômeno como irradiação – pela
qual uma área brilhante iluminada parece espalhar-se – parece ter analogia com o
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fato de um som forte parecer ser mais longo que um som fraco da mesma duração”
(2011 p. 214). A noção de figura/fundo também é usada e corresponde a um sinal ou
marca sonora/sons do ambiente (que podem ser os sons fundamentais). Além disso,
o campo ou contexto, se referem ao lugar onde todos os sons ocorrem ou seja, a
paisagem sonora (p. 214).
Numa paisagem sonora, de acordo com Ferretti (2011), podem-se ouvir
tanto sons produzidos dentro quanto fora do campo da visão, ou mesmo fora do
ambiente físico do território da paisagem visual considerada” (FERRETTI, 2011 p.
32). Isso se deve à propagação do som e “a particularidade do sistema auditivo de
captar o som proveniente tanto de cima, dos lados e de baixo e a capacidade
auditiva de focar a atenção de maneira diversa” (FERRETTI, 2011 p. 27-28). Sobre
as possibilidades de captação do espaço, pela audição e pela visão, Zumthor (2007
p. 87) lembra que a visão capta um espaço orientado, que depende de movimentos
particulares do corpo.
Yoko Ono, em entrevista a Hans U. Obrist (2009 p. 32), relata a educação
musical que recebeu na pré-escola, no Japão, em 1930. Segundo a artista, na
escola Jiyu-Gakuen – “Jardim do Aprendizado da Liberdade”, as crianças eram
iniciadas em música e estimuladas a “ouvir os sons do ambiente”. Uma das
atividades solicicitadas, era “escutar o som do dia e traduzir cada som em notas
musicais”. Ono conta que passou a infância repetindo, mentalmente, os ruídos do
seu dia-a-dia, como os sons do relógio. Mas, ao tentar traduzir o canto dos
pássaros, pelo “modo tradicional de escrever música”, percebeu que havia uma
perda. A complexidade do canto dos pássaros não permitia a sua representação na
partitura. Para dar trazer os sons naturais para a música, Ono passou a “combinar
notas com instruções” (2009 p. 34).
A importancia de perceber o contexto, é trazida à arte da performance, por
Ferrando (2009), quando diz que “o contexto é determinante do significado”. Para o
autor o contexto de uma performance é,
“o conjunto de feitos, circunstancias ou situações históricas, sociológicas ou
econômicas que a rodeiam e que influem e incidem no sentido e na
comunicação da mesma. Este será determinante não só do significado de
uma ação, mas também, dos significados conotativos da mesma, e cada um
deles, dependendo desse contexto em que se desenvolva a ação,
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desembocará em um tipo de leitura ou em outro, em ocasiões muito
diferentes entre si (FERRANDO, 2009 p. 81) 90.

Ferrando (2009) incentiva, numa performance, a inclusão de algum elemento
próprio ou característico do contexto em que uma ação se desenvolve. Explica que,
com isso, “a determinação contextual será dupla: será tanto por suas características
e marcas próprias do entorno, como pela evocação direta que se faz do mesmo, em
razão do uso de componentes que diretamente lhe caracterizam”. No entanto,
adverte para não subordinar uma ação ao contexto, “basta estabelecer conexões,
vínculos ou pontos de união” (p. 82-83)
Os trabalhos in-situ, realizados em lugares específicos, permitem uma
imersão no contexto das cidades. Ao percebe-las, sonora e ou visualmente, se traz
para o trabalho, as suas individualidades, como no caso do video Railings, de
Francis Alÿs, onde realiza ações em transito, nas grades de segurança do Regent´s
Park e seu entorno. O artista percute, golpeia, desliza e faz soar ruídos e sons com
uma baqueta, num gesto lúdico, que lembra uma brincadeira infantil. Este trabalho
realizado nas ruas de Londres instiga e interessa à pesquisa, pela caminhada,
simplicidade, ação, intervenção e produção de sons e ruídos na paisagem da
cidade. Railings integra uma série de trabalhos de Alÿs, intitulada Seven Walks,
encomendada pela Artangel, entre 2004-2005 e apresentada na galeria Tate
Modern, em Londres, Inglaterra, de setembro a novembro de 2013.
Voltando à percepção dos ruídos produzidos nas grandes cidades e a perda
da perspectiva, Schafer (2011 p. 72) exemplifica e argumenta que “na esquina de
uma rua, no centro de uma cidade moderna, não há distancia, há somente presença.
Há fala cruzada em todos os canais, e para que os sons mais comuns possam ser
ouvidos eles têm de ser intensamente amplificados”.
Nisso, lembro de um erro histórico, que aparece em algumas bibliografias,
entre elas, descrito por Wisnik (2011) e por Schafer (2011 p.160-161), protagonizado
pelo músico e compositor Eric Satie, na execução do projeto

Musique

d´ameublement (Música de mobiliário), num espaço em Paris, em 1920. Wisnik diz:
“Conta Darius Milhaud que Satie concebeu uma peça para ser executada
não no palco de concerto, mas por músicos espalhados pelo teatro, durante
um intervalo, enquanto o público conversasse. Mas como na prática este
permanecesse mudo e imóvel diante da música inesperada e fora do lugar,
Satie, enfurecido, gritava: Mais Parlez, donc! Circulez! N´écoutez pas! ”
(Mas, falem! Caminhem! Não dêem ouvidos! Música como Mobília – proto90

Tradução minha, a partir do espanhol.
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música ambiente). Essa situação aparentemente só anedótica indica mais
uma vez a irrupção do ruído no contexto do concerto. Satie estava
pensando, segundo relato de Milhaud, numa música que figurasse como
fundo de conversa, dispondo daquela espécie de presença quase invisível
dos desenhos de papel de parede ou do mobiliário, ocupando uma faixa
secundária da atenção. Vale dizer que queria uma música em contraponto
com o ruído, prenunciando assim a função de fundo da atenção que a
música passa a desempenhar no mundo da repetição generalizada. Além
disso, realiza o que se pode chamar de estereofonia avant la lettre, com a
música emanando ao mesmo tempo de pontos separados do espaço”.
(WISNIK, 2011 p. 49).

Outra questão que se destaca nessa história é a atitude de Satie que, fala
em voz alta e [tenta] orientar o público com palavras de ordem. Nisso, com os
movimentos do corpo, voz e palavras, Satie se integra à ação e, ainda, busca a
participação da sua audiência (ou público, como queria), através de instruções.

A6 - A voz. A VZ é Ssssopro91
“Elas cantam palavras, vocalizam histórias, narram cantando. E sabem o
que dizem. Sua sabedoria, de fato é total: ´nós tudo sabemos’”. Adriana
Cavarero (2011 p.129).

No devir sereia, nosso corpo possui os meios para emitir a voz 92. Através de
movimentos sincronizados entre órgãos e músculos da respiração e da digestão,
produzimos sons e ruídos: falamos, gritamos, cantamos... O ar que entra pelas
cavidades nasais, passeia pelos órgãos, infla os pulmões e é impulsionado pelo
músculo diafragma à traqueia e à laringe, onde se localizam as pregas vocais que
vibram de diversos modos e lançam o sopro-som-ruído pela faringe e à boca, onde a
amplificação, a modulação e a articulação se dão, numa combinação entre o
desenho de cada corpo. Estrutura óssea, cavidades, narinas, palatos, mandíbula,
língua, dentes e lábios, completam a produção da voz.
No pensamento do crítico literário e pesquisador medievalista suíço, Paul
Zumthor (2007 p. 85), “a voz uma coisa”, possui “qualidades simbólicas, que todo
mundo reconhece, qualidades materiais não menos significantes, e que se definem
em termos de tom, timbre, altura, registro”. (Zumthor, 2005 p. 62). A “plena
materialidade” da voz está em seus “traços descritíveis e, como todo traço real,
interpretáveis. Daí os múltiplos simbolismos, pessoais e mitológicos, fundados nela e
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A partir de Paul Zumthor
Salvo em caso de algum caso médico, de problema neurológico, muscular ou fonológico.
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em seu órgão, a boca (...)” (Zumthor, 2007 p. 85). Por ser algo físico, a voz tem
qualidades mensuráveis, concretas, como o timbre, o volume. “O trabalho da voz é,
portanto, comparável a todo trabalho sobre a matéria” (Zumthor, 2005 p. 120) e
“qualquer que seja o poder expressivo do olhar, o registro do visível é desprovido
desta espessura concreta da voz, da tatilidade do sopro, da urgência, do respiro”.
(Zumthor, 2010 p.11).
De todas as teses sobre a voz, defendidas por Zumthor, o conceito mais
instigante é da “voz como subversão do corpo ou uma ruptura da clausura do corpo”.
Ao explicar que “a voz atravessa o limite do corpo sem rompê-lo; ela significa o lugar
de um sujeito que não se reduz à localização pessoal. Nesse sentido, a voz desaloja
o homem [a pessoa] do seu corpo. Enquanto falo, minha voz me faz habitar a minha
linguagem. Ao mesmo tempo me revela um limite e me liberta dele”. (ZUMTHOR,
2007 p.83-84), o conceito fundamenta o meu trabalho com voz em performance. De
alguma forma, a materialidade da voz evoca a imaterialidade na performance.
Dos vários modos de usar a voz, a voz falada ou DITA, como prefere
Zumthor (2010 p.199), utiliza apenas parte dos seus recursos. Segundo Boulez
(2008 p.236), “a voz falada abandona o som devido à brevidade da sua emissão;
digamos que a voz puramente falada é uma espécie de percussão de ressonância
muito curta: daí a impossibilidade total de se obter um som propriamente falado
numa duração longa”.
Boulez (2008 p.236) se refere ao “caminho mal definido que separa o falar
do cantar”, que Wisnik explica como um salto,
“Se você está falando e de repente produz e sustenta um som de altura
definida, remete a fala para um outro lugar, o paradigma das culturas
contínuas, não codificado pela língua, com toda a estranheza que isso
implica (e pode-se saltar então do patamar da FALA para o do CANTO, ou
habitar o espaço intercalar entre ambos) ”. (WISNIK, 2011 p.33)

A parceria sonora entre John Lennon e Yoko Ono, desde o seu início, em
1968, resultou no lançamento de três álbuns experimentais, conceituais, gravados
em sessões no estúdio caseiro de Lennon, em hospital e em hotel. Os albums são:
Unfinished Music n°1 – Two Virgins (1968), Unfinished Music N°2 – Life with the
Lions (1969) e Wedding Album (1969). Neles, se misturam falas, conversas,
assovios, ruídos, guitarra elétrica, materiais percutidos, exercícios vocais, gritos,
acordes de música, piano, distorções, canto, teclado, radio. Gritos de Ono sobre
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microfonia, trechos de música, sax, percussão, canto de Ono e Lennon,...som de
batida de coração...ou como descreve Jörg Heiser (2013 p.169),
Gravado durante a noite, intercalados, de acordo com a lenda, com drogas
sexuais e de expansão da consciência. A voz de Ono é ouvida em modulações
prolongadas, que vão desde momentos líricos ao sem sentido, cascatas ao scatestilo [movimentos rápidos], contrastadas pelas injeções de Lennon de music-hall
piano e echo loops de guitarra.
Unfinished Music N° 1 – Two Virgins (Mai, de 1968) possui dez faixas e uma
faixa Bônus (Lado A e Lado B com 30´). A capa, até hoje, provoca comentários pela
exposição de nudez do casal nas duas faces do disco. Unfinished Music N°2 – Life
with the Lions (Mai, de 1969), (60´) em um quarto do hospital Queen Charlotte, em
Londres, onde Ono estava internada e se restabelecia de um aborto acidental e,
gravações de apresentações em Festival ao vivo, na Universidade de Cambridge,
entre novembro de 1968 e março de 1969 e Wedding Album (Abr. de 1969),
apresenta John and Yoko (22´), numa conversa infinita, onde chamam um ao outro
pelos nomes, criando vocalizes, ambiências e tempos variados, batidas de coração
e, no Lado B, a faixa Amsterdam (25´), gravada no quarto 902 do hotel Hilton em
Amsterdam, Holanda, em cassete, durante a lua de mel do casal, que foi a primeira
(25-31 Mar. de 1969) de uma série de ações-instalação, de longa duração,
intituladas Bed-Ins93. Nesse momento, há visitas, conversas com jornalistas do
mundo, trechos das músicas: John John, Let´s Hope for Peace (Yoko), Goodbye
Amsterdam Goodbye (John com guitarra acústica), Bed Peace (Yoko e John com
guitarra) e Goodnight (do The White Album dos Beatles).
O uso da palavra falada (dita) ou spoken word, da poesia

e de outras

formas de narrativa, como a poesia sonora, o cantofalado, a falacantada e o canto,
podem se alternar, como acontece nos álbuns de Ono e Lennon. A palavra, assim
como o som, interferem no espaço-tempo, de várias formas, compõem com a
paisagem sonora de um lugar, são elementos para performance. É possível pensar
na força fluida e participativa das palavras, a partir de Flusser (1994 p. 43), quando
diz que “ao falar, sempre se está possuído por palavras de outros. E como esses
outros também estão, por sua vez, possuídos por palavras outras quando falam,
pode-se afirmar que ao falar, se está pura e simplesmente possuídx por palavras”.
O artigo The BED-INs 4 Peace of John Lennon and Yoko Ono – when daily life summon to ‘recreation and re-beggining the world’ que trata desse assunto aparece em Bônus nessa tese.
93
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E, “quando se tenta dar palavra à palavra, se quer dizer que o homem [a pessoa]
não fala, senão é falad[a]”.
Llorenç Barber e Montserrat Palacios (2009) se referem aos poetas dos anos
1960, que trabalham com corpo, boca, ventre e ritmos..., criando a imagem de um
áudio-artista, poeta mastigador da linguagem verbal, vibrações e gritos...

Imagem 19 -Trecho fotografado do livro La Mosca Tras la Oreja de Llorenç Barber (2009 p.158), onde
fala sobre a amplificação da voz.
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Imagem 20 - Trecho fotografado do livro La Mosca Tras la Oreja de Llorenç Barber (2009 p.159),
onde trata de oralidade em ação: boca, músculos, dentes, palavras.

A simplicidade e complexidade da voz falada, ritmada em performance,
aparece no trabalho da artista inglesa Sue Tompkins (Glasgow), que já foi vocalista,
letrista da extinta Life Without Buildings. Os estranhamentos, durações, pausas,
movimentos – gestualidade, conexão física entre corpo e texto que é partitura,
parecem exemplificar o que Zumthor diz sobre os movimentos do corpo integrados a
uma poética (2010 p. 217) e ou, aquela conversa de Ferrando (2009 p.42) sobre os
artistas do coletivo Zaj (já citado aqui), quando o “corpo havia se musicalizado, ou
talvez, (...) a música se havia corporeizado (...)”.
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Imagem 21 – Sue Tompkins em performance e seus documentos. Fotos encontradas no Google
Imagens.

Nesse atravessar o mundo, perceber, escutar, anotar seus sons e ruídos,
estar na paisagem, mover o corpo, ver/enxergar, percutir os equipamentos das
cidades, instruir, gritar, cantar, se manifestar, coexistir na voz, falar. De acordo com
Flusser (1994) “(...) falar é pegar o mundo com palavras para assim, chegar ao
outro. Quem fala, pega o mundo com as palavras e as dirige aos outros (...) quem
fala está em busca dos outros”. (FLUSSER, 1994 p.46).
No deslocamento, em busca de fragmentos de imagens, palavras e sons,
recomponho o presente. Ferrando (2009) acredita que
“o fragmentário seja mais real do que aquele outro que chamamos de
contínuo” e afirma que “nossa própria vida não é mais que uma colagem
ininterrupta de fragmentos, de falhas, de mudanças de direção, de
inversões, de giros, de partículas desfiadas e à deriva, que tem seu início e
seu fim em seu próprio território. O fragmento, mais que afirmar, promete
dizer algo que vai além de sua própria afirmação, mas não o diz: o articula,
o esboça e o mantém aberto e inacabado, mostrando suas arestas
cortantes”. (FERRANDO, 2009 p.61)
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Imagem 22 -Colagem com sobreposição de imagens: desenho-mapa dos percursos realizados
durante a pesquisa, em acetato e caneta permanente e um selfie (autorretrato) feito em Lisboa, que
integra um trabalho e recebeu interferências gráficas, feitos por mim.

“Quero casar com sua voz não entendo uma palavra que diz mas eu
escavo” .94

LADO B

- Guias Acústicos e Instant Bands

Comecei a explorar a ressonância do corpo através da voz e a fazer
gravações de campo95: coletar sonoridades no espaço físico – as paisagens
sonoras, manipular e percutir objetos e elementos encontrados. Os sons e os ruídos
das gravações de campo podiam ser misturados a outras gravações (ações
orientadas para áudio) e trabalhados numa DAW96, criando os GUIAS ACÚSTICOS.
A princípio, os guias acústicos eram peças sonoras criadas para serem usadas em
ações com voz (conversas performadas, contação de histórias, recitação, canto) e
apresentadas de modos diversos, como: programas de rádio, vídeos, instalações
sonoras, performances ao vivo e outras formas públicas de apresentação.
Nesse

período,

a

investigação

se

intitulava

guias

acústicos

–

performatividade, voz e outros sons, o estúdio de gravação de música eletrônica, os
softwares e os procedimentos de pós-produção (tratamento, manipulação de sons
com tecnologia digital)97 eram entendidos como lugares e fase da performance,
gerando investigação98 sobre conceitos.
Os guias acústicos foram pensados quando não me interessava mais,
aparecer em performances99. Entendo que a presença se dá de várias formas e,
não apenas, no corpo explícito do artista, assim como a noção de ‘ao vivo’, mudou.
Trabalhar com performance dessa forma, se torna possível, no final do século XX,
quando o advento das novas tecnologias da informação, descolou algumas

94

Carimbo feito a partir de comentário sobre a minha voz, postado por uma menina americana, num
site de compartilhamento de música, onde havia disponibilizado uma faixa de um projeto de música
eletrônica.
95 O mesmo que Field Recording que tem se caracterizado como uma prática performativa que
evidencia o processo, a caminhada, os sons do entorno. Saiba mais em: Performing sound in place:
field recording, walking and mobile transmission, Tese de Doutorado em Filosofia de Rui Chaves, pela
Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences. Queen´s University Belfast (Jul. 2013).
96 Digital Audio Workstation – estações de trabalho de áudio digital, com softwares para computador,
tablet e celular.
97 – Edição, mixagem e uso de técnicas que se aproximam de técnicas plásticas, como a colagem, a
assemblage, a edição e montagem de vídeos.
98 Isso pode ser visto no processo de criação da peça sonora Selva de Metal e, encontra-se
desenvolvido no artigo Pequenos Ritornelos na peça sonora Selva de Metal, disponível em Bônus,
nessa tese.
99 – Como descrevi no Memorial das Ações Propulsoras, iniciei na performance, fazendo ações ao
vivo e com audiência e, no campo da Música, como vocalista de bandas, realizando inúmeros shows
ao vivo.
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rotulações da performance, como a questão da presença física do artista que
performa ao vivo e tem o seu corpo como o centro da ação. O estreitamento da
relação entre artista e tecnologia vem apontando novos caminhos para a linguagem,
conforme explica Lucio Agra (2006),
Nos anos 1990, com a afirmação dos meios digitais e a expansão da rede
mundial de computadores, os artistas da performance viram-se
inapelavelmente forçados a questionar um dos princípios fundamentais
dessa linguagem e que a justificava na década de 70: a presença física.
Desde os anos 80, com o vídeo, a presença do performer foi posta em
dúvida. (AGRA, 2006:179)

Três situações antecedentes foram determinantes para que eu questionasse
minha presença em performances ao vivo: 1) minha experiência com música
eletrônica, a partir de 1992, permitiu a criação de música em casa (homestudio),
ensaios feitos à distância, com uma base pré-gravada e a disponibilização virtual
das músicas gravadas no IUMA – Internet Underground Music Archive (1993), que já
acontecia, mesmo antes da criação da web, difundindo o trabalho e promovendo o
encontro com uma audiência internacional. Atualmente, o acesso a softwares de
edição e controladores de som, disponíveis para tablets e celulares, permitem a
construção de som ao vivo, o uso de samples (amostras pré-gravadas) e, também,
os compartilhamentos instantâneos; 2) a criação das performance de instrução100 ,
no começo dos anos 2000, onde eu instruía, dirigia e produzia outras pessoas em
ações para a fotografia; 3) a atuação, entre 2011 e 2012, como comunicadora da
radio web minima.fm, no seu primeiro ano, sob a direção artística do poeta Marcelo
Noah. Meu programa MaisonM

101,

com uma hora semanal, investigou as

possibilidades artísticas e comunicativas do espaço-tempo na mídia radiofônica
digital, explorando a conectividade, a sensorialidade e a oralidade através de
experimentações sonoras e performances com voz, mídias hi e lofi e materiais
preparados para a transmissão e o compartilhamento. Durante esse período,
também, realizei curadoria musical, produção de entrevistas com temáticas
100

Um trabalho desse período foi: Oi meu nome é IT, com xs artistas visuais Claudia Barbisan e
Trampo e os fotógrafos Raul Krebs e Eduardo Aigner, exposto como instalação fotográfica no
Multiple.X_2004 - Festival de música, tecnologia e artes visuais. Instituto Göethe Porto Alegre, em
Nov. 2004, no Museu do Trabalho, Porto Alegre, em Out. 2006, na Galeria Grafiteria, São Paulo, em
Nov. 2006, no La Cucaracha, Rio de Janeiro, em Dez. 2006, estas três últimas exposições, junto ao
lançamento do fanzine BAGAzine de Sylvio Ayala (SP), onde parte do projeto foi publicado e, no
evento Transitus promovido pela Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, em 2007.
101 O projeto de radio web em Porto Alegre minima.fm http://minima.fm/ do cineasta José Pedro
Goulart, teve início em 07 de setembro de 2011. MaisonM integrou a programação nas sextas-feiras
de 11/11/2011 a 24/03/2012.
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relacionadas à arte, música, moda, design e arquitetura. Os dezenove programas102
contaram com convidados ao vivo, via telefone e por Skype, visitas gravadas e
transmissões ao vivo em viagens. Destaco as últimas sextas de cada mês, quando
realizei experimentações sonoras ao vivo e apresentei peças sonoras de artistas
nacionais e internacionais. Durante esse período, foram produzidos textos, flyers
virtuais, fotos, vídeos e outros materiais, compartilhados em sites de relacionamento,
como: Facebook, Twitter, Youtube, no meu blog empilhamento103 e, enviados para
mailing por email.
Os guias acústicos também se relacionam com o tempo, o espaço e o uso
da voz nos audioguias e soundguides. Os audioguias são ferramentas disponíveis
em museus e galerias e os soundguides de cidades do mundo são podcasts104 –
conforme aparece em alguns sites, são “um novo modo de experienciar uma
cidade”, se propõem a fazer “viagens imersivas” e a criar “trilhas sonoras para a
imaginação”. Nos audioguias105, vozes contam a história de bairros, lugares e pontos

102

As gravações dos programas MaisonM na radioweb mínima.fm existem, mas ainda não estão
disponibilizadas na web, pois dependem de alguma edição e do upload (subida do arquivo para um
site para grandes arquivos sonoros como o Mixcloud.com. Entre os programas realizados, duas
ações merecem destaque: 1) o mashup realizado ao vivo no dia 24.02.2012, com trechos do vídeo
Aurora (6:59´) que integra uma série de captações audiovisuais com mídia-celular, a partir de pontos
fixos (posicionada em janelas e sacadas dos apartamentos onde morei) e que, numa aproximação
com a pintura, chamei de AUDIOPAINTING, já que percebia camadas, pontos, texturas e `manchas´
sonoras. https://youtu.be/L7KkgGNmZGs A banda sonora de Aurora contém paisagem sonora da Av.
Pedroso de Morais esquina com Av. Rebouças, São Paulo (2010) que foi misturada às faixas PULSE
PERSEPHONE (4:02) e NESTEA (0:28) do álbum ORAMICS (1957) da compositora inglesa Daphne
Oram compilado em 2CDS (2007) pela Paradigm Discs / UK. Outra ação realizada com telefone
celular e transmitida ao vivo, de São Paulo, pela radio reuniu Elaine Tedesco, Lucia Koch e eu, que
depois de muitos anos não realizávamos trabalhos juntas. Percorremos um trecho a pé na Vila
Beatriz/SP. No trajeto conversamos sobre a cidade, sobre performance, entramos num mercado
(sacolão), falamos com funcionários para saber a diferença entre os diversos tipos de manga (fruta)
encontrados, compramos frutas e voltamos para casa, onde fizemos uma batida de frutas. O
programa apresentou a paisagem sonora da região, conversas improvisadas e ruídos domésticos
como aberta/fechamento de portas, uso de eletrodomésticos, louças, miados de gatos, entre outros.
Em 2012 existia a possibilidade de se fazer podcasts, mas as transmissões audiovisuais e os clipes
de som instantâneos (lives), em tempo real, como as ferramentas disponíveis hoje, no Facebook,
What´s Up e outros sites de relacionamento, ainda não existiam.
103 Disponível em: https://empilhamento.blogspot.com.br/2012/02/roteiro-do-programa-maison-m-dodia.html Acesso em 14.4.2017.
104 São programas multimídia criados por usuários, sobre assuntos variados, na própria voz e ou com
entrevistas e seleção musical, que são disponibilizados na Internet. Segundo o site
https://www.tecmundo.com.br/1252-o-que-e-podcast-.htm (acesso em 17/04/2017), “o termo Podcast
é uma junção das palavras iPod [o compacto tocador de áudio digital da Apple] e broadcast
(transmissão via rádio), e surgiu em 2004. Os créditos do conceito deste termo são atribuídos ao exVJ da MTV Adam Curry”.
105 Exemplos de audioguias: Em Nova York: Coleção Hector Guimard: Entrance Gate to Paris Subway
(Métropolitain)
Station,
Paris,
France.
c.
1900
https://www.moma.org/m/tours/7/tour_stops/55?locale=pt , também informam e comentam obras de
arte e performances, como: Coleção Joseph Beuys. Eurasia Siberian Symphony 1963.1966
112

importantes, como: zonas de grafites relevantes e esculturas instaladas nas cidades.
Já os soundguides ou audiowalks106 apresentam roteiros variados, por regiões de
interesse em diversas cidades do mundo.
Um trabalho relevante nesse formato foi desenvolvido pela artista Janet
Cardiff, no começo de 1990. Entre seus áudio walks, The Missing Voice (Estudo de
Caso B)107, 1999 (50´) é o mais conhecido. A peça sonora é participativa, depende
de um ouvinte que deve se deslocar pelos locais indicados pela artista, no trabalho.
The Missing Voice a artista tem a voz da artista, contação de história (narrativas),
instrução, no espaço e tempo de caminhadas pelo East End de Londres. Em
depoimento, encontrado em http://www.cardiffmiller.com/ , a artista diz que buscou
“dramatizar

minha

[sua]

vida,

torná-la

real

tornando-a

cinematográfica

-

provavelmente o resultado da leitura de muitas novelas de detetive ou de assistir a
muitos filmes”. Cardiff também explica os audiowalks:
O formato dos passeios de áudio é semelhante ao de uma audioguia. Você
recebe um CD player ou Ipod e disse para ficar parado ou sentar-se em um
ponto particular e pressionar play. No CD você ouve a minha voz dando
instruções, como "virar à esquerda aqui" ou "passar por este gateway", em
camadas em um fundo de sons: o som de meus passos, trânsito, pássaros
e diversos efeitos sonoros que foram pré-gravados no mesmo site que
estão sendo ouvidos. Esta é a parte importante da gravação. A paisagem
sonora virtual gravada tem que imitar o físico real para criar um mundo novo
como uma combinação perfeita dos dois. Minha voz dá instruções, mas
também relaciona pensamentos e elementos narrativos, o que infunde no
ouvinte o desejo de continuar e terminar a caminhada. Todos os meus
passeios são gravados em áudio binaural com múltiplas camadas de efeitos
de som, música e vozes (às vezes até 18 faixas) adicionados à trilha
principal para criar uma esfera 3D de som. O áudio binaural é uma técnica
que usa microfones em miniatura colocados nos ouvidos de uma pessoa. O
resultado é uma reprodução em 3D incrivelmente realista de som.
Reproduzido em um fone de ouvido, é quase como se os eventos gravados
tivessem lugar ao vivo. Janet Cardiff, do The Walk Book. (JANET CARDIFF
s/d)108.

O interesse pela imaterialidade na performance e nesses novos espaços
para a ação me fizeram investigar o protagonismo do som e, portanto, a
problematização do tempo e do espaço através da voz – essa voz que é uma coisa,
https://www.moma.org/m/tours/7/tour_stops/81?locale=pt ; http://www.metmuseum.org/visit/audioguide , http://www.britishmuseum.org/visiting/planning_your_visit/audio_guides.aspx
Acessos em 14 Abr. De 2017.
106 Disponível em: http://www.footnotesaudiowalks.co.uk/download.php?/Soho/22/
Acesso em
14.04.2017.
107 Disponível em: http://www.cardiffmiller.com/artworks/walks/missing_voice.html
108 Traduzido por mim, a partir de: http://www.cardiffmiller.com/artworks/walks/audio_walk.html Para
saber
mais,
entrevista
de
Cardiff
para
revista
brasileira:
http://casavogue.globo.com/Colunas/Gemada/noticia/2015/09/janet-cardiff-e-george-miller-falam-comexclusividade.html
Acesso em 8/8/2016.
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como definiu ZUMTHOR (2005 p.62), presença e subversão do corpo que rompe a
ruptura da clausura do corpo (ZUMTHOR, 2007 p. 83-84).
A voz trabalhada nos guias acústicos encontra no significado de Acusmática,
algum eco. Pierre Schaeffer (2008) explica, através do dicionário Larousse, o
significado de Acusmática,
nome dado aos discípulos de Pitágoras que durante cinco anos escutaram
suas lições escondidos atrás de uma cortina y observando o silencio mais
rigoroso. Do mestre, dissimulado a seus olhos, só chegava a voz aos
discípulos. Experiência iniciática que dá noção à acusmática (de diz de um
ruído que se ouve sem ver as causas de onde provem. Hoje, o rádio, a
cadeia de reprodução [televisão? ], volta a nos colocar, como modernos
ouvintes de uma voz invisível em condições de uma experiência similar (...)
(SCHAEFFER, 2008 p.56).

Michel Chion (1994) conta que o uso de voz e mídias, já acontecia antes da
amplificação do som, já havia a telefonia e o telefone privado. Para a Primeira
Exposição Internacional da Eletricidade em Paris, em 1881, o engenheiro francês e
inventor Clément Ader criou “um sistema de retransmissão em direto das
representações de óperas e de peças de teatro por linha telefônica” (CHION, 1994
p.15). Mais adiante, a invenção foi batizada de Teatrofone e se tornou acessível
para quem tinha uma assinatura telefônica. A telefonia privada que retransmitia à
distância (telegrafia sem fios) e mais adiante, permitiu as transmissões em rádio e
televisão. Uma assinatura “ligava o assinante a microfones dispostos diante do palco
de ópera ou de teatro, permitindo-lhe seguir as representações em direto” (CHION,
1994 p.14-16) e continua explicando que em alguns casos, a escuta era em estéreo.
Para isso, o ouvinte precisava de “um par de tapa-orelhas, como então se dizia,
ligados a dois microfones distintos”.

Chion (1994) também conta que esta

experiência foi vivida pelo escritor, poeta e ativista francês Victor-Marie Hugo, e
descrita em suas notas de memória (Choses Vues), como uma “experiência
acusmática”.
Minhas performances acontecem em lugares minimamente, produzidos –
rua, terraço, apartamento alugado, cedido, galeria, estúdio, parque. Estes espaços
são pensados e preparados com tecnologia disponível (baixa e ou alta tecnologia:
câmeras de vídeo, câmera celular, gravador de som, computador, papel e caneta) e
o tempo envolvido, nessa preparação, é variado. Pode ser instantâneo (imediato) ou
envolver meses. Entendo que a tecnologia age, a partir de uma combinação inicial é
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coautora – algumas vezes escolhendo o enquadramento, buscando o foco, se
adaptando aos movimentos do corpo, desligando.
O acolhimento do erro, o que acontece nesse ´acabar junto´ (espaço-tempo,
corpo, máquina) é da ordem do performativo.

Performatividade se refere à

qualidade do que é performativo. Terminologia definida pelo filósofo da linguagem
inglês John L. Austin, na década de 1960, que investigou na linguagem, quando a
emissão de um verbo realiza, dispara a ação no momento da sua enunciação e não,
apenas, descreve, relata, narra algo que está fazendo (AUSTIN, 1990:25), ou seja,
não representa, age. Estas questões se relacionam com a arte da Performance, já
que tem origem no mesmo verbo em inglês “to perform”, que significa fazer (ação). A
partir disso, Austin criou a teoria dos atos da fala (How to do Things with words) e
dividiu os verbos em constativos e performativos. Mas, como lembra Gustavo Adolfo
da Silva109 “nem todo enunciado performativo tem verbo na primeira pessoa do
singular do presente do indicativo na forma afirmativa e na voz ativa”. Para dar conta
destas questões, em 1969, o filósofo americano John Searle retomou o tema em
Speech Act e classificou os atos da linguagem em cinco categorias: 1.
Representativos; 2. Diretivos – aqueles que “tentam levar o alocutário a fazer algo:
ordenar, pedir, mandar [exigir]”; 3. Comissivos; 4. Expressivos; 5. Declarativos. A
qualidade performativa foi deslocada para a documentação na performance pelo
professor americano e pesquisador da performance e da música, Philip Auslander,
no texto The Performativity of Performance Documentation110 (2006) e, aparece
associada à performance em Artes Visuais na publicação Performance nas Artes
Visuais de Regina Melim (2008) e em palestra no evento e catálogo Performance
Presente Futuro, Vol. II (2009).
A definição de performatividade se refere à qualidade que os documentos de
performance têm de descrever e agir ao mesmo tempo. Quando há intenção do
artista em orientar uma ação para determinada mídia, os documentos produzidos na
performance saem da condição de recepção, de simples instrumentos de registro,
para ganhar vida e poder de ação, constituindo a performance em si e expandindo o
seu conceito em todos os sentidos. Eles são e FAZEM a performance.

109

Em teoria dos atos da Fala. Disponível em: http://www.filologia.org.br/viiifelin/41.htm
Disponível em : http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/pajj.2006.28.3.1 Acesso 14 de
Abr., de 2017. Traduzido para o português e disponível em: https://performatus.net/traducoes/perfdoc-perf/ Acesso 14 de Abr., de 2017.
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Ações sem audiência, sem público, com colaboradores foram realizadas por
Allan Kaprow, por motivos práticos e teóricos, passou do envolvimento da plateia
para a eliminação total das plateias. Participantes se tornaram executantes e
espectadores ao mesmo tempo como em Househould (1964) e, de acordo com
Banes (1999 p. 157), além da simplicidade das estruturas, a eliminação do
espectador, passou a ser entendido como um papel separado no processo da
apresentação. Entre as atividades propostas por Kaprow, está a performance
(privada) TEAM (1980) realizada entre Kaprow e Coryl Crane, separados um do
outro pela distância de uma milha (mais de um quilometro e meio) com walkie
talkies, em uma área no deserto. A instrução pedia que eles deveriam retroceder
/retornar as linhas um do outro, mas não funcionou dessa maneira. Crane descreve:
"nossa comunicação não era confiável e distorcida e bloqueava o que tínhamos a
dizer um ao outro”. (KAPROW, 2008 p.51)
A performance, na minha produção artística, pode se dar em diversas fases
de um trabalho.111
No primeiro ano da pesquisa, frequentei os laboratórios do CME – Centro de
Música Eletrônica, vinculado aos cursos e programas de pós-graduação em Música
do Instituto de Artes da UFRGS, para editar o material gravado em São Paulo
(primeira fase da peça sonora Selva de Metal) e, também para estudar nas aulas de
pós-produção sonora, exploração de equipamentos e recursos dos softwares de
edição, ministradas pelo Prof. Dr. Eloy Fritsch. Nesse período, ouvi um bolsista do
CME falar sobre os tratamentos digitais e ou procedimentos de ´limpeza´ do material
ruidoso, que era neutralizado ou eliminado pelos procedimentos em softwares de
tratamento digital e, me interessei pela possibilidade de conseguir trechos originais
saturados de ruídos do som ambiente e de outras interferências que apareciam nas
gravações de recitais no Auditório Tasso Correa. Para ter acesso a esses arquivos
de lixo sonoro, eu e o bolsista deveríamos estabelecer uma colaboração, mas
infelizmente, o projeto não foi adiante.
Então, comecei a investigar os ruídos encontrados no prédio do Instituto de
Artes e explorar o potencial percussivo dos espaços no Instituto de Artes, fazendo
vídeos manipulando maçanetas, bancos de madeira com dobradiças ruidosas,
equipamentos metálicos de banheiro e, também, captando o som que ´vazava´ dos

111

Esta também é uma questão encontrada no processo de criação da peça sonora Selva de Metal.
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ensaios dos estudantes da Música, para os corredores do prédio. Esses documentos
se encontram disponíveis no meu canal do Youtube e na Playlist 1 da tese, sob os
nomes: Ensaio em fresta; Sonne Trouvé-Exercício n.1 (ruídos com piano e flauta) e
ações em aberto – ruído com cadeiras. Auditório Tasso Correa-IA-UFRGS.

Imagem 23 - Interior do prédio do Instituto de Artes. Hall da Pinacoteca e abertura de porta para o
auditório Tasso Correa. Foto feita por mim.

No ano seguinte, convidei os artistas e colegas da pós-graduação em Artes
Visuais, Munir Klamt e Tula Agnostopoulos para selecionar objetos do seu cotidiano
e os manipular diante dos microfones, no AudioLab – estúdio de gravação do CME,
para a gravação de seus ruídos (material não editado, ainda inédito).
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Imagem 24 – Gravações nos estúdios do CME – Centro de Música Eletrônica do Instituto de
Artes/PPGMus, UFRGS: captação de som, na manipulação de objetos pelos artistas visuais
convidados: Munir Klant e Tula Agnostopoulos; textos dispostos para gravação da minha voz em
Zinabre e gráficos coloridos da minha voz nos softwares de edição de som. Fotos feitas por mim.

Ainda sobre o uso de ruídos encontrados em captações de som de
concertos, o musico e professor do CME, Luciano Zanatta conta que, em 2013,
compôs a peça sonora Monumento a uma posteridade que não haverá (obra
indicada no Playlist 3) usando material sonoro irrelevante ou rejeitado e, explica
Nessa peça, usei material de concertos gravados no Instituto Goethe, na
série EPA (Experimental Porto Alegre) que Diego Faskner Silveira
organizou. Além das palmas, tem piano sendo arrastado, instrumentos
sendo afinados, testes de passagem de som, etc. (ZANATTA, 2017, via
Messenger do site de relacionamento, Facebook)
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As INSTANT BANDS tem origem no trabalho de músicas de rua112, nas
bandas instantâneas que costumam se apresentar no espaço urbano (ruas, praças,
entradas e corredores de metrô) do mundo. Os shows instantâneos, imediatos,
ligeiros são feitos para um público transitório e flutuante. Por conta do deslocamento,
esses

artistas

buscam

uma

compactação

tecnológica

para

viabilizar

as

apresentações. Necessitam de um amplificador de som portátil, para conectar um
instrumento musical e ou tablet e um microfone e, ainda tem todo o som do entorno.
Brandon LaBelle (2012) descreve as áreas do metrô como propícias para
performances musicais, pela acústica e arquitetura de passagem, que acolhe o
público. Esse é um meio de arrecadar algum dinheiro e de difundir o trabalho. Para
LaBelle, o metrô “é um lugar designado onde a radicalidade e a autenticidade são
frequentemente encontradas e ouvidas” (2012 p. 10) e “a acústica favorável,
incorpora o sentimento social e emocional particular que o metrô parece gerar”
(p.11).
A questão do instantâneo, do imediato, do transitório, do de passagem e ou,
em transito, permeia todo o meu trabalho. Octavio Paz (2012 p. 196) diz que “o que
faz do instante um instante, do tempo o tempo, é o homem [a pessoa] que se funde
com eles para torna-los únicos e absolutos. As ações em espaço público permitem a
participação de um público inesperado, torna o tempo das performances, momentos
únicos. Sobre a participação da audiência em performance, Ferrando (2009 p. 94)
lembra Esther Ferrer que entende que a audiência é participativa, querendo ou não,
ao ver uma ação ou na observação de uma performance e a cita “o espectador é tão
performer como o próprio performer” e a intervenção acontece de todos os modos.
Esse parece ser mais um legado deixado pela performance 4:33´ de John Cage.
Assim, o público que assiste a performances realizadas na rua, participa, compõe a
performance, mesmo que por alguns instantes.
Nas performances sônicas / Instant Band eu reapareço em ações que
privilegiam o improviso. De acordo com o dicionário, improvisar “é fazer [na hora],
arranjar de repente, sem preparação”. É uma questão de tempo, uma habilidade de
aproveitar os acontecimentos, no momento em que eles se apresentam. É da ordem
da curta duração, das negociações de um aqui (lugar) e agora (tempo), do instante.

112

Para saber mais Como ser um músico de rua. Disponível em: http://pt.wikihow.com/Ser-umM%C3%BAsico-de-Rua Acesso em 14 de Abr. de 2017.
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Instant Band não é uma banda, é uma proposição colaborativa, pluriautoral. Não
porque não há continuidade, nem vínculo entre os artistas, como costuma acontecer
no campo da Música. Os artistas podem participar de mais de uma configuração e
ação, também pode haver reuniões iniciais para a combinação de algo pontual e
apresentação de algumas instruções. Os encontros das Instant Bands são únicos,
sem ensaio, instantâneos, em lugares variados, não se repetem, duram o tempo da
surpresa.
O capítulo 6 – Video, Rock´n´ roll, the spoken word do livro Performance Live
art since the 60s, de RoseLee Goldberg (2004 p.179) se dedica a apresentar a
produção de artistas nesses seguimentos. Nos anos 1970 e 1980, o vídeo e outras
tecnologias, a encenação do rock and roll e conceitual do punk rock influenciaram a
relação entre artistas visuais e músicas e ou artistas visuais e o campo da Música e
daí, em diante. Dois trabalhos e duas instalações visitados, instigam e referenciam a
minha produção, são eles: o videoclipe de Pipilotti Rist I'm Not The Girl Who Misses
Much (indicada no Playlist 2), visto como projeção no Louisianna Museum of Modern
Art, em Humlebæk, Dinamarca (2013); o objeto-vídeo-voz de Tony Oursler, Switch
com rosto e voz de David Bowie, visto no Centro Pompidou Málaga, Espanha
(2015), a instalação com escultura, projeções, orquestra e voz de Hussein Chalayan,
I am Sad Leyla visto na exposição Plurivocality – Visual Arts and Music in Turkey no
Istanbul Modern, Istambul, Turquia (2014) e a sala com totens contendo toda
discografia de Yoko Ono e colaboradores, para fones de ouvido e puffs,
documentários, videoclipes projetados em tela de cinema, vitrine com os álbuns e
suas capas e cartazes de shows, na exposição Yoko Ono – Half-a-wind Show A
Retrospective, no Louisianna Museum of Modern Art, em Humlebæk, Dinamarca
(Jul. de 2013).
Na sequencia, os dez trabalhos realizados na pesquisa, aparecem divididos
em Guias Acústicos e Instant Bands. Além das imagens e informações disponíveis a
seguir, os processos de criação de vários trabalhos são apresentados como artigos
em Bônus, que integra essa tese. Articulação, rusticidade e erros variados são
características presentes nas performances sônicas.
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Guias Acústicos
B1 – Selva de Metal
Em setembro de 2012, viajei a São Paulo para visitar a 30ª Bienal de São
Paulo (BSP) e conhecer os artistas Sarah Washington (ENG) e Knut Aufermann (D),
idealizadores do projeto Mobile Radio113 – estação temporária de rádio arte e arte
sonora, instalada no mezanino do pavilhão Ciccillo Matarazzo no Parque Ibirapuera.
Nesse encontro, fui convidada a fazer três edições do programa MaisonM, no mês
de novembro de 2015.
Os programas na Mobile Radio foram apresentados nos dias 09, 10 e
11/11/12, às 16h, com duração de uma hora, transmissão ao vivo e divididos em
conversas com artistas visuais sobre seus projetos sonoros, curadoria sonora,
performance sônica (peça sonora e voz ao vivo):

Imagem 25 - Eu no estúdio da Mobile Radio – 30ª Bienal de São Paulo. Foto de Sara Washington
113

Washington e Aufermann explicaram que a MOBILE RADIO é uma aventura épica nas ondas do
ar (the epic airwave adventure), iniciada em 18 de setembro de 2005. A instalação da estação de
rádio de curta duração, começou itinerante pela Europa. O projeto participou de festivais, bienais,
eventos, palestras, criando transmissões especiais ao vivo, edição de peças, workshops e concertos
e, atualmente, tem base na Alemanha. Mobile Radio, na 30ª BSP, teve curadoria de Tobi Maier e
produção do artista brasileiro, Leandro Nerefuh e foi transmitida 24 horas por dia, por 14 semanas,
através da Rádio Comunitária de Heliópolis – 87,5 FM, dentro do pavilhão da Bienal e em streaming
online pela mobile-radio.net e site da BSP. Os arquivos dos programas realizados durante a 30ª BSP
encontram-se
disponíveis
no
site:
http://mobile-radio.net/?page_id=1447
E
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,projeto-mobile-radio-bsp-vai-apresentar-programa-diariodurante-a-30-bienal-de-sp,918090 Acesso em 14.04.2017.
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Imagem 26 - Três momentos no estúdio da Mobile Radio, com o produtor Nerefuh e Giancarlo
Lorenci. Fotocolagem de Mario Ramiro.

Nos três dias, a programação foi assim:
1. Conversa114 sobre Banda de Artista e outros projetos sonoros com os
artistas visuais Mario Ramiro e Giancarlo Lorenci.

Imagem 27 – Eu e meus entrevistados na MobileRadio: Giancarlo Lorenci e Mario Ramiro.

2. Ação Barulho para Facebook ou instrução para mashup115 com
videoclipes no Facebook, seguida de uma seleção musical encomendada
ao artista e curador Giorgio Ronna. O mashup foi previamente produzido
no meu perfil do facebook, com a postagem dos videoclipes e acionados
ao vivo. A instrução dada foi a seguinte:
Entre no seu perfil no Facebook ou no de um amigo que gosta de postar
músicas. Abra vários videoclipes e sobreponha, componha com seus
videoclipes favoritos. Estou entrando no meu perfil e acessando as
postagens do começo de outubro. Começarei abrindo a trilha do desfile da
MMM – Maison Martin Margiela 2013, depois, passarei por Charlote
114

Disponível a partir do 6:22´ em: https://www.mixcloud.com/marionvelasco/programa-maisonm-emmobile-radio-na-30a-bienal-de-sao-paulo-sp-09112012/
115 Mashup é uma técnica que mistura dois ou mais sons. Ao tocar os sons, simultaneamente, se cria
um novo som.
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Gainsburg, The Kills, Criolo, Nneka e Bat for Lashes. Ouça com fones de
ouvido. Controle as alturas dos vídeos. Espere um pouco. Deixe Yoko Ono
para o final. Preste atenção nos tempos distintos e nos sons que vão
terminando e nos que permanecem ativos. Por aqui, MMM, Bat for Lashes e
Yoko Ono juntos são uma delícia! ESTRONDO. (VELASCO, 2012)

3. Apresentação da peça sonora Selva de Metal, criada especialmente para
esta apresentação. Com recitação ao vivo de dois sonhos. Ao final da
performance, apresentei uma curadoria de peças sonoras de artistas
visuais gaúchos: Itapa Rodrigues, Chico Machado, Biah Werther, e do
músico Vicente Rubino e coletivo Vulgo Valentim.
SELVA DE METAL, além da apresentação no programa MaisonM na Mobile
Radio, teve o artigo Pequenos Ritornelos na peça sonora Selva de Metal,
comunicado na 6th International Deleuze Studies Conference – The Territory inbetween, Faculty of Science, University of Lisbon, Lisboa, Portugal (08-10 jul,
2013); no EIMAS 2013–Encontro Internacional de Música e Arte Sonora, UFJF,
Juiz de Fora, MG (18-20 set, 2013); foi selecionado pelo Colloque International
Bruits, para publicação na revista digital L´Autre Musique. Organizado pelo
Institut ACTÈ (Sorbonne Paris 1 & CNRS) e l’ENS Louis-Lumière. Cité du
Cinéma,

Saint

Denis,

France

(5-6

dez,

2014).

Disponível

em:

http://lautremusique.net/lam4/funambule/small-ritornellos-in-sound-piece-metaljungle.html

Acesso: 14 Abr., 2017.

B2 – Em voz alta na Travessa do Fala-Só
Instrução: “PEÇA DE COLEÇÃO / Colecione na mente os sons que escutou
casualmente durante a semana. / Repita-os mentalmente em diferente
ordem numa tarde. /Outono de 1963” (ONO, 2009 p.37)

Imagem 28 – Visão aérea de Lisboa (Cidade Alta, Calçada da Glória e Travessa do fala Só a partir do
Google Maps. Trecho colorido indica o trajeto realizado.
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Ação ligeira no espaço público. Texto gravado em voz alta, como áudio e
dois autorrretratos (selfies). A gravação é entendida como a performance em si.
Para a exposição Alteração, com curadora do artista de Clóvis Martins Costa,
realizada no Espaço Cultural Feevale | Universidade Feevale, foi montado um pôster
com imagens do percurso e do entorno, foi criado um código QR com imagem da
região, texto impresso e áudio em laptop. O artigo Em voz Alta na Travessa do falasó foi selecionado e comunicado na 7th International Deleuze Studies Conference –
Models, Machines and Memories. Istanbul Technical University, School of
Architecture, Istambul, Turquia (14-16 jul, 2014); e integra os anais de Poéticas da
Criação –Seminário Ibero-americano sobre processo de criação nas Artes. Vitória,
Espirito Santo, Dezembro de 2014.

Imagem 29 – Autorretratos (selfies) tratados com cor e textos, feitos em pontos extremos da Travessa
do Fala-Só, onde aparece o nome escrito em azulejos.

B3 – A Ponte
Ação no espaço público para vídeo e áudio (duas vozes e gravação de
campo/paisagem sonora de Berlim. Conversa, recitação, ação com vozes em
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homestudio em Berlim, pós-produção em estúdio profissional em Porto Alegre. A
performance orientada para video (ou videoperformance) e áudio integrou a
Exposição Distanz, no Goethe Institut (2015); o artigo A PONTE. Superfícies e ecos
no processo de criação da videoperformance foi comunicado dia 30/09/2016, na 25ª
Anpap – Arte: seus espaços e/em nosso tempo, UFRGS, em Porto Alegre/RS.

Imagem 30 - Elaine Tedesco em caminhada pelo Tiergarten Park, Berlim. Foto Marion Velasco e
mapa do parque a partir do Google Maps com seta indicando a ponte encontrada.

B4 – Shape is Clear I – A Criação dos Ventos
A performance aconteceu em 02/01/2014, num espaço privado, sem
audiência, apenas com os artistas em colaboração. Os lenços criaram um território
móvel, temporário no chão do loft. Foi projetado em exposição na Pinacoteca Barão
de Santo Angelo, IA/UFRGS, no 19º Congresso de Leitura do Brasil (COLE), mostra
de vídeos do Congresso. 22 a 25 de julho de 2014, na Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP, Campinas, SP); apresentação na Galeria FreeZia (Valencia,
ES, setembro, 2015). Exposição Da Matéria Sensível – Afeto e Forma no Acervo do
MACRS. Curadoria de Bruna Fetter. (19 ago. de 2014 a 20 Out de 2014). A
performance orientada para vídeo e áudio, integra o acervo do MACRS.
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Imagem 31 - Loft branco e o furoshiki116 preto com os lenços, antes da performance Shape is Clear –
A criação dos Ventos. Foto feita por mim.

O trabalho teve alguns livros como referência. Cecília Meirelles - Batuque,
samba e macumba – Estudos de gesto e de ritmo 1926-1934 para a ação com
lenços e, para a parte sonora (peça sonora criada ao vivo por Liana Padilha e duas
vozes), o texto foi criado pela evocação de nomes dos poetas, dramaturgos e
pensadores clássicos dispostos na lombada dos livros, encontrados no apartamento
contíguo, onde a ação aconteceu. Eu falei/cantei os nomes da esquerda para a
direita e Liana Padilha, da direita para a esquerda. Em um ponto as vozes
coincidiram dizendo o mesmo nome.

116

Técnica japonesa de embrulhar e amarrar com lenços quadrados.
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Imagem 32 – Capa do livro Batuque, samba e macumba – Estudos de gesto e de ritmo 1926-1934 de
Cecilia Meireles e desenho de figura com lenços e adorno feito a lápis por mim. Fotos minhas.

Imagem 33 – Lombadas de livros de autores clássicos, dispostos sobre estante por Beto Salvi.
Coleção usada como partitura. Foto feita por mim.
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Imagem 34 – Momentos da performance realizada por mim, Liana Padilha e Elaine Tedesco.
Fotomontagem com stills da videoperformance por Mario Ramiro.

B5 – Amor_ Motor / Motor_ Amor
A performance consistiu em duas ações com voz, improvisadas, gravadas
em sequência e sem cortes, no estúdio de som da UPV. As gravações foram
baseadas no poema Versos a las ventanas de uma Fábrica e Allegreto de la
velocidade do livro Urbe (1928) do poeta neorromântico, crítico e ativista comunista
espanhol, César M. Arconada. Edición de Gonzalo Santoja. Ediciones Cálamo:
Palencia, 2002. Os dois arquivos receberam edições distintas: Motor_Amor é a
minha versão, que usa as vocalizações e lamentos gravados e os trabalha numa
DAW (software Audacity), usa sobreposições e o recurso de filtro (plug-In) Inverter
/reverso da voz. Esse recurso foi usado anteriormente, na gravação da música Difícil
Reconhecer da banda Tom Bloch (2002-03). Para essa música, minha voz foi
gravada em estúdio e na pós-produção o produtor do disco e baterista da banda, Iuri
Freiberger usou um plug in (filtro) que inverte (põe de trás pra frente) a primeira frase
cantada: “não quero ser assim pra sempre”, virou: erpmes arp missa res oreuq oãn”.
No show de lançamento do disco Tom Bloch no Teatro São Pedro (2003) e no show
comemorativo de dez anos do lançamento no Ocidente bar (13/11/2013), cantei,
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repetindo ao vivo, o trecho invertido “erpmes arp missa res oreuq oãn”, conforme
dizia a minha voz gravada. Esse método foi usado na performance: Instant Band –
Shp s Clr, apresentada / gravada no topo da Galeria Mamute (2014). A versão de
Miguel Molina, intitulada Amor_Motor, integra uma publicação sonora de Molina. Ali,
minha voz foi editada com samples de ruídos de máquinas de fabrica dos anos
1920). Valencia, Espanha, 2015.

Imagem 35 – Eu e Miguel Molina gravando voz no estúdio de som da UPV. Valencia, Espanha. Julho,
2015. Foto de Seth Rossano.

Imagem 36 – Autorretratos (selfies) na Usina do Gasômetro com uniforme de operária. Porto Alegre,
2015. Fotos feitas por mim.
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Para acompanhar a gravação na publicação espanhola, a pedido de Molina,
fiz algumas selfies (2016) na Usina do gasômetro (PoA/RS), usando um jaleco de
operária comparado em feira de usados na cidade de Barcelona (2015), inspirado
em trechos do livro mencionado que originou o trabalho.

A correspondência de

Miguel Molina dá um panorama do percurso feito pelo trabalho:
Respecto a lo que me pides de la grabacion de lo que hicimos, como me he
traido el disco duro de todo lo que tenia en valencia, he aprovechado
enviartelo por wetransfer todo, que te llegarán las grabaciones originales de
Amor-Motor. Por un lado Amor_Part_1_inicio, que es la que utilicé para la
mezcla, y por otro Amor-part2-abstracta, donde es mas libre y está bien
grabada, excepto al final con las respiraciones-suspiros que hacen pops en el
micro, pero tal vez te guste. La verdad que esta parte abstracta me gusta
mucho, pero como tuve que hacer la mezcla cortita y un par de horas para tu
evento, con la primera parte ya sobraba tiempo (aunque ya la tienes te la
mando de nuevo, es el archivo Amor-part4-mezcla), pero quiero hacer mas
adelante la version larga uniendo esta parte abstracta. Tú también puedes
hacer tu version libre. Por eso te he mandado los cortes sueltos de las
grabaciones de motores, si quieres usarlos.
Te quería comentar que la pieza Amor-Motor, me he tomado la libertad de
enviarla a varios eventos internacionales, espero que no te moleste, al igual
que tu cita, nos sirve de curriculum compartido. Te mando los enlaces de
donde la he mandado:
- KUNSTRADIO'S. CELEBRATION OF ART'S BIRTHDAY 2016! ART IS
1.000.053 YEARS OLD!
http://www.kunstradio.at/PROJECTS/AB2016/presents-call.php
Donde
la
pieza
aparece
aquí:
http://www.kunstradio.at/PROJECTS/AB2016/presents-pool.php?c=64
-Luego como parte de una obra colectiva para salvar un laboratorio de
electroacustica de Cuenca que cerraron, la obra colectiva se llama: Let’s Save
GME Cuenca, que ha ido a varios sitios: Lisboa, Krakovia, Berlin, Cuenca...
Aqui está el enlace general, donde se explica la obra y la iniciativa, donde
aparecen
nuestros
nombres:
http://acciongme24.danieldelsaz.com/project/lets-save-gme-cuenca/
Aqui la Web general: http://acciongme24.danieldelsaz.com/
Y desde ahí clikas a los lugares que ha ido, entre otras:
- XXII FESTIVAL PUNTO DE ENCUENTRO #BERLIN#.
XXII Festival Punto de Encuentro 22, 23 y 24 Instituto Cervantes / Glogauair
Berlin. Asociación PINPANPUN / AMEE
Desde la Asociacíon Accion GME v2.4 quermos compartir la enhorabuena a
todas aquellas personas e instituciones que están haciendo posible rescatar
la memoria de la Música Electroacústica de Cuenca.
Enhorabuena “Let´s save Cuenca´s GME”
Nueva composición / Mezcla Electroacústica Estreno seleccionada para
participar en BERLIN. El sábado 23 de enero de 2016, a las 20:00 h., en la
sala Glogauair de Berlín.
http://acciongme24.danieldelsaz.com/project/la-composicion-musicalsalvemos-el-gabinete-de-musica-electroacustica-de-cuenca-seleccionadapara-participar-en-berlin/
-Concierto Planetario Museo de la Ciencia (Cuenca):
http://acciongme24.danieldelsaz.com/project/concierto-planetario-museo-dela-ciencia/
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-CONFERENCES APEM . CIME/ICEM Conference in Lisbon 2015 from 02
Oct 2015 to 04 Oct 2015 Lisbon, Portugal
INTERNATIONAL CONFEDERATION FOR ELECTROACOUSTIC MUSIC
CIME/ICEM and MISO MUSIC PORTUGAL present APEM . CIME/ICEM .
LISBON 2015
Saturday . October 3, 2015: Julio Sanz Vázquez . Sylvia Molina . AMEE
members . GME . ACuOSO
Let’s save the Cuenca Electroacoustic Archive (2015) . Spanish Federation .
Asociación de Musica Electroacústica de España/AMEE. 16 channels, live
performance:
http://misomusic.com/index.php?option=com_icagenda&view=list&layout=eve
nt&id=201&Itemid=503&lang=en
Como verás, ha viajado nuestra pieza... aún me acuerdo que estabas un poco
costipada en la grabación. Leyendo después al escritor César Arconada de
donde sacamos el texto, he visto que no vamos mal encaminados, escribió
articulos de música, como uno que plantea la “dislocación” como proceso
estético, inherente al medio musicals. El articulo se llama "Hacia un
superrealismo musical" (1925), donde dice:
“Tamizada la música en ese realismo de ‘todos los días’, sería de más
abiertas posibilidades dar la franquicia para continuar hacia un
superrealismo, no solo creador –por las vías del pensamiento musical-, sino
constructor, realizador. La música, de vuelta del cielo, de la naturaleza, del
sentimiento, solo le queda la virginidad de su contenido: recoger,
musicalmente, claro está, la vibración acelerada, la desbordante sonoridad,
el ritmo quebrado y loco de la época moderna. (...)Es necesario hacer una
poda de preocupaciones para que el pensamiento fluya con más libertades
(...) Que el arte siga siendo locura, desarticulación y deshumanización”.

Luego tu versión encaja, ja, ja... [Molina se refere a minha gravação ter sido
feita com a voz alterada pela rinite e febre]. Miguel Molina.

Uma referencia a estas peças sonoras, aparece na playlist 3, Lado B, no
álbum Estórias para Voz, Instrumentos Acústicos e Eletrônicos" (1981) de Jocy de
Oliveira.
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B6 – Soro Nostrum

Imagem 37 – Still do vídeo Soro Nostrum (15:46´) Vários lugares, Espanha, 2015.

Talvez, precisamos desse tempo para entender quando se deve fazer um
solo e quando devemos integrar o coro. O XVI canto de Rainer Maria Rilke no livro A
Melodia das Coisas explica
“Seja o canto de um candeeiro ou a voz da tempestade, seja o respirar da
noite ou o gemido do mar que o rodeia – sempre desperta por trás de você
uma vasta melodia, tecida por mil vozes, na qual só aqui e ali há espaço
para você fazer um solo. Saber quando é a sua vez – eis o segredo da
solidão. Assim como a arte do verdadeiro relacionamento é deixar-se cair
do alto das palavras naquela melodia compartilhada”. (RILKE, 2011:126)

O Mediterrâneo é um grande mar interior cujo nome, em latim, significa entre
terras. Situado entre a Europa e a África, ainda liga a Ásia ao Atlântico. A história e a
geografia da região contam que há sete milhões de anos, o estreito de Gibraltar se
fechou, por movimentos das placas tectónicas sob a África e a Europa, com isso,
suas águas evaporaram, transformando o lugar num grande deserto de sal. Milhares
de anos depois, o mar voltou, recebendo águas do Oceano Atlântico.
O mar já foi chamado de o Grande Mar, o mar dos Filisteus e considerado a
“grande avenida do mundo”.

Berço de diversas civilizações, as águas do

Mediterrâneo já protagonizaram uma série de histórias, alimentaram mitologias,
embalaram sonhos, desejos, promessas, mas também, foram responsáveis por
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muitas mortes. Aí se localizava a primeira versão das Colunas de Hércules. Para aí
fugiu o profeta Jonas, que encontrou e viveu numa baleia, também foi onde
Cleópatra navegou estrategicamente e onde se deram as conquistas mouriscas e
romanas. Esses, o batizaram de Mare Nostrum (Nosso Mar). Foi esse também o
nome escolhido para uma operação italiana de patrulhamento e socorro de
embarcações ilegais no Mediterrâneo, mas cancelada no final de 2014.
Recentemente, o mar Mediterrâneo tem sido o contexto traiçoeiro da travessia de
milhares de refugiados em busca de asilo na Europa.
As águas quentes do mar Mediterrâneo expõem uma extensa gama de azuis
e verdes e uma salinidade acima da média. Ao longo da sua costa e nas ilhas
encontram-se lagos onde, naturalmente, a evaporação da água, deposita camadas
de sal. Essas regiões (Ibiza é uma delas) são exploradas como salinas.
De março a setembro de 2015, vivi em Valência, Espanha – cidade banhada
pelo mar Mediterrâneo, onde fiz um estágio de doutorado em arte sonora na
Universidade Politécnica de Valencia. Durante esse período, se intensificou o
naufrágio de barcos lotados de migrantes e refugiados. Só nos três primeiros meses
daquele ano, o mar contabilizou 3500 mortos.

As mortes no Mediterrâneo e as

migrações em massa – que Bauman (2017:9) nos lembra que “não é de forma
alguma um fenômeno recente. Ele tem acompanhado a era moderna desde seus
primórdios (...)” me instigou a pensar no mar como um lugar de vida e de esperança.
A performance orientada para vídeo e áudio, SORO NOSTRUM foi criada
com ações solitárias, poéticas destinadas ao fracasso, que consistem em adentrar /
sulcar o mar Mediterrâneo, excessivamente salgado, para jogar bolsas de açúcar
recolhidas em cafés e restaurantes das regiões, a fim de criar um soro, uma solução
simples capaz de salvar vidas. O trabalho foi criado em cinco fases:
Fase 1 – maio de 2015. Ilha de Menorca (arredores da fortaleza de La Mola),
ponto mais oriental da Espanha. Fase 2, 3 e 4 – junho de 2015. Ações realizadas em
três pontos: Cala Benirrás ao norte da ilha de Ibiza e Cala del Molines em Eivissa –
a capital da ilha. Ainda em El Pujols, na ilha La Formentera. Fase 5 – setembro de
2015. Extremo meridional da península ibérica (pedras de Punta Camorro), na
cidade de Tarifa, província de Cádis, comunidade autónoma da Andaluzia, onde o
Mediterrâneo se chama mar de Alborão e suas águas encontram as do Oceano
Atlântico.
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As ações foram gravadas com câmera digital portátil – considerada coautora
das ações, já que ao ser usada no modo automático, busca foco, distorce a imagem
que entra e sai do efeito olho de peixe, criado pela lente grande angular. As datas
que aparecem no alto do vídeo, à esquerda, são ficcionais. O áudio é uma peça
sonora que mistura as paisagens sonoras dos cinco lugares.
As referências do trabalho encontram-se nos livros: Estranhos à nossa Porta
de Zygmunt BAUMAN, Zygmunt (2017), A Melodia das Coisas de Rainer Maria
RILKE (2011), Odisseia de Homero e ensaio de Ítalo Calvino (2012) e na revista
Select – Revista de arte e contemporânea. Edição Migrações (Ago/set. 2016).

Instant Bands
“Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou
alegre nem sou triste: sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo
nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se
edifico, se permaneço ou me desfaço, - não sei, não sei. Não sei se fico ou
passo. Sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo: - mais nada”. Cecilia Meireles livro Viagem
1938 http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/viagem.pdf
acessado em
28/07/16

B7 – Instant Band – Shp s clr II
Espaço encontrado a partir de visita a uma agencia de viagens na esquina
das ruas Riachuelo e Caldas Jr, no centro histórico de Porto Alegre.

Imagem 38 – Vista aérea do edifício Tuyuti (1925), onde se localiza a Galeria Mamute, com destaque
para o terraço. Centro histórico de Porto Alegre. Foto feita por mim, em 2013.
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Em INstant Band / Shp s Clr (31/03/2014) o local encontrado foi o topo do
edifício Tuiuty, com arquitetura de 1920, onde a galeria Mamute ocupa o segundo e
terceiro andar, no centro histórico de Porto Alegre.
A mesma coleção de lenços usados na performance Shape is Clear –
criação dos ventos, aqui, foi usada como figurino. Os lenços foram presos com
alfinetes de segurança e compõem com patchwork, três capas para serem usadas
sobrepostas no meu corpo. À medida que as ´música´ eram executadas, as
camadas eram retiradas e colocadas no chão a minha frente. Até sobrar uma
camiseta comprada especialmente: a estampa BEASTIE BOYS d´ont cry, mistura os
nomes da banda com nome de disco e refrão de música da Banda The Cure, meia
calça com estampa dos Beatles, botas de couro e outros elementos ´cênicos´, como
tampa de bola de vidro verde, líricos escritos em acetato. Foi sugerido aos artistas,
vestir suas roupas diárias.
Antes da apresentação, ocorreram quatro encontros em dois estúdios de
som profissionais de Porto Alegre, nos meses de fevereiro e março, para a criação
das ´músicas´ da performance. Não se tratou de fazer ensaios.
A apresentação começa com a sobreposição de duas paisagens sonoras:
ruídos de vento ao microfone e paisagem captados em travessias de barco em duas
cidades: gravados no Rio Tejo, trajeto Lisboa-Seixal, Lisboa (julho, 2013) e canais
de Copenhagen, Dinamarca (julho, 2013), que no dia da apresentação, se somaram
ao vento de Porto Alegre (o dia da apresentação estava ventoso e chuvoso).
Tuuu, tu tu tuuuuuuuuuuuuuuuu, que inicia minha ação com voz é a imitação
do canto de um pássaro ouvido no pátio do meu edifício no bairro Bom Fim no verão
de 2014 e Painting For The WIND é uma instrução de Yoko Ono que foi musicada
pela Instant Band. A instrução aparece na escrita conceitual de Ono, publicada no
livro Grapefruit (2009), onde são dadas diversas instruções para pintura, com a
intenção de que outras pessoas as executem e, em especial, que as construam, nas
suas cabeças. Painting for the Wind (1961) tem duas versões verão e outono:
“PINTURA PARA O VENTO Faça um buraco numa sacola cheia de sementes de
qualquer tipo e coloque a sacola onde tenha vento (verão de 1961) ”; “ (Painting for
the Wind) Pintura para o Vento / Faça um buraco. / Deixe-o no vento. / Outono de
1961” (ONO, 2009 p.72). A versão outono foi a usada.
Outras letras foram criadas a partir do livro Trava-Línguas de Dulce de
Souza Gonçalves (2008), quando algumas palavras foram montadas de trás pra
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frente, além de refrão da música I Just Don't Know What To Do With Myself da
banda White Stripes, versos de Irapa Rodrigues (colaborador guitarrista), postado no
seu perfil no Facebook, que é falado na sua voz, durante a performance, entre
pensamentos escritos em cadernos e outros fragmentos. A performance termina
com uma versão reduzida da música I Want You (She's So Heavy) de Lennon–
McCartney, que integra o álbum Abbey Road dos Beatles (1969).
Todas as letras desta performance foram escritas sobre folhas de acetado.
Esse modo de apresentação das letras (lyrics) tem sido recorrente, para auxiliar na
ação de spoken word e canto. Além disso, é gráfico e plástico, ou seja, permite a
sobreposição das páginas escritas, o que embaralha o seu conteúdo, impede a
leitura, mas cria um objeto para interação. O acetato com a letra de Painting for the
Wind voou durante a performance e se perdeu na cidade.
As pessoas presentes foram convidadas por email e integraram a
performance que foi pensada para vídeo (várias câmeras). O lugar que revelou o
terraço e deu origem à fotografia, foi o ponto principal para a captação de imagens
aéreas. Este terraço ainda não havia sido usado para uma ação e precisou de uma
série de negociações entre Galeria Mamute, eu e a GBOEx – proprietária do espaço.
A equipe da Pátio Vazio foi colaboradora do trabalho, captando as imagens, a partir
de uma instrução básica, que era se deslocar pelo espaço e se misturar à
performance. Foi responsável pela montagem e edição do vídeo, que está disponível
em Playlist 3. O áudio da performance apresentou erros em termos de alturas, já
que a captação direta da mesa de som, deu foi desligada após a primeira música e
para as demais, foram usados os áudios das captações de vídeo.
Entrei em contato com todos os colaboradores da Instant Band-Shape is
Clear, pelas redes sociais e em contatos ao vivo, mas apenas Itapa Rodrigues
retornou o pedido de falar sobre sua participação na performance. A conversa com
Itapa Rodrigues, via Messenger do Facebook segue aqui:
MV: 16/6/2016 às 13:58
oi. sabe o que eu queria de ti? que escrevesse um parágrafo ou dois sobre
tua colaboração e participação na Instant Band (ensaios(?) e ação no topo
da galeria Mamute). É pra colocar na minha tese, as tuas palavras... já que
o trabalho é pluriautoral... queria que tu falasse do som mesmo... como tu
criou as linhas de guitarra... que guitarra é? QUAIS PEDAIS USOU.... Qual
a diferença (se é que tem) na tua performance, de uma música pra outra... e
fizesse um comentário sobre o trabalho com os outros artistas (eu, baixista,
baterista...) e a experiência de tocar naquele lugar...o topo do prédio de
1920. Merci.
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Itapa Rodrigues respondeu, no mesmo dia, em 16/6/2016 às 20:36
Eu sou um compositor compulsivo que sempre monta alguma banda pra se
acompanhar, e não um guitarrista que faz parte de bandas. Por isso a
minha participação na Instant Band foi um momento à parte pra mim. Usei
exatamente o mesmo equipamento que uso desde 2011 até hoje: minha
guitarra Memphis virada que é uma guitarra pra canhoto mas que uso do
modo destro, então ela fica de cabeça pra baixo, é considerada uma
guitarra vagabunda pelos músicos em geral mas ela funciona muito bem e
adoro o estilo visual que ela tem; os pedais são uma distorção da Boss, que
uso pra fazer barulho em algumas partes, um fuzz da Ibanez que uso
praticamente o tempo todo e é "o meu timbre", um wah-wah Cry Baby
americano e um tube drive da Fuhrmann fabricado em São Paulo que uso
pra fazer mais barulho ainda ou como uma alternativa de distorção. Usei
bastante também um slide de aço para acionar as cordas com a mão direita,
técnica que nunca vi nenhum guitarrista usar, pois slides são usados como
anéis na mão esquerda no caso de guitarristas destros. Também usei
bastante o trêmolo, mais conhecido como alavanca. O meu ataque à
guitarra foi bem diferente do usual, onde toco acordes cheios e faço vocais;
com a Instant Band eu dispensei a palheta para tocar de leve com os dedos
pra poder dialogar com o baixo com mais leveza harmônica e não soterrar
os vocais com barulho pesado. As linhas de guitarra foram se desenhando
muito organicamente em conjunto com todos da banda, a prioridade era
criar um ambiente sonoro como um tapete sobre o qual a voz da Marion
pudesse passear, então posso dizer que a guitarra foi a maior parte do
tempo muito econômica, fazendo algumas firulas involuntariamente
parecidas com os riffs do Bombino. A música mais diferente foi a nossa
versão praquela canção do John Lennon na qual deu pra fazer quase um
heavy metal (nessa eu usei palheta). Tocar no terraço da galeria Mamute foi
uma experiência que nunca vou esquecer, eu tocaria em todos os terraços
possíveis fazendo parte desse projeto. Eu e a Marion nos conhecemos há
muito tempo, cada um acompanhando o trabalho do outro sem nunca
termos feito nada juntos antes; o [Felipe]Velha eu conhecia de assistir a
shows dos Bambinos Selvagens; o Daniel Sasso conheci apenas nesse
projeto. O trabalho em grupo foi ok.

MV: 16/6/2016 às 22:58
Que lindeza. Quanta coisa bacana, em resposta imediata. Instantânea?!
Obrigda Itapa. Vc é incrível!!!😘Pergunta Bombino é o tuareg?

IR: 17/6/2016 às 07:03
siim, eu recem tinha conhecido ele, me lembro de tu se referir ao som q eu
tava tirando como tuareg, joga bombino no youtube . Beju. Valeu.
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Imagem 39 – Criação coletiva das músicas que compuseram a performance no DUB Studio. Da
esquerda para direita (baixo, bateria, guitarra) com os artistas visuais Felipe Velia, Daniel Sasso e
Itapa Rodrigues. Fotos feitas por mim.
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Imagem 40 – Letras em construção na estante musical. DUB Studio. Foto feita por mim.
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Imagem 41 - Lenços e letras sobrepostas em acetato e caneta permanente. Still do vídeo.

Durante a performance, os convidados me enviaram as fotos que fizeram.
Essas imagens compõem o trabalho.

Imagem 42 – Eu, Itapa Rodrigues e público na janela do Arquivo Público do RS. Foto de Tri Den Te.
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Imagem 43 - Momento de Instant Band, com Itapa, eu, Daniel Sasso e Felipe Velia. Foto de Katia
Suman

Imagem 44 – Fotomontagem da performance no terraço da galeria Mamute e do show icônico dos
Beatles no rooftop da gravadora Apple (1969), por Beto Salvi.
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Imagem 45 – Close da última música. Com Itapa, eu e Daniel Sasso. Foto de Walter Karwatzki

Imagem 46 – Retorno de som, letras em acetato e papel, lenços e tênis All Star usados na
performance. Foto de Tri Den te.
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B8 – Instant Band - Alta Voz em Accións en el Núvol
Ações via Skype entre São Paulo (BR) e Valencia (ES), projeções e
intervenções na imagem em tempo real.

Imagem 47 – Montagem do espaço e testes dos equipamentos, com os artistas: Marie Tamarit, Alba
Gonzalez, Mario Montoya, Lorena Izquierdo, Laura Sôro, Josué Tello, Seth Rossano, Jorge Cid.
Fotos feitas por mim.
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Imagem 48 – Começo da performance. Terraço em Valencia/ES.

Imagem 49 – Bruno Mendonça performando em uma sala do CCSP em São Paulo. Transmissão via
Skype e projeção com intervenção na imagem em tempo real, por Jorge Cid, Josué Tello e Seth
Rossano. Valencia, Espanha. Still de vídeo, imagens feitas por mim.
.
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Imagem 50 - Captação de imagem, projeção na parede, performance Instant Band Alta Voz e a
cidade de Valencia. Eu, Seth Rossano, Jorge Cid, Laura Soro e Lorena Izquierdo. Still do vídeo
imagens de Josué Tello e Lorena Izquierdo.

Imagem 51 – Still de vídeo. Tela do meu laptop, em valencia/ES com imagem de Bruno Mendonça no
CCSP em São Paulo, conexão por Skype.
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Imagem 52 – Still de vídeo. Ação do Coletivo de performance de Valencia ALBASTRU com Lorena
Izquierdo, Alba Gonzalez, Mario Montoya e Maria Tamarit. Imagens feitas por mim.

Imagem 53 – Still de vídeo. Coletivo Albastru e Laura Soro.Imagens feitas por mim.

Produzi e dirigi a noite de performances, intitulada Accions en el Núvol (em
catalão: Ações na Nuvem), no dia 11 de junho, entre 10-11pm (horário de Espanha)
e 5- 6horas da tarde (horário do Brasil), em colaboração com outros artistas da
performance e música: três doutorandos do México (Arte/Musica, Design e
Engenharia da Informação), artista brasileira mestranda em Arte e Interfaces Digitais
na UPV e outros artistas da Performance de Valencia-Espanha, num estúdio de
40m2 + terraza de 30m2, alugado na Gran Vía de Ramon y Cajal (La Roqueta) em
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Valencia, especialmente para preparar e realizar a ação. As ações (montadas em
grupos separados, mas interconectadas) ocorreram no terraço, captadas por
câmeras (webcam, gopro, celular, etc.), conectadas a um computador com software
que organiza e processa estas imagens / sons recebidos e trabalha com elas. Mais
uma câmera de vídeo em tripé com visão geral. As intervenções nas imagens, em
tempo real, a partir de software, foram desenvolvidas pelos artistas mexicanos Seth
Rossano e Jorge Alberto Cid, como parte de suas pesquisas em design, música e
tecnologia. (Imagens manipuladas e projetadas na parede do terraço (V-jing),
criando um patchwork de imagens mutantes.) Jorge descreve os equipamentos
usados:
te envío la pequeña lista de equipo que usé cuando presentamos lo de la
terraza: Hardware: Laptop iMac Core i5 15” / webcam HP 2300 HD /
proyector Epson 2800 lumens. Software: Modul8 / Madmapper. (CID, 2016).

Bruno Mendonça, em conversa por Messenger Facebook, explica a sua
participação, a partir da sala no CCSP, em São Paulo,
a ação é parte do meu trabalho de spoken word o Projeto Beatnik. o texto
que li é do Mike Kelley e é esse: Urban Gothic. presente nesta coletânea https://mitpress.mit.edu/books/gothic e a música que canto no final é essa:
https://www.youtube.com/watch?v=4vgcYBwyw28 Jane - Its A Fine Day (Official Video, 1983). (MENDONÇA, 2017)

A possibilidade de abrir esta projeção das ações ao vivo, para outro espaço
via Skype, surgiu em acordo com o artista e curador Bruno Mendonça. Conexão
Valencia-São Paulo por Skype, projeção na parede em Valencia, das ações
realizadas no terraço e na sala do CCSP, em São Paulo por projetor multimídia e
caixas de som. 1h de ações:
1-Performance Sônica:
Instant Band / Alta Voz (continuação do meu projeto Instant Band) com o
baixista mexicano Seth, bases eletrônicas com paisagem sonora de Valencia
capturada e editada por Seth Tse (que atua em bandas de cumbia eletrônica como:
Sonidero San Francisco/Malefics e Cromatica) + eu com voz (spoken word). Ação de
improviso de até 20min. Texto da performance: colagem a partir de escritos em
caderno de notas do celular, blocos de anotações, com frases encontradas em
camiseta de passantes, observações da paisagem (visual e sonora), impressões
sobre o espaço e o tempo na festa Las Fallas (Valencia), frases de erro no
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computador, na tevê, nas instruções de visitas de prédios históricos, conversa com
locais.
Performance

com

o

Grupo

Alabastru

de

Valencia

(quatro

jovens

componentes em ações que vestidos de negro, se relacionam com objetos pobres,
no espaço – estilo de performance de Esther Ferrer)
Poesia sonora: recitação de poesia biligue de poeta Beatnik (Livro: Poesía
BEAT Attitude – Antología de mujeres poetas de la generación beat), entre eu Laura
– aluna brasileira em Mestrado na UPV, que fez outra ação. Assim, todas as ações
estavam conectadas em algum ponto, no espaço do terraço e virtualmente. Além
dos dez artistas (um, ao vivo do CCSP), seis convidados, estava Miguel Molina –
artista e pesquisador de arte sonora e Performance e coordenador do Laboratório de
Criação Intermedia (meu orientador e de Seth). Os documentos gerados nesta noite
são entendidos como registros das performances, pois não foram orientadas para
nenhuma mídia, a não ser para a transmissão entre SP-Valencia e acompanhados
pelos convidados que estiveram nesses locais.

B9 – Instant Band, pero esto no es Música

Imagem 54 – Imagem aérea do centro de Valencia (bairro El Carmen). Percurso realizado em cores.
O trecho vermelho aparece no vídeo. A partir do Google Maps.

Parece inadequado dizer que uma performance com ruído não seja música,
sobretudo, depois de ler como John Cage concebia sons e música, mas a grafia de
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Música em maiúsculo faz referencia, justamente, ao campo da música tradicional,
com todos os seus protocolos, técnicas, rituais e limites. Assim, a performance se
alinha ao pensamento de Cage. O que faço com garrafas, Seth faz com baixo e
Lllavata com a clarineta é música. Ação no espaço público orientada para vídeos e
áudio. Uso de material variados.
Jogar garrafas de vidro no contêiner para a reciclagem é uma ação cotidiana
nas ruas espanholas. Ao juntar o som de um baixo elétrico amplificado e um
clarinete, a ação virou Performance Sônica e também uma transgressão. No período
em que Instant Band, pero esto no es Música aconteceu no centro histórico de
Valencia, entrou em vigor na Espanha, a Ley de Seguridad Pública, mais conhecida
como Lei Mordaça, que proíbe alguns tipos de ação no espaço público. Assim, para
fazer esta ação na rua, eu deveria ter solicitado uma licença no Ayuntamiento de
Valencia (prefeitura), mas ´I would prefer not to´.
A temática dessa performance explica a minha relação com a cidade e se
baseia na observação de atividades diárias. É comum na Espanha, o uso de
recipientes de vidro e o descarte em contêineres distribuídos pelas ruas das cidades.
Também faz referência à festa tradicional Las Fallas, com fogos e torpedos sendo
disparados de forma orquestrada, em diversos pontos da cidade, por pelo menos,
dez dias, no começo do ano, em Valencia, ES., entendi que o gesto de jogar
garrafas todos os dias, no contêiner de vidro117, que produz ruídos que reverberam
pela cidade e, assim, criam pequenas fallas ou fallas particulares. Para a produção
da ação, articulei com pessoas locais, que trabalham em restaurantes e outros
estabelecimentos no centro de Valência (TAP-enoteca, restaurante La Cigrona,
Porta dels Serrans-food, KRIATURA-Bar fornecido) para juntar e doar um grande
número de garrafas de vidro (cem frascos no total) que foram carregadas em duas
malas pelas ruas de Carmen - de Calle Ángel Custodio para Calle Corona. Lá recebi
o apoio do Solar Corona – espaço gerido pela comunidade e coordenado pelo
produtor cultural Domingo Mestre e de outras pessoas emblemáticas que trabalham
na região, para ponto de energia, empréstimo de amplificador de guitarra (o
instrumento usado era um baixo), entre outros apoios.

117

Um trabalho em composição musical com vidros foi realizado por Annea Lockwood, em 1964 e
encontra-se disponível em: https://www.facebook.com/BBCArchive/videos/337504316622605/
Acesso em 14 Abr. de 2017.
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INSTANT BAND, pero esto no es Música é uma performance sônica,
orientada para áudio e vídeo (9´36) de Marion Velasco com a colaboração de Seth
Rossano (Toluca, México) no baixo e Carlos Llavata (Valencia, España) no clarinete.
E também um making of (2´40), ambos disponíveis em playlist 3.
Estive em Valencia, de março a setembro de 2015, com apoio financeiro
BEX 9954/14-7, da CAPES – Fundação do Ministério de Educação do Brasil.
Ficha Técnica:
Criação, direção, produção geral e ação: Marion Velasco. Produção na Calle
Corona: Domingo Mestre, Sergi (amplificador) e Paco El Alfarero (electricidade).
Imagens: Marion Velasco y Verónica Hernández Menchara (Toluca, México). Som:
Miguel Molina Alarcón. Montagem de vídeo e som: Mauricio Rossini. Montagem do
making-of: Eduardo DallAgnol / Pátio Vazio Produções Cinematográficas, Artísticas
e Culturais. Porto Alegre/RS/Brasil.
Os vídeos foram feitos com imagens criadas no dia da ação, espalhadas em
alguns pontos da rua (capturas com iPad, câmera-celular LG G2 y câmera de ação
Foxman action cam-FX3500) e áudio (captura com gravador de som Zoom H6). Esta
performance orientada para video e áudio foi selecionada para compor as
exposições do Festival Intramurs 16 #alembolic #troublemakers (20/30. Out de 2016,
Valencia, Espanha. Antes, foi apresentada na Galeria FreeZia (set.2015) e no
Circuito de Performances da Galeria Península, em Porto Alegre/RS (2016).
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B10 – Instant Band – Experimento Zinabre

Imagem 55 – Fotografia e montagem de Verinha Carvalho.

Desde 2012, eu e Giancarlo Lorenci temos criado trabalhos em colaboração.
Entre eles estão a peça sonora com voz e elementos eletrônicos, ERRAGEM,
apresentada no circuito das artes visuais (Walking no Paço das Artes e Raree Show
na Galeria Jaqueline Martins - São Paulo); conversas sobre Arte Sonora, Artes
Visuais e Moda em programas radiofônicos (MaisonM para www.minima.fm e Mobile
Radio na 30ª Bienal de São Paulo) e colagens gráficas para o projeto Música para
os Olhos (Livro de Artista coletivo com duas edições). Experimento Zinabre
aconteceu no Galpão Mangue em forma de uma conversa sônica experimental que
utilizou voz ao vivo, gravações digitais, água, laptop e outros objetos. A peça sonora
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captada na performance foi remixada por Giancarlo Lorenci, com minhas vozes prégravadas em estúdio. Os textos são colagens livres do livro A Vida Secreta das
Plantas de Peter Tompkins e Christopher Bird, observações sobre questões
ecológicas/verdes e o dia a dia nas cidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
2012-2016 foi um período de grandes descobertas. A pesquisa começou
entusiasmada com uma nova modalidade artística: a arte sonora – que parece
ocupar uma fresta existente, em especial, entre as Artes Visuais e a Música e
pretende reunir as manifestações sonoras numa única categoria. Estudei toda uma
bibliografia nessa área, que culminou no estágio doutoral na Facultad de Bellas
Artes San Carlos de Valencia, no Laboratório de Creaciones Intermedia – UPV, em
Valencia, Espanha. Na Espanha, o estudo e a pratica da arte sonora tem uma longa
história e, na UPV integra o Departamento de Escultura.
A partir disso, foi possível pensar o som como matéria física que pode ser
esculpida. Também foi o momento de repensar minha trajetória em performance,
que começou na segunda metade dos anos 1980 e, de forma aberta e
descompromissada, trabalhou entre campos e explorou o som. Escavar esse tempo
passado, com a ajuda de conceitos de memória de Henri Bergson e Gilles Deleuze,
descrever as proposições sonoras nas performances realizadas entre 1986-1989,
em colaboração com as artistas visuais Elaine Tedesco e Lucia Koch e compositores
e músicos como Eduardo Reck Miranda, João Guimarães e Mauro Dahmer (Coletivo
Vulgo Valentim), permitiu seguir adiante e rever questões sobre corpo, presença e a
noção de ‘ao vivo´.
Na pesquisa, a presença do corpo se dá através da voz (falada/dita,
cantada, processada). Performar o (material) sônico em Artes Visuais, acontece com
as gravações de campo (paisagens sonoras), na percussão acústica de materiais,
nas ações em aberto nas cidades, nos procedimentos de manipulação e de edição
do som, que promove conexões com a música pop e eletrônica e, portanto, criam as
performances sônicas.
Com isso, a investigação se deslocou e ou retornou para a performance,
cuja natureza, é a desfragmentação dos sentidos. Entender que a performance
flutua (Renato Cohen), se encora (Bartolomé Ferrando), se manifesta (Guto Lacaz)
e, novamente, transita entre as áreas, dura enquanto essas mantiverem as suas
fronteiras fechadas e essa fragmentação das áreas criam mais e novas categorias,
mais e novas limitações. O conceito de Intermídia, pensado por Dick Higgins
(Fluxus), nos anos 1960, que diz respeito às atividades que estão entre categorias,
entre disciplinas é uma questão a ser revista...

A pesquisa teórica e pratica se deu em deslocamento, foi construída, através
do método e conceito ERRAGEM que se ocupou em percorrer o espaço, no tempo
da caminhada e ou da viagem, fazer negociações e criar na medida em que as
coisas se apresentavam. Foram criados dois conceitos para a produção artística:
Guias Acústicos e Instant Bands.
Os guias acústicos priorizam a imaterialidade. O formato é aberto às novas
tecnologias, está baseado nas gravações de campo (muitas delas, ainda sem
edição), entendidas como uma fase da performance, e nas inúmeras manipulações
que servem à criação de peças sonoras, a ações ao vivo, entre outras
possibilidades. A performance se multiplica, acontece em diversas fases do
processo de criação.
O uso das mídias (que também são móveis) em performance vem ao
encontro de uma situação que está no nosso cotidiano. Na pesquisa, as ações se
misturam e ou partem de situações da vida diária. O material sônico precisa da
mídia. Com isso, não se descarta o ao vivo, mas a performance experimenta novos
modos de presença e mobilidade (ações em transito, orientadas para vídeo, áudio,
lives / streaming).
As Instant Bands estimulam a participação, o encontro de artistas, suas
práticas e lugares. Tratam das colaborações e de pluriautoria em trabalhos de Artes
Visuais – quando a autoria dos trabalhos é dividida com outros artistas, quando
acolhe o trabalho de todos os colaboradores, promove a independência na ação dos
colaboradores
As Instant Bands permitem a continuidade da pesquisa, seu desdobramento
através de novos encontros, como as Instant Band Girls (em novos terraços, no
campo...) e investigação das bandas de artistas (visuais), que atuam no campo da
música e ou entre. De certo modo, esta questão se iniciou na entrevista sobre o os
projetos sonoros e letras de música do artista Mario Ramiro (SP), apresentada no
programa MaisonM, na Mobile Radio, 30ª Bienal de São Paulo, em São Paulo
(2012). As letras de músicas e os textos usados em performance também parecem
ser um bom desdobramento desta pesquisa.
Os trabalhos heterogêneos me levaram a escrever sobre seus processos e
refletir sobre suas questões: paisagem sonora (Murray Schafer), Voz (Zumthor) e
som (Luigi Russolo, Fluxus, John Cage, Yoko Ono). A pesquisa priorizou a difusão
de parte do trabalho, em universidades nacionais e internacionais, festivais, espaços
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de veiculação da arte, espaços públicos e sem tradição na apresentação de
performances.
O termo videoperformance e a expressão ações orientadas para vídeo e
áudio não dão conta dos novos trabalhos que surgem nessa área, mas, continuam
sendo usados nesta tese.
Entendo que esta investigação contribui com as manifestações sonoras nas
Artes Visuais. Também, promovem o encontro entre Artes Visuais, Música e
Tecnologia e estimulam as práticas performativas. Assim,... sigo pelas ruas das
cidades, do meu bairro, de dentro de casa, atravesso e sou atravessada por
universos sonoros e visuais, como o ronco grave, borbulhante e com pausas cíclicas
do ar condicionado do vizinho, um novo adesivo colado no poste que nomeia a rua,
água que ferve no fogão, apito da geladeira e a musiquinha que indica o fim de um
ciclo da lavadora de roupa, um livro que escorrega da pilha e desencadeia
sucessivos tombos e outros formatos para estar, o laptop que também sopra /
ventila, as portas que rangem, as persianas que abrem/fecham sincronizadas, os
guardadores de carro que gesticulam / falam, perambulam pela rua, os objetos
descartados que despencam do carrinho do catador de lixo, os cheiros, as flores e
as folhas e cascas estalando no chão dos parques, das calçadas, as buzinas, os
alarmes que disparam, sinalizadores de marcha-ré, portas de carro e portões que
abrem/fecham com controle remoto, vozes em conversa, bebês que choram, riem,
vozes em festa, latidos de cães, miados de gatos, passos, correrias, carros com
música audível e o efeito doppler, skates e mochilas com rodinhas puxadas pela
calçada, sinos, canto de pássaros no inverno que são distintos dos sons que
chegam com o verão, trovões das tempestades e todo tipo de alteração na / pela
arquitetura aquela dos espaços projetados, organizados e materializados pela
construção civil, das casas e todos os corpos... com aire na voz e inspirada por Patti
Smith em Linha M (2016) : “enquanto as últimas horas do ano escoavam, escrevi,
reescrevi e depois recitei os versos em voz alta”. (p.31) e “eles logo viraram a
esquina e desapareceram, deixando um balão prateado murcho pairando acima da
calçada. Resgatei o balão no momento em que ele tocou o chão. – Isso resume tudo
– falei em voz alta” (p.32).
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Pequenos ritornelos na peça sonora Selva de Metal
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ROLIM, Marion V.1
PPGAV- IA, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Resumo
Este artigo trata do processo de criação da peça sonora Selva de Metal, de
minha autoria, que encontra na manipulação mecânica de duas obras de arte:
esculturas de metal (réplicas) - série Bichos de Lygia Clark e bolinhas de pingpong - série Ping Poem de Lenora de Barros, o material sonoro base para a
criação da peça sonora (eletrônica), que associada à ação com voz ao vivo, foi
apresentada na Mobile Radio – radio arte web instalada na 30ª Bienal de São
Paulo – Brasil, em 2012. As obras manipuladas, o desdobramento nas
proposições das artistas, a correspondência entre ações, operações,
procedimentos utilizados, a mescla de meios de expressão e difusão, bem
como a natureza hibrida da arte sonora e as novasda performance, evidenciam
os conceitos de território, desterritorialização e ritornelo, conforme pensados e
propostos pelo filósofo francês Gilles Deleuze.
Palavras Chave: Arte Sonora, Ruído, Lygia Clark, Ritornello, Radio arte.
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Encontro-surpresa e contexto
Em setembro de 2012, estava de passagem por São Paulo, quando recebi o
convite para fazer três programas 2 na Mobile Radio3 – projeto artístico de
estação temporária de rádio arte da inglesa Sarah Washington e do alemão
Knut Aufermann, instalada no pavilhão Ciccillo Matarazzo, durante a 30ª
Bienal de São Paulo, em São Paulo.
Fazia um ano que eu havia trocado essa cidade – provavelmente, a maior da
America Latina, por Porto Alegre – minha cidade natal, localizada no extremo
sul do Brasil. No período em que eu vivi e trabalhei em São Paulo, estive
atenta4 ao seu cotidiano ruidoso, observado e registrado em trajetos a pé5, em
percursos pelo circuito de transportes públicos e, através das janelas dos
apartamentos, nos diversos bairros, onde morei. Os documentos gerados
(fotografias, textos, poesias, vídeos e clipes de som gravados com paisagem
sonora) foram apresentados de diversos modos 6. Um trabalho interessante de
ser mencionado aqui, foi o mash up realizado ao vivo, em programa de radio
web7, com paisagem sonora capturada numa esquina movimentada de São
Paulo com peças sonoras da compositora inglesa Daphne Oram.
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Os três programas sob o nome MaisonM foram editados, produzidos e apresentados ao vivo,
por mim, na MobileRadio - BSP, nos dias 09, 10 e 11/11/12.
3
Disponível em: http://mobile-radio.net/
4
Morei em São Paulo de março de 2005 a janeiro de 2011, onde fiz mestrado em Design
(Design, Arte e Tecnologia) pela UAM e ministrei classes e palestras em centros culturais,
escolas técnicas e faculdades sobre arte, design, música e cultura urbana.
5
Viajar e caminhar pelas ruas das cidades são as estratégias e os métodos que utilizo para
encontrar o material visual e sonoro, que serve à criação artística e, também, são experiências
estéticas que compõem trabalhos e fundamentam a pesquisa que se interessa por gestos
comuns e pela poética da vida cotidiana.
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Os documentos gerados foram publicados em revistas acadêmicas de Design,
disponibilizados em blogs como naOrelha e Empilhamento. Disponíveis em:
http://naorelha.uol.com.br/mod_conteudo.php?_op=noticias&_id=83 ;
http://empilhamento.blogspot.com.es/2010/06/tentativa -de-orquestrar-o-som-do.html
; em sites de relacionamento como Facebook; Youtube
https://www.youtube.com/user/marionveloz ; e Soundcloud https://soundcloud.com/marionvelasco
7
MaisonM foi um projeto radiofônico com dezenove programas, de uma hora semanal, editado,
produzido e apresentado por mim, com convidados ao vivo, na radio web mínima.fm (11.11.11
a 16/03/2012)

A partir do convite da MobileRadio, reativei, o que Murray Schafer (2011) define
como ´escuta focada´ desta cidade, a fim de perceber o ambiente sonoro
naqueles dias e, encontrar ―sons em potencial‖ para a criação de novos
trabalhos. No entanto, foi numa situação indoor: a visita à exposição Lygia
Clark: uma retrospectiva8, que encontrei o material sônico para a criação de
Selva de Metal.
Conforme o título indica, a exposição apresentava um panorama da obra de
Lygia Clark (Belo Horizonte, 1920-1988). Clark – que preferia não ser chamada
de artista, foi pioneira do que, hoje, é chamado de ´arte relacional´ e da
proposição de performação9, quando a participação e o manuseio das obras
transformam o espectador em participador e a arte em experiência de vida.
Ao investigar corpo e espaço, Lygia Clark criou uma obra aberta, orgânica e
sensorial que ´desterritorializou´ o campo da arte, com idéias, atitudes e
proposições de caráter atemporal e, por conta disto, de extrema importância
para a História da Arte brasileira e mundial.

Encontro com os Bichos – réplicas
―O silêncio não existe. Sempre está acontecendo
alguma coisa que produz som!‖ John Cage.
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No primeiro andar da exposição se encontravam obras que, pelo caráter
participativo e materiais utilizados, deixavam o ambiente sônico, como A casa é
o corpo – instalação que faz referência ao corpo humano e convida o visitante
a passar pelo seu interior e Bichos – os objetos originais, expostos para
contemplação e nove diferentes réplicas, disponibilizadas para a manipulação.
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A exposição ―Lygia Clark: uma retrospectiva‖ foi realizada no Itaú Cultural em São Paulo,
numa parceria com a Associação Cultural ―O Mundo de Lygia Clark‖ e com curadoria de Felipe
Scovino e Paulo Sergio Duarte. O periodo expositivo foi de 01 setembro a 11 de novembro de
2012.
9
A respeito das novas possibilidades que se abrem na Performance em Artes Visuais ,
encontra-se a noção espacial de performação, utilizada por Regina Melim (2008), que trata da
participação, ou seja, de uma condição relacional e ou de comunicação (instrucional).
10
CAGE apud SCHAFFER (2011:118)

As visitas sistemáticas de escolas com jovens estudantes, também deixavam a
sala ―viva‖.
Neste encontro-surpresa com a exposição ruidosa, identifiquei a justaposição
de ruídos provocados pela vivência e participação nas obras, como: o estouro
de balões (elementos presentes no interior dA Casa é o Corpo) que se
rompiam, vez ou outra, na passagem de uma pessoa e os distintos ruídos
produzidos na manipulação das réplicas dos Bichos. Além da sobreposição de
sons produzidos pelos visitantes, como risadas, gritos, conversas, passos e
movimentação ligeira pela sala. Mas a minha atenção se concentrou na
estridente algazarra metálica provocada pelos Bichos-réplicas.

Os Bichos originais e os Bichos-réplicas
No final dos anos 1950, Lygia Clark, incomodada com as questões relativas ao
suporte, rompeu com a pintura e propôs dobras no plano que se projetavam no
espaço. O conceito de organismo vivo foi experimentado na obra Casulo (1959)
e na série Bichos (1960) – que ganhou prêmio de melhor escultura nacional na
VI Bienal de São Paulo em 1961.
Os Bichos são objetos de ´metal polido´, de diferentes tamanhos, cujos
planos/faces são articulados por dobradiças. Essas estruturas, ao serem
manipuladas, se desdobram no espaço e configuram diferentes formas.
Atualmente,

quando

expostas,

as

peças

originais

não

podem

ser

manuseadas11 e, para dar conta do que havia proposto Lygia Clark, foram
criadas réplicas para serem disponibilizadas ao público.
Ao manipular as réplicas, compreendi o que Lygia Clark dizia sobre a ―vida
própria‖ dos Bichos e os movimentos que eles sabiam fazer (CLARK apud
BRETT, 2005:98). Bicho é uma obra viva, receptiva, que carece de ativação.
No contato, estabelece intimidade com o sujeito (participador) e vice-versa. Na
ação, as faces reagem: dobram, desdobram, batem, deslizam umas sobre as
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Um exemplo é o vídeoação do artista brasileiro Luiz Roque sobre a proibição da manipulação
de um Bicho peça original, exposto no Museu de Arte do Rio Grande do Sul/RS/Brasil.
Disponível em: https://youtu.be/aaPl_LRtrw0 .

outras, se abrem – o interior vira exterior e o exterior, interior..., se precipitam,
tombam por conta própria, até pousar numa posição e permanecer assim, em
estado de repouso, pausa, espera.
As respostas imediatas dos Bichos em relação com o participador e o
movimento híbrido entre máquina e bicho são descritos pelo critico e
pesquisador de arte brasileira pelo Mario Pedrosa (2005). O autor observa que,

(...) Em muitos deles, por sua complexidade e superposição de
estrutura, uma espécie de engrenagem interna faz com que a geração
de um plano no espaço, ou o simples deslocar dele, vá ter imediata
repercussão no conjunto, e todas as partes começam a mexer-se,
como por conta própria, em busca de uma nova posição. Mexe-se a
obra por vezes como um inseto, ou sugere-se, então, a ideia de uma
estranha máquina de construir espaço (...) (PEDROSA apud BRETT,
2005:119).

Muito se escreve sobre a obra de Lygia Clark, sobretudo, da série Bichos.
Todos os textos encontrados, até o momento, fazem referência à dimensão
sensorial da obra, através das suas características espaciais, visuais, táteis,
participativas e performativas. No entanto, a dimensão sonora dos Bichos, seja
nos objetos originais ou nas suas réplicas, não é mencionada.
Sueli Rolnik (1996) discorre, em um artigo, sobre o pensamento poético de
Lygia Clark e o aplica às questões subjetivas contemporâneas. Para tal, faz
uso de palavras sonoras como: grasnar e burburinho.
Em dicionário da língua portuguesa, grasnar nomeia a soltura de voz de
bichos-ave e sugere a emissão metálica de uma voz. Burburinho diz respeito à
sobreposição de sons e ruídos das conversas. No referido artigo, a autora, não
submete estas palavras ao sentido da produção dos sons em si, mas os
emprega como metafórica do ‗fazer barulho‘ em outras instâncias. Segundo
Sueli,

―(...) nosso corpo-bicho tem esperneado mais do que nunca: com as
novas tecnologias de comunicação e informação, cada indivíduo é
permanentemente habitado por fluxos do planeta inteiro, o que
multiplica

as

hibridações,

aguçando,

consequentemente,

o

engendramento de diferenças que vibram no corpo e o fazem grasnar.
(...)

muitos

intensificada;

fluxos,
mas,

muita

hibridação,

paradoxalmente,

produção

pouca

de

escuta

diferença
para

este

burburinho, pouca fluidez, potência de experimentação debilitada.
Neste mundo de subjetividades mercadológicas, tende a ser mínima a
permeabilidade entre a arte - onde, e só onde, o grasnar é ouvido como
apelo à criação – e o resto do planeta. Fora da arte e do artista, cada
grasnar do bicho, cada morte de uma figura do humano tende a ser
vivido como aniquilamento de tudo (...)‖. (ROLNIK, 1996:3)

Dada a dificuldade em manipular um objeto original, para saber se os Bichos
criados por Lygia Clark produziam ruídos tão intensos e estridentes como os de
suas réplicas, eu entrevistei o músico carioca Joaquim Pedro dos Santos,
sobre um Bicho original12 que sua família coleciona. Pedro diz,
―Eu tenho um Bicho sim e foi o objeto do primeiro vídeo que fiz na
vida... Nesse vídeo, eu só joguei uma trilha por cima... mas você pode
ver como ´ele´ é, pelo menos, e um pouco da movimentação... essa
escultura fica em cima de uma mesa de vidro (80's), e como ela é de
metal, as pontas finas riscam o vidro e fazem uns agudos ótimos... mas
as dobradiças fazem pouquinho barulho, mesmo velinhas... Ela é bem
frágil, mas seria demais 'tocá-la' ao vivo...‖ (SANTOS, 11 Outubro
13

2012)

Neste depoimento, Joaquim nos deixa conhecer algumas características
sonoras do Bicho original, quando destaca o ruído que ´vem de fora´,
provocado pelo atrito do objeto com o material onde este se apoia e, o
12

A entrevista foi feita pela Internet. In search for Critters—original pieces, I also came in
contact with the Vera Chaves Barcellos Foundation in Viamão—State of Rio Grande do Sul—
which possesses one piece, but its manipulation and recording were not authorized.
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Site of the original forms created by the original Critter—Dos Santos family collection (RJ).
Soundtrack by Joaquim Pedro dos Santos: http://www.youtube.com/watch?v=86E 374B a4RM
Another work that uses Critters as a reference and mixes with new Technologies is called
CRITTERS IMPOSSÍVEIS, by Alexandre Rangel, available at www.quasecinema.org

distingue de um ruído menor, produzido no interior das engrenagens
(dobradiças), apesar do seu longo tempo de vida.
Na exposição visitada, talvez pelo material utilizado, tanta vibração e atrito,
fizeram os Bichos-réplica ―barulhar‖ com intensidade e de diferentes modos,
em especial pelas dobradiças, mas também pelos planos e pontas, quando
despencavam, arranhavam e ou eram apoiados na bancada de madeira.
O grasnar de nove réplicas – cada uma com seu timbre e altura, manipuladas
pelos visitantes, ao mesmo tempo, criava um burburinho que construía uma
espécie de ―muro de tijolos sonoros‖ (Deleuze e Guattari, 2007:116).
A materialidade da voz, no sentido usado por Paul Zumthor (2007:82-85), faz
com que estas múltiplas vozes dos Bichos marquem suas presenças e criem
ritornelos, ―fundando um centro e desenhando um lugar‖ (Ferraz, 2205:77). Ao
grasnar, bramir, rosnar, cricrilar, trinar, coachar, o que se ouvia na sala de
exposição, era um território-selva (de metal).
A potencia dos ruídos encontrados motivou outra visita à exposição, para fazer
captações de som com um gravador de qualidade profissional. Isto significou
planejar outra viagem Porto Alegre-São Paulo e produzir os tramites
burocráticos para autorização de uso de som e imagem, aos responsáveis pela
exposição, o setor de comunicação, relacionamento e eventos do Itaú
Cultural14.

O pipocar de Ping Poem
Por ocasião da segunda viagem a São Paulo, me hospedei na casa de artistas,
onde havia outra obra potencialmente sonora, as peças ―Ping Poem‖ – bolinhas
de ping-pong com palavras impressas, da artista Lenora de Barros (São Paulo,
1953) que, desde o final dos anos 1970, trabalha com questões ligadas à
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A gravação foi autorizada em troca de emails com Luciana Cristina Silva Soares (do Núcleo
de Artes Visuais do Itaú Cultural), Larissa Correa e Bruna Bertolucci Camargo Silva (do setor
de Comunicação, Relacionamento, Eventos do Itaú Cultural), em outubro de 2012.

identidade em associação à palavra, através da fotografia, do vídeo, de ações
performáticas e de instalações sonoras.
Estes objetos-poema ganharam várias versões e, uma delas data de 2006. As
palavras escritas na sua superfície também variam, as que eu manuseei
traziam o nome Ping Poem. Pela convocação ao jogo (lúdico e poético) esta
obra, também, se inscreve na noção de performação.
O uso de bolinhas de ping-pong também aparece na obra do artista Manuel
Rocha Iturbide (Cidade do México, 1963), como a escultura sonora Ping-Roll
realizada no final dos anos 1990, que eu só tive acesso, recentemente. Esse
trabalho é composto de setenta bolinhas de ping-pong dispostas sobre uma
fina placa de alumínio, apoiada por quatro pés, que vibram, saltam, repicam,
quando acionadas por três buzinas (subwoofer, médio e agudo), dispostas na
parte inferior da placa, produzindo ruídos.
Outro importante artista, que usou / jogou bolas contra o chão, numa ação
filmada em seu estúdio, foi Bruce Nauman (Fort Wayne, EUA, 1941), em
Boucing two balls between the floor and ceiling with changing rhytms (19671968). Neste trabalho, Neumann desenha o espaço, com as bolas, seu corpo e
uma série de ruídos esparsos.
Decidi capturar o som da minha ação, jogando quatro bolinhas Ping Poem
sobre o piso de lajotas da casa onde estava hospedada. É da natureza leve
das bolinhas de ping-pong, o pipocar. Pipocar é naturalmente sonoro. Desse
modo, anunciam seus percursos no espaço, indicam tempo de voo e de queda,
se projetam, criam guinadas, tomam direções em acordo com os encontros
(ritornelos de partida) e, caóticas, podem se posicionar em qualquer lugar –
―Adeus, eu parto sem olhar para trás‖, anunciam Deleuze e Guattari
(2007:138).
Ao observar o que acontece com as bolinhas de ping-pong em seu trabalho
Ping Roll, Iturbide (2013) faz referência à física e à acústica, questões que
contribuem com esse trabalho. Iturbide explica que,

―a tendência de uma bolinha de ping-pong é repicar / saltar num
movimento descontinuo. O fato de que uma freqüência contínua faça
com que as bolas saltem ou rolem sobre a mesa é um paradoxo,
porque o som descontínuo das bolinhas não produz nenhum efeito. Os
dois estados da bolina, o repicar descontínuo e contínuo, são
intrínsecos a elas e inseparáveis. Este fenômeno é equivalente à eoria
quântica em que a luz pode se comportar tanto de maneira ondulatória
(continua)

como

(descontínua).

em

forma

Acusticamente

de

partículas

falando,

o

chamadas
repicar

fótons

descontínuo

representa o ritmo e o repicar rápido contínuo representa a freqüência.
Então temos uma dialética, o jogo que se estabelece entre os dois
elementos essenciais do som (ITURBIDE, 2013:136).‖

Para a criação da peça sonora Selva de Metal, acredito que o som oco, ligeiro
e desterritorializado produzido pelas Ping Poems compôs com a algazarra
metálica dos Bichos-réplica, aquele aspecto do ritornelo que se abre, já que
enxerta ou põe a germinar ―linhas de errância‖ com volteios, nós, velocidades,
movimentos, gestos e sonoridades diferentes, em acordo com Deleuze e
Guattari (2007:117).

Samples — Voz do trabalho como Ritornelo
Todo material sonoro capturado indica o tempo das minhas ações 15 com cada
uma das réplicas, somadas à paisagem sonora onde se inseriam e com as
bolinhas de ping-pong.
A pós-produção consistiu em trabalhar esse material com equipamentos e
softwares desenvolvidos para músicos e DJs. Um procedimento usado foi o
corte de trechos específicos de som – samples, a fim de tocá-los e compor uma
peça. Não houve modificação com plug ins (efeitos) dos timbres capturados,
assim, cada sample traz a ´voz´ de um Bicho-réplica e de Ping Poem. Outros
15

Video feito em mídia-celular da minha manipulação dos Bichos –réplicas, com outros
visitantes, na Exposição Lygia Clark – uma retrospectiva, no Itaú Cultural, São Paulo.
https://youtu.be/b_y3GyxOVkE

ruídos capturados na sala de exposições, no momento das gravações e,
aqueles produzidos pelos visitantes, não foram limpos, permaneceram como
background noise16, dando profundidade de um espaço-tempo e criando a
sensação de ´em casa´.
Segundo Murray Schafer (2011:120), ―por trás de cada peça musical se oculta
outra peça musical – o minúsculo mundo de eventos sonoros que temos
descuidadamente aceitado como ´silenciosos´. Ruído é som que fomos
treinados a ignorar‖.
A peça sonora começou a se configurar quando os samples foram jogados no
controlador de som, Lauchpad tablet – equipamento sensorial: sonoro, visual,
tátil, que permite acionar, justapor, compor com samples através de teclas
luminosas, e tocados ao vivo. Esta espécie de assemblage sônica durou
dezesseis minutos.
A manipulação dos samples realizada no Lauchpad faz correspondência com
aquelas manipulações que realizei com os objetos Bichos-réplicas e Ping
Poem, em São Paulo. Agora, o Bicho se dobra, desdobra, bate, desliza, se
precipita, tomba, entra e sai, se mistura ao repique de Ping Poem, no tocar de
teclas dos meios eletrônicos.
E então, temos outra dimensão sônica dos Bichos-réplicas e Ping Poem com
seus ruídos mecânicos e suas vozes digitais, que foram convocados em gestos
(meus), dos Bichos-réplicas e de Ping Poem. Na repetição de um sample ou,
toda vez que se identifica um grasnar, os Bichos e Ping Poem retornam, se
fazem presentes, marcam seus territórios e, mesmo que, na peça essas vozes
apareçam de modo desordenado, assimétrico, se reconhece os seus pequenos
ritornelos.
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Para Murray Schafer, os sons de fundo (back ground noise) são aqueles que recebemos
insconscientemente e só notamos, quando param de soar. (SCHAFER, 2010 :XCI)

Minha voz, dois sonhos e a peça Selva de Metal na Radio Arte Web
O texto utilizado para ação com voz ao vivo, no formato spoken word, na
Mobile Radio – 30ª BSP, descreve dois sonhos que tive com bichos
tecnológicos, vento, música e John Lennon. Apesar das temáticas serem
pertinentes, decidi misturá-los à peça sonora Selva de Metal, depois de saber
que outra obra de Lygia Clark – Baba Antropofágica (1973), havia se originado
num sonho fantasmagórico da artista. (Brett, 2005:102). Assim, um dos sonhos
recitados e sobreposto à peça sonora diz,
―Sonhei com um bicho tecnológico.

Na verdade, acho que fui

catalogada por alienígenas. eu estava num espaço público - uma
galeria, um ateliê, sei lá... de repente um bicho - tipo centopéia com
corpo facetado e aquela casca de camarão, só que em um branco
perolado, picou meu dedo indicador da mão esquerda. O ´ferrão´ era
branco e ficou um tanto pra fora do dedo. Na extremidade, se via uma
espécie de ponta de dardo, só que dobrada. Uma pessoa viu a cena e
disse: - Meudeus, Vc foi picada! O que fazia a coisa parecer pior do
que eu imaginava... Mas eu não sentia nada. O bicho andou um pouco
e parou. Mesmo paralisado, ele vibrava... Eu peguei uma de suas
extremidades e forcei. Queria quebrar. O que eu achava que era a
cabeça, não chegou a sair, tirei só uma lasca. Ele permaneceu, ali,
vibrando...

Já no meu dedo..., não queria mexer no ferrão e deixei...,

mas algo começou a se transformar: aquela base quebrada-dobrada
começou a se abrir como uma flor. No começo, era tudo em tons
claros, depois, as ´petalas´ foram mudando de padrão muito rápido...
do floral pro xadrez, do xadrez pro listrado, do listrado pro pontilhado,
do

pontilhado

pro

ziguezague,

pro

ziguezague,

pro

ziguezzzzzzzzzzzzzzzz‖. (VELASCO, Dezembro 2010)

Entendo a minha voz no trabalho, seja na ação ao vivo na radio web, ou na
apresentação gravada em estúdio e, disponibilizada no meu perfil no site
Soundcloud:

https://soundcloud.com/marion-velasco/selva-de-metal-metal-

jungle , como o grito do feirante, conforme descrevem Deleuze e Guattari
(2007: 129), que marca presença, ―cruza-se no meio (...) – cada um marca um
território onde não pode se exercer a mesma atividade nem ecoar o mesmo

grito‖, mas também, entra e sai, criando uma ruptura no desenho da peça,
territorializado pelos samples.
O programa MaisonM com a peça sonora Selva de Metal e ações com voz foi
apresentado, na Mobile Radio, no dia 11/11/12.

Considerações Finais
O Bicho não é bicho animal, é engenhoca mecânica, ―estranha máquina de
construir espaço”, mas foi assim pensado por Lygia Clark, por se comportar
como tal. O Bicho original se realiza na relação íntima com o outro (o
participador), se move, cria e desfaz seu território incessantemente, mas ao
que tudo indica, tem pouca voz.
É sua réplica, seu duplo – criado para manter a integridade da obra original,
que lhe faz grasnar. A algazarra produzida não parece intencional, usada como
potência sônica da obra, ela acontece, talvez e, ao azar, pelo material e modo
como as réplicas foram construídas. Assim, felizmente, estas vozes ordinárias
grasnaram, resmungaram, gritaram, cantaram, mais ou menos como fazem os
pássaros no amanhecer e no anoitecer. Os ruídos se impuseram, se
desdobrando em novos territórios pela sala de exposição, tanto quanto seu
modo-transformer e a vontade de formas.
Através da tecnologia digital, foram possíveis desdobramentos nas obras
destas duas grandes artistas brasileiras, seja nas operações de corte, de
dobra, que transformaram os ruídos em samples e, numa proposição de
operação conceitual: TOCAR obras de arte.
Além disso, há sempre a possibilidade de convocar as vozes dos Bichos e de
Ping Poem, acionando-as de outros modos e em novas versões.

Entre a pesquisa e a apresentação de Selva de Metal na radioweb art, foram
realizadas três viagens17 entre as cidades brasileiras: Porto Alegre e São
Paulo.
Para a realização e apresentação deste trabalho foram usados cinco lugares
distintos:
na ação e captação dos ruídos em São Paulo: Itaú Cultural (Bichos-réplicas) e
residência dos artistas Lucia Koch/Rodrigo Bivar (Ping Poem);

na Pós

Produção do material coletado, os estúdios de tecnologia digital: Centro de
Música Eletrônica – PPGMus/UFRGS (pré-edição) e home-estudio do
produtor musical Vicente Rubino (edição/samples, composição/ação live,
mixagem), com participação do artista visual Chico Machado, em Porto Alegre.
Na apresentação de programa ao vivo: Radio web arte Mobile Radio, na
30ªBienal de São Paulo

no Pavilhão Ciccillo Matarazzo - Parque Ibirapuera,

São Paulo.
Os equipamentos e programas utilizados no trabalho foram: celular Nokia
Navigator (para clipes de som, vídeo e imagens), gravador Zoom H4, software
de edição de som Nuendo 4 - Steinberg, controlador de som Lauchpad –
Ableton Live – Novation.
Este artigo e a peça sonora Selva de Metal integram minha pesquisa de
doutorado em Poéticas Visuais, intitulada ERRAGEM – Performatividade, Voz
e Outros Sons, que investiga inter-relações entre arte sonora, performance com
voz, banda de artista, paisagem sonora e radio arte.

17

A terceira viagem para a apresentação dos três programas MaisonM na Mobile Radio-30ª
Bienal de São Paulo, foi financiada pelo Programa de Pós Graduação em Artes Visuais– IA –
UFRGS / Rio Grande do Sul, Brasil.

Referencias Bibliográficas
BRETT, Guy. Brasil Experimental: Arte / Vida (proposições e paradoxos). Rio
de Janeiro: Editora Contra Capa, 2005.
CLARK, Lygia. Lygia Clark: uma retrospectiva (caderno de exposição). São
Paulo: Itaú Cultural &Associação Cultural O Mundo de Lygia Clark, 2012.
___________.http://novo.itaucultural.org.br/programese/agenda/evento/?id=60416 (acessado em 20/06/2013)
___________.http://www.lygiaclark.org.br/noticiaPt.asp

(acesso

em

30/06/2013)
_____________.

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/1145183-obra-de-lygia-

clark-e-revista-em-grande-retrospectiva-paulistana.shtml

(acesso

em

30/06/2013)
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs. Vol.4 São Paulo: editora 34,
2007 (3ª reimpressão).
FERRAZ, Silvio. Livro das Sonoridades [notas dispersas sobre composição] –
um livro de música para não-músicos ou de não-música para músicos. Rio de
Janeiro: 7Letras, 2005.
ITURBIDE, Manuel Rocha. El Eco está en todas partes. Colección Antítesis.
Ciudad de México, 2013.
MELIM, Regina. Performance nas Artes Visuais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Ed., 2008.
______________. Reconstruções e Interpretações de Performances nas Artes
Visuais. in LABRA, Daniela (curadora). Performance Presente Futuro, vol II. Rio
de Janeiro, Aeroplano, 2009.
ROLNIK, Suely. Lygia Clark e o híbrido arte/clínica. Revista Percurso. São
Paulo, 1996. http://www.caosmose.net/suelyrolnik/pdf/Artecli.pdf

_____________. Molda-se uma alma contemporânea: o vazio-pleno de

Lygia Clark , 1999.
http://www4.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/Molda.pdf
SCHAFER, R. MURRAY. O Ouvido Pensante. 2.ed. São Paulo: Ed.Unesp,
2011.
_____________________. A Afinação do Mundo: uma exploração pioneira
pela história passada e pelo atual estado do mais negligenciado aspecto do
nosso ambiente: a paisagem sonora. 2ed. São Paulo: Editora Unesp, 2011.
ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. São Paulo: Cosac Naify,
2007. 2ª edição revisada e ampliada.

4 BRUITS
L’AUTRE
MUSIQUE
REVUE
licence Creative Commons Paternité
Pas d’Utilisation Commerciale
Partage des Conditions Initiales à l’Identique

Small Ritornellos in Sound Piece Metal Jungle
Marion Velasco Rolim - march 2016

©

1

Small Ritornellos
in Sound Piece
Metal Jungle
Marion Velasco Rolim
This paper discusses the process of creation of my sound piece
Selva de Metal (Metal Jungle), which comes from mechanical
manipulation of two works of art: metal sculptures (replicas) –
series Bichos (Critters) by Lygia Clark – and ping pong balls –
Series Ping Poem by Lenora de Barros. The noises and sounds
that make up the base material for the production of the electronic sound piece, in combination with the voice in live action,
were presented at the Mobile Radio – radio art web installed at
the 30th Bienal de São Paulo - Brazil, in 2012. Handled artworks,
the split in the propositions of artists, the correspondence
between actions, operations, procedures used, mix of means of
expression and dissemination, as well as the hybrid nature of
the Performance Art, highlight the concepts of territory, desterritorialization and ritornello, as designed and proposed by the
French philosopher Gilles Deleuze.

Surprise encounter and context
In September of 2012, I was in São Paulo when I received an invitation to
work on three radio shows1 at Mobile Radio – an artistic project of a temporary radio art created by the English Sarah Washington and the German
Knut Aufermann which was taking place in the Ciccillo Matarazzo pavilion
during the 30th Bienal de São Paulo.
It had been a year since I had moved to this city – probably the largest in
Latin America – from Porto Alegre – my hometown, located in the extreme
southern of Brazil. During the time I lived and worked in São Paulo, I was
aware2 of its loud daily life. I paid attention and captured it during walks3
and public transportation rides, as well as at home, through various apartment windows in the many neighbourhoods I resided. The results of this
documentation (photographs, texts, poems, videos and soundscapes) were
presented in many ways. An interesting work to be mentioned in this paper
was the live mash up what I did in one of my web radio shows - MaisonM,
with the sound of my video Aurora / Audiopainting with a soundscape of
a noisy corner of São Paulo city, recorder in 2010 and sound pieces Pulse
Persephone and Nestea by the English composer Daphne Oram4.
When I was invited to work at MobileRadio, I reactivated what Murray Schafer (2011) defines as “focused listening.” I started to listen to São Paulo in
order to notice the soundscape during those days and to try to find “potential sounds” that would inspire new pieces. However, it was in an indoor
situation – my visit to the exhibition Lygia Clark: uma retrospectiva (Lygia
Clark: a restrospective)5 – that I found sonic material for the making of
Selva de Metal (Metal Jungle).
The exhibition, as indicated by its name, showed an overview of the works
of Lygia Clark (Belo Horizonte, 1920-1988). Clark – who would rather not
be referred to as an artist – was a pioneer in the relational art or relational

1 The three shows named MaisonM

were edited, produced and presented
live by me at MobileRadio - BSP on
November 9th, 10th and 11th, 2012.

2 I resided in São Paulo from March
2005 to January 2011. There I took my
Master’s Degree in Design (Design, Art
and Technology) at UAM and taught
classes about art, design, music, and
urban culture at cultural centers, technical schools and universities.
3 Travelling and walking through the
city streets are the strategies and methods I use to find visual and aural material for artistic creation. They are also
aesthetic experiences that compose
my work and base the research that is
interested in common gestures and the
poetics of everyday life.
4 The generated documentation was

published on academic journals on
Design, and are available on blogs such
as “Na Orelha” and “Empilhamento”,
and social media websites such as
Facebook, Youtube, and Soundcloud.
“MaisonM” was a radio project with
nineteen programs, one hour weekly,
edited, produced and presented by
me, with live guests held in web radio
minima.fm between 11/11/2011 and
03/16/2012.

5 The exhibition Lygia Clark: uma
retrospectiva was held at Itaú Cultural
in São Paulo, in partnership with the
cultural association “O Mundo de
Lygia Clark,” and was curated by Felipe
Scovino and Paulo Sergio Duarte. The
exhibition was held from September 1st
to November 11th 2012.
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aesthetics – a term coined by Nicolas Bourriaud in the 1990’s, worked with
propositions and “performing,”6 when handling the works transform the
viewer into participant and art in life experience.
In investigating body and space, Lygia Clark created an open, organic and
sensorial work that desterritorialized the art field with timeless ideas and
attitudes that are extremely relevant to the art history worldwide.

Finding the replica Critters
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The first floor of the exhibition held works that created a sonic vibe due to
their participatory dimension and their materials. Examples of this are A
Casa é o Corpo (The House is the Body) (1968) – installation that invites
the audience to go inside the human body – and Bichos (Critters) (1960) –
the original objects on display inaccessible to the public and nine different
replicas available for manoeuvring. The systematic school trips that fill the
room with young students also left the space “alive.”

Small Ritornellos in Sound Piece Metal Jungle
Marion Velasco Rolim - march 2016

©

2

In this surprise encounter with the noisy exhibition, I identified the juxtaposition of sounds provoked by the livingness and participation in the artworks, such as the balloons (elements present inside The House is the Body)
that would burst now and then when someone passed through and the different noises produced in the handling of the replicas of Critters. Also, there
were the overlapping sounds made by visitors, such as laughter, shouts, conversations, steps, and movement around the artworks. However, I focused
my attention on shrill hullabaloo caused by the replica Critters.

The original Critters and the replica Critters
In the late 1950s, Lygia Clark, who worried about issues related to medium,
broke away with painting and proposed creases in the plane that would be
cast in space. The concept of living organism was used on Casulo (Cocoon)
(1959) and in the series Critters (1960), which was awarded the best national
sculpture at the VIth São Paulo Biennial in 1961.
The Critters are objects made from “polished metal” of different sizes,
which planes/faces are articulated by hinges. These structures unfold in
their space and acquire different shapes when manipulated. Currently, the
original parts cannot be manipulated when exposed. However, replicas were
created so that the audience can handle the pieces and understand what was
proposed by Lygia Clark.
While handling the replicas, I understood what Lygia Clark meant about
Critters having “a life of their own” and the movements they could make
(Clark apud Brett, 2005, p. 98). Critters are a living, receptive work that
needs activation. In contact, it establishes an intimacy with the subject (participant) and vice versa. In action, its faces react: they fold, unfold, beat,
slide over one another, open up – the inside becomes outside and the outside becomes the inside –, they hasten, stumble on their own until they find
the “best” position and go into a state of rest/standby.
The immediate responses of the Critters when in a state of relationship with
the participant and the hybrid movement between machine and the Critter are described by the critic and Brazilian art researcher Mario Pedrosa
(2005). The author notes that,
(...) In many of them, due to their complexity and structural superposition, a kind
of internal gear results in a plane in space, or its simple displacement, immediately
impacting on the whole, and all the parts start moving on their own in search for a

6 Concerning the opening of new
possibilities in Performance Art, we
find the spacial idea of performation,
thought by Regina Melim (2008),
which focus on participation – a relational or communicational (instruccional) condition.
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new position. The work moves sometimes as an insect, or the idea of a strange machine
for building space is then suggested (...) (Pedrosa apud Brett, 2005, p. 119).
A lot is written on the works of Lygia Clark, mainly about the series Critters. Every article I have found until now, makes reference to the sensorial
dimension of the series, focusing on its spatial, visual, tactile, interactive
and participatory characteristics. However, the aural dimension of Critters
is neither mentioned in its original objects nor in the replicas.
In one of these articles, Sueli Rolnik (1996) reflects on Lygia Clark’s poetical thinking and applies it to contemporary subjective issues. In order to do
that, she uses resonant words such as: murmur and gaggle.
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In a Portuguese language dictionary, gaggle names the use of the voice by
birds and suggests a metallic emission of a voice. Murmur concerns the
overlapping of sounds and rustles during conversations. In the article, the
author does not submit those words to the meaning of sound production,
but apply them as a metaphor of “making noise” in other instances. According to Sueli,
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(...) our body-critter has been kicking more than ever: with the new technologies
of communication and information, each individual is permanently inhabited by
flows of the entire planet, which multiplies hybridizations, accordingly sharping the
engendering of differences that vibrate in the body and make it gaggle. (…) many
flows, much hybridization, production of heightened difference but, paradoxically,
very little listening to this murmur, little fluidity, potency of enfeebled experimentation. In this world of marketing subjectivities, minimal tends to be the permeability
between art – where, and only where, the gaggling is heard as an appeal to creation
– and the rest of the planet. Outside art and the artist, each gaggling of the critter,
each death of a figure of the human tends to be lived as the annihilation of everything (…) (Rolnik, 1996).
The difficulty to manipulate an original object from the series today, but in
order to know if the Critters by Lygia Clark produced as intense and strident
noise as of her replicas, I decided to interview the carioca musician Joaquim
Pedro about an original Critter7 that his family collects. Pedro says,
I have a Critter, yes, and it was the object of the first video I ever made in life...
In this video, I just threw a soundtrack over it… but you can at least see how ‘he’ is
and something of its moving… this sculpture is on a glass table (80’s) and, since it
is made of metal, the pointed ends scratch the glass and produce great high sounds…
but the hinges make very little noise, even if they are old… It is very delicate, but
‘playing’ it alive would be fantastic… (Dos Santos, October 2012).

7 The interview was conducted

through the Internet. In search for the
Critters original pieces, I also came
in contact with Art Foundation of my
state – which possesses one original
piece, but its manipulation and recording were not authorized.

In this statement, Joaquim lets us know about
some sound qualities of the original Critter
when he highlights the din “comes from outside” and it is created by the friction between
the object and the material that holds it. Also,
when he distinguishes it from a lower sound,
produced inside the gears (hinges), in spite of
its long life.
In the Lygia Clark exhibition, perhaps the material used, so much vibration and friction made
the replica Critters noising with intensity and
in different ways, especially the hinges, but also
by the planes and tips when tumbled, scratched
and or were supported on wooden bench.

Marion Velasco, handling the Critters replica, 2012. Photo video still
Image of the artist.

The gaggle of nine replicas – each with its own timbre and sound level –
when manipulated by the audience at the same time, created a murmur that
built some kind of “aural brick wall” (Deleuze and Guattari, 2007, p. 116).
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The materiality of the voice, in the sense used by Paul Zumthor (2007,
p. 82-85), is the reason the multiple voices from the Critters mark their
presence and create Ritornellos “establishing a
center and designing a place” (Ferraz, 2005, p. 77).
When they gaggled, roared, growled, chirped,
tweeted, croaked, what we heard in the exhibition room was a (Metal) Jungle territory.
The strength of these noises motivated me to
visit the exhibition again, to capture the sounds
with a high quality recorder. This meant planning another trip from Porto Alegre to São
Paulo. I also had to go through a lot of bureaucratic procedures with the communication,
public relations and events sector of Itaú Cultural8 to have an authorization to use the exhibition’s image and sound.
Marion Velasco, handling the Critters replica, 2012. Photo video still
Image of the artist.
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The popping of Ping Poem
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During this second trip to São Paulo, I stayed at home of artists, where I
found another work that was potentially sonorous: the pieces Ping Poem.
These are ping-pong balls with words printed on them, created by the artist
Lenora de Barros (São Paulo, 1953) who works with issues related to identity
in association with words through photography, video, performing actions
and sound exhibitions since the late 1970s.

8 The recording was authorized on an
e-mail conversation I had with Luciana
Cristina Silva Soares (from Itaú Cultural visual arts sector), Larissa Correa,
and Bruna Bertolucci Camargo Silva
(the communication, public relations
and events sector of Itaú Cultural) in
October 2012.

These poem-objects have a variety of versions, one of which dates from
2006. The words written on the surface also vary – the ones I handled had
the name Ping Poem. In calling to the game (playful and poetic), this work
can be inscribed as a proposition to perform.
The use of ping-pong balls is also part of the work from Manuel Rocha Iturbide (Mexico City, 1963), who created the Ping-Roll sound sculpture in the
late 1990s. Unfortunately, I just met it recently. This work consists
on seventy ping-pong balls displayed in a thin aluminium plate
supported by four legs. The balls vibrate, jump, and ring producing noises when activated by three horns (subwoofer, medium,
and high) disposed in under the plate.
Bruce Nauman (Fort Wayne, USA, 1941) was another important
artist who threw balls against the floor in an action filmed in his
studio. The action was called Boucing two balls between the floor
and ceiling with changing rhythms (1967-1968). In this work,
Neumann draws the space using the balls, his body and a series
of sparse noises.
Thus, in order to capture the sounds, my action was to play four
Ping Poem balls on the flagstone floor from the house I was in.
The lightness nature of the ping-pong balls, the popping, is naturally aural. That way the balls announce their routes in the space,
indicate flight time and fall, jut, create turnabouts, take directions
according to encounters (starting ritornellos) and, chaotic, may
position themselves anywhere – “Goodbye, I go without looking
back…” say Deleuze and Guattari (2007, p. 138).

Ping Poem on the floor. Image of Marion Velasco.

Iturbide (2013), noticing what happened to the ping-pong balls in his work
Ping Roll, turns to physics and acoustic in search for a contribution for his
piece. Iturbide explains that
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The tendency of the ping-pong ball is to bounce / jump in a discontinuous movement. The fact that a continuous frequency makes the balls to bounce and roll
on a table is a paradox because the discontinuous sound of the balls do not produce
any effect. The two states of the balls, the discontinuous and continuous peal are
intrinsic to it and inseparable. This phenomenon is similar to the Quantum Theory
in which the light may behave both as a wavy motion (continuous) and as shaped
particles called photons (discontinuous). Acoustically speaking, the discontinuous
bounce represents rhythm and the fast continuous bounce represents frequency. So we
have a dialectics, the game established between two essential sound elements
(Iturbide, 2013, p. 136).
In the sound piece Metal Jungle, I believe that the hollow, fast and deterritorialized sound produced by the Ping Poems composed with the metallic noise of replica Clitters, has the aspect of ritornellos that, according to
Deleuze and Guattari (2007, p. 117), opens, grafts or put to germinate “wandering lines” with spins, knot, speeds, movements, gestures and different
sounds.

Samples — Voices of the work as Ritornellos
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All the captured material indicates the duration of my action with each of
the Critters – replicas plus the soundscape with ping-pong balls sound.
In post-production, I edited this material with equipment and softwares
created for musicians and DJs. One of the procedures used was to cut specific parts of the recording – samples – in order to play them and compose a
piece. The captured timbres were not modified with plug-ins or other effects
so that each sample is the sound of the replica Critter and the Ping Poem.
The other noises captured in the exhibition room and those produced by the
visitors were not edited out, remaining as background noise.9 John Cage
warned us about the nonexistence of silence, because “there is always something happening to produce sound!” (John Cage apud Schaffer, 2011, p. 118).
And Murray Schafer (2011, p. 120) complemented by, “behind every piece

9 For Murray Schafer, background
noises are those sounds which we
receive unconsciously and only notice
when they stop (Murray Schaefer,
2010, XCI).
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of music, another piece of music is hidden – the tiny world of sound events that
have carelessly accepted as ‘silent’. Noise is sound that we’ve been trained to ignore.”
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So, for me, the exhibition visitors created some space-time deepness and a
homely sensation.
The sound piece began to shape up when the samples were put in
the sound live controller, Novation Ableton Lauchpad – a sensorial equipment (aural, visual, tactile), that allow us trigger, juxtapose, compose with samples by light keys, and played live. This
kind of sonic assemblage lasted sixteen minutes.
The manipulation of the samples done on the Lauchpad is related
to those experiments I did with the Critters – replicas objects –
and the Ping Poem in São Paulo. Now the Critter folds, unfolds,
beats, slides, precipitates, falls, goes in and out and blends in popping of the Ping Poem when the electronic keys are pressed.
That way we have another aural dimension of the Critters replicas and Ping Poem with mechanical noises and digital voices that
were summoned by their and by my gestures. The Critters and the
Ping Poem return, show themselves, mark their territory every
time a sample is repeated or each time a gaggle is identified. Even
considering the fact that the voices appear in a disordered, asymmetrical way in the piece, their little Ritornellos are recognizable.

Marion Velasco at work with Novation Launchpad
in the Rubino´s home studio.
Photo by Vicente Rubino. Porto Alegre. RS. 2012.
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My voice, a couple dreams and the sound piece
Metal Jungle on the Radio Arte Web
The text used for the voice live action in the spoken word format at Mobile
Radio – 30ª BSP describes two dreams I had with technologic animals,
wind, music, and John Lennon. Although the themes were relevant alone,
I decided to mix them to the sound piece Metal Jungle after I found out
that Lygia Clark’s work named Baba Antropofágica (Anthropophagic Slobber) (1973) originated from a phantasmagoric dream of hers (Brett, 2005,
p. 102). With that in mind, one of the dreams I recited and laid over the
sound piece says
I dreamt about a technological critter. In fact, I think I was catalogued by aliens. I
was in a public space – a gallery, an atelier, I don’t know… suddenly a critter – like
a centipede with the faceted body and that shrimp crust, only pearly white – stung
my left forefinger. The “sting” was white and was quite outside the finger. In its end,
a kind of dart tip was seen, only folded. A person saw the scene and said “My God,
you were stung!” which made everything look worse than I had imagined… But I
didn’t feel a thing.
The critter walked a little and stopped. Even paralyzed, it vibrated… I took one of
its ends and pressed it. I wanted it to break. What I thought was the head did not
actually come out; I took no more than a splinter. It stood there, vibrating… Now,
on my finger…, I did not want to touch the sting and I left it…, but something
started to change: that broken-folded base started to open up like a flower. In the
beginning, everything was in light hues; afterwards, the “petals” were quickly changing their patterns… from floral to checkered, from checkered to striped, from striped
to dotted, from dotted to zigzag, to zigzag, to zigzzzzzzzzzzzzzz
(Velasco, December 2010).

©

I understand my voice in the sound piece, during the live action on the web radio or in the
version recorded in studio and available on
my Soundcloud profile, as the market trader´s
scream, thought of by Deleuze and Guattari
(2007, p. 129) that ascertains its presence,
“crosses in the middle (…) – each marks a territory

where the same activity cannot be practiced nor the
same scream can echo,” but also goes in and out,
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creating a rupture in the design, now territorialized by the samples.

The MaisonM show that broadcast the sound
piece Metal Jungle and its action was aired at
Mobile Radio, on November 11th, 2012.
Marion Velasco in MobileRadio.
Photo by Leandro Cardoso Nerefuh. SP. 2012.

Final Considerations
The Critter is not the animal critter, it’s a mechanical gadget, “weird space
building machine,” but this was the way it was thought by Lygia Clark, because
it acted likewise. The original Critter performs on the intimate relation with
the other (the participant). It moves, creates and destroys its territory nonstop, but is seems to have little voice.
It’s its replica, its double – created to maintain the integrity of the original
piece – that makes it gaggle. The din produced does not seem intentional.
Used as an aural capacity of the work, it happens perhaps at random due to
the material and the way the replicas were built. So, fortunately, these ordinary
voices gaggled, grumbled, shouted, sang, more or less as the birds do at dawn
and dusk. The noises imposed themselves, unfolding into new territory in the
exhibition room, just like their transformer-mode and they shape creating will.
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Through digital technology, it was possible to unfold the works of these two
important Brazilian artists. It happened in the editing and folding operations, which transformed the noises into samples, and in a conceptual operation proposition: touching works of art.
Furthermore, there is always the possibility of summoning the Critters and
Ping Poem voices, adding them in other ways and new versions.
During the research and presentation of Metal Jungle at radio art web, three
trips10 between Porto Alegre and São Paulo were made.
I went to five distinct places to create and present this work. I acted and
recorded the noises in São Paulo at Itaú Cultural (replica Critters) and the
home of artists Lucia Koch and Rodrigo Bivar (Ping Poem). The post-production of the material was done at Centro de Música Eletrônica (Electronic
Music Center) - PPGMus/UFRGS (pre-editing) and musical producer’s
Vicente Rubino (editing/samples, composition/action, live, mixing) homestudio, with help from the visual artist Chico Machado, both in Porto Alegre.
The live presentation aired on the Radio arte web MobileRadio, at the
30th Bienal de São Paulo, in the Ciccillo Matarazzo pavilion at Parque Ibirapuera, in São Paulo.

10 The third trip I made was to

present the three MaisonM shows
at Mobile Radio - 30th Bienal de São
Paulo, and was financed by the PostGraduate Program in Visual Arts – IA
– UFRGS / Rio Grande do Sul, Brazil.
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The equipment and softwares used for this work were: mobile phone Nokia
Navigator (for sound clips, video photography), recorder Zoom H4, sound
editing software Nuendo 4 - Steinberg, sound controller Novation Lauchpad
– Ableton Live.
The sound piece Metal Jungle and this article are part of my doctorate
research in Visual Poetics, titled “ERRAGEM-Performatividade, Voz e Outros Sons (ERRAGEM11-Performativity, Voice and Other Sounds)”, which
provides an investigation of Sonic Performances with voice, sounds, artist’s
band, soundscape and radio art programs.
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CAMINHANDO, FALANDO EM VOZ ALTA NO ESPAÇO URBANO – A VOZ COMO
MEMÓRIA E MÁQUINA DE GUERRA
Walking Talking Aloud in Urban Space – the voice as memory and the War Machine

Resumo
Este artigo trata da ação performática Em voz alta na Travessa do Fala-Só, de minha autoria, realizada
na cidade de Lisboa/Portugal, em 2013, do seu processo de criação e de reflexões sobre questões que
permeiam o trabalho, como a ocupação com voz do espaço urbano, paisagem sonora, caminhada e
outras ações da vida cotidiana como performance. Para tal, usa os conceitos de memória enquanto
multiplicidade, de Gilles Deleuze, máquina de guerra nômade e espaço liso de Deleuze & Guattari,
mesclados ao pensamento de Paul Zumthor sobre a voz e de cultura sonora contemporânea de
Brandon LaBelle. Palavras Chave: Memória, Performance Arte, caminhada, voz, espaço urbano
Abstract
This article deals with the performing action Aloud on Lonely Talker Lane, of my own, held in Lisbon
/ Portugal in 2013, of your creative process and reflections on issues that permeate the work, as the
occupation of urban space with voice, soundscape, walking and other activities of everyday life as
performance. To do this, use the concepts of memory of Gilles Deleuze, smooth space, war machine of
Deleuze & Guattari, merged the thought of Paul Zumthor on the voice and contemporary sound
culture of Brandon LaBelle. Key Words: Memory, Performance Art, walking, voice, urban space

Como artista, investigo a imaterialidade na Performance Arte, através do uso do som e de
tecnologia mista na criação de ações performáticas que se misturam e ou partem de situações
da vida diária.
Por conta disso, me interessa a experiência, a presença e a ressonância do corpo, através da
voz (falada, cantada, processada), bem como os eventos sonoros com os quais este (corpo) se
relaciona, capta, produz.

Em busca do imprevisto e apoiada no acaso, pratico a caminhada como estratégia para o
encontro de lugares e sonoridades, que se tornam partes fundamentais na criação dos
trabalhos e das ações.
Entendo que o caminhante com sua pratica, ao se integrar a um contexto sonoro, também o
ajuda a construir, como descreve Brandon LaBelle, 2012,
“Saindo de casa, o ponto de vista acústico da rua se abre, pontilhado de padrões
rítmicos, impulsionado pelo passo, em toda sua medida e flutuante dinâmica. Para
seguir isso tem que rastrear marcas e arranhões em meio à textura urbana, formando
um mapa de muitos itinerários. Do passeio diário à determinado caminhante, a

cartografia do passo também traça os eventos sonoros circundantes, auxiliado pelo
movimento de pedestres. Ritmo, em juntar o calor da onda sonora com a materialidade
do ambiente construído, esculpe uma figura do tempo-espaço cujas energias
temporalmente demarcam a cidade. (...) A caminhada cria um discurso para além do
passo, cuja linguagem rítmica é da ordem da ´forma-viagem´”. (LABELLE, 2012:
105-106).

Deleuze, 2006 acredita que as linhas são “os elementos constitutivos das coisas e dos
acontecimentos. Por isso cada coisa tem sua geografia, sua cartografia, seu diagrama”.
Nas tramas que compõem a cidade, para além dos segmentos, da circulação, dos circuitos e
dos modos de uso do espaço urbano, se criam conexões obscuras, sinais, aparentemente sem
sentido e linhas de fuga, pois como afirma LaBelle, 2012,
“A cidade é também um ruído, bem como um texto, uma cultura, bem como um mapa,
um terreno reverberante, bem como um espaço cheio de signos, a pavimentação da
história através das politicas governamentais, bem como a sonoridade potente que
envolve a vida cotidiana. (...)”(LABELLE, 2012:108)

Assim, o atravessamento dos signos, os rumores da memória e outros acontecimentos que
compõem o dia-a-dia da cidade, são passiveis de leitura.

A Travessa do Fala-Só foi encontrada em outras linhas de errância: nos trajetos virtuais por
sites associados ao Google map, enquanto eu produzia uma viagem a Lisboa, onde deveria
apresentar um paper na Sixth International Deleuze Studies Conference, "The territory inbetween"1.
O intrigante nome da Travessa – que, ao mesmo tempo, enaltece um morador tagarela e o
mantém anônimo, me instigou a visitar o lugar e a criar uma ação performática, cuja
proposição já parecia dada: – Atravessar o lugar falando só.
Alguma provocação seria possível na experimentação: “ir de um ponto a outro” em voz alta, e
na construção, de modo diferente, da situação que ocorreu noutro tempo.
Ao pesquisar o morador que a travessa faz referencia, encontrei uma vídeo-reportagem
portuguesa que investigava as origens dos nomes inusitados das ruas de Lisboa. A Travessa

1

Viajei a Lisboa com apoio financeiro do PPGAV–IA-UFRGS e MINC/SEFIC/Brasil, para apresentar o
artigo Small Ritornellos in sound piece Jungle Metal que integrou a mesa Sonic Assemblages da Conferência
citada, realizada na Universidade de Lisboa, entre os dias 08-10 de julho de 2013.

do Fala-Só era uma delas, mas nos depoimentos colhidos, a identidade do ´senhor´ que falava
sozinho, bem como o conteúdo desta fala, permaneceu sem testemunho, emaranhada na
memória da cidade.

Especulando sobre a Voz
Paul Zumthor, 2007 afirma que a voz é “um lugar simbólico por excelência; mas um lugar
que não pode ser definido de outra forma que por uma relação, uma distância, uma articulação
entre o sujeito e o objeto, entre o objeto e o outro”.

A voz também cria um ´em casa´– questão trazida por Deleuze & Guattari no conceito de
Ritornelo, que Zumthor, 2007 trata como sentimento de sociabilidade, quando diz: “Ouvindo
uma voz ou emitindo a nossa, sentimos, declaramos que não estamos mais sozinhos no
mundo”. Exatamente, porque “a voz, utilizando a linguagem para dizer alguma coisa, se diz a
si própria, se coloca como uma presença” e, também, porque “o que importa mais
profundamente à voz é que a palavra da qual ela é veículo se enuncie como uma lembrança”.
No entanto, a potência simbólica e comunicativa da voz – presença, articulação, disposição
para entrar em relação e lembrança, não está livre das normatizações, sendo modelada por
uma série de convenções, como outras instâncias do comportamento social.

Ao longo do tempo e em diferentes culturas, convencionou-se que o gesto de falar sozinho e
em voz alta na rua, nos ambientes e transportes públicos, está associado à falta de educação, a
patologias mentais e a outras formas desviantes, sendo praticado, por motivos variados, por
aqueles que escapam das normas.

Nas últimas décadas, pode-se observar uma situação interessante nas ruas das grandes
cidades: pessoas sozinhas sentadas em lugares públicos, caminhando, dirigindo carros falando
e cantando em voz alta.
As novas tecnologias de comunicação e de entretenimento que favorecem a mobilidade e a
realização de multi tarefas, autorizam as pessoas, através de dispositivos eletrônicos
compactos, muitas vezes acoplados ao corpo e com sistema wireless, a falar e a cantarolar
sobre algum arquivo de música ou som de radio. Por vezes, o som vaza dos fones de ouvido e
dos compactos auriculares evidenciando um motivo ou revelando, em viva voz, o seu
interlocutor.

Se, nos depararmos com esta situação de ver alguém falando sozinho não causa
estranhamento, o uso de altos volumes em lugares específicos pode causar incomodo. Por
conta disso, falar em voz alta na rua, mediado pela tecnologia ou não, ainda pode ser mal
visto e considerado falta de educação.

Talvez, o que mais encante e espante, ainda seja, a ocupação do espaço público pela voz
coletiva, pelo seu “potencial nomádico”, por reconstituir, como explica Deleuze, 2012 “um
espaço liso ou de uma maneira de estar no espaço como se este fosse liso” e pelo seu
“movimento turbilhonar ou giratório” que remete à máquina de guerra. Exemplos: torcidas de
futebol, motins, manifestações políticas, jovens bêbados saindo de festas, etc.
Zumthor, 2005 também destaca a importância e a intensidade da voz coletiva, quando diz que
“(...) nos grandes agrupamentos de multidões, a reunião propriamente dita constitui um
momento, uma entidade espacio-temporal de natureza passional; um espaço-tempo psíquico
intenso, onde a poesia oral desempenha, simultaneamente, um papel declarativo e um papel de
concentração, de explosão de energias.” (ZUMTHOR, 2005:90)

De volta ao Fala só, as questões acima evidenciam alguns problemas neste “falar só” que
compõe o nome travessa.
Entendo a fala solitária do ´senhor´ da Travessa do Fala Só, como um desajuste no modelo
que se convencionou para uso social da voz, ou seja, é um acontecimento-linha de fuga da
vida cotidiana, mas que, pela repetição, virou hábito.
O ´senhor´ podia falar em voz alta, consigo mesmo, mas esta situação evidencia uma escuta
do povo que ali vivia, que ajudou a popularizar e a nomear a situação e culminou na sua
territorialização em nome de rua.

Tempo em espiral, espaço liso e a voz como máquina de guerra
Deleuze, 1998, define o tempo como um emaranhado labiríntico, uma massa e um turbilhão
em espiral, com seus “saltos, acelerações, rupturas e diminuições de velocidade” e variação
infinita.
Isso muda o que se entende por memória, que não mais reconstitui as coisas, mas se desdobra
e se interconecta com diferentes tempos. Com isso, a memória assume um caráter múltiplo,
criador e produtor de presente e de futuro.
Ao se ocupar do espaço, Deleuze e Guattari, 2006 apresentam a máquina de guerra como

“agenciamento linear que se constrói sobre linha de fuga. Nesse sentido a máquina de guerra
não tem por objetivo a guerra; ela tem por objetivo um espaço muito especial, o espaço liso,
que ela compõe, ocupa, propaga. O nomadismo é precisamente esta combinação de máquina de
guerra-espaço liso [...] uma máquina de guerra pode ser revolucionária ou artistica, muito mais
que guerreira” (DELEUZE & GUATTARI, 2006:48).

“O espaço liso [nômade] é justamente o do menor desvio [...]” Deleuze e Guattari, 2012. Se o
ar é considerado espaço liso e este espaço é ocupado pelas “intensidades, os ventos e os ruídos
[...], as forças e as qualidades táteis e sonoras”, arrisco dizer que a voz, que sopra sílabas,
palavras e sons, que se projeta e se propaga, dependendo do uso, pode ser considerada arma,
já que “tudo que lança ou é lançado é, em princípio, uma arma” e máquina de guerra poética,
artística.

A ação performática Em voz Alta na Travessa do Fala-Só se propôs a construir, de modo
diferente, uma situação que ocorreu noutro tempo, ao estar no espaço e atravessá-lo com fala
solitária e em voz alta, ativando o caráter múltiplo e criador da memória.

Sobre Em Voz Alta na Travessa do fala-Só
Em Lisboa, percorri os arredores da Travessa do Fala-Só – região turística da Baixa
Pombalina - Praça dos Restauradores, Calçada da Glória, Bairro Alto e me dediquei ao que
seria falado e mesclado à paisagem sonora da região, deixando para explorar a Travessa do
Fala-Só, no dia estipulado para a ação.

O texto foi criado, um dia antes da ação, num final de tarde à beira do Rio Tejo e faz
referência ao que eu via e ouvia naquele lugar, bem como, a situações observadas noutros
pontos de Lisboa. Com isso, entendo que, durante a ação, este espaço-tempo da cidade foi
transportado para a Travessa do Fala-Só.

Assim, na tarde de 22 de julho de 2013, tracei um trajeto no trecho mais longo e estreito da
Travessa do Fala-Só – que tem quatro entradas e saídas, e o percorri a pé, sozinha, lendo em
voz alta o texto preparado. Durante o tempo em que a ação ocorreu, operei os equipamentos2
e falei só. Após dizer a última frase do texto, dois homens e uma mulher entraram na rua,
2

O discurso foi captado com gravador de som ZOOM-H4. Os autorretratos em frente aos azulejos com o nome
da Travessa e as imagens em movimento foram realizadas com câmera-midia celular Samsung GALAXY - S4.

conversando. Mantive o registro de suas vozes e adotei a situação como o encerramento da
ação.

Em voz Alta na Travessa do Fala-Só é o acontecimento em si e os documentos gerados: texto
poético; clipe de som com voz3 – que mantém o tempo da ação sem cortes e com as alterações
que ocorreram, naturalmente, no discurso, ao longo do percurso. A fim de intensificar as
singularidades destes pontos sonoros (atropelo de palavras, mudança de entonação,
interrupção para respiração, repetição, etc...), foram aplicados diversos efeitos sonoros (plugins) do software de edição de som Nuendo 5, como: Reverber, Restoration, Modulation
Chorus, Delay, Envelope.
Além disso, foram feitos autorretratos (selfies), fotografias e vídeo da Travessa e, gerado um
link em código QR, que dá acesso à imagem do trajeto realizado, em mapa do Google4.

São os documentos gerados na ação que disponibilizam ao público, aquele espaço-tempo com
vozes, vento, ruídos e imagens. Mas, é interessante lembrar que, de acordo com Paul
Zumthor, 2007, há uma comunicação anterior, que se dá entre voz e ouvido. Sendo assim, foi
minha a primeira audiência da ação, conforme explica o teórico medievalista
“Voz implica ouvido. Mas há dois ouvidos, simultâneos, uma vez que dois pares de ouvidos
estão em presença um do outro, o daquele que fala e o do ouvinte. (...) O ouvido, com efeito,
capta diretamente o espaço ao redor, o que vem de trás quanto o que está na frente. A visão
também capta, certamente, um espaço; mas um espaço orientado e cuja orientação exige
movimentos particulares do corpo. É por isso que o corpo, pela audição, está presente em si
mesmo, uma presença não somente espacial, mas íntima. Ouvindo-me, eu me autocomunico.
Minha voz ouvida revela-me a mim mesmo, não menos – embora de uma maneira diferente –
que ao outro.” (ZUMTHOR, 2007:86-87)

"Em Voz Alta na Travessa do Fala-Só, no formato: fotos, peça sonora e texto, integrou a
exposição ALTERAÇÃO com curadoria de Clóvis Martins Costa, que pode ser vista no
Espaço Cultural FEEVALE - Novo Hamburgo/RS, sul do Brasil, entre 08/10/2013 e
20/12/2013 e faz parte da minha pesquisa de doutorado em Poéticas Visuais, no PPGAV –

3

A peça sonora Em Voz Alta na Travessa do Fala-Só encontra-se disponível no site
https://soundcloud.com/marion-velasco/em-voz-alta-na-travessa-do
4
Os demais documentos foram postados no blog: http://empilhamento.blogspot.com.br/2013/10/em-voz-alta-natravessa-do-fala-so.html
;
http://empilhamento.blogspot.com.br/2013/10/em-voz-alta-na-travessa-do-falaso_14.html

Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande
do Sul, Brasil.”

Considerações Finais
Quem fala sozinho em voz alta, fala, primeiro, consigo mesmo, pois “a voz, independente
daquilo que ela diz, propicia um gozo” (Zumthor, 2007:63).
A voz percorre o espaço liso do ar e, se torna perturbadora, quando se coloca fora do que se
convencionou como seu uso social, tornando-se arma e máquina de guerra nômade.
No caso do ´senhor´ da Travessa do Fala-Só, o acontecimento se fixou na localização e na
repetição, fazendo com que, quem vivesse ali, o escutasse, o nomeasse (mesmo que de modo
indefinido) e territorializasse a situação em nome de rua.
A ação performática “Aloud in the Talk-Alone´s Lane” cria uma linha de fuga na Travessa do
Fala-Só, pelo atravessamento em diferentes tempos. Ao atravessá-la, falando em voz alta, é
ativado o caráter múltiplo, criador e produtor de presente e futuro da memória.
Acredito que as negociações do ‘aqui-e-agora’, no polifônico espaço urbano, alteraram, por
um tempo, o cotidiano da Travessa do Fala-Só. A voz alta adquiriu sua potência de máquina
de guerra artística, fazendo com que artista e lugar crescessem, “no sentido em que se constata
que o nômade cria o deserto tanto quanto é criado por ele”, conforme enunciado por Deleuze
& Guattari no livro Mil Platôs - Volume 5.
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Walking Talking Aloud in Urban Space – the voice as memory and the War Machine
Marion Velasco Rolim

This article deals with my performative action Aloud in the Talk-Alone´s Lane (Em voz alta na
Travessa do Fala-Só), held in Lisbon – Portugal in 2013, the creation process and reflections on
issues that permeate the work, such as: occupation of urban space with voice, soundscape, walking
and other activities of everyday life in Performance Art. To do this, use the concepts of memory while
the multiplicity of Gilles Deleuze, nomadic war machine, smooth space of Deleuze & Guattari, merged
the thought of Paul Zumthor on the voice and contemporary sound culture of Brandon LaBelle.
The Talk-Alone´s Lane just found randomly on virtual paths for the associated Google map sites,
when I produced the trip to Lisbon to present a paper at the Sixth International Conference of Deleuze
Studies – The territory in BETWEEN. This interesting name, at the same time, exalts the real
chatterbox resident and keeps him anonymous, prompted me to do a performative action with voice
there.
So, on the afternoon of July 22, 2013, I traced a path in The Talk-Alone´s Lane – that has multiple
inputs and outputs, and walked along, alone on foot, reading aloud a prepared text with my
observations of the soundscape and other visual points of the city. During the action, I operated
equipment such as sound recorder and video camera–phone. Aloud in the Talk-Alone´s Lane is the
event itself and the generated documents (text, sound clip that keeps the time of the action without
cuts, but emphasizes points of speech and soundscape so processed in software sound editing, as
well as self-portraits, photographs and video).
Thus, this performative action review, builds differently, a situation that occurred at another time,
which, by repetition became habit and was territorialized in street name, by the people who lived there.
Therefore, I believe that to perform a given situation by street name, comes to meet Deleuze´s thought
about the multiple and producer character of memory, to propose and experiment a space traversed
by different times, the daily changes, updates the sense of place and makes it grow, “in the sense that
it appears that the nomadic desert creates as much as it is created by” as described in A Thousand
Plateaus – Volume 5.
This work was part of the exhibition ALTERAÇÃO – Alteraction, curated by Clovis Martins Costa, from
October to December 2013 in the Espaço Cultural FEEVALE, in Novo Hamburgo–RS, Brazil, and
integrates my PhD research in Visual Poetics which has the practice of walking as a strategy to find
places and continues the theoretical and practice research of Performance Art with Sound, which
prioritizes the body in space – experience, presence, resonance through voice (spoken, sung,
processed) and other sounds with which it interacts, captures and produces.
Keywords: Memory, Walking, Performative Action, Voice, Urban Space,
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Walking & Talking Aloud in Urban Spaces – the voice as memory and the
War Machine

ROLIM, Marion V.
PPGAV–IA– Universidade Federal do Rio Grande do Sul

As an artist, I investigate the immateriality of Performance Art, combining sound
and mixed technology to create performative actions that blend in or stem from
everyday life situations.
For this reason, I am interested in the experience, in the presence and
resonance of the body through voice (spoken, sung, processed) as well as
through the sound events the body engages with, captures, and produces.
Seeking for the unpredictable and leaning on chance, I practice the walk as a
strategy to find places and sounds that become fundamental pieces in the
creation of works and actions.
In my understanding, the walker, with his or her practice, by integrating
themselves to a sound context, also helps build it, as described by Brandon
LaBelle (2012),

"Stepping out from the house, the acoustical view of the sidewalk opens up,
which is dotted with rhythmical patterning drummed out by the step in all its
metered and fluctuating dynamic. To follow this is to track the marks and
scuffs amidst the urban texture, forming a map of so many itineraries. From the
daily stroll to the determined walker, the cartography of the step also traces out
the audible events surrounding and aiding pedestrian movement. Rhythm, in
piecing together the heat of the sound wave with the materiality of the built
environment, sculpts out a time-space figure whose energies temporally
demarcate
the
city.”
(LaBelle,
2012:
105-106)

Deleuze (2006:47) believes that lines are “constitutional parts of the things and
events. Therefore everything has its geography, its cartography, its diagram."
In the woven fabric that forms the city, beyond the segments, circulation, circuits
and the ways of using urban space, obscure connections and seemingly
meaningless signals and ligue de fuite are created, since, as pointed out by
LaBelle (2012),

"The city is also a noise as well as a text, a culture as well as a map, a
reverberant terrain as well as a space full of signs; a history surfacing through
government policy as well as the potent sonority that envelopes everyday life.
(...).” (LABELLE, 2012:108)

Therefore, the crossing of signs, the rumors of memory and other events that
make up the city's everyday life can be read.
Travessa do Fala-Só, which loosely translates as "Lonely Talker Lane", was
found in other lines of roaming: in virtual routes through Google Map-associated
websites, while I was planning a trip to Lisbon, where I was to present a paper
at the Sixth International Deleuze Studies Conference, "the territory inbetween"1.
The intriguing name of the Travessa – which pays tribute to a talkative resident,
but at the same time, keeps him anonymous, made me want to visit the place
and create a performative action, whose proposition seemed to have been
already given: – Cross the place talking to oneself.
Some provocation would be possible in the experiment: “go from one point to
another” out loud, and building, in a different manner, the situation that had
taken place in another time.
While researching on the resident the Travessa was named after, I found a
Portuguese video feature investigating the origins of some unusual street
names in Lisbon. Travessa do Fala-Só was one of these, but in the statements
collected, the identity of the "old man" who talked to himself, as well as the
contents of such talk, were left untouched, tangled in the memory of the city.2

Speculations on the Voice
Paul Zumthor (2007:83) states that the voice is a symbolic place par excellence;
but a place that can only defined "in terms of relationships, separations or
articulations between subject and object, between One and the Other”.
Voice also creates a sense of "at home" – an issue brought up by Deleuze &
Guattari in the concept of Ritornelo, which Zumthor (2007:85) explains as a
"feeling of sociability. By hearing a voice of emitting ours, we feel, we declare to
no longer be alone in the world". Precisely, because “voice, using the language
to say something, speaks itself, it positions itself as a presence" and, also,
because "what matters most deeply to voice is that the word to which it is the
media is enunciated as a remembrance". (Zumthor, 2007:63-64).

1

I traveled to Lisbon with the financial support of PPGAV–IA-UFRGS and MINC/SEFIC/Brazil, to present
the paper Small Ritornellos in sound piece Jungle Metal , which was part of the Sonic Assemblages table
of the Conference, at Universidade de Lisboa, from July 8 to 10, 2013.
2
Travessa do Fala-Só: http://videos.sapo.pt/DbTh069ODuKnTzDwOKCF (Access on: February 25, 2014)

However, the symbolic and communicative power of voice -- presence,
articulation, disposition to connect with remembrance, is not free from
normalizations, and is model by a series of conventions, just like other
instances of social behavior.
Over time, different cultures have agreed upon the act of talking to oneself out
lout in the street, in public spaces and transportation, being associated to lack
of manners, mental pathology and other deviations, and so this act is practiced,
for a variety of reasons, by those who do not comply with the norms.
Over the last few decades, an interesting situation can be observed in the
streets of big cities: people alone sitting in public spaces, walking, and driving
cars while talking and singing out loud.
The new communication and entertainment technologies that favor mobility and
multitasking authorize people, through compact electronic devices, often worn
on the body, with a wireless system, to talk and hum over a music file or radio
sound. At times, the sound leaks from the headphones and compact earpieces,
exposing a reason or revealing, live, the other party of the conversation.
Even if we do not find it strange to see someone talking to themselves, high
volumes in specific places can be bothersome. Because of that, the act of
talking out loud in the street, whether or not it is mediated by technology, can
still be looked down upon and considered impolite.
Perhaps the most enchanting and surprising aspect of this is still the occupation
of the public space by the collective voice, by its "nomadic potential", because it
restores, as Deleuze (2012:64) puts it, "a smooth space or a way to be in the
space as if it were smooth" and by its "swirling or spinning movement", which
refers to the war machine. (Examples: football fans, riots, political protests,
drunk youth leaving parties, etc.).
Zumthor (2005) also underscores the importance and the intensity of the
collective voice, when he states that

“(...) in the large gatherings of crowds, the meeting itself is a moment,
a space-time entity of a passionate nature; an intense, psychic spacetime, in which oral poetry plays, simultaneously, a declarative role and
a concentration role, an explosion of energies." (ZUMTHOR, 2005:90)

Going back to the lonely talk, the issues aforementioned reveal a few problems
about this lonely talk the Travessa is named after.

I understand the lonely talk of the "old man" on Travessa do Fala Só, as a
maladjustment in the established model for the use of voice, i.e., this is a ligue

de fuite from everyday life, but one that, by repetition, has become a habit.
The "old man" might be talking to himself out loud, but this situation reveals that
the people who lived in his surroundings was listening, they were the ones who
helped popularize and name the situation, culminating in its territorialization as
a street name.

Spiral time, smooth space and voice as war machine
Deleuze (....:....),defines time as a tangled labyrinth, a mass and a spiral swirl,
with its “leaps, accelerations, ruptures and, speed decreases” and infinite
variation.
This changes what is understood as memory, which no longer reconstructs
things, but rather unfolds and interconnects with different times. With that,
memory takes on a multiple character, one that creates and produces present
and future.
Taking on space, Deleuze and Guattari (2006) present the war machine as

"a linear assemblage which is constructed on ligue de fuite. In this
sense, the war machine does not at all have war as its object; it has as
its object a very special space, smooth space, which it composes,
occupies and propagates. Nomadism is precisely this combination "war
machine-smooth space." [...] A war machine tends to be revolutionary,
or artistic, much more so than military. (DELEUZE, 2006:48)

“Smooth space [nomad] is precisely the space of the smallest deviation [...]”
(D&G, 2012:40). If air is considered to be smooth space and is occupied by the
“intensities, winds and noises [...], the sound and tactile qualities forces”
(Deleuze & Guattari, 2012:198), I risk saying that voice, which blows syllables,
words and sounds, which projects and propagates, depending on its use, can
be regarded as a weapon, since "everything that launches or that is launched is,
in principle, a weapon” (D&G, 2012:77) and as a poetic, artistic war machine.
The performative action “Aloud on Lonely Talker Lane” set out to build, in a
different way, a situation that happened in another time; to be in the space and
cross it talking out loud to oneself, thus activating the multiple, creator character
of memory.

About Aloud on Lonely Talker Lane
In Lisbon, I walked around Travessa do Fala-Só -- in the tourist district of Baixa
Pombalina -- Praça dos Restauradores, Calçada da Glória, Bairro Alto, and
worked on what would be said and blended with the location's soundscape,
leaving the exploration of Travessa do Fala-Só to be done on the day the piece
was set to be performed.
The text was created one day before the piece was performed, late one
afternoon, by the Tejo River, and it contains references to what I was seeing
and hearing at that place, as well as to situations witnessed in other places of
Lisbon. With that, I understand that, during the performance, this space-time of
the city was transported into Travessa do Fala-Só.
So, in the afternoon of July 22, 2013, I drew a path across the longest,
narrowest stretch of Travessa do Fala-Só – which has four entrances and exits,
and walked that path aline, reading the prepared text aloud. During the time of
the performative action, I operated the equipment and said the following words: 3

“If you can't take photos..., vision, hearing, smell, tact are not over.
And I say:
A bird feather tries to take flight from the rock. The moss hold it down. A
thick chain lies ahead.
The wind helps it change places. Birds leap from the sloped rock. The
banks of the Tejo look brown today.
The sun goes down on the city's back. The feather changes place, once
more. Direction, too. [It's summertime. I'm going back to winter
tomorrow]
The waves break (in parts, in stereo?) on the constructed shore.
[Behind me > the voices of two African men (one wearing white
headphones). To the left, on the speakers of the riverside bar > a
flamenco guitar is playing Noise from the wheels of a baby stroller,
bikes, shoes against the stone of the sidewalk
The green moss is alive It is brown. It is carpet. Now, a piece of plastic
hops on top of it - quicker than the feather, it does not let itself get
caught.
"From Tejo one sets out to the world" The world comes in through Tejo
and through air. The waters are folded as they arrive, foaming on the
edges. Infinitely, they respond, wave after wave. [Now it's the sandals
(behind me), the Africans... The reggae from the bar speakers]
Heat! I wait for the moon to appear.
A soft breeze! Dizzy from the mix of wine além Tejo, ginginha and
panaché.
[A male voice (American, metallic) echoes down the river: - Yeah,
yeah... oh! Yeah]
The girl before him, dressed in black, poses like the little mermaid of
Copenhagen. The buildings from Bairro Alto darken the sun.
Everything moves -- comes and goes. The full moon has risen over the
The voice was captured using a ZOOM-H4 audio recording device. Due to problems with the operation of
various equipment, in the same day a second run of the path took place, to capture moving image and
photographs using the camera on the Samsung GALAXY - S4 device.

rosy layer of pollution. There is something here, at the end of the day...:
the reflections of the sun that appear on the buildings, in unlikely spots,
Overlapping, on the streets. Reflections from the glass? From the
glazed tiles? What about the shadows?
A young man walks by and his T-shirt reads > SAILING CLOSE THE
WIND. sailing close the Wind. All good, all right..., all good all right...,
allgoodallright – replies the trolley.” (VELASCO, 2013)

After the last verse of the text was spoken, two men and a woman came into
the street, talking. I kept the record of their voices and adopted the situation as
a closing to the action.
Aloud on Lonely Talker Lane is the event itself and the documents generated by
it: a poetic text; a sound piece containing the spoken text 4 – which has the full
time of the action, with no cuts and with the changes that naturally took place in
the speech, along the path. In order to intensify the singularities of these sound
points (words overlapping, tone changes, interruptions for breathing, repetition,
etc.), various sound effects (plug-ins) from audio editing software Nuendo 5
were applied, such as: Reverber, Restoration, Modulation Chorus, Delay,
Envelope. Additionally, self-portraits, photographs, video and QR code were
generated, the latter consisting of a link to the image of the path, on a Google
map.
The documents generated during the performative action are what make that
space-time available to the audience, with the voices, wind, noises and images.
However, it should be noted that, according to Paul Zumthor (2007), there is a
prior communication that takes place between voice and ear. Therefore, my first
time listening to the performance, was, as the medieval theorist puts it,

“Voice implies ear. But there are two simultaneous ears, once the two
pairs of ears are in the presence of one another, the speaker's and the
listener's. (...) The ear, in effect, directly captures the space around it,
both what comes from behind and what is ahead. Vision also captures a
space, certainly; but an oriented space, whose orientation requires
particular body movements. This is why the body, through hearing, is
present in itself, a presence that is not only special, but intimate. By
listening to myself, I self-communicate. My voice, heard, reveals me to
myself, no less -- although in a different way -- than to the Other.
(ZUMTHOR, 2007:86-87)

Aloud on Lonely Talker Lane, in the format: photos, sound piece, and text, has
integrated the exhibition ALTERAÇÃO (Alteration), curated by Clóvis Martins
Costa, which was open to visitation at Espaço Cultural FEEVALE - Novo
4

Aloud on Lonely Talker Lane sound piece: https://soundcloud.com/marion-velasco/em-voz-alta-na-travessa-do

Hamburgo/RS, in southern Brazil, from October 8, 2013 e to December 20,
2013 and is part of my PhD research in Visual Poetics, at the Visual Arts
Graduate Program – Institute of Arts of Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, in Porto Alegre, state of Rio Grande do Sul, Brazil.

Final remarks
Those who talk alone are primarily talking to themselves, because "the voice,
regardless of what it says, offers delight" (Zumthor, 2007:63).
The voice moves in the smooth space of air and becomes a disturbance when it
is found outside of what has been delimited as its social use, thus turning into a
weapon and a nomad war machine.
In the case of the "old man" at Travessa do Fala-Só, the event was fixed on the
location and repetition, causing the people who lived there to hear him, name
him (however vaguely) and territorialize the situation as a street name.
The performative action “Aloud on Lonely Talker Lane” creates a ligue de fuite
on Travessa do Fala-Só, by crossing into different times. By walking along the
lane talking aloud, the multiple character of memory, creator and producer of
present and future, is activated.
I believe the negotiations of "here-and-now" in the polyphonic urban space
altered, for some time, the everyday life at Travessa do Fala-Só. The voice
speaking aloud acquired its power as an artistic war machine, causing the artist
and the location to grow, "in the sense that the nomad makes the desert no less
than he is made by it", as stated by Deleuze & Guattari in A Thousand Plateaus
- Volume 5.

O nome Shape IS Clear surgiu de um engasgo – obstrução respiratória e, da dificuldade em dizer:
Shakespeare, virando SHAPEskeare e, então, Shape is Clear.
Shape IS Clear é uma série de performances colaborativas, realizada em lugares específicos. A caminhada é
a estratégia para o encontro de lugares, que viram elementos fundamentais na criação das obras. E as
negociações de um AQUI (espaço) e AGORA (tempo) acontecem nas ações com lenços, vozes (palavra falada,
cantada, processada) e sons.
:Criação dos Ventos aconteceu no dia 02/01/14, num espaço privado – loft branco, desocupado, sem luz
elétrica, sem tratamento acústico, localizado no centro antigo de Porto Alegre. A performance foi orientada para
veiculação audiovisual, ou seja, não havia audiência, apenas as artistas em colaboração. O público tem acesso
ao trabalho pelo vídeo montado, a partir de imagens captadas com duas câmeras. As imagens principais são
da artista visual Elaine Tedesco, cuja câmera (enquadramento paisagem, closes e desfocados), segundo ela,
´dança pelo espaço´. As imagens secundárias são de minha câmera mídia celular, posicionada num ponto
específico da sala (enquadramento retrato, ângulo contra-plongê), a fim de registrar o começo dos movimentos.
A montagem das duas imagens foi feita pela artista e cinegrafista Tula Anagnostopoulos. A peça sonora foi
criada pela artista visual e Dj carioca Liana Padilha, a partir de samples que, segundo ela, são ´de aula de
ballet, de feira, do vento, do trovão e da chuva... e, também, do mar e de bichos da selva, como macacos e
pássaros´, que foram tocados ao vivo. O áudio contém, ainda, um spoken Word ou, melhor, uma recitação
poética para duas vozes (minha e de Liana), cujo texto foi criado com os nomes das lombadas de livros
antigos, de uma coleção capa dura de escritores, poetas, pensadores, entre eles: Shakespeare, Espinosa,
Moliere, Hegel, encontrada no mesmo prédio. As vozes são parte importante do trabalho, por suas qualidades
singulares, materiais, presenciais, que evidenciam o corpo (cuja voz vem de dentro) e as questões do ar.
Além do som e das vozes, há a criação de um território móvel, temporário configurado no patchwork de lenços
– lugar construído por pedaços..., com suas características pictóricas: texturas, tamanhos, pesos,
transparências, cores, estampas variadas, e procedências distintas, coletados em tempos variados e dispostos
no chão. A ideia-base surgiu do encontro de outro livro: os desenhos de Cecília Meireles –Batuque, samba e
Macumba - Estudos de gestos e de ritmo (1926-1934), ed. Martins Fontes, 2003. A pesquisa se concentrou na
Orixá Iansã e nas mitologias da criação dos ventos. Os quatro ventos. ~~o vento sacode o lenço~~o lenço
sacudido, movimenta o ar~~. A função dos lenços muda ao longo da História da vestimenta e varia de proteção
(identificação de grupos, origens, status, religião) à higiene, da situação de compromisso (intenção romântica) à
sedução e sensualidade (dança do ventre com véus), até virar um clássico da moda. Um lenço herdado de
minha avó é o primeiro a aparecer no vídeo, também tem lenço de bolso do meu pai, outro pintado com stencil
pelo artista KONE, lenço boliviano, lenço pirata de camelô-imitação de marcas famosas, lenço de grife, lenço
impresso com obra de arte, vendido em loja de museu, lenço encontrado na rua..., mas para além da memória
afetiva (questões da cultura material) e das histórias pitorescas, o que mais interessa ao trabalho são as
questões cartográficas, de localização (espaço<>tempo) e trajetórias que estas peças descrevem.
Shape IS Clear :Criação dos Ventos integra minha pesquisa de doutorado em Poéticas Visuais,
desenvolvida no PPGAV – Instituto de Artes, sob orientação dos Profs. Drs. José Augusto Avancini (IA-UFRGS)
e Mario Ramiro (ECA-USP) e dá continuidade a minha investigação das manifestações sonoras no campo das
Artes Visuais, através da Performance Arte . Para tal, explora a voz (falada, cantada, processada), sonoridades
encontradas/produzidas e o uso de tecnologias audiovisuais (mistas). Marion Velasco, Porto Alegre, RS,
agosto de 2014.

A PONTE. Superfícies e ecos no processo de criação da videoperformance
TEDESCO, Elaine A. A. PPGAV – Instituto de Artes, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
ROLIM, Marion Velasco. PPGAV – Instituto de Artes, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
RESUMO

O artigo trata do processo de criação de A Ponte – trabalho realizado em coautoria
entre Elaine Tedesco e Marion Velasco, no espaço público –Tiergarten parque e
num estúdio no Mitte, centro de Berlim, Alemanha, em julho de 2014. O processo
envolveu capturas eletrônicas de imagens e sons das interlocuções performadas
numa ponte e no estúdio berlinense, que foram pós-produzidas em estúdio digital,
em Porto Alegre, Brasil, em 2015. Ao longo do texto são trabalhadas definições
sobre a voz por Paul Zumthor, o espaço segundo Milton Santos, o acaso e outros
conceitos relativos ao som e à repetição por John Cage.
PALAVRAS-CHAVE

Performance, Videoperformance, voz, paisagem sonora, acaso.
ABSTRACT

The article deals with the process of creation of The Bridge - work in co-authorship
between Elaine Tedesco and Marion Velasco, in the public space - Tiergarten Park
and studio in Mitte, central Berlin, Germany, in July 2014. The art work process
started with a electronic recording of images and sounds of the interlocutions
performed in a bridge and in the Berlin´s studio, that after were post-produced in a
digital studio in Porto Alegre, Brazil, 2015. In the text are theoretical references
notions of voice by Paul Zumthor, the space according to Milton Santos, hazard and
other concepts related to sound and repetition by John Cage.
KEYWORDS

Performance, Videoperformance, voice, soundscape, hazard.

“! en el azar hace desaparecer los prejuicios, las ideas previas
de orden y organización!”
John Cage (2013)

A PONTE retoma nossas experiências de coautoria em Performance,
realizadas no final dos anos 1980, em especial, no período do projeto Estúdio 88:
pesquisa de videoperformance e, integra nossas produções artísticas atuais e
pesquisas, como: Videoarte: o Audiovisual Sem Destino, coordenado por Tedesco
(2015) e Performances Sônicas, investigação de Doutorado feita por Velasco, no
PPGAV – IA, UFRGS, que tem a voz e outros sons como protagonistas.
O trabalho ainda se conecta a outras “aproximações expressas em vídeos, áudios e
fotografias, resultado das parcerias” realizadas entre Elaine Tedesco e dois artistas
alemães Klaus W. Eisenlohr e Sandra Becker durante a residência artística feita em
Berlim, entre junho-agosto de 2014, a convite do Instituto Goethe. Do texto sobre a
mostra Distanz1 que apresentou, em Porto Alegre, alguns destes trabalhos iniciados
em Berlim, destaca-se: “não importa estar perto ou longe, ver à distancia é uma
tomada de posição, um exercício de deslocamento não apenas do olhar. Em nossas
viagens entre Porto Alegre e Berlim, aqui e lá, juntos, nos distanciamos, abrimos
espaços, para ver com outros olhos o que nos é familiar e também o que
encontramos pela primeira vez.”
Este “exercício de deslocamento não apenas do olhar” cria pontes entre pontos
separados, não acessíveis. No caso de A Ponte, jogando com o acaso, este
movimento põe em contato, imagens, palavras e sons.
1.1. Uma ponte entre tantas outras
Em julho de 2014, nos encontramos em Berlim com a intenção de criar um trabalho
em coautoria (uma troca, um vídeo, uma performance, uma ação). Acordamos que o
lugar – um ponto na cidade, onde faríamos nossa interlocução performática, seria
uma ponte. A imagem de uma ponte parecia ideal, por exprimir a ligação entre duas
1

A PONTE foi apresentado na exposição Distanz, no Instituto Goethe, Porto Alegre em março-abril de 2015.
Disponível em https://vimeo.com/168534110 .O trabalho, no formato peça sonora, foi apresentado na exposição
Raree Show 4 – O Estúdio, curada por Bruno Mendonça na Galeria Jaqueline Martins, São Paulo, no dia
10/07/2015 e, encontra-se disponível em: https://soundcloud.com/marion-velasco/a-ponte

partes de um mesmo terreno, que pode ser perpassado por um curso de água ou
por outros obstáculos, sejam eles naturais ou artificiais.
Berlim, a cidade onde nos encontrávamos, está situada num terreno entrecortado
pelo rio Spree e, portanto, é unida por diversas pontes. Em uma busca rápida em
sites sobre a cidade, descobriu-se que Berlim “tem mais pontes do que Veneza,
contando com em torno de 1700 pontes” 2.
Além da situação geográfica específica da cidade, nos interessava pensar a ponte
como elemento simbólico de ligação (enlace, link), que sugere muitas analogias.
Fazer uma ponte é estabelecer uma ligação, como as ligações entre lugares e
pessoas; é criar caminho, dar passagem, unir, conectar, propor associações –
Pontes de safena, ponte aérea, ponte pênsil, ponte levadiça, ponte elétrica, ponte de
viaduto, ponte salina, ponte de pedra, ponte de corda, ponte do arco-íris, ponte para
a liberdade.
São inúmeras as pontes que aparecem na História da Arte. A Ponte nomeia um
movimento artístico, o DIE BRUCKE – grupo expressionista alemão que, no início do
século XX, constituiu-se em Dresden, Alemanha e foi formado por Ernst Ludwig
Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel e Karl Schmidt-Rotluff. Estes artistas, através de
novas técnicas de pintura e da expressão da sua subjetividade, tinham como
intenção fugir do real e dos cânones neorromânticos de representação da arte
alemã. A ponte é referência de pintura e lugar, como A Ponte Japonesa (1899) de
Claude Monet, que atravessa um lago desenhado com as águas do riacho Ru, que
cortavam as terras e jardins construídos do pintor, em Giverny, França. Nos anos
1967, Robert Smithson criou uma série fotográfica e escreveu o relato dUm passeio
pelos monumentos de Passaic, Nova Jersey Nesse documento, Smithson tratou a
ponte visitada como um monumento e a explicou como uma fotografia: “(...) Quando
andei sobre a ponte, era como se estivesse andando em cima de uma enorme
fotografia feita de madeira e aço, e embaixo o rio existia como um enorme filme que
nada mostrava além de um vazio contínuo”. (SMITHSON, 2012) Podemos ver essa
imagem - de cruzar a ponte - como quem cruza um documento (fotografia) perene
(monumento) sobre o rio (fluxo de vazio contínuo) a expressar a certeza da
impermanência do que é construído pela humanidade.
2

http://www.alemanizando.com.br/50-fatos-sobre-berlim-curiosidades-sobre-capital-da-alemanha/

1.2. Interlocução na paisagem
Numa tarde de verão, saímos do estúdio no Mitte – centro de Berlim, para caminhar
pelo parque Tiergarten. Seguimos pela Strasse 17 Juni e, só entramos no parque
quando, próximo ao Siegessäule (Coluna da Vitória), a placa de um jardim –
Rosengarten nos atraiu, mas no meio do caminho havia um lago e a luz sobre a
água, numa clareira, nos chamou a atenção, foi aí que vimos a Ponte. A pequena
ponte sobre o lago nos lembrou da pintura de Monet e decidimos ficar.

Figura 1. Strasse 17 Juni ao fundo a Siegessäule., Berlim, 2014. Foto: Marion Velasco

A paisagem é, segundo o geógrafo Milton Santos (1988:21), “tudo aquilo que nós
vemos, o que nossa visão alcança” mas, lembra que, apesar do “domínio do visível,
aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de
cores, movimentos, odores, sons, etc.”
Santos (1988:22) complementa que “a dimensão da paisagem é a dimensão da
percepção, o que chega aos sentidos” e destaca nessa apreensão, a importância do
aparelho cognitivo, “pelo fato de que toda nossa educação, formal ou informal, é
feita de forma seletiva, pessoas diferentes apresentam diversas versões do mesmo
fato”.

Por conta disso e, de antemão, nossa experiência contava com ´duas versões´ e
todos aqueles ruídos e sons do ambiente vivo, que o compositor, ambientalista e
educador canadense Murray Schafer conceituou como paisagem sonora.
Para estar nesta paisagem, entrar em relação com o entorno visual e aural, nos
concentramos,

escutamos

e

contemplamos

os

seus

elementos.

Física

e

metaforicamente, criamos caminhos além dos propostos pelo parque. Estávamos
diante da abertura de um intervalo, diante do ponto de contato.

Fig.2. Tiergarten com a placa indicação do Rosengarten Berlim, 2014. Foto: Marion Velasco.

A interlocução performada na paisagem aconteceu sem ensaio, sem audiência, mas
pública – já que outras pessoas passavam por ali, de bicicleta e a pé 3. Começamos
especulando sobre o Jardim de Rosas – Rosengarten e aproveitando o que se via e
o que se ouvia, a fim de gerar/dar início a um jogo de palavras.
A afinidade e a disponibilidade que temos uma para com o processo de criação da
outra, fez com que, rapidamente, passássemos para uma interação afinada e
integrada com o ambiente ao redor.

3As

imagens do lugar feitas por Tedesco e o áudio da conversa, por Velasco -Tedesco foram capturados no
entorno do lago e sobre a ponte. Os equipamentos de captação digital foram: uma câmera fotográfica Canon e
um gravador de som ZoomH4, sem fones de ouvido.

Posicionadas no entorno do lago e depois sobre a ponte, imergimos num transe
contínuo de fala enigmática e escuta criativa, que encontra eco na espontaneidade e
liberdade Dada. No Manifesto sobre o Amor Débil e o Amor Amargo, de 1919,
Tristan Tzara (2012) explicou a feitura de um poema Dadaista com a instrução Para
fazer um poema Dadaista. O poeta convida,
Pegue um jornal. Pegue umas tesouras. Escolha no jornal um artigo do
tamanho que queira dar a seu poema. Recorte o artigo. Em seguida, recorte
com cuidado cada uma das palavras que formam o artigo e as coloque numa
sacola. Agite tudo suavemente. Agora retire cada recorte um atrás o outro.
Copie exatamente na ordem em que as palavras vão saindo da sacola. O
poema vai se parecer com você. E você será um escritor infinitamente
original e de uma sensibilidade fascinante, embora incompreendida pelas
pessoas comuns. (TZARA, 2012:50) 4

NA Ponte, o lugar escolhido em Tiergarten “que encontramos pela primeira vez” e
tudo “o que nos era familiar” forneceram um material incerto para nossa
interlocução-poema, onde “recortamos com cuidado as palavras”, para dizê-las a
duas vozes.
Ao mesmo tempo em que coletamos elementos para a criação do nosso discurso,
ao dar voz, ou seja, na oralidade, ocupamos / intervimos na paisagem, já que “a voz
é algo físico, provido de qualidades mensuráveis, concretas. Como são seu timbre,
seu volume. O trabalho de voz é, portanto, comparável a todo trabalho sobre a
matéria”, conforme afirmou Paul Zumthor (2005:120).
Naquele dia, nossas vozes sopraram, inventaram. As palavras passearam,
acionaram, construíram paisagens, atravessaram outros espaços-tempo, buscaram
outras línguas, gestos, evocaram nomes5 (de artistas, escritores, cineastas, pintura,
escolas artísticas, prédios arquitetônicos, insetos, plantas – memória cultural
brasileira e mundial) e retornaram à paisagem, especulando sobre o que se tinha ali,
como no diálogo: “- Qual a profundidade deste lago? - É pura superfície”.
Trabalhando a qualidade material da voz, vagueando pelo discurso, empregando
referências, compondo com os sons e os ruídos do lugar –, experimentamos,
tornamos visível para o outro, o que a mente, invisivelmente, ia desenhando, cientes

4

Tradução nossa do espanhol para o português
Alguns nomes presentes na gravação são: Monet, Manet, Boca do Inferno, Win Wenders, Rossolo, The
Brotherhoods, Pre-Rafaelitas, Flávio de Carvalho.

5

de que para isso, era preciso sentir atentamente o corpo, aguçar a percepção, estar
receptivo e ativo.
Depois das gravações, ainda, em nossa conversa caminhando pelo parque, vimos,
como em outros tempos, nossa performativa troca (interação, imersão, gesto)
carregada de nonsense que, segue aqui, guiada por Tristan Tzara
A aproximação foi inventada pelos impressionistas. (...) Tudo o que se olha
é falso (...). Também a experiência é resultado do acaso e das faculdades
individuais. (...) A simplicidade ativa. (...) Não procuramos NADA nós
afirmamos a VITALIDADE de cada instante a anti-filosofia das acrobacias
ESPONTANEAS. (...) Se cada qual disse o contrario é porque tem razão.
(TZARA, 2012:12-28)

A experiência de interlocução criando uma superfície sonora refletida na paisagem
com ecos dadaístas difere, bem sabemos, daquilo que é capturado pelos
dispositivos eletrônicos. O que vimos e trocamos, não é igual ao que gravamos em
vídeo e áudio, que resultou em arquivos à espera de nossas ideias de edição.
Talvez as diferenças entre o modo de captura dos dispositivos eletrônicos e as
experiências mesmas, tenham a ver com a observação de Santos (2006:39) sobre a
crescente artificialidade dos objetos e dos seus significados quando estes são
“extremamente dotados de intenção” e que os “sistemas de ações [estão]
igualmente imbuídos de artificialidade, cada vez mais tendentes a fins estranhos ao
lugar e a seus habitantes”6.
1.3. Ação a duas vozes
À noite, quando chegamos ao estúdio, escutamos os dois clipes de som com as
gravações contínuas das conversas e percebemos que num deles, as vozes haviam
ficado mais baixas do que os elementos da paisagem sonora – passos dos
transeuntes nas trilhas de areia do parque, ruídos de bicicleta, abrir e fechar do tripé
da câmera, conversas ao telefone, sinos, ruídos do trânsito, pássaros, vento, além
dos ruídos produzidos pelo equipamento.
Pensando em adensar um pouco nosso processo de jogo com palavras, decidimos
repetir nossas falas, escutando nossas vozes com fones de ouvido. Numa ação que
6

Trecho retirado do capitulo Qual Espaço? Contexto e concepções, pag. 75 da Dissertação de Mestrado em
Design Wearable<#>Home, a Vestimenta como Lugar de Marion Velasco Rolim (UAM-SP, 2009).

lembrava uma dublagem de nós mesmas – cada uma com sua escuta dos áudios
nos laptops e o gravador no centro da mesa, para captar tudo.
Repetir, estando atentas ao instante e assim, durante a escuta e a sucessiva fala. A
cada frase escutada, essa se repetia, porém como em outras vezes, subvertemos a
ordem, trocando as falas, antecipando ou atrasando o que seria dito. Isso nos
colocou em estado de alerta: “ter os ouvidos abertos”, como John Cage já sugerira,
décadas antes, pois acreditava que (...) cada repetição deve permitir uma
experiência do todo nova (CAGE, 2013:90).
Improvisamos novamente, nos surpreendemos e foi preciso apurar outra vez a
atenção nas falas que se sucediam. Ao ‘abrirmos os ouvidos’ e recitarmos o diálogo
surgido diante da paisagem não estávamos elaborando uma camada para substituir
a outra, estávamos, então, num jogo de reflexos e ecos que seria a base desta
segunda camada sonora. Uma camada que, assim como a primeira e as imagens
gravadas em vídeo, se abria para um outro nível do novo jogo que, de alguma
forma, acabaria por relacionar os três elementos.
1.4. A edição como Ponte
Com arquivos eletrônicos de imagens e sons, voltamos ao Brasil e separamos a
primeira etapa da edição. A cada uma de nós caberia a elaboração de uma das
formas: Tedesco editou as imagens e Velasco concebeu a edição da peça sonora. A
intenção era juntar as partes depois, jogando mais uma vez com o acaso,
eliminando a necessidade de estabelecer uma relação entre elas. Não seguir
qualquer padrão, já que imagens e sons vieram da mesma paisagem vivida e
construída em conjunto. As associações, nesse caso, existem a priori e mesmo se
não existissem, estariam sendo criadas novas conexões.
As relações entre os sons existem por si, a sua interpenetração é inevitável, sobre
isso escreveu John CAGE (2013:88) “sei muito bem que as coisas se interpenetram.
Mas penso que se interpenetram com maior riqueza e com maior complexidade
quando eu não estabeleço nenhuma relação”.
A proposição de Cage sobre a abertura das possibilidades de interpenetração entre
as partes (do som, mas poderíamos estender a qualquer outro trabalho de arte),

nada diz contra o fato de tais partes estarem em relação, uma vez que para haver
interpenetração é necessário a existência da relação, o que difere do ato de
estabelecer uma relação. Quando o artista estabelece uma relação entre as partes
de sua obra (sonora ou outra), ele determina qual é essa relação, e, inevitavelmente,
algo que em sua existência simplesmente existe, está dado como tal, torna-se fixo,
não mais podendo ser percebido em sua abertura.

Fig. 3. Still do vídeo A Ponte, 2015.

Sobre a edição das imagens - As imagens foram gravadas em diferentes resoluções,
resultando em arquivos com definições distintas. Observar cada uma e pensar nas
possibilidades que os arquivos ofereciam foi a primeira etapa. Ao importar os
arquivos para o programa de edição e investigar as possibilidades oferecidas pelas
ferramentas, encontrou-se a opção de inserir uma imagem dentro da outra, criando
assim uma cena dentro da outra e uma moldura dentro da outra, um detalhe da
paisagem dentro do outro. Durante o processo de edição de imagens não houve um
planejamento, os arquivos foram importados ao programa e ali, um gesto manual
gerava

uma

impressão

visual

que

sugeria

adequações

ou

não,

acaso,

serendipidade?
Uma busca parecida com a feita por Cage (2013:89), nas operações de troca que
“pressupõe[m] distribuições desiguais de elementos”, situação trazida pelo livro
chinês I Ching.

A sensação que a imagem vídeo editada por fim projeta é de duplas superfícies
refletidas, como um espelho na paisagem mostrando o outro lado da paisagem.
Na edição da peça sonora7 foram justapostos e colados os dois clipes de som das
gravações contínuas na paisagem em Berlim, para gerar um único documento e
manter o tempo real da interlocução performada. As vozes não receberam efeitos,
mas foi feita uma limpeza de ruídos que surpreendiam negativamente, como falhas
ruidosas no equipamento de gravação que entravam muito altas e ou se estendiam
na gravação, já outros ruídos foram bem vindos.
A esta base foi sobreposta aquela terceira gravação da nossa ação no estúdio. Essa
recebeu pequenos cortes para eliminar pancadas fortes e o som da manipulação de
objetos que criava texturas e conduzia o trabalho para outro lado. Seu volume foi
reduzido para, na mistura, criar uma espécie de som refletido (eco) e dimensionar o
espaço.
Camadas digitais interpenetram-se e encadeiam-se num quadro com múltiplos
ritmos, enquanto nossas vozes ecoam o entorno, da paisagem sonora emergida,
trama de ruídos, dados pelo microfone que recebem o vento e nossos movimentos.
Com esta composição das gravações ficou evidente aqueles atrasos e antecipações
das nossas falas, produzindo um efeito de delay orgânico – situação sutil que
desorienta a noção de espaço/tempo e, junto às imagens, cria uma atmosfera
fantástica.
O acaso foi praticado em todas as etapas do trabalho, pois como definia Cage
(2013:44), para haver acaso, “tem que haver vários acontecimentos que se
desenvolvam ao mesmo tempo, ou melhor, sucessivamente e sem nenhuma
relação. Se admitirmos este ponto de vista, saímos da repetição e da variação.
1.5 Juntando as partes ou atravessando A ponte (13’20’’)
Em fevereiro de 2015 fomos ao estúdio da empresa Pátio Vazio para juntar as
partes (vídeo e áudio) e finalizar a pós-produção do trabalho. A sequencia de
imagens com 3’54’’ e a banda sonora, por fim, com 13’16’’.
7

O tratamento de som e a montagem da peça sonora foram feitos por Kevin Agnes, na Patio Vazio - Produções
Cinematograficas, Artisticas e Culturais, em Porto Alegre, 2015.

Assistindo as imagens e ouvindo o áudio, cientes da diferença temporal entre
ambos, escolhemos simplesmente repetir por três vezes a sequencia de imagens
sobre a banda sonora aleatoriamente, sem escolher qual o ponto de contato, sem
determinar a posição, da relação entre os elementos, e sim aceitando as conexões
que essa relação nos apresentava.
Os enquadramentos de dois tipos - os no nível frontal mostram áreas verdes com
imagens de plantas; os em plongé refletem o céu e plantas n’água. Na tela vemos
ora três, ora quatro molduras recortadas uma dentro da outra, sem sugerir
profundidade, ao contrário a evidenciar a superfície. O que favorece essa certeza é
o fato de em muitas passagens a imagem com menor resolução estar na maior área
de visibilidade, exibindo os pixels e evidenciando a natureza digital da imagem
flutuante8.

Fig. 4. Still do vídeo A Ponte, 2015

O áudio inicia com um jogo sonoro sobre a palavra Rosengarten, numa dúvida
propulsora ao encadeamento de citações aleatórias com nomes da História da Arte
e da cultura e termina na observação sobre a superfície d’água.

8

Sobre isso ver o texto de Tedesco: Imagens Flutuantes e espaços públicos na obra de Klaus W.
Eisenlohr, Croma 6, Lisboa, 2015.

Considerações finais
A Ponte é o passeio no espaço da cidade numa tarde de verão. É estar na
paisagem, entrando em relação com o entorno; é a interlocução performada com o
lugar, sem ensaio, sem audiência, mas pública, de conversas espontâneas,
cantaroleios em estilo livre, num processo similar aos poemas-collage Dada, ao
acaso, para além da repetição e variação, conforme entendido por John Cage, que
aproveita o que se vê, o que se ouve para compor o discurso e a duas vozes,
marcar presença e ocupar o lugar.
É recitação e atenção ao jogo com o imprevisto, um novo processo, que depois é
desmontado na edição, reordenado, repetido, soando novo.
Assim, imagens, palavras e sons do entorno (paisagem sonora): passos, outras
vozes, sinos, trânsito, pássaros, câmera, manuseio dos equipamentos são pontes
que acessam outras paisagens, imateriais, atravessam outros espaço-tempo,
conectam línguas, memórias histórico-culturais e retornam à paisagem revelando o
que ali está.
A Ponte é videoperformance, mas tal como se apresenta, é movediça, “se
aproximando [o máximo que pode] do processo que é o mundo”, como defendeu
Cage (2013:91).
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Inscripción :
Ruta :

Obra
Arte de acción o performance / Proyecto expositivo o instalación (en interior)

Localization :
Fecha :

30/11/1999

Horario

“Juegar botellas de vidrio en el contenedor para el reciclaje es una acción cotidiana en las calles españolas. Al
combinar el sonido de un bajo eléctrico ampliﬁcado y una clarineta, la acción volvió Performance Sonoro y
también una transgresión. En el período en que la acción Instant Band, Pero esto no es Música se llevó a cabo
en el centro histórico de Valencia, entró en vigor en España, la Ley de Seguridad Pública, más conocida como
ley mordaza, que prohíbe algunos tipos de acción en el espacio público. Así, para hacer la acción en la calle, yo
debería haber sacado una licencia al Ayuntamiento de Valencia, pero ´I would prefer not to´”.
Me gustaría presentar este vídeo en Valencia, donde tuvo lugar la performance. El tema de la obra, explica mi
relación con la ciudad y la observación de susactividades diarias. La obra hace referencia al festival Las Fallas,
según la entendo yo, que, el gesto de jugar botellas, todos los días, en el contenedor de vidrio se crea
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según la entendo yo, que, el gesto de jugar botellas, todos los días, en el contenedor de vidrio se crea
pequenas Fallas o `fallas particulares´. Para la produción de la acción yo hice articulación con personas que
trabajan en restaurantes y otros establecimientos del centro de Valencia (EL TAP-enoteca, La

Cigrona-

restaurante, Porta dels Serrans-alimentación, LA KRIATURA-Bar de Siempre) para lograr un gran número de
botellas de vidrio (cien botellas al total) que fueran cargadas en dos maletas por las calles dEl
la

Calle

dÉl Ángel

Custodio

hasta la

Calle Corona,

donde recibí el apoyo dEl Solar

Corona,

Carmen

– desde

a través del productor

cultural Domingo Mestre y otras personasemblemáticas que trabajan en la región.
INSTANT BAND, pero esto no es Música es un performance sonoro (9´36) de Marion Velasco con la colaboración
de Seth Rossano (Toluca, México) al bajo y

Carlos

Llavata (Valencia, España) en la clarineta y un making of (2

´40).
La acción fue celebrada en la

Calle Corona,

El

Carmen

– centro histórico de Valencia, España, el 28 de julio de

2015, como parte de la investigación para Doctorado en Poéticas Visuales por el PPGAV – Instituto de Artes,
UFRGS, bajo la tutoria del Prof. Drs. José Avancini (IA/UFRGS) y Mario Ramiro (ECA/USP) en Brasil y Prof. Dr.
Miguel Molina Alarcón, en el Departamento de Escultura (Arte Sonoro) de la Facultad de Bellas Artes de San

Carlos,

UPV, en Valencia, España.

Estuve en Valencia, desde marzo hasta setiembre/2015, con beca BEX 9954/14-7, de la

CAPES

– Fundación del

Ministerio de Educación de Brasil.
Ficha Técnica:

Creación,

dirección, producción general y acción: Marion Velasco

Producción en la calle

Corona:

Domingo Mestre, Sergi (ampliﬁcador) y Paco El Alfarero (electricidad)

Imágenes: Marion Velasco y Verónica Hernández Menchara (Toluca, México)



Sonido: Miguel Molina Alarcón

Montaje videoperformance: Mauricio Rossini. Montaje making-of: Eduardo DallAgnol / Pátio Vazio Produções

Cinematográﬁcas,

Artísticas e

Culturais.

Porto Alegre/RS/Brasil.

Losvideos fueran hechos con las imágenes creadas en el día de la acción (capturas en iPad, móvil LG G2 y
Foxman action cam-FX3500), yaudio (captura con grabador de sonido Zoom H6).
[los videos serán enviados por wetransfer. Pensé en una proyección del video en una pared de las estrechas
calles medievales del centro de Valencia, en la escala humana, pero como no estoy en la ciudad para la
montaje, puede ser presentado en la pared o pantalla grande de una Galería]. Necessidades Técnicas: proyector
multimídia (cerca 2500/3000 lumines) y alta voces].
Muchas gracias.
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