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resumo Esta dissertação por projeto pretende desenvolver uma sistematização teórica,
centrada  em  praticas  processuais  em  artes  sonoras,  cruzando  conceitos
estéticos,  científicos  e  metodologias  de  investigação  em arte  e  tecnologia.
Promovendo novas analises epistemológicas no entendimento do “Noise” e do
conceito  emergente  de  “Glitch”  como  medias  autónomos.  Procura  sua
historicidade  nas  práticas  e  metodologias  centradas  na  música  das
vanguardas do séc. XX. Impulsionadoras de novos paradigmas artísticos nas
artes sonoras e práticas interdisciplinares na Newmedia art e na confluência da
arte  com a  tecnologia.  Analisando também a influencia  e  disseminação de
conceitos  provenientes  da ciência:  Indeterminismo,  caos e comportamentos
não limiares. Como estas extrapolações cientifica, geraram a base, para novas
abordagens filosóficas,  tecnológicas,  discursivas,  simbólicas  e  artísticas,  no
desenvolvimento  do  conceito  de  Pós-digital.  Onde  se  equacionam  novos
entendimentos sobre, tecnologia, máquina e media, com recurso a uma nova
significância  metafisica.  A  soma  destas  reflexões  é  acompanhada  por
desenvolvimento de processo, projetos artísticos e tecnologias.



keywords Post-digital, Sound art, Tecnology, Science, Noise

abstract This dissertation project aims to develop a theoretical systematization, based in
research methodologies relating art  and technology,  focusing on procedural
practices  in  sound  arts  and  crossing  concepts  of  aesthetic  and  science.  It
promotes new epistemological  analysis  of  Noise and Glitch as independent
medias, understood as emerging concepts. It investigates a history of practices
and methodologies, centered on 20th century avant-garde music. It is also a
search  for  new  artistic  paradigms  in  sound  arts  and  interdisciplinary  art
practices  within  Newmedia  art,  with  a  focus  on  the  confluence  of  art  and
technology.  Analyzing  the  influence  and  dissemination  of  concepts  from
science to art: indeterminism, chaos and entropy behaviors. Exposing scientific
extrapolations that  generated the basis  for new philosophical,  technological,
discursive, symbolic and artistic approaches to the theoretical conceptualization
of  the  Post-Digital.  Equating new understandings  from technology,  machine
and  media,  applying  a  new  metaphysical  signification.  The  sum  of  this
investigation  is  accompanied  by  descriptions  of  the  artistic  processes  and
technology developments.
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Introdução

The variety of noises is infinite. If today, when we have perhaps a thousand different machines, we can
distinguish a thousand different noises, tomorrow, as new machines multiply, we will be able to

distinguish ten, twenty, or thirty thousand different noises, not merely in a simply imitative way, but to
combine them according to our imagination.

--- Russolo, L. 1987. L’ Arte Dei Rumori. New York: Pendragon Press. (1913)

Este  documento  é  resultante  da  investigação  desenvolvida  no  contexto  da
dissertação do Mestrado em Criação Artística Contemporânea, apresenta-se como um
relatório  comentado  dos  projetos  e  suas  ligações  conceptuais  com  a  investigação
desenvolvida.  Comporta  desta  forma  uma  investigação  prática  com  base  em
metodologias processuais  na elaboração dos projetos que sendo comentados servem de
mediação  entre  investigação  prática  e  teórica.  Em anexo,  é  incluído  um DVD com
vídeos  das  performances  e  experimentações  desenvolvidas  de  cada  projeto.  Esta
investigação procura promover um entendimento das práticas associadas a Sound art1 e
New Media Art2 abordadas em comunicação com elementos sobre Noise e Glitch3 como
significantes  na  produção  artística  contemporânea.  Explorando  relações
multidisciplinares  entre  arte  ciência  e  tecnologia  numa  perspetivava  Pós-Digital.  

Centrando a problemática numa sociedade mediada tecnologicamente e onde o
excesso de informação, visual, sonora e linguística irrompe constantemente em fluxos,
influenciada pelas tecnologias dos media e suas novas formas de difusão de artefactos
audiovisuais  sobre  a  realidade  física  como  na  world  web.  Afigura-se  pertinente
compreender e refletir sobre este excesso de informação com base no Noise, Glitch e o
conceito Pós-digital mediados pela tecnologia e sua utilização na arte numa perspetiva
crítica,  e como essas transformações  foram geradoras de novas práticas artísticas  na
contemporaneidade recorrendo a conceitos de indeterminismo e caos provenientes de
uma interpretação do imaginário cientifico, no que respeita à utilização dos New Media
Art e Sound Art. Compreende a utilização de novas tecnologias e dimensão conceptuais

1Tate glossary definition for sound art: "Art about sound, using sound both as its medium and as its 

subject". http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/s/sound-art, Acedido em 4 Agosto 

2014

2Tate glossary definition for new media: "A term used to describe the sophisticated new technologies that 

have become available to artists since the late 1980s that can enable the digital production and 
distribution of art." http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/n/new-media, Acedido em 4 
Agosto 2014

3O termo Glitch será abordado nesta dissertação como um conceito em contacto com outros significados
como erro, perturbação, irregularidade, desarranjo ou mau funcionamento de um media, tecnologia ou
evento.  Além da  sua  designação  nos  dicionários  ingleses:  “A sudden  instance  of  malfunctioning  or
irregularity in an electronic system ore a change in the rotation rate of a pulsar. 
glitch.” Dictionary.com. Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition. 
HarperCollins Publishers. http://dictionary.reference.com/browse/glitch. Acedido em 4 Agosto 2014

1

http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/s/sound-art
http://dictionary.reference.com/browse/glitch
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/n/new-media


no  entendimento  da  produção  artística  como  um sistema  entrópico  onde  o  erro  ou
disfunção é geradora de conteúdos e metodologias processuais.

Entenda-se por New Media Art um termo que emerge nos anos 90 e tem como
objetivo referenciar  um conjunto de trabalhos que vão desde instalações  multimédia
interativas, ambientes de realidade virtual, webart e artes sonoras. Trabalhos estes que
eram desenvolvidos  com recurso  a  tecnologias  digitais  num cruzamento  de  práticas
conceptuais  e  meios  tecnológicos.  A  New Media  Art  encontra  ligações  com outras
denominações,  como,  por  exemplo,  Artes  Digitais,  Arte  de  Computador,  Arte
Multimédia e Arte Interativa e, por conseguinte, com as Artes Sonoras.

Definimos a New Media Art como uma subdivisão de duas categorias maiores:
A arte e Tecnologia e a media arte. “Deste modo entenda-se Arte e Tecnologia como
referente às práticas, como a arte eletrónica,  a arte robótica e a arte genética,  que
envolvem tecnologias novas mas que não se relacionam necessariamente com os media.
” (Tribe, 2007:7) A media art ou a arte da utilização dos media inclui a vídeoarte e “a
arte da transmissão”, (Tribe, 2007:7) onde podemos enquadrar o radio, web, TV e as
artes  sonoras  como  dispositivos  da  sociedade  dos  media  assim  como  os  vídeos
experimentais e todas as formas que incorporem e se fundamentem na utilização das
tecnologias  dos  media  e  no  seu  cruzamento  disciplinar  e  conceptual  de  técnicas  e
conceitos. A tecnologia é fundamental para uma abordagem de múltiplas articulações
disciplinares, seja pela utilização da tecnologia seja pela sua performatividade.

Neste  contexto,  onde o  som é  manipulado  enquanto  media  autónomo dando
origem a formulações conceptuais sobre práticas e estética pós-digital, procura-se uma
historicidade  para  a  problemática  da  estética  Glitch associada  ao  som  ou  como
metodologia num cruzamento disciplinar e de significância. 

A  consolidação  da  pesquisa  efetuada  proveniente  dos  diferentes  projetos
desenvolvidos,  reflete as articulação entre os processos de produção das obras e a sua
consecutiva reflexão e metodologias de investigação, que foram fundamentais para o
desenvolvimento  desta  dissertação.  É  essencial  compreendendo  como  é  que  estes
fatores  são  imprescindíveis  para  o  entendimento  da  minha  investigação  artística
centrada na performance, arte e tecnologia numa abordagem multidisciplinar utilizando
o som como media na conceção de projetos e desenvolvimento de tecnologias cruzando
reflexões sobre engenharia reversível, circuitbending e pensamento filosófico.

Os projetos desenvolvidos foram:  (USC): Unpredictable system and collapse,
404///+E&lt;ratic8, Trashology  e Onto(M)etA>.

Unpredictable  system  and  collapse  é  uma  software desenvolvido  para  ser
utilizado em contexto de performance, que permite a interação entre áudio e vídeo num
só aplicativo. Explora a relação formal do ambiente de trabalho e suas configurações
como possibilidades funcional e formal na construção de uma relação audiovisual direta
no  momento  performativo.  Este  software é  a  base  visual  da  performance  à  qual  o
publico tem acesso no momento da performance, gerando-se desta forma uma mediação
entre  ambiente  de  trabalho,  performatividade  e  resultado  visual  da  interação  por
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processo  de  acumulação,  sincronismo  e  manipulação  sonora  com  recurso  tanto  ao
software como a  hardware utilizado na improvisação. Este software também pode ser
utilizado em situação de instalação. O projeto  404///+E&lt;ratic8  é uma conjunto de
software dedicados  a  exploração  do  Noise e  a  fenómenos  de  feedback  e  distorção
sonora,  permitindo  novas  explorações  sonoras  e  possibilidades  performativas  na
construção de performances orientadas para o objeto e manipulação das suas vibrações. 

O  projeto   Onto(M)etA>  explora  a  relação  e  interação  entre  movimentos  e
reflexos irrefletidos do corpo como o movimento do olho e transforma esses valores em
resultados sonoros e visuais. Este projeto foi desenvolvido como o objetivo de construir
um  hyper-instrumento4 recorrendo unicamente a  software opensource e a métodos de
engenharia reversa na construção do interface. A performance  Trashology,  constrói-se
com o recurso a três instrumentos,  hyper-hardware concebidos para a sua construção
com  recurso  à  utilização  de  um  outro  hyper-instrumento  que  foi  desenvolvido  no
decorrer do mestrado o (D.A.s) Death Amplitude Synchronization. Um dos instrumentos
desenvolvidos  foi  o  Junksynth  que  funciona  como  um  sintetizador  mono,
caracterizando-se  por  gerar  sequências  rítmicas  que  podem  ser  manipuladas  com
recurso  a  sensores  que  reagem  a  luminosidade  e  ao  gesto,  alterando  o  pitch  do
instrumento.  Outro dos instrumentos é o  Amplitude death: Chaotic Buffer Delay  que
funciona como um delay efetuando repetições do som introduzido e gerando variações
com recurso  a  sensores  de  luminosidade  sensíveis  a  luz  e  ao  gesto.  O instrumento
Trashology VGA é uma sintetizador áudio visual construido a partir de um chip de 8
bits. 

No  desenvolvimento  desta  investigação  foi  desenvolvido  e  apresentado  um
paper intitulado, Noise como media / media como Glitch: Caos e erro como formulação
estética  nas artes sonoras em Avanca /  Cinema 2014, Conferência  Internacional  de
Cinema - Arte, Tecnologia, Comunicação. E um comunicação intitulada,  Noise como
media  nas  artes  sonoras integrada  no  simpósio,  Dispositivos  na  Prática  Artística
Contemporânea  organizado  pelo  grupo  de  investigação,  Grupo  de  Arte  e  Estudos
Críticos do CEAA. O projeto  (Usc) desenvolvido no âmbito do mestrado também foi
selecionado no,  International Festival of Creativity,  Innovation & Digital Culture de
Espanha na categoria de software art. Sendo também apresentado em contexto de live
performance  no  PNEM  Sound  Art  Festival na,  Holanda.  Podemos  ainda  referir  a
participação no,  IP2014: The Invisible Places symposium em Viseu, Portugal,  Sweet
Thunder: SFCMP Festival of Electro-Acoustic Music, Sweet Thunder Listening Room,
São Francisco e Rádio antena 2 e Miso Musica, pela promoção da minha obra (usc) no
programa Arte eletroacústica. E ainda a colaboração efetuada com  Siegmar Frickes
para  o seu projecto Pharmakustik, álbum Particle Tracking no desenvolvimento de um
software para gerar micro sons.

4"The  hyperinstrument  project  was  started  in  1986  with  the  goal  of  designing  expanded  musical
instruments,  using  technology  to  give  extra  power  and  finesse  to  virtuosic  performers.  Such
hyperinstruments were designed to augment guitars and keyboards,  percussion and strings, and even
conducting." http://opera.media.mit.edu/projects/hyperinstruments.html. Acedido em 4 Agosto 2014

3
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Metodologia e investigação

Tendo  como  finalidade  as  questões  de  ordem  e  metodologia,  dividi  esta
investigação em quatro capítulos que procuram um aprofundamento da minha prática
artística  e  exploração  conceptual  associada  ao  conceito  de  Noise,  Glitch nas  artes
sonoras em cruzamento com o conceito de pós-digital.

Capitulo  I  consiste  numa  exploração  conceptual  e  histórica  centrada  no
cruzamentos entre arte, ciência e filosofia relevantes para as vanguardas do século XX
provenientes da música experimental,  que potencializaram novos paradigmas para as
artes sonoras e a  New media Art, centrados na exploração do  Noise,  Glitch e do som
enquanto  media  autónomo,  suas  consequentes  reflexões  e  formulações  conceptuais
sobre  erro,  indeterminismo  e  caos,  associadas  às  práticas  e  metodologias  artísticas
contemporâneas.

Capitulo II apresenta-se um conjunto de reflexões, dados históricos e técnicas,
que contribuíram para o desenvolvimento das metodologias e práticas artísticas onde
fenómenos  de  indeterminismo   são  a  base  fundamental  do  seu  desenvolvimento  e
método. Alarga-se a discussão a novos paradigmas de instabilidade, transitoriedade e
funcionamento  nos  dispositivos  artísticos  ou  práticas  performativas  associados  à
exploração do tempo como fenómeno, centrando-se em dispositivos tecnológicos e na
técnica  como  paradigma  e  reflexão  filosófica  de  conceitos  como:  CircuitBending,
Datamoshing e Databending.

Capitulo III explora uma reflexão conceptual e estética apresentada com recurso
a uma visão centrada na máquina e no código, recorrendo à estética informacional e
cibernética, e como essa influencia de conceitos se relacionam com o método Glitch e
se manifestam nas práticas das artes sonoras e na New media Art em propostas artísticas
Intermedia ou multidisciplinares onde se diluem géneros e correntes.

Capitulo IV apresenta as experimentações com base nos projetos desenvolvidos,
servem  como  enquadramento  técnico,  artístico,  filosófico  e  formal  dos  conceitos
explorados anteriormente  e  sua fundamentação.  Caracteriza-se por  projetos apoiados
por relatório onde se concilia uma fazer filosófico com recurso a explorações técnicas,
artísticas e tecnológicas  elaboradas em contexto de projeto.
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Capítulo 1: Exploração conceptual da disfuncionalidade na arte, ciência e filosofia 

1.1  Glitch:  Estética  da  falha,  o  indeterminismo  como  metodologia  de  reflexão
multidisciplinar

This "accident" is provoking a reversal of values. In my view, this is positive: the accident reveals
something important we would not otherwise know how to perceive.

—Virilio, Paul and Lotringer, Sylvère. The Accident of Art. Semiotext(e) / Foreign Agent. (2005)

Gostaria de iniciar esta abordagem classificando o Glitch, dividindo-o em duas
categorias, o puro e o simulado: “Pure Glitch” e “Glitch-alike”. (Moradi, 2004: 10) 

     O  Glitch puro é  resultante  de mau funcionamento  de dispositivos,  códigos  ou
artefactos  que  geram erros  ou  saem do  seu  programa  funcional.  Numa  abordagem
teórica  e  mais  científica,  “glitch  is  assumed  to  be the  unexpected  result  of  a
malfunction.”  Este  termo  foi  enunciado  primeiramente  por  John Glenn.  “The word
glitch was first recorded in English in 1962, during the American space programmer,
namely in the writings of John Glenn where it was used to “describe the problems”
they were having. Glenn then gives the technical sense of the word the astronauts had
adopted” (Moradi,2004:10). Este termo vem mencionado nos dicionários Ingleses como
“sudden instance of malfunctioning or irregularity in an electronic system” e tem vindo
a ser utilizado de forma genérica como expressão de situações em que ocorrem erros ou
infuncionalidades dentro de um sistema, revelando a sua entropia de forma oculta ou
reveladora  de  desconhecimento,  desordem  ou  falta  de  controlo.  Em  2002,  a
Motherboard em parceria com o BEK (Bergen Center for Electronic Art) organizou na
Noruega, em Oslo, um festival e simpósio denominado de GLITCH. Relativo ao tema
do  Glitch de  onde  podemos  extrair  mais  uma  designação  do  termo:  “Glitch”  is  a
commonplace expression in computer and networks terminology, meaning to slip, slide,
an irregularity, a malfunction or a "little electrical error"5. (Motherboard, 2002) 
       O Glitch simulado consiste em gerar, por meio informático ou outros dispositivos
tecnológicos,  efeitos  visuais  ou  sonoros  relacionados  com a  emergência  do  Glitch.
Envolve,  desta  maneira,  uma programação  de  um conjunto  de  ações,  ambientes  ou
eventos por mediação tecnológica digital ou analógica que possivelmente efetuarão uma
simulação do evento. Procura-se, assim, introduzir  processos reveladores de erros na
máquina  ou  sistema,  de  forma  programática  e  reveladora,  “Glitch-alikes are  a
collection of digital artefacts that resemble visual aspects of real glitches found in their
original habitat.“ (Moradi, 2004:10). A distinção destes dois tipos de métodos para a
formalização e entendimento da prática do  Glitch parece-me importante de demarcar
para que se compreenda a sua relação, tanto formal como filosófica, no desvendar de
conceitos associados ao erro, disfunção, caos e entropia como metodologias envolvidas
no processo artístico.
        Alargando a discussão à autonomia do media som ou sua ligação com conceitos
das  Artes  Sonoras  e  NewMedia  Art,  sobre  os  requisitos  conceptuais  anunciados
anteriormente, interliga-se relações que potenciaram o seu surgimento. Entenda-se por

5www.liveart.org/motherboard/glitch/. Acedido em 4 Agosto 2014
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media som, segundo a definição nos dicionários  Houaiss,  “Uma vibração mecânica
transmitidas num meio elástico,  sólido ou gasoso como uma frequência aproximada
entre (20 e 20.000 hertz) ”, capaz de ser detetada pelos órgãos humanos e ouvida. Ou
outra  qualquer  combinação  de  frequências  não  regulares,  abordada  na  sua
especificidade enquanto manifestação mecânica, tendo em conta as suas características
físicas e metafisicas. 

A produção artística contemporânea assente no som enquanto media sofre um
conjunto  de  contaminações,  apoderando-se  de  conceitos  da  teoria  do  caos  (Gleick,
1987),  de  uma  forma  simbólica,  com  vista  à  construção  de  uma  nova  abordagem
conceptual em práticas e metodológicas assentes em instabilidade e não linearidade.  

Gostaria de introduzir  um exemplo referente a esse conceito que serve como
exemplo para as práticas e metodologias artísticas influenciadas pelos comportamentos
não lineares. 

“Even when a dynamical system's long-term behaviour is not chaotic, chaos can appear at the
boundary between one kind of steady behaviour and another. Often a dynamical system has more than
one equilibrium state, like a pendulum that can come to a halt at either of two magnets pacled at its
base. Each equilibrium is an attractor, and the boundary between two attractors can be complicated
but smooth. Or the boundary can be complicated but not smooth. The highly fractal interspersing of
white and black is a phase-space diagram of a pendulum. The system is sure to reach one of two
possible steady states. For some starting conditions, the outcome is quite predictable - black is black
and white is white. But near the boundary, prediction becomes impossible.” (Gleick, 1987: 235)

Entenda-se  por  caos   como  mencionado  nos  dicionários  Português  Houaiss:
“Referente à indistinção ou desarranjo; perturbação ou transtorno”. A teoria do caos
estuda o comportamento aleatório e imprevisível dos sistemas, mostrando uma faceta
em que podem ocorrer irregularidades na uniformidade da natureza como um todo. Isto
ocorre a partir de pequenas alterações que aparentemente nada têm a ver com o evento
futuro, alterando toda uma previsão física dita precisa.

Estes conceitos relacionam-se com o método e estética Glitch pela abordagem de
irregularidades e alterações dos dispositivos: máquinas, código ou evento. 

Como apoio a  clarificação desta  relação entre  imprevisibilidade,  erro,  caos e
Glitch na produção contemporânea e acreditando que o conhecimento é uma articulação
entre  vários  domínios  do  saber  gostaria  de  introduzir  diferentes  perspetivavas  do
entendimento  do caos  enquanto elemento  de reflexão cientifica  e  filosófica  (Gleick,
1987:306).

The complicated, aperiodic, attracting orbits of certain (usually low-dimensional) dynamical systems.
Philip Holmes - mathematician

A rapidly expanding field of research to which mathematicians, physicists, hydrodynamicists,
ecologists and many others have all made important contributions. And: A newly recognized and

ubiquitous class of natural phenomena.
Hao Bai-Lin, physicist

Apparently random recurrent behaviour in a simple deterministic (clockwork-like) system.
H. Bruce Stewart, applied mathematician

The irregular, unpredictable behaviour of deterministic, nonlinear dynamical systems.
Roderick V. Jensen, theoretical physicist
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          As teorias do caos e o conceito de desconstrução enunciados por Jacques Derrida,
em  1967  no  seu  livro  Gramatologia,  geraram  influência  e  novas  abordagens  não
lineares na produção, conceptualização e receção das obras, por exemplo explorando
conceitos de recombinação, desconstrução e deslocação: “Desconstruir é de certo modo
resistir à tirania do Um, do logos, da metafísica (ocidental) na própria língua em que é
enunciada,  com  a  ajuda  do  próprio  material  deslocado,  movido  com  fins  de
reconstruções cambiantes” (Derrida&Roudinesco, 2004:9). Esta abordagem propõe não
linearidade do pensamento e uma constante abordagem questionadora de novos planos
metafísicos,  como se  a  linguagem não fosse o  instrumento  onde toda  a  verdade se
inscreve  e  fundamenta.  A  linguagem  é  também  um limite  e  uma  circunstância  da
própria existência e seus limites.  O método da desconstrução “é mostrar que ela não é
natural e nem inevitável mas uma construção, produzida por discursos que se apoiam
nela, e mostrar que ela é uma construção num trabalho de desconstrução que busca
desmantelá-la  e  reinscrevê-la  -  isto  é,  não destruí-la  mas  dar-lhe  uma estrutura  e
funcionamento  diferentes”  (Culler,1999:122).  Estes  conceitos  de  instabilidade  e
reinvenção  na  procura  de  novas  estruturas  funcionais  são  fundamentais  para  a
compreensão das práticas associadas ao Glitch que é um estilo de produção e reflexão
estética e artística com ligações à imagem e ao som digital e analógico, que surgiu em
meados da década de 1990. Descrito como um género que adere a uma "estética da
falha" (Cascone, 2002: 24:4), onde o uso deliberado de falhas, erros e disfunções do
media de áudio, imagem, artefactos e dispositivos são tomados em consideração por
manipulação de código ou exploração funcional do media e dispositivos. O compositor
e teórico Kim Cascone classifica a falha como um subgénero de música eletrónica. E
utiliza o termo pós-digital para descrever a estética da falha. 

         “While technological failure is often controlled and suppressed (...)- most audio tools can zoom
in on the errors,  allowing composers to make them the focus of  their  work. Indeed,  ‘failure'  has
become a prominent aesthetic in many of the arts in the late 20th century, reminding us that our
control of technology is an illusion. New techniques are often discovered by accident or by the failure
of an intended technique or experiment.” (Cascone, 2002: 24:4)

Entenda-se por Pós-digital uma reflexão assente na utilização e contextualização
da tecnologia no contexto social e vivencial dos indivíduos. Uma sinestesia tecnológica
que potencia  novas  abordagens  e  reflexões  sobre  a  tecnologia  e  sua  dimensão,  não
somente funcional, técnica ou operativa, mas também filosófica e evocativa de novos
conceitos  sobre  funcionalidade  e  operatividade,  relacionando-se,  assim,  com  uma
abertura a problemáticas de instabilidade e entropia na produção dos seus artefactos. 

“Post-digital'  because  the  revolutionary  period  of  the  digital  information  age  has  surely
passed... The ‘post-digital' aesthetic was developed in part as a result of the immersive experience of
working in  environments  suffused  with  digital  technology:  computer  fans  whirring,  laser  printers
churning out documents, the signification of user-interfaces, and the muffled noise of hard drives. But
more specifically, it is from the ‘failure' of digital technology that this new work has emerged: glitches,
bugs,  application  errors,  are  the  raw  materials  composers  seek  to  incorporate  into  their
music.”(Cascone, 2002: 24:4)

Deste  modo,  o  ambiente  social  e  a  tecnologia  exercem  forças  de  tensão  e
influência,  como um fluxo de ação e ruído informativo sobre a produção artística e
conceptual. O caos serve de modelo para uma abordagem que reflete a condição pós-
moderna, uma forma de rutura e reflexão sobre a contemporaneidade, revelando a sua
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anatomia  interna,  e  como  a  arte,  ciência  e  filosofia  contribuíram  para  o
desmantelamento de um mundo assente na lógica e num espaço social cada vez mais
regulado e supra performativo (Lyotard,1979). Como menciona Jean-François Lyotard,
há  mais  de  30 anos  “lógica  de máxima performance”:  É uma ideologia  cibernética
conduzida pelo sonho de um mundo livre de erros e de eficácia a 100%, com precisão e
previsibilidade (Lyotard, 1984:24).

Um mundo que se constrói para afastar o erro,  Noise e  Glitch, esquece que o
erro tem um papel fundamental na compreensão dos sistemas. “Error reveals not only a
system’s failure, but also its operational logic”.(Nunes, 2012: 03) 

        O erro ou a falha – ou, se quisermos, o  Glitch  - perante o sistema regular da
sociedade atual pode servir  como uma contra-lógica ou fuga do sistema da máxima
performatividade das meta-narrativas, ampliando a exploração de uma nova poética de
micro-narrativas,  sendo  um  elemento  nómada  para  além  da  linguagem,  lógica  e
comunicação. Tem o potencial de revelar as vicissitudes internas do seu funcionamento
que aspira a eficiência. O erro ou a falha são uma nova forma de “accident” (Virilio,
2005: 34), mediação entre o real e o virtual.  David Bates apresenta o erro como uma
tensão  latente  que  anuncia  uma  aberração  num elemento  predominante.  “There  is,
etymologically, an ambivalence at the heart of error, a tension, that is, between merely
aimless wandering and a more specific aberration from some path.” (Bates,2002:20).
Esta tensão é geradora de dualidade entre a verdade e a imaginação, como um estado de
liberdade absoluta onde a imaginação vagueia  “a vagabondage of the imagination, of
the mind that is not subject to any rule.” (Ibid.)

           Deleuze apresenta a noção de “vacúolo” (pequeno saco protegido por membrana,
no  citoplasma  de  uma  célula),  “de  não  comunicação”  (Deleuze,1995:178).  Este
conceito  de  não  comunicação  onde  a  noção  de  controlo  está  inerente  à  ideia  de
informação, controlo e tecnologia. Um conceito de tecnologia e controlo aplicado às
sociedades  atuais.  O  autor  elabora  também  uma  reflexão  sobre  o  erro,  no  livro
Diferença e Repetição  (1968). Na sua argumentação, o erro situa-se na “diferença e
repetição” e toma como argumentação o pensamento: Nos pensamentos o erro marca
um  distanciamento  da  razão  e  anuncia  precisão  do  pensamento  e  seus  conceitos
elaborados numa distância para com o mundo. Essa distância é também uma reflexão
sobre as condicionantes da existência ou de uma determinada prática artística exposta a
condicionantes como o erro, repetição ou descontinuidade, “A regra de descontinuidade
ou de instantaneidade na repetição é assim formulada: um não aparece sem que o
outro tenha desaparecido. Assim, o estado da matéria como  “mens” momentânea. ”
(Deleuze,1995:75).  Esta visão está comprometida com uma problematização sobre o
instantâneo  ou  algo  que  emerge  e  se  manifesta  de  forma  momentânea  Um  gesto
performativo ou uma disfunção digital ou analógica, programada ou não, que só pode
ser  entendida  pelo  espírito  humano  nos  contornos  da  sua  existência  percetiva,
reveladora de entropia e caos. “Mas como seria possível dizer "o segundo", "o terceiro"
e "é o mesmo", visto que a repetição se desfaz à medida que se faz? Ela não tem em si.
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Em compensação, ela muda algo no espírito que a contempla. ” (Deleuze, 1995:75).      
Nas práticas artísticas associadas às Artes Sonoras e a  New Media Art, que se

fundamentam na utilização do tempo como fenómeno, em que se inscreve este conceito
de repetição, como elemento mutável de construção e desconstrução, é de importante
relevância compreender as suas implicações em relação com o conceito de repetição.  

Deste  modo,  é  visceral  no  entendimento  e  fundamentação  conceptual  das
manifestações artísticas associadas a utilização do tempo, enquanto elemento abstrato e
de transformação. Coloca-se sobre o espetador e sua cognição ou imaginação sobre os
elementos ou fenómenos, a responsabilidade de construir um sentido. Ou uma tomada
de consciência sobre o original ou génese da manifestação, que é a articulação entre o
sujeito e o objeto num espaço onde o tempo se funde, passado, presente e futuro. Aí
somente  reside  a  essência  da  modificação e  a  experiência  num espaço ambíguo  da
imaginação entre estes vetores conceptuais.

        O paradoxo da repetição necessita do erro para poder ter uma base de comparação
sobre uma regra especifica de comportamento.  Desta forma,  “não se pode falar em
repetição a não ser pela diferença ou mudança que ela introduz no espírito  que a
contempla”.  (Deleuze,1995:75)  Interessa-nos  a  forma  como  estas  transformações
geraram uma contra-cultura ao paradigma dominante, onde a arte do ruído, disfunção e
erro ou estética da disfuncionalidade, também se poderia postular como um programa
revolucionário,  questionador  e  transformador  de  uma  sociedade  assente  na  lógica,
funcionalidade  e  regularização.  Isto  é,  uma  cultura  que  somente  gera  mímesis,  não
considerando estados mais primários e irracionais de consciência. Hall Foster menciona
no seu ensaio sobre o conceito de anti-estética: “the avant-garde sought to transcend
representation in favor of presence and immediacy; it proclaimed the autonomy of the
signifier,  its  liberation  from  the  "tyranny  of  the  signified";  postmodernists  instead
expose the tyranny of the signifier, the violence of its law.”(Foster, 1983:59) O conceito
de  imediatismo  contra  a  tirania  do  significado  revela-se  um  argumento  pertinente
quando articulado com práticas envoltas em casualidades e transformação temporal, seja
pela  utilização  da  tecnologia  explorando  a  sua  rutura,  destruição  ou  revelação  de
singularidade no seu plano funcional. Entenda-se a singularidade neste contexto como
um estado de emergência desfasado de um espaço/tempo onde as leis da física não se
aplicam e onde a curvatura do espaço se torna infinita. Esta designação de singularidade
provém da cosmologia e podemos encontrar a sua definição nos dicionários: “região do
espaço-tempo na qual as conhecidas leis da física cessam de vigorar e a curvatura do
espaço se torna infinita” (Houaiss, 2003). Este conceito serve como abstração para a
ampliação  de  conceitos  derivativos  de  funcionamento  geral  das  máquinas  e  seus
comportamentos  não  funcionais  geradores  de  ruídos:  Noise,  Glitch e  desvios.  

Envia-nos  para  um  espaço  onde  o  imprevisível  acontece  e  onde  novas
explorações são geradas sob o signo das metafisicas ocultas que destituem as regras,
lógicas e repetições numa perspetiva de Deleuze. 
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Entenda-se ruído, Glitch, falha e erro como um vacuole de incomunicabilidade.
Objetiva-se,  desta  maneira,  uma  imagem  mais  complexa  do  entendimento  destes
elementos  como  o  vacuole  que  reorganiza  e  destrói  os  caminhos  do  controlo  e
comunicação,  abrindo-se  à  construção  de  um  espaço  de  paradoxo.  Especifica  uma
produção artística que se distancia de uma hermenêutica de significados e significantes,
aproximando-se da incomunicabilidade do zero ou void.

        O erro marca um distanciamento da razão e anuncia precisão do pensamento,
permitindo manifestações de liberdade e autonomia do subconsciente enquanto parte
ativa nos processos inerentes ao exercício da ação humana.

     Desta  modo,  podemos  entender  a  produção  artística  pós-moderna  como  um
caleidoscópio de múltiplas  relações e contaminações,  incidindo na tecnologia,  arte e
ciência, como um sistema aberto de relações, capazes de gerar resultados inesperados.

O  século  XX  foi  marcado  por  uma  mudança  radical  na  forma  como  os
indivíduos  compreendiam  e  reconfiguravam  o  mundo  à  sua  volta.  A  maior
transformação deve-se à  nova apreensão do mundo material.  Nomeadamente  com o
trabalho de Einstein sobre a teoria da relatividade que propunha em 1905 desconstruir
as velhas ideias de Newton do espaço/tempo absoluto: “Events that one observer saw as
simultaneous might seem to another to happen in sequence, one after the other. A third
observer  might  see  that  sequence  reversed.”  (Lindley,  2007:5).  Estes  conceitos
introduziram  uma  influência  tanto  nas  vanguardas  artísticas  como  no  pensamento
contemporâneo,  efetuando  um cruzamento  com  diferentes  áreas  do  conhecimento.  

Outro  conceito  importante  foi  o  princípio  de  incerteza  de  Heinsenberg,
mencionando o autor que “The observer changes the thing observed” (Lindley, 2007:7).

Esta  condição  vem  abrir  novas  abordagens  conceptuais  sobre  o  mundo,  a
realidade e os fenómenos observados “The act of observation determines what is and
isn’t observed”.  (Lindley, 2007:7), colocando o observador e a sua perceção como o
elemento que organiza e fundamenta a realidade. Igualmente, os primeiros estudos de
Poincaré sobre sistemas dinâmicos não lineares, caos e complexidade despoletam novas
abordagens conceptuais na comunidade científica, para o entendimento de dimensões
sobre um mundo impercetível fora das leis de Newton, baseadas nas causas e efeitos
influenciando artistas, filósofos e suas considerações sobre a realidade.

Como Michael Patrick Gillespie menciona:

“Joyce and Einstein, because of their monumental achievements in their respective fields of
art and science, offer prime examples of what can be accomplished by individuals capable of adopting
logical systems that develop beyond traditional Newtonian or Cartesian thinking. As we come to an
understanding of how these men, and others using similar methods, formulate and then articulate
their views of the world, we approach a clearer sense of how to overcome the limitations imposed by
traditional habits of thought and expression.” (Gillespie, 2003:15)

O surgir desta nova abordagem influenciou experimentações estéticas e artísticas
sobre um conjunto diversificado de práticas, atravessando toda a sociedade, quanto aos
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modos de relativizar, reestruturar, codificar e descodificar a realidade. Abre a discussão
a uma perspetiva mais instável e metafisica sobre o cosmos, onde o erro poderia emergir
como uma dualidade constante e essencial para a experiência humana. Numa perspetiva
matemática e da sua exploração filosófica sobre o erro, podemos encontrar referências
no trabalho desenvolvido por Charles Sanders Peirce que, centrando-se numa ideia de
verdade absoluta, efetua explorações em que tenta encontrar uma lógica de verdade na
comunidade  de  investigadores  que,  na  sua  ótica,  poderia  dar  uma  visão  parcial  da
verdade. Em 1870, Peirce na sua investigação construiu uma teoria: “Theory of Errors
of Observation”(Peirce,1931) , que viria a evoluir para o seu conceito de “Doctrine of
Fallibilism”, desenvolvida nos seu ensaio denominados de “Fallibilism, Continuity, and
Evolution”de  1893.  Nesta  abordagem,  o  autor  menciona  que  a  construção  do
conhecimento nunca é absoluto, está constantemente num espaço de continuidade entre
a incerteza e a indeterminação: " fallibilism is the doctrine that our knowledge is never
absolute  but  always  swims,  as  it  were,  in  a  continuum  of  uncertainty  and  of
indeterminacy.”  (Cooke,  2006:89).  Podemos  encontrar  muitas  referências  na  arte
contemporânea  que  aborda  estes  conceitos.  John  Cage  é  um exemplo  com as  suas
composições  e  aí  aborda  o  conceito  de  “chance”  e  de  “indeterminacy”
(Penny,1995:136). Estes conceitos eram configurados para que o compositor não tivesse
controlo  na  execução  da  obra,  para  que  se  deixasse  em  aberto  a  sua  evolução,
performatividade e interpretação em total liberdade formal e sonora, relacionada com
uma  abordagem  sobre  o  Noise,  como  o  Cage  refere,  “if  you  simply  listen  to
environmental sound you’re over and over struck by the brilliance of nonorganization”.
(Kostelanetz,  2003:64) Nesta  frase,  podemos  aproximar  os  conceitos  do  autor  ao
conceito de caos, que implica desordem e comportamentos não lineares. Estes conceitos
de instabilidade ou casualidade podem ser observados numa das suas composições de
1951, denominada de “Music of Changes, which I composed using the Book of Changes
[I Ching], all the things I could discern in a piece of music were subjected to chance
operations. Among the things I noticed and subjected to chance operation was tempo.”
(Kostelanetz,  2003:68).  Esta composição está conceptualmente comprometida com o
conceito  “Tychism”6 desenvolvido  por  Charles  Peirce que  enuncia  que  a  “Absolute
Chance” é o facto principal pelo qual o universo é regido. É com Peirce que a derivação
da cognição individual transcende a verdade individual, passando a ser unicamente uma
derivação  da  verdade  onde o  erro  serve  como um elemento  de,  “deviation“  para  a
construção de uma visão random e probabilística do mundo, verdade ou evento.  “For
all of the randomness associated with this probabilistic view of the world”  (Nunes,
2012:11). Na perspetiva das teorias da informação, o erro e o  Noise foram sujeitos a
reflexões e considerações apresentadas por Wiener, em que o autor efetua uma reflexão
assente na cibernética, demonstrando que as patterns proporcionam um comportamento
mais aberto para a evolução humana, animal e das máquinas,  “animals and machines
alike, and the systems they develop, provide feedback control to correct for error and
approximate goals”(Nunes,2012:11). Entenda-se por patterns do pensamento abstrato a
seguinte explicação:

“Patterns  of  abstract  thinking  that  possess  strong  aesthetic  qualities  and  challenge  our
intellect. The patterns are more conceptual than the concrete patterns found in numbers, form, and
shape. They are patterns we use to express ideas about truth and contradiction. We also use them when

6 absolute chance, pure tychism. ‘Tychism’. Term in M. Bergman & S. Paavola (Eds.), The Commens 
Dictionary: Peirce's Terms in His Own Words. New Edition. Retrieved from 
http://www.commens.org/dictionary/term/tychism, Acedido em 4 Agosto 2014
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we write or speak about the mysteries of our world,  the profundities and complexities of what we
believe. ” (Birken and Coon, 2008:167)

Como Wiener refere sobre o controlo da tecnologia ou informação, o erro é um
elemento importante para o entendimento da informação por um processo de feedback:
“ faith in control would lead to a definition of information as a creation of order in the
face  of  entropy”,  onde o aumento  do sinal  da informação efetua  um decréscimo da
entropia e um crescimento da ordem. Mas esta observação confronta-se com os estudos
desenvolvidos  por  Claude Shannon que apresenta  a  seguinte  observação “statistical
analysis of communication as a system, which pairs an increase in information with an
increase  in  entropy. ”  (cit,  por  Nunes,  2012:12).  Shannon,  com a sua investigação,
estreitou a análise sobre a relevância do erro e do  Noise nas teorias  da informação,
sendo um importante contributo para uma reflexão sobre o erro e o  Noise, munindo
estes conceitos de uma visão técnica e teórica. Entende o Noise como sinal errático ou,
como  menciona  Warren  Weaver,  “spurious  information”  (Weaver,1949:9)  ou  “an
undesirable  uncertainty.”  Ou  como  Shannon  menciona  como  conceito  de
“equivocation,”(cit, por Nunes, 2012:12) centrando-se mais no valor do Noise ou erro
na comunicação como elemento autónomo, não refletindo tanto no seu valor enquanto
atuante. Esta reflexão será alargada e terá como base a exploração do erro e o  Noise
como  potencial  de  criação  e  sua  ligação  como  movimentos  históricos,  como  o
Futurismo  e  o  Dadaísmo  e,  recentemente,  o  conceito  de  “the  aesthetics  of  failure”
(Cascone, 2002: 24:4), enunciado por Kim Cascone. 

Num alargar da discussão será apresentado, em cruzamento com estas temáticas,
o conceito de  Meta-media, fundamental para a compreensão de algumas das práticas
associadas  a  estes  conceitos  na  contemporaneidade.  Entenda-se  Meta-media7

(Manovich,1999)  como  uma  utilização  dos  novos  media  num  cruzamento  de
colaborações  entre  campos  de  estudo.  Reconfigurando performance,  improvisação,
desenvolvimento de software e tecnologia. Saltando de media para media em direção a
uma inscrição virtual, digital ou imaterial. 

Serão  abordados conceitos  da  teoria  do caos  e  da  Meta-media para analisar,
numa  abordagem  que  contextualiza  a  sociedade  pós-digital  e  a  produção  artística
contemporânea  e  seus  dispositivos.  Entenda-se  como  um  objeto  Meta-media um
dispositivo que contém linguagem e metalinguagem. Contém as características originais
da estrutura media. Um filme, edifício ou composição. Estes elementos são mediados
pelas ferramentas tecnológicas, como o software que atua como um transformador das
estruturas internas do media inicial, reconfigurando e simulando transformações da sua
descrição,  morfologia ou articulação no tempo.  Deste modo,  atuamos novamente no
código e na transformação de uma origem que se reconfigura e recria, adjetivando toda
a cultura contemporânea como uma simulação de articulações e transformações. Tome-
se em consideração o texto de Lev Manovich: Understanding Meta-Media.

7 O termo metamedia, tal como foi criado por Marshall McLuhan (Understanding Media: The Extensions 
of Man (Nova Iorque, 1964), referia-se aos efeitos “totalizantes” dos mass media. Retomado em finais da 
década de 1990 por autores como Lev Manovich (1999), remete para os novos media, com enfoque na 
colaboração transversal entre diversos campos de estudo, incluindo a performance art.
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“The logic of meta-media fits well with other key aesthetic paradigms of today -- the remixing
of previous cultural forms of a given media (most visible in music, architecture, design, and fashion),
and a second type of remixing -- that of national cultural traditions now submerged into the medium of
globalization. (The terms "postmodernism" and "globalization" can be used as aliases for these two
remix paradigms.) Meta-media then can be thought alongside these two types of remixing as a third
type: the remixing of interfaces of various cultural forms and of new software techniques -- in short,

the remix of culture and computers. ”(Manovich, 2005)8

Remix9 de  cultura  e  computadores,  demarca  um  conjunto  de  mediações
tecnológicas  pós-digitais,  onde  a  tecnologia,  produção  artística  e  a  máquina  são
encaradas, não somente perante a sua função lógica pré-programada, mas na exploração
dos seus limites funcionais. Seja por algoritmos, conceitos, metodologias ou por outros
processos expandidos de preparação, destruição e apropriação.
            Com o aparecimento da sociedade da informação e a tecnologia, estes problemas
foram-se tornando cruciais e devem ser discutidos porque influenciam um conjunto de
problemáticas e reflexões importantes para o entendimento da  New Media Art e das
Artes  Sonoras  em  comunicação  com  a  problemática  do  Glitch e  do  Noise como
elementos fundamentais para as condições da estética Pós-Digital.

Desta  forma,  podemos  entender  a  produção  artística  pós-moderna  como  um
caleidoscópio de múltiplas  relações  e  contaminações  incidindo na tecnologia,  arte  e
ciência, como um sistema aberto de relações e atualizações de processos, capazes de
gerar  resultados  inesperados,  imprevisíveis  e  errantes.  E  de  cuja  exploração  podem
emergir singularidades.

Uma  posição  conceptual  sobre  a  instabilidade  que  influenciou  abordagens  e
leituras  ao longo da história  das artes,  atravessando diferentes  disciplinas  e espaços
temporais.  Podemos  contextualizar,  como primeiro  momento  desta  incursão  sobre  a
utilização do ruído, nas primeiras vanguardas do séc. XX, o movimento Futurista e o
manifesto  de  1913  de  Luigi  Russsolo:  L'arte  dei  Rumori.  Mas  também  a  música
concreta  em  1948  e  o  conceito  de  objeto  sonoro  e  música  acusmática  de  Pierre
Schaeffer.  As considerações sobre  Noise e silêncio de John Cage, em que o som se
começa  a  autonomizar  como  media,  efetuando  uma  ligação  entre  realidade  e
casualidade,  implícita  na  recombinação  dos  elementos  sonoros.  Recombinação  que
implica reformular tempo, tecnologia, espaço e lugar na construção de uma organização
temporal. 

Pode ser abordada esta problemática como uma aproximação à entropia e ao
caos, onde fragmentos de informação são reconfigurados em diferentes ordens e no final
manifestam uma singularidade que está além do espaço de onde provieram e do tempo
onde  foram  registados,  transformando-se  em  espaços  negativos  ou  void de
imaterialidade física mas de poder evocativo, essencial e ontológico.

8 “Understanding Meta-Media”, CTheory.net, td020 [2005]; dísponível em 

www.ctheory.net/articles.aspx?id=493, Acedido em 4 Agosto 2014

9 http://remixtheory.net/?cat=6, Acedido em 4 Agosto 2014
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Relaciona-se, mais uma vez, com a abordagem da Meta-media pela relação de
transformação  e  mediação  de  velhos  media  reconfigurados  por  novas  práticas  de
alteração do seu código ou morfologia.

Facilmente  verificamos  que  estas  práticas  das  primeiras  vanguardas
influenciaram práticas  artísticas  contemporâneas  associadas  ao  Noise10,  ruído,  erro e
disfunção como impulsionadoras do movimento Glitch dos anos 90.

A este propósito, gostaria de mencionar uma reflexão de Edgard Varèse:

“I dream of instruments obedient to my thought and which with their contribution of a whole
new world of unsuspected sounds, will lend themselves to the exigencies of my inner rhythm“. (cit, por
Holmes, 2012:3)

Condições de desenvolvimento tecnológico que possibilitaram que o indivíduo e
a máquina ganhassem autonomização fora da sua função programática e, desta forma,
uma possibilidade também do Glitch, Noise e disfunção emergirem, configurando a sua
existência autónoma.

Esta nova condição revela uma dimensão da máquina abstrata,  anti-linear ou
programática de controlo. Entenda-se por máquina abstrata, “abstract machine”11 uma
abordagem para testar os seus limites fora do seu programa funcional, revelando a sua
estrutura, rutura e limite. O conceito de máquina abstrata será utilizado como referente
simbólico  de um conjunto de dispositivos  inscritos no universo tecnológico que são
abstraídos da sua função em requerimento do Glitch. Numa intenção poética. 

Porque nesta condição a máquina disfuncional revela a sua estrutura interna, a
sua dimensão de ser sujeito e objeto. Imanência do seu processo casual e aleatório fora
de forças externas.

Estes processos podem ser observados ao longo dos finais do séc. XX. Se, como
refere Michel Serres sobre o Noise, “The noise is the opening”, (Serres, 1997: 22) sendo
por conseguinte o erro e ruído elementos sempre presentes da cognição humana, pode
dizer-se que passou a haver uma crescente reflexão/consciência acerca desta realidade,
presente nas práticas artísticas contemporâneas.

Nesse  sentido,  podemos  contextualizar  algumas  performances  que  utilizam
meios de manipulação que implicam a destruição, manipulação do som em contextos de

10 O termo noise é utilizado tendo como referência os seus diversos  significados no estudo da física
acústica, em cruzamento com uma abordagem mais filosófico do seu entendimento, enquanto fenómeno e
manifestação.  “Noise:  any sound that  is  undesired by the recipient.  Any sound not  occurring in the
natural environment,  such as  sounds emanating from aircraft,  highways,  industrial,  commercial  and
residential  sources.  Interference  of  an  electrical  or  acoustical  nature.  Other  noise  descriptors:
Broadband Noise,  Narrow Band Noise,  Periodic  Noise,  Pink  Noise,  Pseudo-random Noise,  Random
Noise,  White  Noise  and  Wideband  Noise.” http://www.acoustic-glossary.co.uk/definitions-n.htm?
zoom_highlight=noise, Acedido em 4 Agosto 2014

11“An abstract machine is a model of a computer system (considered either as hardware or software) 
constructed to allow a detailed and precise analysis of how the computer system works. Such a model 
usually consists of input, output, and operations that can be preformed (the operation set), and so can be 
thought of as a processor. Turing machines are the best known abstract machines, but there exist many 
other machines as well such as cellular automata.” 
http://mathworld.wolfram.com/AbstractMachine.html, Acedido em 4 Agosto 2014
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mediação performativa. Estas performances situam-se num contexto onde muitos dos
artistas  buscam metodologias  alternativas  de  refletir  as  realidades  e  a  sua  produção
artística,  abordando  uma  novo  conjunto  de  conceitos  sobre  disfunção/falha,  que  se
interligam  com a  ciência,  a  filosofia  e  a  arte.  Estes  conceitos  de  estética  do  erro,
disfunção, nos media foram conceptualizados por Caleb Kelly no seu livro:  Cracked
Media: The Sound of Malfunction.
Como este autor refere acerca do ruído: 

“Noise is filled with “complexity and unpredictability” and is a particularly desirable area for
the experimental musician interested in new sounds and possibilities for performance. The sounds of
noise  are  vast  and  varied;  it  is  just  as  likely  to  produce  deafening  rupture,  chaotic  static,  and
screaming feedback as it is to generate extremely quiet  sounds, subtle clicks and snaps, and vinyl
crackle and pop. Although initially noise appears to be the perfect direction from which to approach
the practice of cracked media, it soon becomes clear that many theories of noise do not adequately
address the subject” (kelly, 2009:61)

Entenda-se  Media  disfuncionais  ou  máquinas  abstratas  como  ferramentas  ou
dispositivos de media  playback e interpretação,  expandidas para além da sua função
original, como sistemas de gravação de áudio, vídeo ou software. “A disfunção” é um
ponto de rutura, um espaço e um tempo, onde a possibilidade ocorre.

Temos  assim uma prática  artística  explorando  novas  possibilidades  criativas,
estéticas,  cognitivas  e  formais.  Pode  tomar  diferentes  configurações  em  termos  de
qualidades  sonoras,  explorando  a  destruição  total  do  media  ou  até  mesmo  a  sua
manipulação, numa escala quase inaudível ou atómica. Mas esta prática baseia-se na
utilização  auto-referencial  do  media,  numa  busca  de  singularidades  ocultas  na  sua
superfície  microscópica  ou  macroscópica.  Uma  prática  criativa  onde  os  elementos
indesejados ou causais emergem das qualidades do media. Revela-se não somente por
uma exploração do erro, ruído mas também por uma relação de movimento e fricção,
reinterpretação mecânica ou binária. Perante o funcionamento do media numa dimensão
de superfície, território analógico ou digital. Código, superfície ou essência do elemento
gerado.

O que  nos  leva  ao  conceito  de  erro  ou  Glitch,  que  é  uma  perda  ou  leitura
incorreta do código binário ou alteração, transformação, reorganização, representante da
informação. Determina novas abordagens metodológicas sobre a apropriação dos seus
funcionamentos erráticos, autónomos e casuais para a produção artística.

Como  pode  uma  prática  artística  Meta-media inscrever-se,  ao  emergir  num
sistema dinâmico, entrópico regulado e de controlo, onde o erro ou disfuncionalidade se
tenta anular no interior da sua super-estrutura sistema? Sistema que se inscreve sobre as
regras da informática e da regularidade matemática.

O problema da tecnologia já não se inscreve como paradigma da transmissão da
informação,  mediação  nem  de  funcionalidade!  Porque  já  estamos  imersos  nessa
condição.  O  problema  situa-se  em  como  emergir  esteticamente  num  sistema
regularizado e de que modo o Glitch pode potenciar um novo paradigma estético. 
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1.2 Noise como significância filosófica e cientifica

Dynamics with positive, but finite, metric entropy. The translation from mathese is: behaviour that
produces informatin (amplifies small uncertainties), but is not utterly unpredictable.

James Crutchfield, Santa Cruz collective

Para se compreender a evolução do som enquanto media autónomo, alicerçado
na estética  Noise até  à  manifestação  atual  do  Glitch,  temos  de configurar  um novo
conjunto de problemas conceptuais e formais, provenientes da música das vanguardas
de meados  do  séc.  XX, abrindo um novo conjunto  de  paradigmas  na  utilização  de
matérias, tecnologias e problemáticas extra-musicais.  Esta abordagem interdisciplinar
fundamenta-se na ré-leitura do mundo circundante por princípios não deterministas, na
tecnologia e numa nova abordagem conceptual entre intersecções disciplinares.

Podemos situar o movimento Futurista Italiano do início do séc. XX integrado
no  movimento  Modernista  e  no  advento  da  primeira  Guerra  Mundial,  como  um
epicentro destas transformações sob a sigla da Revolução Industrial, assim como o autor
Luigi Russolo, pintor, músico e criador de instrumentos com o seu manifesto Arte dei
rumori de 1913 e o seu livro editado em 1916. A sua pesquisa conceptual e estética
tinha como objetivo o desenvolvimento de instrumentos geradores de ruídos. 

O  Intonarumori, que potenciava a utilização de uma nova abordagem sonora
baseada  no  Noise,  abria  a  possibilidade  a  uma  nova  escrita  musical,  sonora  e
performativa,  introduzindo  um  novo  conjunto  de  interferências,  parasitas  e
disfuncionalidades  provenientes  dos  sons  aperiódicos.  Aproximava  o  mundo  e  seus
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fenómenos  sonoros  do  espaço  da  realidade  musical  ou  materialismo  e  ampliava  o
conjunto  de  elementos  que  o  compositor  poderia  utilizar  para  pensar,  repensar  e
conceber  música  ou  som,  num  campo  mais  alargado,  com  vista  à  sua  autonomia
enquanto media.

Russolo  introduz  o  som  da  modernidade  na  sua  música,  explorando  numa
perspectiva alargada as novas sonoridades da Revolução Industrial,  da máquina,  dos
carros, comboios, aviões do palco da guerra e a sua violência. 
Como é referido “Russolo art of noise appears to be an ineluctable expression of the
machines and motors of modernity.” (Kahn, 2001: 57).

Em  Russolo  está  presente  uma  necessidade  de  rutura,  uma  necessidade  de
construir  um  novo  vocabulário  de  elementos  extra-musicais  abertos  a  sistemas
dinâmicos como representação de um tempo e espaço onde o som se autonomiza e se
apresenta como uma transitoriedade, ou entropia, conectada com a vida, a sociedade e a
sua brutalidade. Pode considerar-se, assim, expressões com base no Noise como axioma
entre estética, sociedade e tecnologia.
Como Luigi Russolo menciona:

“Noise accompanies every manifestation of our life. Noise is familiar to us.
On the other hand, sound, foreign to life, always a musical, outside thing, an occasional element, has
come to strike our ears no more than an overly familiar face does our eye. Noise, gushing confusedly
and irregularly out of life, is never totally revealed to us and it keeps in store innumerable surprises for
our benefit. ” (Russolo, 1987 [1913]: 6)

Existindo uma autonomização tanto do  Noise como possibilidade estética dos
mecanismos  (Instrumentos)  que  o  geram.  Mas  acima  de  tudo  o  conceito  de  som
enquanto  media  autónomo  em  contacto  com  conceitos  de  dinâmica,  tecnologia,
velocidade, violência e acaso. Uma rutura que objetiva uma expansão de tudo o que é
irregular, instável e transitório. “We must break at all cost from this restrictive circle of
pure sounds and conquer the infinite variety of noise-sounds”.  (Russolo, 1987 [1913]:
6)
          No capítulo The Noise of War, presente no livro The Art of Noise escrito em 1916,
o  autor  afirma  que o  campo  de  batalha  serve  de  modelo  para  o  ouvinte  moderno.
“Battlefield serve as a model for modern listening” (Kahn, 2001: 63), porque no campo
de  batalha  o  ouvido  é  mais  privilegiado  do que  no  quotidiano,  oferece  uma  maior
certeza  do  que  a  visão.  A  utilização  de  um  modelo  de  cenário  de  guerra  como
fundamentação para a construção de uma obra sonora leva-nos a questionar a dimensão
dinâmica, casual e imprevisível que está envolvida na utilização de um destes sistemas
dinâmicos, enquanto modelo de representação para a música ou a organização temporal
de elementos sonoros, ou samples, que vêm a ser desenvolvidos na música concreta nos
anos 40 e, mais actualmente, na sample based music.

Neste modelo, temos todo um conjunto de novos mecanismos ou corpos sonoros
que são os geradores do som. Temos o espaço onde a batalha se inscreve e podemos
conceptualizar  vários  elementos  na  formalização  de  uma  organização  de  corpos
sonoros. Exemplo: Espaço, tempo, velocidade, movimento, interação entre elementos,
etc.

17



         Partindo deste cenário, podemos desenvolver todo um número de relações sonoras
que têm como base a  guerra  como sistema de  composição.  Deste  modo agregamos
conceitos de não determinismo onde a entropia de relações se formaliza em propostas
artísticas e conceptuais no contexto contemporâneo.
       Podemos encontrar referências na ciência e na filosofia, mais especificamente na
física  e  nos  comportamentos  caóticos  não  lineares  que  se  regem  pelos  mesmos
princípios  e  que  podem  servir,  de  uma  forma  abstrata,  para  demarcarmos  alguns
conceitos  de  dependência  sensível  e  construir  uma  relação  com  práticas  artísticas
contemporâneas, que fundamentam a prática do Glitch e do Noise, como uma condição
de reflexão sobre a realidade, máquina e imaterialidade da transição entre o analógico e
o digital. 

Primeiramente,  apresento  alguns  autores  anteriores  a  Lorenz,  que  já  tinham
desenvolvido teorias e investigações, no início do século passado, relativas ao caos e
sistemas de comportamentos não lineares. A discussão aprofunda-se com um paper de
Edward  Lorenz (1963)  Intitulado  “Deterministic  nonperiodic  flow”  12,  onde  o  autor
apresenta a explicação matemática deste evento denominada de dependência sensível.
Para  um  sistema  caótico  exibir  dependência  sensível  necessita  de  mais  duas
propriedades: Determinismo e não linearidade.

       Entenda-se Determinismo como: “deterministic system has no randomness in the
development  of  future  states  of  the  system.  The  future  dynamics  of  a  deterministic
system are fully defined by their initial conditions”.  (Hooker et al., 2011: 469). E não
linearidade como: “A nonlinear system is one where the principle of superposition fails.
Thus, the behavior of nonlinear systems cannot be expressed as a sum of the behavior
of its parts (or their multiples)”. (Hooker et al., 2011: 469).
Estes  conceitos  mostram-se  fundamentais  para  a  compreensão  de  obras
contemporâneas, onde o processo de seleção e organização do seu conteúdo se encontra
num estado não linear.

      Tomemos como exemplo a obra de Nicolas Bernier e Martin Messier 2011,  La
Chambre des Machines (2001), onde observamos uma direta referência à obra de Luigi
Russolo e ao seu Intonarumori13. 

12 Journal of Atmospheric Sciences, Vol.20: 130—141. Acedido em 4 Agosto 2014
13 http://www.medienkunstnetz.de/works/intonarumori/. Acedido em 4 Agosto 2014
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         A proximidade entre estas duas obras demonstra a importância e influência que o
movimento   Futurista  e  a  pesquisa  de  Russolo  tiveram  na  produção  artística  e  na
expansão de  novas  abordagens  sonoras  e  conceptuais,  tanto  no  desenvolvimento  de
novos  instrumentos,  como  na  exploração  de  novas  possibilidades  sonoras  e
interpretativas do elemento, som, em comunicação com outras práticas.

    Esta  obras  performativa  explora  novas  abordagens  no  que  diz  respeito  à
performatividade e à exploração de novos mecanismos, instrumentos ou dispositivos
geradores de ruído. Funcionam como um sistema onde o performer interage, com base
no seu gesto interpretativo, na exploração de novas expressões e possibilidades casuais
no desenvolvimento da performance.  Nesta interação existe um campo de resultados
que não são controlados pelo performer, mas nos quais ele joga e interage, tomando
parte  de  uma  ação  que  se  concebe  em resultados  de  ressonâncias  e  impactos  com
diferentes ataques, tendo como base o gesto.   

Na  exploração  deste  gesto  emancipam-se  relações  físicas  que  conectam  o
performer  com o mundo  concreto,  físico,  real,  em suma,  analógico.  Um mundo  de
fenómenos  de  interação  onde  ações  geram  reações  no  ato  interpretativo  destes
mecanismos  sem  regras  de  utilização.  Outro  fator  importante  é  a  relação  entre  o
fenómeno físico de interagir  e interpretar  estes instrumentos  e a sua ligação entre  a
realidade e o virtual, simulação como os autores referem na relação que constroem entre
o conceito de analógico e o digital. Efetuam referências entre o objeto sonoro gerado
por  máquinas,  numa  dimensão  analógica,  e  o  virtualizado  pelas  possibilidades  da
informática musical. Como os autores fazem referência num dos seus textos: 

“Machines made of gears and cranks are manipulated to produce a sound construction at the
crossroads of acoustics and electronics. Submerged in sound, the audience discovers the interaction
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between mechanical and synthetic sound. With specifically tailored programming, digital processing
are enlarging the sound palette of the machines. La chambre des machines stems from a desire to
return to the physical world in an environment of digital creation. The project also refers back to the
intonarumoris, sound machines built by Italian futurists at the beginning of the 20th century. These
machines contained mysterious mechanisms, just as computers do today.”14

        Deste modo, podemos encontrar uma abordagem onde fatores de imprevisibilidade
geram possibilidades interpretativas,  como se de um sistema aberto se tratasse, onde
ação sobre o objeto, mecanismo ou dispositivo gera uma resposta imprevisível com base
no  gesto  performativo  e  improvisado.  Estes  conceitos  efetuam uma  aproximação  a
problemáticas  exploradas  na ciência,  mais  especificamente  na física,  como podemos
observar “Lorenz noted that a particular meteorological model could exhibit exquisitely
sensitive dependence on small changes in initial conditions”. (Bishop, 2008)

Aborde-se,  como  exemplo  aplicado  ao  contexto  da  arte  contemporânea  com
influência  da ciência,  tecnologia  e  filosofia,  a  obra de  Markus Popp,  Oval  Process
Public  Beta,  (2000).  Esta  obra  consistia  num ambiente  interativo  software e  objeto
instalativo que possibilitava aos utilizadores a produção dos seus próprios CD como
material pré-gravado. Este  software recombinava pequenos samples e, posteriormente,
permitia a construção de uma faixa de áudio, composição completamente nova partindo
 da recombinação do material  existente que tinha sido introduzido inicialmente. Esta
interação era efetuada num ambiente puramente icónico ou abstrato.

        Esta obra é desenvolvida, assumindo que o autor simplesmente define as premissas
de funcionamento, deixando posteriormente que o sistema com base em algoritmo que
interagem com o material áudio introduzido no sistema por parte do recetor, que nessa

14 Bernier e Messier - www.lachambredesmachines.com/, last modified March 20, 2014. Acedido em 4 
Agosto 2014
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interação ativa a obra, gerando o resultado random15 de combinação sonoras numa nova
faixa de áudio.
      Parte das obras deste autor desenvolve-se em torno da metodologia do  Glitch,
procurando na  construção de  erros  e  deslizes  do media  CD,  software ou interações
encontrar e construir lógicas des-organizativas para se formalizarem em obras sonoras
onde o material é revelado na superfície do media, médium e na superfície do digital,
como cartografia de violações e novas organizações na abordagem da tecnologia fora do
seu programa de funcionalidade linear. O que em parte desvenda uma necessidade de
encontrar  e  formalizar  uma  produção  ou  experiência  estética  fundamentada  em
princípios de casualidade e variabilidade, efetuando ligações com conceitos científicos
que podem ser encontrados em Lorenz (1963) ou outros autores.

    O  paper de Lorenz tinha antecedentes diretos em Jacques Hadamard, em 1922. E
Clarck Maxwell, em 1876, descreve estes fenómenos como quando o axioma físico é
violado nos seus  antecedentes. Maxwell pensou estes sistemas, partindo da análise de
sistemas complexos e de grande número de variabilidade. 
 

“He described such phenomena as being cases where the “physical axiom” that from like
antecedents  flow  like  consequences  is  violated.  For  the  most  part,  Maxwell  thought  this  kind  of
behavior would be found only in systems with a sufficiently large number of variables (possessing a
sufficient level of complexity in this numerical sense”. (Maxwell, cit. por Bishop et al. 1876: 13)

Entenda-se  estes  conceitos  em interligação  com o exemplo  da  guerra,  como
modelo para a composição ou organização dos sons, como uma exploração conceptual
sobre a utilização de lógicas não lineares na construção da obra e no entendimento de
uma raiz para a problematização em arte contemporânea. Escutar é estar envolto num
mundo  de  Noise,  onde  a  perceção  mergulha  e  se  funde  num universo  de  vazios  e
mediações  que colocam a  razão sobre os  patamares  da incoerência,  como dinâmica
oculta de múltiplas relações. Efetua uma conexão com o modelo anterior do campo de
batalha como modelo de organização sonora, somos levados a refletir em poder, seja
político  ou  energético.  Esta  relação  abrangente  de  poder  situa-se  como  uma  força
dinâmica que transforma o mundo e dita um nível de organização e contexto onde as
acções  se inscrevem.  Podemos compreender  a  relação entre  Noise,  política  e poder.
“More than colors and forms, it is sound and their arrangements that fashion societies.
With noise is born disorder and its opposite: The world.”(Attali, 1985: 6) Ainda citando
o autor  sobre  a  condição  do homem e  da  realidade  e  o  Noise como  unificador  da
experiência colectiva. “In noise can be read the code of life the realization among men,
“Clamor”,  “Melodic”,  “Dissonance”,  “harmony”...Noise is the source of propose and
power, of the Dream.” (Ibid)

Em Attali,  podemos  encontrar  uma  argumentação  assente  na  lógica  do  som
Noise com o  poder,  mas  onde  se  apresenta  também  uma  ligação,  no  meu  parecer
Metafisica,  quando o autor menciona o ruído como uma condição constante sobre a
experiência humana, da mesma forma ligada à ideia de sonho e poder, reveladora de

15 "Made, done, or happening without method or conscious decision." 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/random. Acedido em 4 Agosto 2014
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uma reflexão sobre uma perspetiva metafisica de entender o Noise como um elemento
funcional em toda a experiência humana.
Como Michel Serres, (Serres, 1997: 13)  menciona acerca do Noise: 

“Background noise may well be the ground of our being. It may be that our being is not at
rest, it may be that it is not in motion, it may be that our being is disturbed. The background noise
never  ceases:  It  is  limitless,  continuous,  unending,  unchanging.  It  has  itself  no  background,  no
contradiction” (Serres, 1997: 13)

     O Noise é uma expressão de liberdade, um elemento em movimento e transformação.
Representa a totalidade do mundo, das suas violências e obscuridades, o seu eco. Noise
é o som primordial do mundo e suas emergências.  Before the world there was Chaos,
the void and background noise. In the Old Testament, man does not hear noise until
after the original sin, and the first noises he hears are the footsteps of “God”. (Attali,
1983: 27)
            Caos é utilizado como um ponto de rutura com o pensamento linear cartesiano
baseadas nas causas e efeitos.

O trabalho de Einstein sobre a teoria da relatividade, o princípio de incerteza de
Heisenberg,  “What  we  can  observe  is  not  nature  itself,  but  nature  exposed  to  our
method of questioning”  (Heisenberg, cit.  por Hooker et al.  1876: 360) bem como os
primeiros  estudos  de  Poincaré  sobre  sistemas  dinâmicos  não  lineares,  caos  e
complexidade16 despoletaram  novas  abordagens  conceptuais,  que  na  comunidade
científica quer artística, abrindo-lhes todo um novo imaginário fora das leis de Newton.
Ultrapassando hábitos tradicionais de pensamento.

O  surgimento  desta  nova  abordagem  influenciou  novas  experimentações
estéticas e artísticas sobre um conjunto diversificado de práticas onde o som se inscreve.
Na  acústica  exploravam-se  conceitos  que  viriam  a  transformar  a  forma  como
entendemos o Noise. Podemos mencionar os estudos feitos por Dayton Clarence Miller
no seu livro The Science of Musical Sounds, publicado primeiramente em 1916. Miller
desafiou os investigadores de acústica que o antecederam contrariando as suas ideias e
opondo-se à equação que compreendia os tons musicais como tons periódicos e o Noise
como  aperiódico.  Para  Miller  muitas  das  instâncias  da  música  eram a  periódicas  e
muitos sons periódicos eram percecionados como Noise. Miller refere, “A sound of too
short duration or too complex in structure to be analyzed or understood by the ear”.
(Miller, 1916: 18)

Da mesma forma, Russolo já considerava o timbre como um fenómeno residual
do Noise que de certa forma invocava o mundo sem o incorporar.

Estes  conceitos  influenciaram  todo  um  conjunto  de  novas  abordagens  na
produção, conceptualização e abertura a novos modelos de produção na música e na
autonomia do media som. 

Abre-se um novo conjunto de possibilidades  e  abordagens onde se exploram
novos modelos metodológicos de organização do som como meio autónomo.

16 Henri Poincaré, "Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique. Divergence des 

séries de M. Lindstedt" (Acta Mathematica, 13 [1890], pp. 1–270); considerado um precursor da moderna
Teoria do Caos.
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1.3 Recombinações e fragmentos, loops e reversos.

In all chaos there is a cosmos, in all disorder a secret order
Jung, Carl, The Archetypes and the Collective Unconscious, Princeton University Press, p31: 1981 

Nos  anos  30  com  o  aparecimento  do  gravador  de  fita  magnética  ou  tape
recorder que vem influenciar uma nova abordagem de como organizamos elementos
sonoros ou composição, escrita e difusão.

Podemos  centrar  esta  evolução  tanto  tecnológica  como  conceptual  no
desenvolvimento da música concreta de Pierre Schaeffer que. Schaeffer fundou o grupo:
Club d 'Essai de la Radiodiffusion-Télévision Française fundado em 1942.

Este grupo centrava a sua atividade numa nova possibilidade tecnológica que
sucedera o fonógrafo: O gravador de fita magnética revolucionou a forma de conceber,
organizar sons ou objetos sonoros, concretos, repensando o que é a composição músical
e seu material central. Entenda-se por objecto sonoros, “every sound phenomenon and
event perceived as a whole, a coherent entity, and heard by means of reduced listening,
which targets it for itself, independently of its origin or its meaning”. (Chion, 2009: 32 e
ss.)

O gravador abria a possibilidade de se trabalhar com corpos sonoros fora dos
instrumentos tradicionais. Efetuando variações de pitch velocidade e recombinações de
material gravado do mundo e os seus precedentes. Potenciando com esta metodologia
de colagem e montagem uma nova abordagem metodológica do tempo e do material
como fonte concreta. Esta prática necessitava de um novo tipo de abordagem de escuta
que se veio a denominar de escuta reduzida. “Reduced listening is the listening attitude
which consists in listening to the sound for its own sake, as a sound object, by removing
its real or supposed source and the meaning it may convey” (Chion, 2009: 30 e ss.).
Possibilitando  deste  modo  que  o  media  som  se  autonomiza-se  enquanto  elemento
fenomenológico, sendo encarado nas suas particularidades matéricas dissociadas da sua
origem ou significado, “ (which treats sound as an intermediary allowing us to pursue
other objects) and turns it back on to the sound itself. In reduced listening, our listening
intention targets the event which the sound object is in itself (and not to which it refers)
and the values which it carries in itself (and not the ones it suggests). (Chion, 2009: 33
e ss.) 
         Afigura-se uma perspetiva em que temos um elemento que é passado por uma
conversão  ou  transformação.  Do  real  para  o  analógico.  Da  realidade  como
fenomenologia  para  um sistema de conversão,  organização  e  transformação  por  via
tecnológica. Do fragmentário como representação de uma intenção de recombinação da
realidade com elementos, objetos sonoros,  autónomos dissociados da sua origem ou
significância.  O que nos  levanta  o problema da abstração ou dimensão  concreta  da
música e sua distinção da música assente numa visão mais convencional. 

“When in 1948 Pierre Schaeffer gave the name Concrète to the music he invented, he wanted
to emphasise that this new music came from concrete sound material, sound heard for the purpose of
trying to abstract musical values from it. And this is the opposite of classical music, which starts from
an abstract concept and notation and leads to a concrete performance...react against the “excess of
abstraction”  of  the  period,  but  he  did  not  shy  away  from  “reclaiming”  the  musical  abstract.  A
reclaiming which, for him, had necessarily to pass through a return to the concrete.”  (Chion, 2009: 37
e ss.)
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Gostaria  de  introduzir  um conceito  da  mecânica  quântica  que  servira  como
abstração para fundamentar esta abordagem que partindo do fragmentário explora uma
representação do todo. O State space (Hooker et al., 2011: 108): Que se entende como
um espaço de abstração matemática onde cada espaço ou ponta representa um estado do
sistema de onde podemos retirar  um instante  para caracterizar  as variabilidades  que
consideramos essenciais para a designação completa do sistema. E do seu estado.
Desta forma o processo de organização dos elementos sonoros ou objetos nas obras da
música concreta propõe uma construção do fragmentário como representação de sistema
onde  conversões  e  organizações  de  elementos  no  tempo  interagem  como  base  na
perceção,  analise,  das particularidades  desse sistema.  Efetuando uma aproximação e
cruzamento aos conceitos de objeto e estrutura na música concreta. 

“The fundamental  Object/Structure  relationship  is  the  basis  of  our  perceptual  activity;  it
expresses the reciprocal relationships of definition between our perception of objects and structures.
We could therefore say:  Every object is perceived as an object only in a context, a structure, which
includes it.” (Chion, 2009: 58 e ss.)

Proponho que se compreenda tempo da composição ou da organização sonora
ou montagem como um State space, de possibilidades dinâmicas, entre objeto, decisão e
organização.(Bishop, cit. por Hooker et al.2011: 108) tendo em consideração conceitos
presentes na música concreta que se relacionam de forma direta com o conceito de state
space,  enunciado por Hooker,  “If we examine this object,  we can describe it  as an
original  structure  of  constituent  objects.  These  constituent  objects  can  in  turn  be
identified as parts of this structure and described by the structure that they themselves
are part of and so on” (Chion, 2009: 58 e ss.)

Observamos  nesta  abstração como metodologia  uma analise  sobre  elementos
dinâmicos  numa  perspetiva  sobre  o  mundo  na  escala  humana  ou  atómica  tentando
organizar  elementos,  leituras  e  combinações  sabendo  à  partida  que  essa  visão  será
simplesmente  um  fragmento  do  mundo,  realidade,  manifestação  ou  organização
temporal. Uma visão transitória de feedback e indeterminismo.

Em 1948 Pierre Schaeffer emitiu na rádio francesa études de bruits um conjunto
de  composições  inteiramente  compostas  de  registos  gravados.  Sons  de  comboios,
assobios,  barcos  nos  canais  e  alguns  elementos  de  percussão  e  piano,  entre  outros
elementos. Estas composições tiveram um papel fundamental para a diluição entre a
música e as outras possibilidades e práticas artísticas.

Recomendação de escuta:

Pierre Schaeffer, Études aux chemins de fer, (1948)

www.medienkunstnetz.de/works/etude-aux-chemins-de-fer/audio/1/
            

            Bernard Parmegiani, De Natura Sonorum, GRM, (1975)                                      

             www.soundcloud.com/editionsmego/bernard-parmegiani-accident                            

            
CD: Dix Ans D'Essais Radiophoniques Du Studio Au Club D'Essai: 1942-1952

Volume 2: L'écran Sonore, Radiodiffusion-Télévision Française (RTF), 1953
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As  composições  e  a  metodologia  da  música  concreta  permitiram  aos
compositores ultrapassar a notação musical, instrumental e performativa num só passo.
Abrindo a possibilidade do som ser encarado como um media autónomo: “the entire
field of sound”, nas palavras de John Cage (cit. por Cox & Warner, 2004: 5).

Fazendo  convergir  a  distinção  entre  música  e  não  música  numa  discussão
irrelevante,  Schaeffer  contribuiu  de  forma  fundamental  para  o  desenvolvimento  de
ideias  e  conceitos  que  expandiram o  universo  sonoro.  Traité  des  objects  Musicaux
(1966) que lida exclusivamente com a materialidade dos objetos sonoros. Na construção
dos seus argumentos o autor toma em consideração a obra de Husserl e a fenomenologia
como base geral. A própria noção de objecto sonoro (conexão com o mundo físico) é
oposta à de objetos  idealizados.  Como uma construção de categorias  abstratas,  som,
Noise, códigos, quando considerada independente da sua realização concreta.

Foram vários os compositores que frequentaram o estúdio de Schaeffer, como
Pierre  Henry,  Stockhausen,  Boulez,  Parmegiani  ou  Luc  Ferrari.  Ferrari  tivera  já
contacto  com  Edgar  Varèse  e  desenvolvera  uma  estética  própria  divergente  da
pretendida  por  Schaeffer.  Podemos  contactar  com essas  diferenças  em composições
como:  Musique Promenade  (1969) ou  Presque Rien No.2  (1977) onde o autor utiliza
gravações de ambientes e paisagens sonoras integrais. 

A Música Acusmática (Chion, 2009: 18 e ss.) surge como uma problematização
no  interior  da  música  concreta  onde  o  problema  do  espaço  é  introduzido. Um dos
conceitos  relevantes  para o desenvolvimento  do som enquanto media  som ou  Noise
acusmático  é  o  som  que  escutamos  sem  que  percebamos  a  sua  fonte  de  origem.
“Acousmatic: a rare word, derived from the Greek, and defined in the dictionary as:
adjective, indicating a noise which is heard without the causes from which it originates
being seen.” (Chion, 2009: 11 e ss.). Este tipo de emissão e escuta relaciona-se com um
novo tipo de tecnologias como a rádio, o fonógrafo, telefones,  tape recorders e outras
tecnologias que vieram potenciar e problematizar uma nova forma de escuta e suporte
para o compositor intervir na construção de situações acusmáticas onde se centrava a
atenção no ouvido e na subtração da imagem do seu contexto.

Como nos menciona Michel Chion:

The  acousmatic  situation  changes  the  way  we  hear.  By  isolating  the  sound  from  the
“audiovisual  complex” to  which  it  initially  belonged,  it  creates  favourable  conditions for  reduced
listening which concentrates on the sound for  its  own sake,  as sound object,  independently of its
causes or its meaning (although reduced listening can also take place, but with greater difficulty, in a
direct listening situation).(Chion, 2009: 11)

A situação acusmática transforma a forma como ouvimos. Isolando o som da sua
fonte  audiovisual  complexa  relacionando-se  com  o  conceito  de  escuta  reduzida  já
mencionado anteriormente. Constrói uma condição onde o recetor se concentra numa
escuta  direcionada  do objeto  sonoro.  Desta forma a emergência  do som é encarada
como  media  autónomo  distanciado  do  seu  significado  ou  origem.  Gerando  novas
interpretações com base na experiência da perceção individual.

Esta  prática  vem desenvolver  um novo conjunto de  formas  de  apresentar  as
obras acusmáticas organizadas para orquestras de altifalantes ao criar estratégias para a
apresentação  de  algumas  obras  de  instalação  na  prática  das  artes  sonoras  na
contemporaneidade que exploram novas possibilidades de projeção sonora que vieram a
influenciar  artistas  dos  anos  60  como  por  exemplo  David  Tudor.  Uma  obra  que
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podemos considerar como um exemplo é a Rainforest do David Tudor apresentada em
1968 integrada numa peça de dança como nos informa Alan Licht, “  in the music of
1968 dance piece Rainforest, Tudor fed eletronic sound into inanimated objects to make
them resonate...and the audiance was welcome to walk around them- a masterpiece of
sound sculpture and installation.”  (Licht, 2007:148) E posteriormente apresentada em
contexto de instalação. Nesta obra o autor por meio de amplificação elétrica dos objetos
integrados  na obras  gerava um conjunto de ressonâncias  auto referentes  do objetos,
materiais  integrados que alimentavam o sistema com base num circuito desenvolvido
por Tudor para amplificar o som e capturado com recurso a microfones de contacto.

    “The appreciation of Rainforest IV depends upon individual exploration, and the audience was
invited to move freely among the sculptures. This excerpt takes the listener inside a hanging sculpture
that appears to be a milk bottle, to reveal the transducerwithin.” (Getty, 2011)     

      Esta  obra  de  Tudor  concilia  todo  uma  conjunto  de  evoluções  e  explorações
provenientes da música concreta,  seja pela exploração do conceito de objeto sonoro,
projeção e especialização sonora, seja pelo processo de escuta e receção.  Estas novas
abordagens  para  o  som  ser  encarado  como  um  media  autónomo.  Influenciando
compositores  como  John  Cage,  Edgar  Varése,  Stockhausen,  Xenakis  entre  muitos
outros que se dedicaram à exploração de sons Noise. 

Outro elemento importante  que efetua uma relação direta  com o conceito do
Glitch pode-se encontrar  nos  escritos  sobre música  concreta  de Michel  Chion,  uma
referência ao processo de erro como construção na música concreta relacionada com o
conceito  de  “closed  groove”  (Chion,2009:13).  Entenda-se  por  closed  groove a
experiência  da  interrupção,  corte  e  repetição.  Este  método  consistia  em  fechar  um
fragmento de gravação nele próprio.

Com a introdução de riscos sobre a superfície dos discos tendo em consideração
as experiências com o fonógrafo. Estes riscos efetuavam um loop.  

Como  Chion  menciona,  As  is  done  accidentally...This  creating  a  periodic
phenomenon taken either by chance or deliberately, forms a sound continuum and able
to  repeated  “indefinitely“  (Chion,2009:13).  Estes  conceitos  de  estética  do  erro,
disfunção, nos media foram conceptualizados por Caleb Kelly.

“Noise is filled with “complexity and unpredictability” and is a particularly desirable area for
the experimental musician interested in new sounds and possibilities for performance. The sounds of
noise  are  vast  and  varied;  it  is  just  as  likely  to  produce  deafening  rupture,  chaotic  static,  and
screaming feedback as it is to generate extremely quiet  sounds, subtle clicks and snaps, and vinyl
crackle and pop.” (Kelly, 2009:61)

A  música  experimental,  de  movimentos  de  vanguarda,  trasformou-se  num
número  divergente  de  escolas  conceptuais  e  com  base  em  diferentes  metodologias
processuais,  deste  a  música  concreta  de  Pierre  Schaeffer  e  Pierre  Henry,  à  música
eletrónica da escola alemã de Colónia onde podemos situar Stockausen e Kagel, atá à
Fonologia italiana de Berio e à Music for Tape de Ussachevsky, que foram os exemplos
mas  significativos  de  todas  estas  evoluções  a  pare  de  evoluções  técnicas  como  o
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theremin de 1920 ate aos sintetizador Moog Moogatonium dos anos 50 e os Buchla 100
series. 

Estas  práticas,  escolas  e  tecnologias  foram fundamentais  para todo um novo
conjunto de manifestações  do que em emergência  denominamos  novos media,  onde
integramos  as  artes  sonoras  e  as  suas  mais  variadas  manifestações  -  Performativas,
sonoras  ou  instalativas.  O artista  Milan  Knizak desenvolveu processos  extremos  do
método closed groove nas suas performances de 1965 denominadas de Broken Music. 

Nesta performances, as superfícies dos discos eram manipulada por processos de
destruição  geradores  de  loops  e  falhas  como  se  de  uma  superfícies  cartográfica  se
tratasse.  Como se de uma ansiedade auto-referencial de revelação do media, superfícies
e materialidade onde o som se inscreve.

Como Edgard Varèse (cit por Holms, 2008:124) mencionou em1917: “I dream
of instruments obedient to my thought and which with their contribution of a whole new
world  of  unsuspected  sounds,  will  lend  themselves  to  the  exigencies  of  my  inner
rhythm”. Varèse utilizava metáforas para a sua visão musical, relações sobre química,
astronomia,  cartografia  e  geografia.  Edgard  Varèse  redefine  a  música  como  uma
“organização de sons”. No entendimento do som enquanto matéria. Sendo um conceito
que  influencia  muitas das práticas contemporâneas.

     Nos anos 50, Varèse compôs duas das suas obras emblemáticas de tape music
realizadas  no  estúdio  de Pierre  Schaeffer  em  Paris:  Desert  (1950-58) e  Poeme
Electronique  para ser difundida em 350 colunas de áudio em 3 faixas separadas no
Phillips Pavilion integrado na feira internacional de Bruxelas em 1958.

Esta obra foi construída em colaboração com Le Corbusier e Xenakis. (Cox e
Warner, 2004: 17).
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Colónia-Alemanha, Galerie and Edition 
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livro 40 copias.

Ilustração 4: Milan Knížák, 
trabalhando em “Lenin”, para 
o pavilhão Fluxus na Bienal 
de Veneza, 1990



       É uma obra de enorme relevância no contexto das artes pela combinação de
diferentes  medias,  sendo  a  primeira  grande  ocasião  onde  se  explora  o  conceito  de
ambiente de especialização sonora e imersão em medias  eletrónicos em combinação
com a arquitetura, filme, luz e música na construção de uma experiência de sinestesia
onde diferentes elementos se articulam no tempo e no espaço.

Foi concebida sobre a direção de Le Corbusier que desenvolveu a componente
de iluminação e as projeções de imagens e Iannis Xenakis desenvolveu o conceito da
geometria  do  pavilhão  e  a  composição  Concret  PH(1958),  também  difundida  no
pavilhão.

Varèse sempre teve interesse por concessões de movimentação espacial do som
e  nesta  composição  Poème  électronique, pode  colocar  em  prática  alguns  desses
conceitos, combinando sons de máquinas, ruídos, sequencias de acordes de piano, vozes
e tons sintetizados. Estes elementos foram produzidos com base nas técnicas e meios da
música  concreta  ou  tape  music  explorando  diferentes  possibilidades  complexas  de
espacialização e difusão sonora.

Marc  Treib  descreve  esta  emblemática  obra  como,“The  Philips  Pavilion
presented a collage liturgy for twentieth-century humankind, dependent on electricity
instead  of  daylight  and  on  virtual  perspectives  in  place  of  terrestrial  views.”  
(Treib, 1996, 3)

Podemos situar esta obra colaborativa como uma das mais significativas para a
construção de uma novo discurso formal  nas  artes  em comunicação com a ciência,
técnica, tecnologia e estética, originando obras multimédia ou integradas nas práticas da
New Media art até às artes sonoras na utilização de abordagens multidisciplinares na
utilização  do  som,  enquanto  media  em  comunicação  com  outros  elementos  ou
conceitos.
           Consideremos como exemplo as obras de Bernhard Leitner, Keil-Raum de 1972. 
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Ilustração 6: Le Corbusier; Iannis 
Xenakis; Edgard Varèse, “Poème 
électronique”  Pavilham Philips , 
1958

Ilustração 7: Le Corbusier; Iannis Xenakis; 
Edgard Varèse, “Poème électronique”  
Pavilham Philips , 1958



           Podemos encontrar relações evidentes na entre o  Philips Pavilion, e nas obras do
Leitner pela forma como utiliza o espaço e desenvolve as suas projeções sonoras,  com
o som como media autónomo em função com o espaço, a base da sua pesquisa, onde o
corpo também intervém como escala e mediador percetivo que ativa a obra. Podemos
referir que as obras deste artista são desenvolvidas com vista a explorar um nível de
interatividade.

Nesta pesquisas situadas em 1970 já podemos evidenciar a interdisciplinaridade
na utilização e cruzamento do som com outras áreas do conhecimento e compreender
também a importância  dos conceitos  provenientes  da música  das vanguardas  para a
construção de novos discursos conceptuais e abordagens formais, assentes em pilares
da, time media arts, onde o tempo ou a quarta dimensão são equacionados como vetores
da criação. Na obra de Leitner as construções, objetos, arquiteturas, não são mais do que
dispositivos para ativar a experiência de escuta e sua individualidade num contexto de
instalação.

Apresento uma pequena sinopse da obra, escrita pelo artista:

        “In linear motion the room becomes narrower towards the tip of the wedge located at head level.
In counter-motion, the space opens up the full height of the person.Through vertical connections of
the loudspeakers placed one on top of the other, the acoustic measure of elevation of the wedge-like
sound space is either reduced or increased.” (Leitner, 1972)17

Uma obra  que me parece  fundamental  de  referir  é,  “Le Diatope”  de  Iannis
Xenakis  apresentada no Centro Pompiduo em 1978 Paris.

17 http://www.bernhardleitner.at/works. Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 8: “KEIL-RAUM”, Atelier 
Leitner, 1972

Ilustração 9: “KEIL-RAUM”, Atelier 
Leitner, 1972

http://www.bernhardleitner.at/works


Esta  obra  mantinha  uma  relação  direta  com  a  experiência  que  Xenakis
desenvolvera com no Pavilhão Philips, concebido para a Feira internacional de Bruxelas
de 1958. A exploração desses modelos de imersão multimédia desencadearam uma série
de  experimentações  desenvolvidas  pelo  autor  denominadas  de,  Polytopes dos  quais
podemos  referir  anteriores  ao   Diatope:  o  Polytope  de  Montreal,  em  1967,  um
espetáculo  ao  ar  livre  em Persépolis,  em 1971,  e  dois  Polytopes  no  complexo  dos
banhos romanos  de Cluny,  em Paris,  em 1972 e 1973.  “a curvaceous architectural
construction designed by the composer,  together  with a visual  component  including
laser  lights.  This  "multi-media"  work  was  composed for  the  opening of  the  Centre
Georges Pompidou in Paris “ (Pape,2005)

Esta obra consistia numa estrutura metálica onde vinil vermelho estava esticado,
construindo uma forma curvilínea. No interior do Diatope (1977),  Xanakis organizava
uma obra multimédia que explorava relações entre, arquitetura, música e luz, envolvia
1.600  flashes  e  quatro  lasers  guiados  por  quatrocentos  espelhos  ajustáveis  em
combinação com o espaço e a espacialização sonora da composição apresentada. Esta
obra apresentava um conjunto de desenhos abstratos  e representativos  que variavam
entre representações de galáxias, círculos, rodas, flores de lotus e formas geométricas,
que foram desenvolvidos com recurso a iluminação.

Na brochura do programa de apresentação da obra em 1977, Xenakis incluiu
cinco citações que representam os seus conceitos e a  atmosfera metafísica da sua obra,
as  quais  sem  fazerem  referência  à  obra  diretamente,  constroem  um  conjunto  de
preocupações  e influências que o autor considera importantes. 
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Ilustração 10: Iannis Xenakis “gesture of light and sound” Le Diatope, 1978



Passo a citação uma das citações presente na brochura:“ For indeed, what is man
within nature? A void in the face of infinity, a whole before the void, a center between
nothingness and wholeness…unable to perceive the void from whence he came, nor the
infinity in which he is submerged.”18 – Blaise Pascal, pensamentos (1669)

Esta composição  é caracterizada por sete faixas  de áudio distribuídas  por 11
alto-falantes colocados em todo a Diatope. É uma composição para fita magnética 'La
Légende d' Eer, é uma viagem sonora de 46 minutos. 

“The sound materials of a La légende d'Eer stem from three sources: instrumental sounds,
noises, and electronically generated sounds. The work suggests an initial departure, a journey, and a
final return. Xenakis surrounds the work with a compilation of five texts, reflecting or reacting upon
each other across the distances in time, space, and culture whitch separate them.” (Pape,2005)

18 http://acousmata.com/post/536583109/the-legend-of-er. Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 11: Iannis Xenakis “gesture of 

light and sound” Le Diatope. 1978

Ilustração 12: Iannis Xenakis “gesture of 

light and sound” Le Diatope. 1978

Ilustração 13: Iannis Xenakis “gesture of light and sound” Le Diatope, 1978

http://acousmata.com/post/536583109/the-legend-of-er


Xenakis  é  um  compositor  complexo  nos  métodos  que  desenvolve  nas  suas
composições.  Esta  composição  inicia-se:  com  sons  minimais,  simples  que  se  vão
espacializando no espaço entre sons mais agudos, na progressão da obra o som vai se
tornando mais complexo nas suas dinâmicas, abre-se a sons mais industriais, ruídos que
ganham forma até se formalizarem como uma grande massa, matériaca, densa no final
da composição como um vórtex de estática. Escutamos esta música espacializada onde
nos sentimos imersos numa sobrecarga sensorial, emocional e mística.

Xanakis  nesta  obra,  Légende  d'Eer,  explora  tensões  na  receção  sonora
construindo um processo complexo de sinestesia.

Na obra de Xenakis podemos compreender uma abordagem multidisciplinar na
sua  construção,  que  envolve  um  conjunto  diversificado  de  técnicas,  tecnologias  e
medias. Para analisarmos uma obra com esta complexidade necessitamos de a abordar
com  transversalidade  conceptual  e  formal.  Necessitamos  de  efetuar  reflexões  que
passam pela arquitetura, música, luz, tecnologia e experiências de  sinestesia.

1.4 Som como Media

“The secret of theory is that truth does not exist.” 
Jean Baudrillard, Fragments: Cool Memories III, 1990-1995

      O  modelo  de  conceptualização  da  música  das  vanguardas  e  as  tecnologias
envolvidas  vêm  fundamentar  um  novo  conjunto  de  abordagens  em  termos  de
espacialização sonora e instalações.

Foi fundamentais para o surgimento das artes sonoras enquanto prática artística
o projeto  Sound Art Foundation,  como menciona Alan Lischt, (2007:11), apresentado
por William Hellermann em 1982, que primeiramente refletiu interesses centrados na
música experimental ou nova música.

Mas que também apresentou esculturas sonoras no  Sculpture Center in 1983.
Atualmente  há  diferentes  perspetivas  de  entendimento  do  som  enquanto  media.  

Podermos clarificar o campo de intervenção nas artes sonoras partindo de três
princípios como menciona Alan Lischt. (Lischt,2007: 17).

1.  An installed sound environment that is defined by the space (and/or acoustic space) Rather than
time and can be exhibited as a visual work would be.

2. A visual artwork that has a sound-producing function, such as sound sculpture.

3.  Sound by visual artists that serves as an extension of the artist`s particular aesthetic,  generally
expressed in other media.

A  problematização  conceptual  inerente  à  expressão  “artes  sonoras”  e  a
autonomia do media inicia-se com Max Neuhaus, Annea Lokwood e Christian Marclay.
Dois autores com formação na área musical e Marclay em artes visuais que esbateram
as fronteiras entre música e artes plásticas e novos media. (Lischt, 2007:11).

Analisemos  uma das  primeiras  obras  de   Max Neuhaus,  Listen,  iniciada  em
1966, que apresenta o conceito de SoundWalks. O autor proponha uma abordagem que
se  expandia  na  receção  da  experiência  de  escuta,  tendo  em consideração  o  espaço
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urbano  e  suas  características.  Sendo o  conceito  de  espaço  uma  influencia  nas  suas
intervenções e metodologias artística. Estas obras que foram desenvolvidas entre 1966 a
1976 exploravam situações de escuta, em determinados espaço urbano, fora dos espaços
mais conservadores ou tradicionais da receção sonora ou musical, expandindo não só o
conceito do que se entendia como som, mas também a forma como, por uma processo
de  ready-made  conceptual,  o  autor  assumia  e  partilhava  uma  perspetiva  sonora  do
mundo e dos seus eventos, assentes tanto na transformação não controlada dos eventos
como numa deambulação que se propõem a um espaço de encontro com o fenómeno de
escuta. 

Nestas  pesquisas  desenvolvidas  por  Max  Neuhaus,  podemos  entender  que  o
elemento  centras  destas  propostas  se  aprofunda  no  conhecimento  dos  processos  de
escuta e da expansão do aprofundar do Noise enquanto elemento que conecta a vida e
interliga a realidade concreta da perceção e o ato de escuta do mundo. Estas abordagens
que  se  evidenciam  em  muitos  artistas  das  Artes  Sonoras  sofrem  influencias  na
investigação desenvolvida por  Pierre Schaeffer no seu teorema dos quatro processo de
escuta que são apresentados por esta ordem, não para seguirem uma cronologia lógica
de sequencia,   mas  sim,   um circuito  como o  autor  indica  sitado por  Chion.  “The
clockwise  numbering  will  soon  become  familiar:  it  indicates  not  a  chronological
sequence but a “circuit”, where perception moves in every direction and where the
foursectors  are  most  often  involved  simultaneously,  interacting  with  each
other.”(Chion, 2009:20)

Estes teorema serve como elemento fundamental para a analise e compreensão
do som enquanto media e veio fundamentar uma metodologia de analise.

                                   4. COMPREHENDING    1. LISTENING
                                   3. HEARING                      2. PERCEIVING

Para um aprofundamento destes quatro métodos de escuta, passo a expor a sua
argumentação que se apoia numa relação entre elementos transversais a todo o ato de
escuta e perceção19.  Neste contexto, tenho em consideração os estudos realizados por
especialistas no âmbito dos processos cognitivos de perceção, seja auditiva seja visual
como Stephen McAdams, Emmanuel Bigand e Albert Bregman, Jens Blauert, Rudolf
Arnhrei entre outros. 

Relação essa que se baseia na dinâmica entre estes princípios com o objetivo de
um encontro entre perceção e a consciência da atividade percetiva fundamental para que

19 Não discutirei aqui os processos cognitivos propriamente ditos, remetemos por isso o leitor para os

autores  atrás  referidos.  No entanto  é pertinente  fazer  notar  que,  entre  visão  e  audição  existem duas
diferenças cruciais e que, aparentemente, contradizem esta diferença temporal no processo cognitivo com
vantagem para a visão. Uma delas é o facto de a audição ser omnidireccional e a visão direccional, assimo
como a audição ser o sentido de alerta do humano enquanto animal biológico, único sentido que funciona
em permanência.  Por outro lado, por ser o sentido de alerta,  a velocidade de reacção a um estímulo
auditivo tende a ser pelo menos duas vezes superior à velocidade de reacção a um estímulo visual. Veja-
se a este respeito os estudos de Jose Shelton, Gideon Praveen Kumar (2010). J. Shelton and G. Kumar,
"Comparison between Auditory and Visual Simple Reaction Times,"  Neuroscience & Medicine, Vol. 1
No. 1, 2010, pp. 30-32. doi: 10.4236/nm.2010.11004. Acedido em 4 Agosto 2014
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se compreenda algumas  das  propostas  integradas  no programa conceptual  das Artes
Sonoras.

ABSTRACT/CONCRETE . OBJECTIVE/SUBJECTIVE

Sector  1 -  Listening, means listening to someone,  to  something; and through the intermediary of
sound, aiming to identify the source, the event, the cause, it means treating the sound as a sign of this
source, this event (Concrete/Objective).

Sector 2 - Perceiving, means perceiving by ear, being struck by sounds, the crudest, most elementary
level  of perception; so we “hear”, passively,  lots of things which we are not trying to listen to or
understand (Concrete/Subjective).

Sector 3 - Hearing, here, according to its etymology, means showing an intention to listen, choosing
from  what  we  perceive  what  particularly  interests  us,  in  order  to  make  a  “description”  of  it
(Abstract/Subjective).

Sector  4  -  Comprehending,  means  grasping  a  meaning,  values,  by  treating  the  soundas  a  sign,
referring to this meaning through a language, a code (semantic listening;Abstract/Objective).  (Chion,
2009:20)

Este teorema serve como modelo apoiando a construção de uma consciência e
reflexão sobre processos de escuta, direcionando a possibilidade de uma argumentação
onde outros conceitos podem ser integrados e refletidos, sendo um importante modelo
para a consciencialização e construção conceptual nas Artes Sonoras e nas práticas que
envolvem  Time  base  medias20.  Tendo  em  consideração  os  Sound  Walks de  Max
Neuhaus estes conceitos encontram-se refletidos nas suas práticas explorando o ato de
escuta em vários níveis de consciência em relação com o espaço.

As obras do autor são construidas para espaços específicos e construidas com
base nas características acústicas, arquitetónicas, espaciais e de ressonância do próprio
espaço integrando tecnologias de projeção sonora e espacialização.

Neuhaus é um artista que tem uma obra extensa, mas existe uma em particular,
Drive In Music, de 1967 pela qual desenvolvo um interesse mais objetivo.

Esta obra onde o autor explorava o conceito de espaço e topografia, desenvolvia-
se com base na relação do recetor e seus movimentos no espaço gerando interferências,
ruído, num sound field 21de antenas dispostas no espaço urbano. 

Esta obra é um exemplo da abertura do problema da casualidade já explorando
anteriormente entra no discurso das práticas artísticas contemporâneas  e mostra como
influencia a abordagem de alguns artistas, a explorar conceitos de casualidade, random e

20 "Contemporary artworks that include video, film, slide, audio, or computer-based technologies are

referred to as time-based media works because they have duration as a dimension and unfold to the
viewer  over  time." http://www.guggenheim.org/new-york/collections/conservation/time-based-media.
Acedido em 4 Agosto 2014

21 "Sound Fields  depend not  only on the  Sound Power  and directional  characteristics  of  the Sound
Source, but also on the properties of any medium it passes through is Reflected, Absorbed or Diffused
by". http://www.acoustic-glossary.co.uk/sound-fields.htm. Acedido em 4 Agosto 2014
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não linearidade. Este fenómeno dá-se por uma tomada de consciência de tudo o que é
transitório, como o movimento dos recetores da obra.

Esta abordagem é desenvolvida e provém de um autor que teve a sua formação
com base na música. É importante referir que a compreensão dos fenómenos do tempo
são  fundamentais  nas  práticas  associadas  à  música.  Neuhaus  soube  efetuar  essa
transposição  para as  suas práticas  artísticas,  dando um importante  contributo  para a
autonomia  do  media  som.   Explorando  constantemente  relações  entre  som,  espaço,
media, receção e espacialização sonora em contextos urbanos. O autor refere-se a sua
obra e intenções como:
        

“The  impetus  for  my  first  sound  installation  [Drive  In  Music,  1967]  was  an  interest  in
working with a public at large. Inserting works into their daily domain in such a way that people could
find them in their own time and on their own terms. Disguising them within their environments in
such a way that people discovered them for themselves and took possession of them, lead by their
curiosity into listening.”22 (Neuhaus, 1994:82)

Com vista a uma maior compreensão destas práticas e processos de perceção
sonora  e  com vista  a  construção  de  uma  metodologia  de  leitura  de  alguma  obras,
gostaria de introduzir novamente o teorema de Pierre Schaeffer que terá de ser cruzado
com as abordagens conceptuais  de Neuhaus, “The world of sound which we inhabit
daily contains only a minuscule part of the sound universe which our ear minds are
capable  of  understanding.”(Neuhaus,1997).  Esta  consciência  da  limitação  da
capacidade  percetiva,  inattentional  blindness23 é  também  o  motivo  que  sustenta  a
construção de uma reflexão para a compreensão desses mesmos fenómenos complexos
entre estímulos, memoria, eventos sonoros e visuais sobre a perceção.

22 Max Neuhaus, Max Neuhaus: inscription, sound works vol. 1 (Ostfildern, Germany: Cantz Verlag, 
1994), p. 82.
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Ilustração 14: Max Neuhaus, “Drive In Music”, 1967, Plano de área de transmissão 

mostrando a configuração de antenas (linhas coloridas) transmitindo sete 

componentes de som da obra. 



(3) & (4)
Because the object is stripped down

to qualities witch describe perception (3)
or constitute a language, express a meaning (4)

(1)&(2)
Becouse the casual reference (1)

and raw sound data (2)
are an inexhaustible concrete given.

(1)&(4)
OBJECTIVE

because we turn towards
the object of  perception

(2)&(3)
SUBJECTIVE

because we turn towards the
activety of the perceiving subjects.

(4) COMPREHENDING

A meaning conveyed by SIGNS.

(1) LISTENING

Events, causes, of which the sound is an 
INDEX.

(3) HEARING

Selected sound object by means of 
selective perception.

(2) PERCEIVING

Raw sound by means of raw perception.

         
Neuhaus  refere-se  a  esses  processos  de  receção  da  informação  sonora  na

realidade como uma limitação, um espaço de vazio e incompreensão cognitiva.  Estes
conceitos de instabilidade e limitação também efetuaram um eco na historia em  autores
como  David  Toop que  se  refere  ao  som da seguinte  maneira  no  seu  livro  Sinister
Resonance, “The aerial (or ariel) nature of sound, and by extension - music- always
implies some degree of insubstantiality and uncertainty, some potencial for illusion or
deception,  some ambiguity  of  absence  or  presence,  full  or  empty,  enchantments  or
transgression.” (Toop, 2010:24)

23 Gorillas in our midst: sustained inattentional blindness for dynamic events. Daniel J Simons, 
Christopher F Chabris. http://www.perceptionweb.com/abstract.cgi?id=p2952. Acedido em 4 Agosto 
2014
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           Neuhaus desenvolveu um importante contributo para a expansão do conceito do
som enquanto media em relação com o espaço a arquitetura e o os conceitos de escuta
reduzida e residual, explorando uma transversalidade de conceitos e experimentações,
onde o som é meio e conteúdo de uma experiência de transitoriedade e volatilidade
percetiva.

          “The essence of what I do when I build a sound work lies in the nature of the sounds I build
into a given context, what I call the character of the sound. We all have a sense of sound character.
We are born with it perhaps, or learn it at a very early age. It is inherent in our language, though
unconscious; we use it as another layer of meaning on top of verbal language.” (Neuhaus, 1997)  

         Consideramos outra autora relevante, Annea Lockwood é também ela uma autora
importante para a expansão conceptual das práticas associadas às Artes Sonoras.

Assim, Lockwood (cit. por Lischt, 2007), por exemplo, aplica o conceito  “to
pieces I make using electroacoustic resources, and which intended to be presented in
galleries,  museums,  other  places  in  which  sound  is,  increasingly,  conceived  of  a
medium per se, like video, laser, but not performance. I am currently working on a
large audio installation, A Sound Map of the Danub, Which I think of as Sound Art.”  

Durante  os  anos  70  a  80,  debruçou  sua  atenção  para  a  performance  e  para
trabalhos  desenvolvidos  em  função  do  ambiente,  explorando  o  som  e  narrativas
circunscritas à vida. Nestas práticas, a artista utilizava tecnologias baratas,  Low-tech24,
dispositivos como a Sound Ball, que se configurava como uma bola com seis pequenos
altifalantes  e  um recetor,  concebido  por  Rober  Bielecki para  as  peças  Three  Short
Stories and Apotheosis, “in which the ball is rolled, swung on a long cord and passed
around the audience.”25 (Lockwood, 2010) Nestas duas obras, podemos constatar com
um sistema de apresentação e receção do som,  também ele gerado a partir  de uma
conjunto de premissas que envolvem a deslocação da fonte sonora pelo publico, sem
definir uma trajetória ou encenação. Concluímos, então, que a autora explorava também
a forma como um sistema em movimento ou entrópico poderia evoluir e, partindo das
suas  imprevisibilidades,  gerar  outras  possibilidades,  não  se formalizando como uma
obra fechada.  São ainda mais evidentes estas práticas nas suas primeiras obras, Piano

24 "Technology that does not involve highly advanced or specialized systems or devices." 
http://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=low-technology. Acedido em 4 Agosto 2014

25 http://www.annealockwood.com/bio.htm. Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 15: “Piano Burning”, 1968 

Londres.

Ilustração 16: “Piano Burning” 1968 

Londres.
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Burning  de 1968 e  Piano Transplants,  apresentados entre 1969 a 82.  A obra, Piano
Burning,  é apresentada acompanhada de uma score que me parece pertinente para a
reflexão que sera feita posteriormente: (Annea Lockwood, 1967)

“Set upright piano (not a grand) in an open space with the lid closed.
Spill a little lighter fluid on a twist of paper and place inside, near the pedals.

Light it.
Balloons may be stapled to the piano.

Play whatever pleases you for as long as you can.”

As propostas artísticas da autora exploram constantemente a construção de um
evento de encontro, revelação na contingência que se efetua um contacto com a obra em
contexto site specific26. Nesta obra Piano Burning, em especifico, parte de um conjunto
de premissas que são tanto ativadas pelo performer como pelo fogo como elemento
natural que se manifesta de forma incontrolada, caótica e que gera tanto uma situação
visual como sonora, ao consumir o piano com a sua força. O performer pode interpretar
e  intervir  o  tempo  que  lhe  for  possível,  gerando  a  primeira  camada  de  elementos
sonoros. Depois um dos elementos, o fogo,  toma parte no evento e no processo de
destruição que efetua  sobre a madeira e os mecanismos intrínsecos do funcionamento
do piano, provoca transformações que, por uma forma de carbonização geram o som da
madeira a estalar, e as cordas a soltarem-se.  Esta peça da autora é alicerçada no que é
residual,  excedente,  transitório  e  volátil   proveniente  desse  evento.  Levando-nos  a
concluir que, em parte, alguns destes autores trabalhando com o fenómeno do tempo
exploram possibilidades muito mais abertas em termos da configuração final da obra,
não  a  encerrando  e  deixando  que  forças,  entropia  e  outras  fatores  não  lineares
intervenham na sua construção como uma energia única. Outra das obras emblemáticas
da autora é, Sound Map of the Danube27, que  foi apresentada em diversos países. Esta
obra  consistia  num mapa  sonoro  completo  do  rio  Danúbio,  registando  nesse  mapa
sonoro uma grande variedade de sons de agua e animais, uma cartografia sonora do rio e
da sua vivência em contacto com a natureza que o anima num registo intimista.

Um outro artista que influenciou o que se veio a designar como Artes Sonoras
foi  Christian Marclay que se explorava o som e os dispositivos da superfície do media e
tecnologia onde o som era registado, transcrito e interpretado e, dessa maneira mais
relevante  para  o  entendimento  do  Glitch pela  sua  prática  de  exploração  com vinil,
cortando, alterando e manipulando a superfície e a sua combinação, numa reciclagem de
erros, disfunções e colagens no ato performativo ou instalativo.  Marclay desenvolve
obras que que se conectam com o universo das artes visuais, desenvolvendo objetos,
ações, performance e vídeo instalação.Um dos exemplos de como o artista explora o
media  do  som  e  as  suas  tecnologias  pode  ser  observado  nas  suas  obras  de  1981,
Recycled Records.

26 "Site-specific or Environmental art refers to an artist's intervention in a specific locale, creating a work
that is integrated with its surroundings and that explores its relationship to the topography of its locale,
whether  indoors  or  out,  urban,  desert,  marine,  or  otherwise."  http://www.guggenheim.org/new-
york/collections/collection-online/movements/195235. Acedido em 4 Agosto 2014

27 "Sound mapping encompasses a range of projects and techniques used to capture and contribute to the 
aural character of a place. In most cases, sounds are recorded from various locations, and are tied to 
those places with maps or listening stations." http://www.planningtoolexchange.org/tool/sound-mapping. 
Acedido em 4 Agosto 2014
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Estas obras partem das experiências que o artista desenvolve na conceção dos
seus discos que utiliza em performances sonoras onde o media vinil é interpretado por
vários processos de colagem, corte, pintura e incisão, como uma cartografia geradora de
um território sónico, fragmentado e não linear. Podemos observar a importância que é
colocada  sobre a utilização de lógicas não lineares  na construção da própria obra.  

Conceitos estes que se interligam e amplificam com  com os conceitos da física
e dos comportamentos  não lineares,  até  a  filosofia  e  reflexão sobre desconstrução.  

Numa das suas principais obras intitulada  Footsteps de 1989, o artista cobre o
chão da galeria  com discos de vinil  para que no final,  depois do publico os calcar,
deixando marcas de uma atividade, evento, que se regista como riscos, marcas sobre as
superfícies  dos  discos,  e  no som,  que eles  contem.  O artista  pega neste  material  e,
posteriormente, efetua uma performance e composições, explorando não só o som que
esta registado, mas o desvendar de uma atividade pela qual os discos de vinil passaram:
a transformação que foi efetuada no media por uma exposição a um tempo de atividade,
transfiguração  que  originou  uma  conjunto  de  novas  possibilidades  com  base  em
imprevisibilidade. A informação ou conteúdo destes discos tem também uma importante
relação  com  o  conceito  de  apropriação,  porque  o  artista  utiliza  discos  de  vinil  já
gravados de outros artistas. Entenda-se por apropriação, “ acto ou efeito de apropriar-se
de se tornar próprio,  ocupação,  apoderar-se de coisa alheia” (Houaiss,  2003)  Esta
abordagem onde a construção da obra e gerada por fragmentos e casualidades relaciona-
se com a compreensão da cultura como uma construção fragmentaria,  Arthur Danto
anuncia a morte da arte nos anos 60, referindo-se a esta morte como o fim da narrativa e
da historia28 da arte. Não que os artistas tivessem deixado de produzir, mas o fim de um
tipo de arte que pode ser compreendida pela historia da arte, uma historia que agrupa

28 "Dizer que a história acabou é dizer que não há mais um limite da história além do qual se possa cair. 
Tudo é possível. Qualquer coisa pode vir a ser. E em razão da situação presente ser essencialmente 
desestruturada, a ela não se pode adequar mais uma narrativa mestra." (Danto, 2009:97)
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Ilustração 17: Christian Marclay, 

Recycled Record, 1980. Collaged vinyl 

record. Coleção do artista

Ilustração 18: Christian Marclay, Recycled 

Record, 1980. Collaged vinyl record. 

Coleção do artista



estilos, relaciona movimentos. Esta rutura não linear é relevante para a compreensão
dadas práticas  artísticas  assentes na tecnologia e suas utilizações  experimentais,  que
saem fora do programa de funcionalidades eficientes e controladas, para que, partindo
da máquina, se possam revelar novas possibilidades de funcionamento, o que implica a
sua transformação, rutura e preparações. Porque na arte o importante é a transposição ou
simbolização, evasão ou ultrapassagem, é sempre a passagem de uma realidade vulgar
para  um  mundo  sobre-real  que  ela  instaura  numa  existência  autónoma.  Como  um
momento de singularidade que na leitura de Danto é entendido como uma abertura a um
entendimento Metafisico da arte, conceito explorado no seu livro, ”The Transfiguration
of  the  Commonplace”  de (1983).  Deste  modo  apoiado  nos  conceitos  que  Danto
apresenta  para  a  compreensão  da  obra  de arte,  gostaria  de  introduzir  um dos meus
pensamento: quando mais a obra de arte é natural menos é artística, ela precisa de se
extrapolar para poder ser autêntica, radical e de indeterminismo29, como uma realidade
possível. 

O  binómio  entre  natural  e  artificial  direciona  a  discussão  para  o
desenvolvimento  de  práticas  de  preparação.  Deste  modo,  justifica  a  necessidade  de
alteração e explorações de instrumentos preparados e alterados, como no exemplo das
performances do  Christian Marclay, Phonoguitar de 1982 que utilizam como referência
obras mais antigas,  como por exemplo  Prepared Piano de John Cage, 1940, “Cage

29 Apresento um complemento a compreensão deste conceito com recurso ao texto, O Possível e o Real de
Henri Bergson. "O erro das doutrinas - bem raras na história da filosofia - que souberam abrir espaço
para a indeterminação e para a liberdade no mundo foi o de não terem visto aquilo que sua afirmação
implicava.  Quando  falavam  de  indeterminação  e  liberdade,  entendiam  por  indeterminação  uma
competição entre possíveis, liberdade como uma escolha entre possíveis - como se a possibilidade não
fosse criada pela própria liberdade. Como se toda outra hipótese, pondo uma ideal preexistência do
possível ao real, não reduzisse o novo a ser apenas um rearranjo de elementos antigos. Como se não
devesse ser levada assim, cedo ou tarde, a tomá-lo por calculável e previsível. Aceitando o postulado da
teoria adversa, introduzia o inimigo no reduto. É preciso aceitá-lo: é o real que se faz possível e não o
possível que se torna real." (Bergson, 2006:17)
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Ilustração 19: Christian Marclay “Ghost (I Dont Live Today)” 1985, video, 5 mins, 
Galeria Paula Cooper, Nova Iorque. 



invented the Prepared Piano in 1940” (Pritchett,  24:1996). Aqui, o autor explorou a
integração  de  elementos  externos  ao  piano para  gerar  novas  possibilidades  sonoras,
“John Cage in his compositions for prepared piano. Cage originally  affixed screws,
nuts, and bolts to the strings of an upright piano and later developed compositions and
scores  around  the  preparation  of  grand  pianos.”(Kelly,  2009:89) O  conceito  de
instrumento  preparada  será  bastante  explorado  durante  o  séc  XX.  “Prepared  and
Extended techniques and prepared instruments are a key part of the expanded sound
world of twentieth- century musical practices.” (Kelly, 2009:88)   

Christian Marclay desenvolveu inúmeras performances utilizando o gira-discos
como  instrumento  expandido  e  preparado  alem  das  suas  possibilidades.  

Compreendamos por técnicas de preparação de instrumentos alterações na sua
anatomia  ou  estrutura,  capazes  de  gerar  novas  possibilidades  sonoras  e  de
performatividade.  Estas  alterações  podem ser  concebidas  com introdução  de  corpos
esternos  ao  próprio  instrumento,  objetos,  metais,  arames,  pedras  entre  outros.
Influenciando outros autores como Otomo Yoshihide e os seus Ensembles.

“Extended techniques are techniques for playing instruments that are beyond the traditional
or expected manner of performance. This could include, for example, playing a violin with the wooden
part of the bow or bowing the body of the instrument itself. Prepared instruments are a subset of
extended techniques, in that preparations involve the usually temporary modification of the instrument
to alter and extend the sound outcomes.” (Kelly, 2009:89)

       O impacto das tecnologias digitais e analógicas, e a interpolação de novos conceitos
associados às práticas que exploram o tempo, time base media, onde as artes sonoras se
integram geraram influências na cultura popular e na música assistida por computador,
passando pela performance e o conceito de interatividade. Onde a cultura do DJ também
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Ilustração 20: Otomo Yoshihide "hyper wr player -without records hi-fi version" 2008.



se  insere  com  o  conceito  de  remix30 ou  fragmento  sonoro.  Relacionando  o  Pós-
modernismo  como  essa  cultura  de  recombinações  fragmentárias  e  interculturais,
geraram-se  mudanças  que  viriam  a  desencadear  as  artes  sonoras  enquanto  prática
artística, onde podemos integrar a definição de  David Toop, “argues that, at its most
basic level, sound art is ‘sound combined with visual practices” (Toop 2000: 107) ou a
de Brendon LaBelle “is both the thing and a reflection on the thing” (LaBelle 2006: 4).
integrado som sem recurso a imagem, instalações áudio-visuais, ambientes,  software,
projetos com base na Internet, obras interativas para multi usuários e também network
projects ou  instalações,  ações  ou  performance  que  envolvem  espaços  públicos,
disfunção ou mecanismos nómadas:  Nomadic devices31. Todas estas práticas com um
ponto  de  contacto  com  a  tecnologia,  como  vetor  fundamental  para  o  seu
desenvolvimento, numa construção de novas possibilidades sonoras e visuais que vão
além da sua função imediata de usabilidade. Como Nam June Paik menciona, “I use
technology in order to hate it more properly. I make technology look ridiculous ´,(Paik,
Digital and Video Art. Cit, por Gibbes, 2007:33)

30 "To recombine (audio tracks or channels from a recording) to produce a new or modified audio." 
http://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=remix. Acedido em 4 Agosto 2014

31 "A handheld wireless device such as a PDA or smartphone." http://www.computerlanguage.com/. 
Acedido em 4 Agosto 2014
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Capítulo 2: Caos como metodologia da criação

Dynamics freed at last from the shackles of order and predictability ... Systems liberated to randomly
explore their every dynamical possibility ... Exciting variety, richness of choice, a cornucopia of

opportunity.
Joseph Ford

Durante  os  anos  60,  o  movimento  Fluxus  que  tinha  na  sua  génese  uma
abordagem de tensão, violência e instantaneidade onde ações, Happenings32 acentuavam
uma estética assente em transitoriedade. Muitas das ações passavam por queimar, cortar,
destruir,  riscar, desmantelar numa procura de autenticidade.  Força, violência  vs ação
como  fenómeno  de  transformação  e  recriação,  evidenciando  pólos  de  reflexão  que
relacionavam sociedade, tecnologia, misticismo e política. Estas práticas tinham como
influencia  o  movimento  Futurista  e  Dada,  situados  no  inicio  do  Séc:  XX  de  onde
provêm algumas destas metodologias de colagem, montagem e destruição, 

“The Futurist art movement was important for the development of the noise aesthetic, Noise
art  music  can  feature  distortion,  as  was  the  Dada  art  movement  (a  prime  example  being  the
Antisymphony of Jefym Golyscheff performed by Hannah Höch in Berlin on April 30th, 1919 with
kitchen utensils) ” (Nechvatal, 2009:42)

Outro momento importante apresentado por o mais significativo nome associado
ao  movimento  Dadaista  Marcel  Duchamp  e  a  sua  performance  de  1916,  (À  bruit
secret), 

“An early Dada-related work from 1916 by Marcel Duchamp also worked with noise, but in
an almost silent way. His ready-made, With Hidden Noise (À bruit secret), was a collaborative exercise
that  created  a noise instrument  that  Duchamp accomplished with Walter  Arensberg.”  (Nechvatal,
2009:41)

A utilização destes métodos e referências históricas foram fundamentais para o
movimento  Fluxus,  ficando  bem  documentada  no  seu  reportório.  Podemos,  por
exemplo,  encontrar  referências  na  obra  de  Philip  Corner  Quiet  work  of  destruction
(1962), onde um piano é desmantelado lentamente. Uma versão mais extrema é a de
George Maciunas, the piano piece no:13 (for Nam June Paik), também conhecida como
Carpenter´s Piano Piece (1962).  Esta obra consistia em pregar pregos no piano e bater
com um martelo até à sua destruição. E, neste processo, ir gerando ressonâncias que
eram o conteúdo da obra e do processo de destruição. “Noise appears, reveals itself
inside  the  space  where  the  hand  touches  a  string,  where  the  mind  imagines  how
something will sound. As the antithesis to composition, Noise forces a musical logic to
rethink its  own boundaries. ” (LaBelle,  2000: 168) Várias obras de Nam June Paik
regem-se  pelos  mesmos  princípios.  Obras  como  One  for  Violin  -  (1962)  onde  o
performer eleva o violino sobre a sua cabeça de forma lenta e rapidamente, depois de
um processo de espera, e o destrói sobre a mesa.

Um momento  importante  para  a  teorização  e  fundamentação  destas  práticas
inerentes  ao  movimento  artístico  Fluxus  situa-se  em  Londres  (1966)  com  o  Dias
(Destruction  in  Art  Symposium),  organizado  por  Gustav  Metzger  que,  a  meu  ver,
continua a ser um dos principais teóricos do tema. Este foi um importante momento

32 "Non-narrative, multimedia theatrical events that take place in artists’ environments or gallery 
spaces." http://edu.moca.org/education/curric/glossary. Acedido em 4 Agosto 2014
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onde artistas  oriundos dos três  continentes  apresentaram as suas performances.  Este
simpósio  cobria  o tema da destruição  na arte.  “Destruction  of  material,  destruction
causes  by  nature,  destruction  of  the  diachronic,  narrative  aspect  of  language,  and
psychological and physical attacks on the body ” (Kelly, 2009:138)

Os  eventos  apresentados  e  as  obras  eram para  ser  destruídas  com múltiplas
formas de violência, construindo uma base para outras abordagens mais centradas na
instabilidade e transitoriedade das ações, objetos e reflexão sobre tecnologia, controlo e 
instantaneidade.  No espaço contemporâneo temos muitos  autores com métodos mais
sofisticados  de  destruição,  trabalhando  data33 e  som  na  sua  dimensão  atómica  por
utilização de novas tecnologias, envolvendo métodos de transformação e análise mais
complexos, mantendo um questionamento sobre o papel da tecnologia numa procura de
ruturas  ou emergências  de singularidade na máquina e no processo de saída do seu
processo funcional. 

Podendo estas práticas passar pela utilização de algoritmos, alteração de código
em  HEX  editors34 e  circuitbending35 em  Hardware.  O  que  me  parece  importante
relacionar é a abertura à impressibilidade como processo e à cultura do digital como
fenómeno assente na irregularidade absoluta, um espaço de experimentação tecnológica,
formal,  relacional  de improviso num tempo de confluências:  o  buraco da minhoca36

como  abstração  temporal  onde  sucedem eventos  num plano  autónomo  passivos  de
representar o todo real e virtual de um mundo de hypermedia37.

33 "Computer data is information processed or stored by a computer. This information may be in the form
of text documents, images, audio clips, software programs, or other types of data. Computer data may be
processed by the computer's CPU and is stored in files and folders on the computer's hard disk. At its
most rudimentary level, computer data is a bunch of ones and zeros, known as binary data. Because all
computer data is in binary format, it can be created, processed, saved, and stored digitally. This allows
data to  be transferred from one computer  to  another  using a network connection  or  various media
devices.  It  also  does  not  deteriorate  over  time  or  lose  quality  after  being  used  multiple  times."
http://www.techterms.com/definition/data. Acedido em 4 Agosto 2014

34 "A program that displays every character in a file in hexadecimal notation. Also called a "binary 

editor," hex editors are used extensively in program development to view the actual content of a file, as 
well as to view files in old formats that are not recognized by today's applications." 

http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/44218/hex-editor

35 “The conversion of electronics via rewiring or short-circuiting to create sounds or music; also, the 

conversion of old toys into new devices by rewiring battery-powered electronics. circuit bending.” 
Dictionary.com. Dictionary.com's 21st Century Lexicon. Dictionary.com, LLC. 
http://dictionary.reference.com/browse/circuit bending. Acedido em 4 Agosto 2014 

36 Roy Ascott: "Buraco de minhoca: Intrínseco aos hipermeios (hypermedia) no ciberespaço, o buraco de
minhoca é também um requisito essencial dos sistemas humanos das galáxias, facilitando nossa 
passagem entre os espaços reais e virtuais, e entre os mundos naturais e paranaturais." 
http://www.artefeed.com.br/en/inicio.phpFuseaction=Comentaristas&ContentID=30&ComID=19. 
Acedido em 4 Agosto 2014

37 “A system in which various forms of information, as data, text, graphics, video, and audio, are linked 

together by a hypertext program. hypermedia”. Dictionary.com. Dictionary.com Unabridged. Random 
House, Inc. http://dictionary.reference.com/browse/hypermedia. Acedido em 4 Agosto 2014
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2.1 Media sobre a entropia da destruição: processo e metodologia

AutoCatalysis is when sound emerges by itself, when the machine generates a new 
sound autonomously, without a human agent. Kodwo Eshun , More Brilliant Than the Sun:

Adventures in Sonic Fiction, Quartet Books , 1999

Podemos constatar, no desenvolvimento das práticas artísticas contemporâneas,
uma aproximação a princípios de instabilidade funcional, ruturas, que se conectam com
a casualidade e o imediatismo da ação. Uma produção de processo onde a violência e
destruição são encarados como potencialidades, seja de reflexão ou transformação seja
de metodologia artística e processual. Esta combinação conceptual com novos conceitos
e tecnologia ampliou a atividade de expressão artística. Estes conceitos de instabilidade
relacionam-se com a introdução de reflexões sobre a violência e ação que são reflexos
da atividade  humana  e  seus  atos  performativos.  Como parece  lógico  no decorre  de
experimentações performativas como o tempo onde o media já não se encontra fixo
como nos medias tradicionais,  pintura ou escultura.  Estas transformações centram-se
numa  produção  assente  em  processos  de  criação,  sendo  esse  mesmo  processo  a
construção  da  sua  emergência  de  possibilidades  combinatórias  de  gerar  resultados
associados  ao  tempo.  Resultados  esses  que  são  fruto  da  ação  entre  um  plano  de
intenções do fazer e a concretização sobre o tempo da ação de conceber. Esta relação
entre o processo é mediada pela ação, transformação, desconstrução é uma fenómeno
que utiliza o tempo como mecanismo mutável e pode ser fundamental para alargarmos a
discussão  e  entendimento  do  Glitch e  do  Noise como  princípios  fundamentais  e
transversais  nas  produção  artística  e  desenvolvimento  filosófico  para  as  artes  que
exploram  o  tempo.  Esse  tempo  concreto  da  produção  e  abstrato  das  intenções  ou
impulsos criadores, em que o pensamento encontra o a sua origem numa necessidade
primitiva,  movida  pela  força  da  ação  como  forma  de  gesto  e  intervenção  sobre  a
realidade,  sendo  a  violência  em  todas  as  suas  contrariedades,  combustão,  dessa
necessidade  de  organizar  as  contrariedades  do  mundo.  De  um  mundo  tecnológico
munido de regras lógicas. 

No ensaio, Destruction Art, escrito por, Kristine Stiles no seu livro, Book for the
Unstable  Media,  (1992),  a  autora  apresenta-nos  um  conceito  pertinente  para  a
compreensão do media e dos processos de destruição em arte, “it is the visual discourse
of the survivor”.  A autora relaciona estes processos como uma necessidade conectada
com a condição de sobrevivência visual do sobrevivente, “It is the only attempt in the
visual arts to grapple seriously with the technology and psychodynamics of actual and
virtual extinction”, por relação com a tecnologia e a Psico-dinâmica entre a afinidade do
real e do virtual. Para a autora estas práticas de destruição na arte, necessitam de uma
reflexão porque estão ausentes da discussão da sociedade atual. ( Stiles, 1992)

Esta discussão aprofunda-se na obra de Robert Jay Lifton onde o autor relaciona
com o  conceito  de  trauma  e  sobrevivência,  que  deixa  uma  “death  imprint”  que  é
acompanhada por uma “death anxiety”, “death guilt,” ou “survivor guilt", culpa que
gera  uma  sensação,  “sense  of  debt  and  responsibility  to  the  dead.” (Lifton,1987:
p.240). Lifton observa e conclui que, quanto maior for o trauma psicológico inerente à
sociedade menos ele é estudado, “the more significant an event, the less likely it is to be
studied.” (Lifton, p. 245). Para o autor esta instabilidade causa um, “psychic numbing”
(Lifton,  Ibid: p. 245) que incapacita  os indivíduos de sentir  e de se confrontar  com
certas experiências que impliquem funções mentais de simbolização.
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Outro autor que se debruça sobre o tema da violência e aponta a necessidade de
uma aprofundamento deste tema por parte da filosofia é Bruno Bettelheim, “he noted
that violence as a category of investigation remained largely absent from philosophical
dictionaries.”(Stiles,1992) 

Partindo  desta  necessidade  de  clarificação  do  tema  do  Glitch e  do  Noise,
procurei encontrar ligações históricas no caleidoscópico do pensamento e conhecimento
humano, aprofundando a sua relação com pulsões primitivas como a violência e ação
que  podem  contribuir  para  um  alargamento  da  discussão  sobre  media  e  sua
significância.

Um  dos  principais  autores  a  explorar  este  tema,  e  organizador  do  DIAS/
Destruction in Art Symposium, foi Gustav Metzger's, como o seu conjunto de reflexões
e manifestos sobre processos de destruição na arte, “Auto-Destructive Art' in the context
of 'anxiety, despair, nihilism, alienation' which are 'not only connected with psychology,
religion,  social systems, but with a profound awareness of failure on the biological
plane.”, ( Metzger, 1965:22). Deste autor destacam-se dois livros, Auto-Destructive Art
de 1965 e Damaged Nature, Auto Destructive Art de 1996. É de interesse compreender
as duas datas para que se compreenda que a primeira se situa nos anos 60 sob influência
do  movimento  Fluxus  e  a  outra  edição,  nos  anos  90,  integrada  no  mesmo  espaço
temporal onde surge o movimento Glitch e o conceito de “post-digital” enunciado por
Kim Cascone, em 2002. 
         Mas o que são os processo de destruição em arte e como influenciaram a produção
contemporânea? Recorrendo à obra de Metzger e a um dos seus manifestos de 1959,
passo a citar uma das suas considerações, que serve como modelo para a compreensão
dos processos artísticos relativos à prática da destruição em arte. Funcionando como
base conceptual para o Glitch e para o Noise numa procura de referentes históricos.

Gustav Metzger: Auto-Destructive Art (1959)

Auto-destructive art is primarily a form of public art for industrial societies. 

Self-destructive painting, sculpture and construction is a total unity of idea, site, form, colour,
method, and timing of the disintegrative process.

Auto-destructive  art  can  be  created  with  natural  forces,  traditional  art  techniques  and
technological techniques.

The amplified sound of the auto-destructive process can be an element of the total conception.

The artist may collaborate with scientists, engineers.

Self-destructive art can be machine produced and factory assembled.

Auto-destructive paintings, sculptures and constructions have a life time varying from a few
moments to twenty years. 

When the disintegrative process  is  complete the work is to be removed from the site  and

scrapped.38

Podemos observar neste manifesto uma conexão entre os processos que podem
gerar descontinuidade, instabilidade ou processos de auto destruição em relação com a
tecnologia,  quando  o  autor  se  refere  à  colaboração  com engenheiros  e  que  podem

38 http://radicalart.info/destruction/metzger.htm  l. Acedido em 4 Agosto 2014
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envolver técnicas tradicionais ou mais tecnológicas e que esta é a forma mais pura de
refletir sobre a sociedade industrial. Existe, deste modo, uma mutualidade conceptual
entre  algumas  práticas  envolvidas  no  Glitch e  estes  primeiros  conceitos  datados  de
1959. Encontramos referências que fazem alusão ao erro ou falha como processo, no
texto de Cascone, “There are many types of digital audio ‘failure.' Sometimes, it results
in  horrible  noise,  while  other  times  it  can  produce  wondrous  tapestries  of
sound.”(Cascone, 2002: 24:4) Este processo de falha é o que, para Cascone, fundamenta
a condição Pós-digital e o entendimento, relação que efetuamos com a tecnologia. De
onde emergem conceitos  como,  “detritus,” “by-product,”  “background” e “horizon”,
importantes conceitos que servem de vetores concetuais para justificar a transição do
foco da atenção dos  artistas  do “foreground” para o “background” (Cascone,  2002:
24:4) Utilizemos  estes  dois  conceitos  para  uma  exploração  conceptual  do  tema
“foreground”, “background” e “horizon”. O primeiro implica estar no primeiro plano,
logo, é um elemento de contacto imediato, encontra-se no mesmo plano que a nossa
observação. Podemos descrevê-lo em todas as suas características com base na nossa
cognição. O segundo, plano de fundo,  já exige uma maior extrapolação, visto que não
se encontra no nosso plano mas num outro. Esse outro plano encontra-se no horizonte,
para lá dele. Nesta perspetivava todas as considerações que tirarmos sobre os eventos ou
objetos que nele se encontrem são experiências  residuais  do conhecimento,  como o
Glitch ou o Noise, em que pode operar tanto o conhecimento concreto dos fenómenos
como o imaginário. Essa passagem do plano do retrato para o plano da paisagem gera
uma maior dispersão. Mas uma dispersão necessária para uma visão de conjunto, onde
existem  elementos  que,  não  estando  no  nossa  campo  de  visão,  também  efetuam
transformações e tensões no jogo da perceção sobre a realidade. O terceiro conceito é o
horizonte e a condição da perceção da contemporaneidade. Um perceção que necessita
de extrapolar considerações com vista a caracterizar a distância ou o que se antecipa. O
horizonte é um espaço de distância que delimita a perceção ou o campo de visão útil
para  um  aprofundar  das  qualidades  subjetivas  da  experiência  ou  qualia39. 

Desenvolvendo relações  entre  perceção,  tecnologia,  limite  e  representação,
envolvida na exploração destes processos da qualia, onde o erro, ilusão ou alucinação
podem  encontram  similaridades,  relacionando-se  com  uma  abertura  da  perceção  a
estados mais  subjetivos  da experiência.  Deste modo,  interliga  a  perceção humana a
estados de indeterminismo.

“Our grasp of what it is like to undergo phenomenal states is supplied to us by introspection.
We also have an admittedly incomplete grasp of what goes on objectively in the brain and the body.
But there is, it seems, a vast chasm between the two. It is very hard to see how this chasm in our

39 "Philosophers often use the term ‘qualia’ (singular ‘quale’) to refer to the introspectively accessible,

phenomenal aspects of our mental lives. In this broad sense of the term, it is difficult to deny that there
are  qualia.  Disagreement  typically  centers  on  which  mental  states  have  qualia,  whether  qualia  are
intrinsic qualities of their bearers, and how qualia relate to the physical world both inside and outside
the head. The status of qualia is hotly debated in philosophy largely because it is central to a proper
understanding of the nature of consciousness. Qualia are at the very heart of the mind-body problem."
(Tye, 2013)
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understanding could ever be bridged. For no matter how deeply we probe into the physical structure of
neurons and the chemical transactions which occur when they fire, no matter how much objective
information we come to  acquire,  we still  seem to  be  left  with something that  we cannot  explain,
namely, why and how such-and-such objective, physical changes, whatever they might be, generate so-
and-so subjective feeling, or any subjective feeling at all.” (Tye,1997)

Na exploração conceptual de Kim Cascone, sobre o tema do Post digital,  e a
forma como o Glitch e abordado como processo de criação e submetido a análises em
comparação com os conceitos  de,  “foreground”,  “background” e “horizon” potencia
uma nova abordagem percetiva da experiência humana no entendimento da  estéticas
Pós-digital e suas implicações. Porque a perceção é sempre uma atividade de dinâmicas
temporais entre sujeito, objeto, contexto, imaginário ou memória. Existe  de certo modo,
uma  reflexão  que vai  ao  encontro  de  práticas  assentes  no  tempo,  como  processo  e
fundamentação,“The temporal duration of “Auto-Destruction-Art” would operate both
as a representation and a presentation,  an image and an enactment of effacement.”
(Stiles,1992) O que na prática do “Glitch” ganha uma nova abordagem que fundamenta
o residual, e o indeterminismo do evento, que sucede num tempo, mas que não pode ser
calculado  ou  recriado.  “Auto-Destructive-Art”  condensed  a  vast  experiential  and
technological  territory  of  destruction  and  its  concomitant  survivalist  ethos  into  a
manageable representation.”(Stiles,1992)

        Está no domínio de uma manifestação como espectro. Não se encontra no primeiro
plano nem no plano de trás, está entre planos autónomos. Num espaço entre espaços e
tempos de indeterminação. Este conceito não encontra ressonância na cultura ocidental,
mas na cultura oriental podemos encontrar o conceito da estética wabi-sabi, Entenda-se
este termo como nos é apresentado nos dicionários  em inglês “a way of living that
focuses on finding beauty within the imperfections of life and accepting peacefully the
natural cycle of growth and decay.” (Colins, 2014) Esta apreciação da imperfeição está
muito  enraizada  filosofia  Budista  aceitando  os  estados  de  transformação,
impermanência, transitoriedade de tudo o que é incompleto.

“Japanese philosophy understands the basic reality as constant change, or (to use a Buddhist
expression) impermanence. The world of flux that presents itself to our senses is the only reality: there
is no conception of some stable “Platonic” realm above or behind it.” (Parkes, 2011)

         Em termos concetuais, existe uma ligação estes fatores provenientes das filosofias
orientais que são introduzidos na arte ocidental, surtindo efeito em artistas como John
Cage  entre  outros,  que  explorar  estes  fatores  de  indeterminação.  Tentarei  agora
clarificar com maior precisão os conceitos, como nos apresenta Kristine Stiles no seu
ensaio, “Thresholds of Control: desconstruction art and terminal culture” apresentado
no contexto do Festival Ars Electronica em 1991.

     “Destruction art  is  interdisciplinary and multinational,  combining media and subject  matter.
Destruction  art  addresses  the  phenomenology  and  epistemology  of  destruction  and  must  be
characterized as a broad, cross-cultural response rather than a historical movement. An attitude, a
process  and  way  of  proceeding,  destruction  art  is  both  reactionary  and  responsive;  it  is  not  an
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aesthetic, nor a method, nor a technique. Destruction art is an ethical position comprised of diverse
practices that investigate the engulfments of terminal culture.“ (Stiles,1991)

Na  observação  de  Stiles,  um  dos  conceitos  pertinentes  destas  exploração
conceptual,  refere que a  Destruction Art combina media e matérias  subjacentes,  em
observações que endossam problemáticas que vão da epistemologia à fenomenologia da
destruição  num cruzamento  multidisciplinar,  sendo  esta  exploração  conceptual  uma
atitude - não um método - estética ou técnica,  porque ela opera sobre uma reflexão
critica  sobre o desaparecimento  e  o residual.  Qual  a  importância  do residual  ou do
resto? 

Partindo  da  argumentação  de,  Jean  Baudrillard  sobre  O resto no  seu  ensaio
Simulacros e Simulações,  (1981) este elemento não tem oposição nas lógicas binárias:
direita/esquerda, louco/normal, próprio/o outro, etc. Mas quanto pensamos no resto, o
que  se  encontra  do  outro  lado?  A  soma  das  parte?  E  do  outro  lado  do  erro,  do
imprevisível do  Glitch que se revela na máquina e no  Noise residual do mundo. No
gesto como resíduo de uma ação ou intenção. Como o Baudrillard menciona, a “soma é
o resto, a adição e o resto, a operação e o resto não são oposições distintivas”, mas o
que se encontra do outro lado do resto? “O que está do outro lado do resto existe, e
mesmo  o  termo  marcado,  o  tempo  forte,  o  elemento  privilegiado  nesta  oposição
estranhamente dissimétrico,  nesta estrutura que não é uma estrutura.”(Baudriallard,
1981: 175) o que esta do outro lado, “não tem nome”. Como o autor menciona: “É
anónimo,  é  instável  e  sem  definição.”  O autor  menciona  que  o  resto  só  pode  ser
definido “como o resto do resto”  (ibid). É um jogo de anacronismos e de oposições
dinâmicas entre duas partições, numa estrutura reversível  e giratória,“em que não se
sabe nunca qual é o resto do outro”(ibid). Este é um conceito fundamental na minha
perspetivava para que se possa compreender e fundamentar as práticas que lidam com o
residual,  porque esta  estrutura de pensamento é única e possibilita  esta operação de
reversão ou “derrocada”, como o autor refere: “o normal não é o louco do louco, a
direita não é a esquerda da esquerda, etc.” (Baudrillard, 1981: Ibid: p. 176)

        Baudrillard utiliza o espelho como elemento simbólico para a construção duma
argumentação, perguntando, “quem, do real ou da imagem, é o reflexo do outro?”  E
continua sua reflexão dizendo “pode falar-se do resto como um espelho, ou o espelho
do resto”. Este jogo de reflexões coloca-nos numa posição em que tudo é conhecido por
mediação,  intermediado, experiências  que nos chegam como espectros,  fantasmas da
visão.  Tudo é periférico,  tudo é backgroud de experiências  residuais,  o erro que se
manifesta na máquina como um Glitch o Noise que evoca o mundo, sendo ele concreto
na sua existência e oculto na sua revelação. Os gestos performativos que se refletem na
ação como seu resíduo que desloca o ar e a sombra que o braço projeta no chão. Tudo é
transitoriedade  e  imanência  sem geografia.  O  espelho  é  o  objeto  simbólico  de  um
território-lugar  que  se  projeta  como  resíduo,  mais  real  que  a  própria  realidade.
Realidade,  como  o  Glitch quando  se  manifesta  na  máquina  como  reflexo  do  seu
funcionamento, autonomia e singularidade.
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       “Já não há posição respectiva – desvanecendo-se o real para dar lugar a uma imagem mais real
do que o real, e inversamente- desvanecendo-se o resto do lugar atribuído para ressurgir do avesso,
naquilo de que era o resto, etc.” (Baudrillard, 1981: p. 176)

            Esta problemática que se situa no valor da realidade ou do que é real é relevante
para que se compreenda qual o valor de tudo o que é transitário. O Glitch é um elemento
residual de um funcionamento, deste modo ele tem uma autonomia de surgimento, é por
si só um reflexo de um evento que não é controlado, mas que entra na equação do
funcionamento ou resultado. É essa realidade mais real do que a própria realidade. É um
resto mais verdadeiro que a soma dos funcionamento que o geram. O  Noise segue a
mesma poética de funcionamento,  porque está sempre presente na cognição humana,
mas necessita de uma das mais velhas tecnologia humanas para ser desvendado, sendo
essa tecnologia a cognição, perceção e consciência desse ou desses fenómenos. 

Podemos  situar  as  obras  de Wolf  Vostell  de  1960 integradas  no  movimento
Fluxus as, de/collage40 music, que exploravam estes conceitos de resíduo na exploração
de  ações  geradoras  de  Noise onde  o  autor  explorava  a  propagação  do  som  e  da
destruição da imagem mediada pelo media quando alguma forma era destruída, “  all
noise which are propagated when form is destroyed” (Licht, 2007:148). Nestas ações, o
autor partia do principio que o que ficava da experiência de um objeto destruído era o
seu  som.  Vostell  desenvolveu  uma  versão  do  conceito  de  Erik  Satie,  Musique  d'
ameublement41 (1918) onde o autor compunha com vista a construção do residual. Na
sua obra Kleenex o autor destruiu 100 lâmpadas. Nesta ação, o autor mencionou que, “it
no longer produce light, but sound “(Licht, 2007:148). Podemos reter nestas pesquisas
que  a  obra  se  fundamenta  num  tempo,  numa  articulação  entre  gesto  performativo
mediado pelo tempo e as transformações que adevenham desse processo. Existe uma
transitoriedade entre ação e representação ou resíduo, visual ou sonoro, nestas propostas
que é passivo de reflexão para a compreensão da entropia envolvida nestes processo de
criação.  Vostell  explorou  em  diferentes  Happning  estes  conceitos  de  destruição,
utilizando o media fora das suas possibilidades funcionais, desenvolvendo, desta forma,
um discurso onde a destruição e o residual de ações fazem parte do seu conjunto de
argumentos na exploração do media.  Uma obra documentada no conjunto destas  de /
collages é,  “Television Décollage”  de 1963, apresentada em Nova Iorque. Esta foi a
primeira apresentação destas peças onde utilizava a tv como media e, por conseguinte, o
som e a imagem como o autor menciona, pedindo a participação do publico na sua ação.

“Environment: 6 TV sets with different programmes running / The picture is decollaged. &
meltings / Pots with plastic toy airplanes melting due to heat. 6 grilled chickens on a canvas / Audience
has to eat them off the picture. 6 chicken incubators / on canvas / the chickens to hatch on day of

40 termo utilizado por Wolf Vostel em substituição de décollage.

41 “Musique d’ameublement (Furniture Music, 1918), intended to be played during the intermission of a 
concert as background music to other activities.” (Auner,2013:110)
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exhibition. Everyone receives an ampoule with liquid they can use to smear the magazines. Everything
happens at once.” In addition, one pack of grocieries is glued to each TV set.”42 (Daniels, 2004)

Podemos  situar  mais  dois  autores  que  exploraram  conceitos  que  originários
deste tipo de questionamento e preocupação. Um desses autores é Nam June Paik que é
considerado  por  muitos  historiadores  como  o  pioneiro  da  vídeoarte,  mas  Paik
inicialmente  começou  os  seus  estudos  na  música  clássica,  na  Coreia  e  Japão  e
posteriormente,  desenvolveu interesse  pela  música  das  vanguardas,  eletrónica  e,  por
conseguinte  a  imagem e o  vídeo.  Umas  das  suas  obras  é  uma homenagem a  Cage
intitulada,  Musik fur Tonbander und Klavier (Daniels, 2004) que foi apresentada em
1959 em Dusseldorf na Alemanha. John Cage e Paik são dois autores que se relacionam
pelo  seu  interesse  em processos  que envolvam o random,  que é  outro  processo  de
construção  não  linear  e  estocástica  de  conceber  e  repensar  processos  criativos  de
construção e metodologias em arte.  Estas explorações esmiuçavam-se com recurso a
novas  tecnologias,  performances,  happnings  entre  outros  que  exploravam  e
questionavam  a  interação  entre  intenções  humanas  e  processos.  A  arte  enquanto
conceito  e  processo.  Para  clarificar  estas  abordagens  tomemos  como  exemplo  uma
composição de Cage, William Mix ,(Daniels, 2004), de 1952, onde o autor utiliza para a
sua elaboração um processo de random na construção de uma anotação gráfica para
efetuar  uma  composição  sonora  de  oito  faixas  compilando  sons  gravados  Noise,
retirados da realidade comum e sons gerados por manipulação eletrónica. Nesta obra
42 http://www.medienkunstnetz.de/works/television-decollage/images/1/. Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 21: Wolf Vostell, 
“Television Décollage” , 1963

Ilustração 22: Wolf Vostell, “Television 
Décollage”, 1963
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Cage  aboliu  o  sistema  de  notação  musical  europeu  tradicional  para  se  concentrar
unicamente no som como media, manipulando as características intrínsecas ao próprio
media. Desenvolve, desta forma, uma autonomia do media numa abordagem mais livre,
mesmo mediando as possibilidades tecnológicas com um plano de intenções onde surge
uma  articulação  entre  uma  representação  visual  como  modelo  que  organiza  uma
composição,  partindo  de  uma  estrutura  gráfica.  Podemos  mencionar  que  existe  um
sistema de conversão que funciona do visual para o sonoro. Em tudo o que é residual,
existe uma força de transformação que vai do silêncio absoluto e ao seu extremo caótico
oposto. Podendo tudo ser resumido, silenciado, estagnado, minimal e metafisico como o
som da divisão celular, que só pode ser extrapolado com base na imaginação. Quando
tudo se resume além do resto e da soma das partes a uma condição inaudível, obscura,
ao ponto de não ter designação nem adjetivação. Pode essa condição ser chamada de
som, media ou música? O void43  dentro do void como o resto do resto enunciado por
Jean  Baudrillard? Este jogo anacrónico só pode ser desenvolvido com o problema do
espaço  percetivo,  do  contexto  e  da  sua  significação  e  intenção.  Este  é  o  problema
fundamental para se compreender a obra de John Cage, 4`33``, que se fundamenta numa
subtração completa do elemento sonoro sem o deixar  de integrar,  faz é um jogo de
operações  lógicas  entre  o  espaço  onde  a  peça  é  apresentada  e  a  sua  significância
enquanto sala de espetáculos, concertos e de performance musical. Existe, deste modo,
uma operação que transforma a sua obra em texto.  Devido a ausência de execução
performativa, mecânica da obra, onde nenhum som é gerado nem gesto proferido. O que
fica?  Dessa  ausência  de  gesto  mecânico,  performativo  de  ação,  é  uma  suspensão
temporal onde se constrói uma relação entre lugar, simbolização, perceção e publico
num espaço mediado pelo  Noise absoluto. Como Seth Kim Cohen nos refere, “Cage
have  reiterated,  not  about  the  absence  of  sound,  not  about  silence  in  the  way  we
commonly  undestand  it.  Instead,  it  is  about  a  new  undestanding  of  silence  as  an
unachievable state of noiselessness”, (Cohn,2009: 16). Numa abordagem mais geral,
esta obra constrói-se sobre o tempo numa abordagem residual que potencia a construção
de texto. Entenda-se texto, neste contexto, como a construção de uma simbolização com
base  na  linguagem  e  numa  abordagem  conceptual  sobre  o  media  e  as  práticas
performativas onde o som é encarado não somente nas suas propriedades mecânicas ou
físicas, mais na sua significação. Douglas Kahn refere-se a esta obra de Cage como,
“the imposible inaudible”. (Kahn,1999:158) Neste desenvolvimento conceptual onde a
atenção se começa a centrar no media som e nas suas propriedades, materialidades e
exploração  conceptual  emerge  um  conceito  que  se  manifesta  na  obra,  4`33`` que
evidencia uma preocupação com a modelação da perceção do publico como nos refere
Cohen  citando  Radano,  “  When  interpreting  Muzak,  we  must  focus  on  the  listener
rather than the object, observing the ways in witch programmed arrangements shape
sonic environments and, in turn, public perceptions of everyday life”. (Cohen,2009:22) 

43“Without contents; empty. Void.” Dictionary.com. Collins English Dictionary - Complete & Unabridged

10th Edition. HarperCollins Publishers. http://dictionary.reference.com/browse/Void. Acedido em 4 
Agosto 2014
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Um dos conceitos mais marcantes em Cage é a sua abordagem de métodos  de
indeterminismos, e de  chance.  Cage explorava conceitos como, “it  will  open with a
single  idea  which  I  will  attempt  to  make as  seductive  as  the  color  and shape and
fragrance of a flower,  the ending will  approach imperceptibility” (Cohen,2009:20). 

Concebe, deste modo, uma abordagem mais interdisciplinar do entendimento do
media som, aproximando-nos de uma reflexão de tudo o que é ausente, transitório e
imaterial num jogo de forças onde a ausência constrói significado.

A  performance,  4`33`` foi  apresentada  pela  primeira  vez  em  1952  em
Woodstock,  Nova  Iorque,  interpretada  por  David  Tudor  -  e  também   denominada
“silent piece”. Esta peça consistia numa performance com a duração de quatro minutos
e trinta  e três segundos onde o performer não efetua nada.  Mantém-se em silêncio,
ampliando o que Cage pretendia que era uma aprofundamento da filosofia envolvida na
composição música “He redefined silence as simply the absence of intended sounds, or
the turning off of our awareness.”44 Esta composição de John Cage tem, potencialmente,
tem as suas origens na obra pouco referida de Alponse Allais de 1897, intitulada de,
Marcha Fúnebre  para  Enterro  de  um Grande Homem surdo  (Cohn,2009:  17),  que
consistia  na exploração  do  silencio.  Esta  obra  provocatória  explorava  também  o
conceito do silêncio na música. Por esse motivo esta obra sempre foi encarada como
uma sátira. Mas também temos de imaginar e datar o seu contexto histórico e cultural
para  compreender  as  implicações  e  a  sua  decisão.  Outra  obra  que  podemos
contextualizar nesta exploração sobre o residual, neste caso especifico sobre o silencio,
é a composição de Erwing Shulhoff, In Futurum (Cohn,2009:18), escrita em 1919.  Esta
composição era composta por um score completamente em branco. 

Outro autor importante que utiliza alguns princípios de indeterminismo nas suas
obras é Paik. Uma das suas obras de 1963 que reflete estas problemáticas é “ Random
Access Music”, Aí autor utiliza também varias gravações em fita magnética, compostas
por sons encontrados mas não as reproduz com recurso a um gravador. Em vez disso,

44 http://www.medienkunstnetz.de/works/4-33/. Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 23: David Tudor performando 
John Cage's “4'33", 1952

Ilustração 24: John Cage, “4'33''”, 1952

http://www.medienkunstnetz.de/works/4-33/


cola as fitas num superfície num processo de acumulação. Estas obras poderiam ser
escutadas ou interpretadas  pelo espetador,  vezes sem conta sem nunca se repetirem.

Deste modo, eram obras abertas e que não comportavam um fim. Mais uma vez,
nesta  abordagem  somos  confrontados  com  conceitos  de  indeterminismo,  random  e
processos que regam não uma obra formalizada com final  mas elementos  que,  pela
relação  de  interação  e  performatividade,  geram  experiências  residuais.  Paik,  ao
contrario de Cage que trabalhava com sons gravados e interpretes,  músicos, nas suas
performances, por sua vez Paik elaborava relações instalativas e interativas de onde o
som emergia como media autónoma nessa relação participativa sem nenhuma direção
de  composição.  Paik  também  desenvolve  uma  maior  relação  com  a  tecnologia  na
combinação de medias como o televisor, radio, imagem, objeto e interatividade.

Redigir  como  é  que  estas  evoluções  na  compreensão  e  conceptualização  da
prática  artística  que  se  situam  entre  a  pulsão  dúbia  mais  evidente,  até  à  completa
intelectualização  de  conceitos  sobre  o  silêncio,  e  sua  utilização  como  expressão  do
Noise que representa a globalidade do mundo, exercendo o contexto onde a perceção
humana  atua,  desloca-se,  dilui-se,  interage  e  se  transforma numa  máquina  de  gerar
sentido,  no  Modus  operandi de  interações  com  a  tecnologia,  esperando  encontrar
imprevisibilidades Glitch que nos surpreendam, erros, relações poéticas ou tomadas de
consciência. Essa máquinas com o ímpeto da perfeição e funcionalidade. Projetada para
o  mundo  que  nos  rodeia  cheio  de  funcionalidades,  tecnológicas,  políticas  de
organização,  necessita  de ser  testada  com a emergência  de tudo o que é errático,  e
imprevisível  para  que  esses  eventos  sejam  uma  tomada  de  consciência  desses
fenómenos de desarranjo com o tempo,  a  vida,  sociedade e com nos mesmos,  num
encontro metafisico que equaciona os limites da nossa perceção e cognição na leitura da
contemporaneidade e suas subjetividades. 

Giorgio Agamben, define a contemporaneidade, como o tempo de agora. Tudo o
que é atual transcende o convencional, é um acerto de contas com o tempo. E continua
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Ilustração 25: Nam June Paik, “Random 
Access Music”, Exposition of Music - 
Electronic Television, 1963

Ilustração 26: Nam June Paik, “Random 
Access Music”,  Exposition of Music - 
Electronic Television, 1963



na sua reflexão, denotando interesse numa necessidade de obscuridade para, fechamos
os olhos para compreender o espaço através da escuridão, ausência para visualizarmos o
vazio que comporta dois conceitos essenciais o tempo e o espaço. Agamben define o
contemporâneo, “contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para
nele perceber não as luzes, mas o escuro”, (Agamben, 2009:62) como aquele que está
desperto  no  seu  tempo,  que  consegue  perceber  tudo  aquilo  que  está  no  escuro,
acreditando que as trevas são um lugar que privilegiam o conhecimento. O autor refere
que conhecer o escuro neste sentido implica uma capacidade particular dos indivíduos
capazes  de  “ver suas  trevas”  (Agamben,2009:63),-  estes  são  os  verdadeiros
contemporâneos para Agamben. Aquele que consegue perceber a obscuridade consegue
soldar as dessincronias, “aquele que dividindo e interpolando o tempo, está à altura de
transformá-lo  e  de  colocá-lo  em relação  com outros  tempos,  de  nele  ler  de  modo
inédito  a  historia”,(Agamben,2009:63)  e  não  coincidências  que  fazem  parte  da
realidade deste século. O século que sofre de fragmentação. Porque para o autor este é
um mundo onde tudo já foi feito e que pela mediação tecnológica o acesso à informação
e aos eventos acontece em tempo real. Ou como Douglas Crimp nos refere sobre a arte
contemporânea que é a “procura do autentico não do original” (Crimp, 1980). Onde a
arte contemporânea se apresenta como uma mesa de montagem num mundo de excesso
que necessita de reciclar ideias. 

2.2 Medias instáveis, destruição como processo e metodologia 

Tomando como ponto de partida a obra de Caleb Kelly,  Cracked Media: The
Sound of Malfunction,  (2009) Gostaria de apresentar uma metodologia do autor para a
destruição de um media, discos de vinil e a utilização do gira discos de forma expandida
ou preparada. Este método pode ser utilizado noutros medias e reflete as abordagens que
podem  ser  efctuadas  na  procura  de  uma  nova  exploração  partindo  de  tecnologias
existentes.

1. Prepared records—cracked

a. Temporary preparation of the surface of the record disc. 

For example, placing removable tape on the surface, which causes the needle to slide across grooves.

b. Permanent preparation of the record disc, leading to permanent damage. The disc is cracked but is
still playable. For example, physically scratching the surface of the disc to produce pops or to force the
needle to jump grooves; cutting the grooves to form locked grooves;  painting the disc and fi lling
grooves with paint or other substances such as mud; deliberately warping the record so it is no longer
fl at; heavily scuffi ng the surface of the disc with sandpaper. 

2. Prepared records—broken

a.  The record  is  “prepared” and re-  formed to produce a  somewhat  playable  disc.  For example,
cutting the disc into wedges and re-forming the disc.
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b. The record is completely destroyed and is beyond playback. For example, smashing or burning the
record.

1. Manipulation of the phonograph

a. Sound is produced via the nondestructive manipulation  of the phonograph. For example, forcing
the plate to play backward or at the wrong speed; or allowing the spring mechanism of a gramophone
to run down.

b. Sound is produced through the possibly destructive manipulation of the phonograph. For example,
playing the phonograph without the record disc and placing the needle directly on the turntable’s
platter.

c. Sound is produced through the manipulation of the phonograph with external objects. For example,
the turntable is used as a rotary device, and objects or microphones are bumped as the deck of the
phonograph turns; or a cymbal is held over a turntable’s cartridge head and causes a feedback loop to
occur.

2. Preparation—cracked

a. Sound is produced via the preparation of the phonograph  with objects not intended for playback.
For example, replacing the vinyl disc with other objects such as sandpaper, wood, or metal.

b. Sound is created through the permanent modifi cation of the technology. For example, by replacing
the stylus with a toothpick or with contact microphones.

3. Preparation—broken

a.  Sound  is  created  through  the  permanent  and  destructive  modification  of  the  technology.  For
example, the tone arm is removed from the turntable deck or the cartridge head is removed from the
tone arm altogether.

b. Sound is produced via the destruction of the turntable. For example, smashing the tone arm down
on the platter of the turntable.

2.3 Compact Disc preparado

“Bodies and machines are defined by function: as long as they operate correctly, they remain
imperceptible; they become a part of the process of perception, as the extension of the action that

engages the Self with the world.”Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, New York:
Routledge, 2005 (1945), p.239

Yasuanao Tone é um pioneiro desde os anos 60 nas suas explorações nas artes
sonoras e composição digital. Yasuano Tone trabalhou com Merce Cunningham e John
Cage e foi uma membro dos grupos  Ongaku, Hi-Red e  Fluxus.  Na sua investigação
desenvolveu  uma  linguagem  própria  dentro  do  contexto  das  vanguardas  e  ainda
continua hoje ativo na exploração de relações entre,  noise, linguagem e sistemas de
representação.   Tone  é  reconhecido  principalmente  pelas  suas  obras  musicais  que
assentam em técnicas não convencionais.  Nos anos 80 Tone começou a manipular a
superfície de  compact disks,  procurando detalhes e pequenas alterações, erros e sons
provocados pela abordagem da tecnologia fora dos seus princípios funcionais. 
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Em 1985, apresenta o seu álbum, Solo for Wounded CD, este álbum baseava-se
numa metodologias desenvolvida pelo autor que destruía CD e utilizava este método
para explorar as suas composições, utilizando o som que era resultante da leitura errada
nos CDJ45 para desenvolver as suas composições.

    As  obras  de  Tone  que  se  baseiam  na  utilização  do  CD  empregam  um  termo
denominado  de,  de-controlling.  Esta  técnica  explorava  a  novas  funcionalidade  dos
sistemas  de  leitura  dos  CD, permitindo  erros  e  saltos  que  se  formalizam como um
processo random da informação contida no media e que se organiza num novo material
sonoro.  Na  colaboração  efetuada  com  Florian  Hecker,  Palimpsest  (2004),  o  autor
converteu  o  poema Japonês,  Man'yo  shu  para  som.  Nas suas  primeiras  obras  Tone
explorava  diferentes  medias  que  se  deslocavam  da  escrita  para  a  composição  e
performance, desenvolvendo um interesse pelo som enquanto significação, processo e
temporalidade, como menciona William Marotti, “long interests in signification, sound,
process and temporality, I propose to frame several within their moment of production”
(Marotti, 2007:13).

A obra de Ysunao Tone é,“both free and hermetic – because it has no reference.
It’s not presenting,  it is present”  (Wollsheid,2007:5).  Este nível de singularidade do
autor com o seu tempo e a forma como aborda novas metodologias de investigação do
media  som,  contribuíram para  a  sua  consolidação  como  um autor  relevante  para  a
prática do  Glitch ou métodos onde o erro é encarado como processo construtivo. Ou
como  Achim  Wollsheid  se  refere  a  obra  de  Ysuano  Tone  e  seus  métodos  inter-
subjectivos: 

“Tone’s  focused  sonic  space  creates  (and  demands)  an  inter–subjective  counterpart  our
respective points of action. These points are required because they keep us in active equilibrium with
the piece on one hand and (at the same time or later on) serve as a blueprint to consider our actions in
the so called “real.” How do we do things? To what extent do we actually allow the real to become
real? Do we actually understand? Who is speaking? How would the artist circumscribe this point?

45 CDJ é um sistema de compact disc que funciona como um turntabel.
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There is a suggestion. After a lecture of his, I asked “Yasunao what are you good for?” and he said –
“Maybe I’m a good noise.” (Wollsheid,2007:6)

A relação que se constrói com a utilização da máquina,  enquanto dispositivo
para  efetuar  uma  corte  com  um  romantismo  da  produção  artística,  encontra  ecos
históricos no conceito de,  máquinas inúteis  de Bruno Munari e na obra de Deleuze e
Guattari.

Podemos encontrar o conceito de descaraterização do media som por influencia
dos  processos  de  gravação  e  do  fonógrafo.  O ato  de  gravação  e  seleção  do objeto
gravado já um processo de escolha e criativo. Qualquer gravação é um todo em si, todas
as suas características são imanentes a ela mesma, sem uma relação essencial com uma
anterior ou ordem superior simbólica. No entanto, até à década de 1960, à expansão das
tecnologias  de  estúdio  de  gravação  e  registo,  são  considerada  fundamentais  para  o
desenvolvimento destes conceitos, do som evento e como media, utilizado em contexto
de performance e composição  na exploração do seu valor ontológico,  ou seja,  mais
concreto46 do que a mera representação e difusão do mesmo. As Máquinas de gravação
ou  Tape  recorder47, de  fita  magnética,  transformam  o  estúdio  num  instrumento,
permitindo  explorações  variadas  de  montagem e  composição  com vista  a  um novo
concretismo acústico. A paisagem sonora particular, vivida como um todo unificado ,
poderia ter sido montada durante muitos  takes diferentes e lugares , que não teria que
resultar de eventos acústicos, como na música de computador. 

“A digital counterpart to the scratch is the often-mentioned glitch. A precariously vague term,
which however captures some of the slipperiness of digital media. If analog phonography has led to
some  sort  of  metallurgy  of  sound,  made  sound  malleable  and  mutable,  digital  sound  processing
approaches sound as molecules.”48 (Vanhanen,2001)

Nesta  abordagem do estúdio  como  instrumento  foi  fundamental  para  que se
compreende-se as possibilidades de trabalhar o som como media autónomo e explorar a
sua relação com diferentes escalas como o micro som. “The term microsound is very
appropriate for the digital music of today” (Vanhanen,2001) o que nos permite analisar
unicamente o media e sua materialidade devido a transparecia tecnológica e evolução
dos meios. “we should be talking about post-digital music, since the medium of digital
technology  has  become so  transparent  it  doesn't  reflect  in  the  expression  of  music
anymore.”  (Vanhanen,2001)  Reflete-se  numa  análise  das  ferramentas,  tecnologias  e
simulações possíveis na análise do media num variante de escalas micro e macro.

46 Compreenda-se neste contexto como algo que designa coisas ou seres percetíveis pela máquina 

sensorial humana, em oposição a valores abstratos.

47 "A mechanical device for recording on magnetic tape and usually for playing back the recorded 

material."...The American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition, Houghton Mifflin 
Harcourt Publishing Company, 2014. Acedido em 4 Agosto 2014   

48 http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=312. Acedido em 4 Agosto 2014
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2.4 Apocalipse analógico e digital: CircuitBending, Datamoshing e Databending

"It is failure that guides evolution; perfection offers no incentive for improvement." Colson
Whitehead (1999) 

Pesquisando diferentes metodologias associadas a destruição, transformação de
diferentes  medias,  do  som  e  imagem,  podemos  referir  diferentes  método  de
transformação  da  informação  ou  mecanismos  que  são  parentes  do  método  de
CircuitBending.  Uma  das  variações  deste  método,  mais  centrada  no  digital,  é  o
“Datamoshing” que  foi  apresentado primeiramente  por  o coletivo  de artistas  “RI /
Pittsburg, PA artist collective Paper Rad”. Entenda-se por Datamoshing : “refers to a
technique  of  exploiting  video  compression  to  create  intentional  artifacting  and
distortion.”49 Esta  metodologia  de  conversão  esta  intimamente  associada  ao
movimento  Glitch  e  permite  uma  abordagem  do  media  numa  perspetiva  de
transformação por alteração de código com vista a construção de artefactos digitais.  

Esta prática também é conhecida como Databending. Como nos refere Duncan
Geere referindo-se a este método como o the wordpad effect50.

“Data glitches are unavoidable. As technology gets more complex, it's easier and easier for a
small bug to creep in and ruin your perfect data. But a growing number of artists in different fields
are coming to value these glitches, and have begun attempting to insert them purposefully into their
work using a technique called "databending”51. (Geere, 2010)

Esta metodologia procura por alteração de código gerar erros ou alterações nos
artefactos  digitais,  explorando  numa  relação  de  indeterminismo  as  possibilidades
formais  que  daí  a  devenham.  O  termo  Bending tem  origem  na  prática  do
CircuitBending  que se fundamenta como uma técnica de alteração de equipamentos
eletrónicos  com  vista  a  explorar  novas  possibilidades.  Como  as  Richard  Colson
menciona,  “a  practice  generally  means  a  creative  application  of  short  circuits  to
electronic  devices.  The  intention  is  to  bring  about  aesthetic  improvements  in  a
particular device’s output, and it is almost always done with devices that are cheap
and  generate  audio  signals.”  (Colson,  2007:40) Nesta  técnica,  são  construidos
instrumentos ou dispositivos com recurso a tecnologias por vezes obsoletas ou então
brinquedos,  teclados antigos,  pedais de guitarra  entre outros. Explora-se no circuito
destes equipamentos eletrónicos novas combinações de ligações no circuito, alterando
a sua funcionalidade, por vezes de forma extrema, provocando curtos circuitos. Esta é

49 Datamoshing – the beauty of glitch. http://backstar.com/blog/2009/04/09/datamoshing-the-beauty-of-
glitch/. Acedido em 4 Agosto 2014

50 Databending and glitch art primer, part 1: the wordpad effect. 
http://blog.animalswithinanimals.com/2008/08/databending-and-glitch-art-primer-part.html. Acedido em 
4 Agosto 2014

51 Glitch art created by "databending". http://www.wired.co.uk/news/archive/2010-08/17/glitch-art-
databending. Acedido em 4 Agosto 2014
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uma técnica  que se  relaciona com o conceito  de instrumento  preparado.  Uma das
grandes  referências  para  uma  introdução  ao  CircuitBending  é  o  Livro,  Handmade
electronic music: the art of hardware hacking (2006) de Nicolas Collins. Como o livro
indica  na  sua  instrução,  “It  is  a  guide  to  the  creative  transformation  of  consumer
electronic  technology  for  alternative  use.”.  Esta  necessidade  de  desenvolver
possibilidades alternativas de utilização da tecnologia, são também reveladoras de uma
questionamento sobre as suas funcionalidades e necessidade de ampliar a sua utilização
para formas mais convenientes. Para Nicolas Collins, esta técnica é acompanhada de
uma reflexão sobre a utilização do computador no contexto da performance. O autor
refere,  “Computers are wonderful, don’t get me wrong, but the usual interface—an
ASCII keyboard and a mouse—is awkward, and makes the act of performing a pretty
indirect activity,  like trying to hug a baby in an incubator.”  (Collins,2006;13) Esta
técnica  tem  como  objetivo  explorara,  partindo  da  alteração  dos  circuitos,  novas
possessibilidades de performance na utilização e contacto com a tecnologia como meio
de  expressão,  utilizando  novos  controladores  e  abordagens  que  geram novos  sons.
“The  focus  is  on  sound—making  performable  instruments,  aids  to  recording,  and
unusual noisemakers—though some projects have a strong visual component as well.
No previous electronic experience is assumed, and the aim is to get you making sounds
as  soon  as  possible.” (Collins,2006;13).  Como  exemplo,  podemos  analisar  a  obra
Salvage  (Guiyu  Blues),  2007  de  Nicolas  Collins.  Esta  obra  consiste  num  circuito
alterado que é manipulado ou interpretado por  seis intérpretes. Nesta interação casual e
determinística com a placa do circuito são gerados sons com recurso a osciladores que
permitem o controlo da sua frequência. E a composição musical é construida com base
numa improvisação.

Para clarificar o entendimento que temos destas práticas, proponho que entenda-
mos o conceito de  Reverse engineering apresentado por Richard Colson no seu livro
The Fundaments of digital art de (2007):

“Reverse engineering is the process of discovering the technological principles of a device or
object or system through analysis of its structure, function and operation. It often involves taking
something  apart  (e.g.  a  mechanical  device,  an  electronic  component,  a  software  program),  and
analysing its workings in detail. The purpose is usually to try to make a new device or program that
does the same thing without copying anything from the original. In practice, reverse engineering can
take one of two forms; either the random hardware approach of ‘circuit bending’ or the structured
hardware approach of ‘hardware hacking’.” (Colson, 2007:46)
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Esta abordagem torna-se fundamental para a construção de novos dispositivos,
mecanismos  que permitem o desenvolvimento  de novos  interfaces  e  construção de
novas possibilidades formais na sua construção e interpretação dos mesmos. Podendo
alguns destes dispositivos serem utilizados em contexto de instalação, performance ou
como artefactos da era Pós-digital.

Colson apresenta uma sequencia de metodologias que estão presentes na técnica
de desenvolver CircuitBending que me parecem ser importantes de apresentar porque
se refletem na minha prática artística e nos projetos que desenvolvi.

1.  Simple tools (such as crocodile clips) are used to experiment on a device’s circuit board; in some
instances this will create short circuits.

2. If any short circuit is of interest, a record is kept of where it occurred.

3. Once there are enough short circuits of interest, they are soldered in place with wire to make them
permanent, adding in some switches and pot entiometers for variation.

4. The switches and potentiometers are then mounted in the body of the device  Other techniques such
as replacing resistors with other resistors of different values or variable resistors are used. This works
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with both older (and rarer) analogue devices in which a resistor might control the frequency of an
oscillator and with digital devices where a resistor often sets the playback speed of samples. Simple
interface modification is another circuit-bending practice, replacing factory switches with other types
of switches or removing the electronic guts of a toy and installing the whole thing in a new housing.
Sometimes  just  simply  re-working a  device’s  interface  can  bring  about  a  completely  new way  of
playing it. (Colson, 2007:46)

Esta metodologia é sempre desenvolvida de uma forma experimental, porque
envolve constantemente riscos de destruir por completo o circuito ou mecanismo, pois
o  que  se  coloca  é  encontrar  novas  possibilidades  de  evidenciar,  partindo  de  um
mecanismo, outras possibilidades funcionais.

Um outro termo associado a estas práticas é o  Hardware hacking, “is a term
used to describe any method of repurposing equipment that has been designed for one
purpose  so  that  it  can  be  used  by  an  artist  in  another  way.” (Colson,  2007:48)  

Exploração que extrapola novas funcionalidades sobre um programa funcional
que  a  máquina  tem  construido  de  raiz,  e  que,  de  uma  forma  criativa,  os  artistas
exploram, obtendo novas versões e transformações. Como Colson refere, “so that the
artist can achieve results not conceived by the original manufacturer.”(ibid.) O que me
parece  interessante  nestas  metodologias  e  técnicas  é  que  elas  já  não  se  centram
unicamente num problema de reprodução técnica, relativo a copia, abrem-se a um novo
conjunto  de  problemas  mais  complexo  na  forma  como  abordamos  a  tecnologia  e
procuramos  evidenciar  não  a  cópia  ou  os  múltiplos,  mas  uma  singularidade  e
unicidade, partindo de um refazer das suas funções com ambição de encontrar-mos um
objeto que seja único.  Sabe-se de principio,  que a  abordagem para o alcançar  será
sempre mediada  por forças do indeterminismo como nas obras Electroni  Sackbut52

(1945-1973) de Hugh Le Caine. 

“The circuitbending involved in this can spark an interest in electronic music and electronics
and it is not uncommon for a circuit-bender to develop traditional skills in electronics so that they
start creating more robust (hardware-hacked) instruments.

52 http://www.hughlecaine.com/en/sackbut.html. Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 29: “Sackbut”, construido por 
Hugh Le Caine entre 1945 e 1948

Ilustração 30: “Sackbut”, construido por
Hugh Le Caine entre 1945 e 1948
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Generally speaking this requires a controlled approach as computers that execute arbitrary code will
have limited results beyond a crash. However, in some instances a ‘guess and check’ method with
software can be worthwhile, notably when changing portions of software which are pre-defined as
data and not instructions.”(Colson, 2007:48)

A possibilidade de exploração de novos mecanismos e tecnologias envolvidas
na construção de eventos performativos tem como objetivo a introdução do gesto e de
novos meios  tecnológicos na interpretação sonora e visual,  como expansão de uma
gramática de mecanismos, formas, gestos e sons que o autor performer pode recorre
para não utilizar o PC simplesmente como ferramenta.
“With  the  prevailing  consensus  that  musical  performances  need  to  be  visually
stimulating, the sight of a lone, stationary figure stooped over a laptop computer is
disappointing.”(Sexton. 2007;121) 

Um dos nomes mais significativos no CircuitBending - que formalizou o termo
em 1960 foi  Reed Ghazala, como nos apresenta Jason Gross (1998) na sua entrevista
ao autor editada na Perfect soud forever.

“Reed  Ghazala  is  now  known  internationally  as  "The  Father  of  Circuit-Bending",  an
original and amazingly simple electronic process of creating experimental musical instruments from
pre-existing  audio  gadgets.  Without  any  prior  knowledge  of  electronics,  people  everywhere  are
following this new standard of audio exploration and are designing their own fantastic instruments.” (

Gross,1998)53  
O autor  desenvolveu múltiplas  experimentações  com dispositivos eletrónicos

sem se sentir  condicionado por nenhuma prática artística ou corrente.   Como Jason
Gross  refere-se  a  Reed  como  sendo  um  artista  comprometido,  livre  e  sem

53 www.furious.com/perfect/emi/reedghazala.html. Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 31: Reed Ghazala, 
“Intermodulation” 1999

Ilustração 32: Reed Ghazala, 
“Intermodulation” 1999
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condicionamentos  formais,  “self-taught,  self-exiled,  self-executed  and  multi-media
artist.”(Gross,1998)

Tal facto permitiu que combina-se os seus múltiplos interesses de uma forma
livre e explora-se estas técnicas na construção dos seus instrumentos, instalações e para
a construção das suas peças sonoras. “Reed's work - visual, audio, musical instrument
design and writing-- reflects a unique thinking-space. Reed doesn't bend the rules; he
simply never learned them.”(ibid) O autor é inconformista e procura constantemente
explorar novas possibilidades de desenvolver novos mecanismos e abordagens para o
desenvolvimento  das  suas  composições:  a  sua  prática  artística  1960,  que  envolvia
utilização e transformação de brinquedos e outras máquinas. 

“Under the pressures of circuit-bending, nearly every electronic audio device
that exists is an experimental musical instrument waiting to happen... This opens up a
wonderland of alien voices that can both inspire and illustrate new compositions.”
(Ghazala,1998) 

O autor escreveu um dos livros de referência para o CircuitBending:  Circuit-
Bending: Build Your Own Alien Instruments (2005).

Parece-me pertinente apresentar um projeto performativo de música eletrónica
improvisada que envolve o processo de CircuitBending e se situa numa prática artística
dentro da New Media Art, A Mutante Data Orchestra, da autoria de John Bain e seus 

colaboradores apresentada pela primeira vez em 1998 no Festival DEAF98, The Dutch
Electrinic Art Festival no V2, em Roterdão, na Holanda.

Este  projeto  explora  práticas  de  manipulação  e  alteração  dos  circuitos  para
gerar novas possibilidades sonoras, tendo como ponto de partida uma reflexão sobre a
tecnologia  e  sua  funcionalidade,  enquanto  potencialidade  de  gerar  informação  na
construção  de  uma  experiência  de  fusão  de  data como uma guerra  de  informação
sónica:

“The Mutant Data Orchestra rewires the products of our digital society to expose the hidden
agents within. Through live circuit modification of digital answering machines, cheap digital toys and
sound instruments the performers manipulate the data pathways and exert on their sound production
without the use of a conventional software interface. These sonic generators produce shards of noise
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with  auto-improvised  stabs  of  high  pitched  bell  and  cello  tones.  At  times  one  can  hear  the

intermeshing of data as a liquid waterfall of sonic information.”54(Bain, 1998)

Recorrendo  ao  autor  para  definir  a  área  de  intervenção  deste  projeto,  “The
Mutant Data Orchestra is a project centering around an analysis of digital culture
through the  elucidation  of  hidden sounds within  cheap electronics.”  (Bain,  1998)  

Torna-se  interessante  compreender  que  existe  uma  relação  de  investigação
debruçada sobre a analise da cultura digital e uma procura de revelação sonora inerente
aos  meios  eletrónicos  e  digitais.  Esta  procura  evidencia  um  entendimento  mais
metafisico da tecnologia, quando explorada para além das suas possibilidades técnicas
e funcionais.

Esta abordagem da tecnologia  aborda constantemente  relações  de controlo e
caos,  centra-se  no  indeterminismo  e  redundâncias  que  existem  na  relação  que
construimos com a tecnologia. 

“The Mutant Data Orchestra performs with rewired digital instruments which are designed
to occupy a balance between chaos and control.  This  attractor  is  utilized  to  navigate improvised
compositions toward ideal aesthetics based on the particular characteristics of each machine. Sonified
data is manipulated through added interfaces and network capabilities providing new chip to chip
connections within and among individual machines. The artists essentially build sonic organisms live
on stage implying hidden sonic urbanism's reflecting the micro-urbanism's of the digital chips and
their individual connections.  Digital  memory does have a sound and the Mutant  Data Orchestra
exploits this fact.” (Bain, 1998)

Podemos relacionar estas práticas com um nível de indeterminismo, entenda-se
indeterminismo como refere nos discricionários Houaiss, “doutrina segundo a qual a
vontade  livre e o livre arbitrário, com o ato que dele resulta, não é de todo ou não é
de modo algum determinado por ou previsível de causas antecedentes” (Houaiss;2003)

Uma investigação que assume a temporalidade da performance e improvisação,
e  que  por  transformação  de  meios  eletrónicos  tenta  encontrar  um  espaço  de
manifestação de experiências ou eventos únicos, singulares, que não se repetem nem se
reproduzem. Como nos processo envolvidos no, Databending e Datamoshing que são
uma  variação  do  CircuitBending,  fundamentais  para  a  compressão  destas  práticas
artísticas.  O  Databending e  o  Datamoshing,  centram-se na  exploração  de
transformações em Software de forma intencional, destruindo, alterando e manipulando
o  código.  Esta  prática  pode  envolver  programação  complexa  com  algoritmos  ou
metodologias simples, como a utilização de Hex Editors ou o wordpad.

Estes processos passam por manter abordagens de edição incorreta, como por
exemplo  abrir  um executável,  EXE55,   num programa  de  edição  de  áudio  como  o

54 www.simulux.com/mdo.main.html. Acedido em 4 Agosto 2014
55 "An executable file is a type of computer file that runs a program when it is opened. This means it 

executes code or a series of instructions contained in the file. The two primary types of executable files 
are 1) compiled programs and 2) scripts." http://www.techterms.com/definition/executable_file. 

Acedido em 4 Agosto 2014
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Audacity e alterar suas propriedades com recurso a  efeitos e, posteriormente gravar o
resultado. Essa gravação altera o código do programa manipulado. Outra possibilidade
e converter  o resultado para outro formato. 

Um outro exemplo é abrir uma imagem em BMP no WorldPad do Windows e
alterar o código de texto que nos é apresentado. Voltar a gravar a imagem e analisar os
resultados  inesperados.  Estes  métodos  são  muito  imprevisíveis  e  destrutivos  mas
funcionam  sempre  pelo  principio  da  conversão  e  manipulação  da  informação  do
ficheiro, que é reconvertida por uma Software desenvolvido para outras funções, tendo
em consideração o erro e a falha como evolução. 

As tecnologias  nos  últimos  séculos  têm-se esforçado para  se tornarem mais
rápidas e transparentes. Entenda-se por transparência tecnológica uma necessidade de
compreensão  e  conhecimento  dos  seus  funcionamentos.  Funcionamentos  esses  que
implicam imediatismo na transmissão e utilização destas tecnologias, sendo o termo do
imediatismo muito  utilizado  e  uma palavra  chave para  o  entendimento  teórico  dos
medias. Como resposta a esta procura de transparência nos meios, processos e funções
tecnológicas, na gestão da informação seu arquivo e disseminação, as tecnologias de
compressão digital ganharam importância para codificar e arquivar em termos de bits a
informação. Com o objetivo de fazer com que essa informação se integre e viaja mais
rapidamente em diferentes  suportes digitais,  essa compressão reorganiza dados,  por
exemplo  som,  imagem,  comprimindo,  reconvertendo  formatos  codificando-os  para
novas extinções. Estas compressões e recodificações do media, também reorganizam
novas contextualizações do tempo, espaço e contexto onde o media se insere e a sua
informação ou materialidade. 

2.5 Metodologia da Compressão

A  compressão  implica  um  conjunto  de  etapas  complexas,  partindo  de  um
arquivo onde se comprime som e imagem. Nesta equação devemos analisar as suas
diferentes partes tendo como ponto inicial o arquivo.  Olhando para um arquivo, em
primeiro lugar , há o formato de arquivo que pode ser mpeg, avi, mov ou outros, que é
um “recipiente” que contem imagem e som. Este recipiente possui a meta-informação
sobre  que  tipo  de  protocolo  de  compressão  ou  descompressão.  Os  codecs são
necessários para armazenar e transferir as informações ou para ver o objeto ou dados
presentes no recipiente. Mas estes recipientes não possuem o algoritmo da compressão.

Como  exemplo:  Um ficheiro  com  extensão  Avi,  não  é,  uma  compressão  é
simplesmente um recipiente extensão onde a informação está arquivada. A compressão
ou descompressão dessa informação esta dependente, em segundo lugar, dos protocolos
de descompressão dos codecs. Estes protocolos de compressão e descompressão podem
ser  divididos  em  dois  sub  grupos:  Com  perda  de  informação  ou  sem  perda  de
informação.

No início do desenvolvimento destas tecnologias de compressão, mantinha-se o
objetivo de encontrar melhores formatos que permitissem uma melhor  resolução da
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informação contida nos formatos áudio e vídeo. Estes desenvolvimentos centrava-se na
melhoria da qualidade de áudio e vídeo para anular o Lossless56 dos arquivos e o Noise.

Podemos tomar como exemplo o álbum e projeto para a net Data Metaphysics57

que  desenvolvi  partindo  destes  conceitos  de  conversão  entre  ficheiros  RAW58,  que
representavam a informação contida nos executáveis construidos e sua conversão em
ficheiros  áudio,  procurando  manifestar  uma  dimensão  metafisica  envolvida  na  sua
conversão e interpretação desenvolvida pela máquina, sem efetuar qualquer alteração
no ficheiro ou organização em termos de composição. Este projeto foi apresentado no
festival 0P3NR3P059, no Museum of Contemporary Art em Chicago (março de 2013) e
na Furtherfield Gallery (8 junho-23 de 2013). As 6 edições Viral Sonology do Institute
of  Viral  Sonology60 editadas  pela  modisti  net  label,  que  desenvolvi  no  decorrer  do

56 "Lossless compression reduces a file's size with no loss of quality. This seemingly magical method of 

reducing file sizes can be applied to both image and audio files. While JPEGs and MP3s use lossy 
compression, newer compression algorithms, such as JPEG 2000 and Apple Lossless compression, can 
be used to create lossless compressed files."  http://www.techterms.com/definition/lossless. Acedido em 4
Agosto 2014

57 http://dataexe.tumblr.com/. Acedido em 4 Agosto 2014

58 "A raw file is a collection of unprocessed data. This means the file has not been altered, compressed, or

manipulated in any way by the computer." http://www.techterms.com/definition/rawfile. Acedido em 4

Agosto 2014

59 http://0p3nr3p0.net/. Acedido em 4 Agosto 2014

60 Institute  of  Viral  Sonology:  http://instituteofviralsonology.tumblr.com/Is  an  under  cover,  under
governmental, under political, under aesthetic agency for sonic proliferation and psychological affections
and ontological sonic terror. Acedido em 4 Agosto 2014
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mestrado partiram dos mesmo princípios de uma forma geral. Sendo a ultima edição a
Phonon61.

Os  desenvolvimentos  recentes  em termos  tecnológicos  vêm evidenciar  uma
abordagem que se distancia desta procura de qualidade, centrando-se muito mais no
problema da perda. Dessa forma, a compressão acompanhada de processos de perda
tem se  tornado omnipresente  no  desenvolvimento  tecnológico.  Estes  efeitos  têm-se
evidenciado na música digital, fotografia e cinema. Atravessando a forma como eles se
inscrevem em múltiplos suportes.

Consideremos o exemplo to formato MP362 que permite uma maior distribuição
e  implantação  do  som enquanto  media  em diferentes  suportes.  Este  forma-to  veio
permitir uma maior distribuição, mas com menor qualidade do que o formato Wave63

integrado  nos  CD.  Este  fator  evidencia-se  tanto  no  som  como  na  imagem  e  é
importante para reflexão porque, por uma lado, existe a necessidade de formatos cada
vez  mais  capazes  de  representar  e  registar  com  clareza  e  precisão  os  fenómenos
sonoros  e  visuais  e,  por  outro  lado,  como  é  que  a  tecnologia  nas  suas  múltiplas
plataformas concebidas para transmissão de diferentes informações tem vindo a reduzir
a  qualidade  das  compressões  dos  ficheiros  em  função  da  sua  portabilidade.  Esta
abordagem de compressão distancia-nos do arquivo original. 

Tal  se  deve  porque a  compressão  se  centra  unicamente  nos  dados  que  são
fundamentais  para  o  olho  ou  para  o  ouvido,  descartando  a  informação  que  é
considerada menos importante. No exemplo do vídeo, a perceção depende dos limites
de luminosidade (Brilho) e cromatismo (cor) no espaço e no tempo. Partindo deste
principio,  os  codecs  são  desenvolvidos  para,  de  forma  eficiente  efetuarem  a
transmissão destes valores.

A  compressão  e  os  codecs  são  sempre  fenómenos  escondidos  na  máquina,
numa obscuridade de funcionalismos, funções e resultados, mas revelam o sistema de
regras sobre o digital e seus funcionamentos e impressões digitais nos artefactos que se
pretendem eficientes e que contornem o problema da entropia e do Noise nos sistemas
ditos funcionais. Mas que não conseguem anular as imperfeições, visíveis ou invisíveis,
que  se  manifestam  de  forma  autónoma  ou  conceptualizada  na  abordagem  que
efetuarmos com a tecnologia ou os media.

61 http://modisti.com/netlabel/?p=964. Acedido em 4 Agosto 2014

62 "Stands for  "MPEG-1 Audio Layer-3."  MP3 is  popular  compressed  audio file  format  that  helped

popularize digital music downloads beginning in the late 1990s. MP3 files are typically about one tenth
the size of uncompressed WAVE or AIFF files, but maintain nearly the same CD-quality sound. Because
of their small size and good fidelity, MP3 files have become a popular way to store music files on both
computers and portable devices like the iPod." http://www.techterms.com/definition/mp3. Acedido em 4
Agosto 2014

63 "WAVE is an audio format used to store sound data. It is is similar to the AIFF format, but is based on

the Resource Interchange File Format (RIFF), a container format designed to store data in "chunks."
Therefore, each WAVE file contains one or more chunks that store audio data or other information."
http://www.techterms.com/definition/wave. Acedido em 4 Agosto 2014
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A  compressão  como  forma  de  gerar  artefactos  artísticos  ou  metodologia
processual  é  utilizada  por  vários  artistas  como  processo  para  explorar  novas
possibilidades formais, conceptuais  na sua obra e de reflexão sobre a condição Pós-
digital.  A  compressão  corta  pedaços  de  informação  de  uma  determinado  ficheiro,
subtrai a sua totalidade em função de uma transformação que reduz e atua sobre o
essencial. Existem artistas que atuam utilizando estes princípios de imprevisibilidade,
mas que procurar trabalhar não o formato  Wav. Aiff, Mp3, Avi, Mov. Jpg ou  bmp de
uma  forma  direta,  mas  sim  explorar  a  sua  estrutura  interna,  código,  com  vista  a
evidenciar  artefactos  pela  manipulação  da  sua  informação  para  fins  de  revelar,
reconfigurar, recodificar e comprimir sua informação, gerando perante o media digital
outras  possibilidades  formais,  seja  no som ou na imagem.  Quando analisamos  este
processo onde as metodologias do “Datamoshing” ou “Databending”  servem como
método e ferramenta, processual e conceptual de exploração de novas possibilidades
formais,  entendemos  que,  apesar  de ser  utilizada  uma componente  acentuadamente
tecnológica alguns destes artistas estão centrados na sua exploração extra funcional da
Data,  em  função  de  resultados  menos  programáticos  e  imprevisíveis.  Estas
metodologias  são  inerentes  aos  conceitos  do  digital,  são  processo  que  podem  ser
comparados a processo de nivelamento ou acentuação de uma imagem ou objeto, mas
que,  neste  caso,  se manifestam sobre o código binário  do digital,  tornado evidente
artefactos obscurecidos e ocultos na superfície do digital. 

A abordagem descrita necessita e levanta novos paradigmas sobre a produção
artística e estética, associadas a era digital com incidência na tecnologia.

Estas podem apoiar-se nas recentes influencias da cibernética e das teorias da
informação.  Como  nos  menciona  Claudia  Giannetti,  “grasps  information  as  a  key
concept for the understanding of aesthetic processes”  (Giannetti,  2004) para que se
possa formalizar uma nova leitura estética das artes centradas na computação digital e
na tecnologia e no surgir de práticas artísticas que utilizam o computador como media
de criação para formalizar uma contra posição contra o “idealistic, neo-Kantian, and
metaphysics-oriented aesthetics”(Giannetti, 2004), como a autora menciona. 

“For that reason, several theories based on the fundaments of cybernetics are described here,
for instance the theories of information aesthetics, cybernetic aesthetics, generative and participative
aesthetics, as well as of reception aesthetics, whose developments were closely associated with the
computer art emergent at the same time. All these theories are concerned with the fundamentally
transformed functions of the artist, with the concept of art itself, and with the role of the viewer.”
(Giannetti, 2004)

Para compreendermos as implicações da utilização dos meios digitais na arte,
nas  suas  mais  variadas  abordagens  e  metodologias,  parece-me relevante  mencionar
alguns estudos sobre estética que influenciaram novas leituras e abordagens do media,
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num  cruzamento  de  influencias  entre  arte,  ciência  e  tecnologia,  com  vista  a  uma
Deconstruction64.

2.6 Entrevista com o artista Patrick McCarthy representante do grupo Roth Mobot65

Como complemento para se aprofundar com um exemplo concreto a prática do
circuit  bendig, apresento uma entrevista que efetuei a Patrick McCarthy em, (10-05-
2014)  que  servira  para  explorar  um  conjunto  de  preocupações  presentes  nesta
metodologia  e  técnica  experimental  de  produção  de  instrumentos,  performance  e
composição. 

Roth Mobot é um Circuit Bending duo musical sediado em Chicago composto
por Tommy Stephenson e Patrick McCarthy.  Inventores do conceito “recursive jazz”
este duo Roth Mobot controlam a justaposição aleatória de drones, sons improvisados
gerando um ambiente obscuro de melodias eletrónicas, ritmos sequenciados ao acaso
com um toque  de  caos,  onde  acidentes  de  percussão  rítmica  imergem numa  trama
sonora  complexa  e  ruidosa  de  enterração  cibernética66 entre  máquina  e  performer.  

Utilizam por  vezes  uma  linguagem humorística  com recurso  a  brinquedos  e
aparelhos  eletrónicos  comuns,  no que eles  denominam de “strategic  improvisation”.
Roth  Mobot  vem  realizando  duetos  musicais  com  seus  próprios  dispositivos  e
instrumentos desenvolvidos com recurso a métodos de circuit bending apresentando as
suas performences  e composições  em galerias,  teatros,  festivais,  rádios entre  outros.
Nestas performances, observamos dois artistas a combaterem-se com uma parafernália
de  mecanismos  ruidosos,  que  nos  remetem  imediatamente  para  um  imaginário
tecnológico de mecanismos desconhecidos e sons repletos de eletricidade e estática. 

Circuit bending também chamado de hardware hacking é a reciclagem criativa
de tecnologias  descartadas  comum,  muitas  vezes,  brinquedos de crianças,  abrindo o
dispositivo  e  soldando  novas  conexões  dentro  de  um  circuito  pré-existente  do
dispositivo para criar instrumentos musicais e de vídeo.

64 Tate glossary definition for deconstruction: "Form of criticism first used by French philosopher 
Jacques Derrida in the 1970s which asserts that often there are many and conflicting meanings to be 
found in a work." http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/d/deconstruction. Acedido em 4 
Agosto 2014

65 Veriaficar nos anexos p: 173.

66"Ciência que tem por objectivo o estudo comparativo dos sistemas e mecanismos de controlo 
automático, regulação e comunicação nos seres vivos e nas máquinas." Conceito apresentado por Norber
Wiener em 1948. (Houaiss,2003)
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Capítulo 3: Código binário entre 0 e 1 numa perspetiva estética   
 
3.1 Estética informacional 

Este  capitulo  inicia-se  partindo  do  texto,  Cybernetic  Aesthetics  and
Communication  (2004)  de Claudia  Giannetti,  onde  nos  é  apresentada  uma  visão
histórica  de  diferentes  contributos  teóricos,  que  contribuíram para  a  construção  de
novas perspetivas no entendimento teórico de como as teorias da informação alargaram
a discussão sobre arte e tecnologia e consequentes reflexões teóricas.

O filosofo Max Bense expandiu o modelo de David Birkhoff, de qualificação
da estética, numa novas abordagens de teoria da informação, semiótica e filosofia. Esta
relação  é  visível  na  sua  descrição  conceptual,  terminológica  e  técnica  do  termo
cibernetics  (Giannetti,  2004).  O  autor  descreve  a  medida  da  ordem  como,
“redundancy” e o material em expansão como “entropy”, Termos científicos também
utilizados por Norbert Wiener.

Bense conceptualiza a arte e, especificamente a arte moderna como um sistema
que não pode mais se apoiar em conceitos como,  “proportion, symmetry or harmony,
which stress contrasts and reject standards” (cit por  Giannetti, 2004).  Para Bense, o
processo  estético  e  o  mundo  natural  tendem a  evoluir  em direções  opostas  e  são
diferentes em seus princípios. Para o autor esta diferença fundamenta-se da seguinte
maneira, “the world of physics is existent, that of aesthetics is constructed”. (ibid) Esta
abordagem procurava  encontrar  um programa para  o  belo,  tendo  a  sua  teoria  uma
sistematização de conceitos e princípios estéticos. A teoria da informação estética foi
apresentada  primeiramente  em 1957  numa  reflexão  intitulada  “Modern  aesthetics”
(ibid) na  Stuttgart Technological University. 

Bense,  no  desenvolvimento  das  suas  reflexões,  apresentou  o  termo  de
“Generative aesthetics” (ibid) de 1965. Em grande parte se torna uma influencia para
muitas  das  práticas  contemporâneas  associadas  a  arte  e  tecnologia.  Este  conceito
define-se como o autor menciona, “the compound of all operations, rules and theorems
through whose application to a quantity of material elements able to function as signs
can deliberately and methodically generate in the latter aesthetic states (distributions
and/or arrangements).” (Bense cit por Giannetti, 2004)

Bense  destinge  quatro  métodos  para  a  síntese  estética:  semiótico,  métrico,
estatístico e o topológico. 

O método semiótico centra-se na analise dos símbolos.
O  método  métrico  como  principio  escultural  utilizando  parâmetros  como,

altura,  duração, número, ou rácio da ordem para definir uma estrutura global.  Ou a
micro estética que aborda o material como gestalt de formas da obra.
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O método estatístico  gera estruturas  gerais  ou um tipo  de micro  estéticas.O
método topológico centra-se em princípios de relação, ele direciona um conjunto de
variações de uma certa gestalt67.

Ao introduzir conceitos de micro e macro estética, o autor clarificou a fissura
que existia entre uma avaliação subjetiva de um objeto artístico e uma nova abordagem
estética,  centrada  na  objetividade  da  informação  e  sistema  de  símbolos.  “Macro-
aesthetic  means a perceptive  and representative  reflection  upon the work in  direct
reference to the art object,  whereas micro-aesthetic treats the indirect relationship,
which is based on signs and processes, between theory and work.” (Giannetti, 2004) 

Como Claudia Giannetti nos expõem sobre a obra de Bense que encontra uma
articulação  conceptual  com  as  teorias  das  física  moderna,  “The  close  relationship
between Bense’s aesthetic thinking and the theories of modern physics are evident
both in the terminology (micro- and macro-physics) and in the concepts”.(ibid.). 

O ponto de partida do seu teorema é a substituição de uma valor relacionado
com a subjetividade metafisica da interpretação da arte e seu entendimento, com base
numa analise objetiva do material  e das circunstancias  do trabalho.  Para Bense,  os
objetos artisticos são, “aesthetic objects are not purely of a physical nature”  (Ibid).
Eles  servem  como  mediadores  de  informação,  “aesthetic  information”  (Ibid),  o
trabalho artístico é uma mediação entre técnicas de observação e comunicação. “Works
of art, it might also be said, are a special that is to say established, not given class of
“carriers” of the aesthetic information” (Bense cita, por Giannetti, 2004) 

O conceito de informação de Bense não deve ser entendido como um sistema
de  ln-qualificação  da  informação,  mensagens  ou  comunicação.  Deve  ser  entendido
como  informação  em  potência,  “informational  content  measurable  in  the
transmission”(ibid), na sua transmissão e armazenamento da mensagem. 

Outro autor relevante no desenvolvimento da “information Aesthetics”(ibid) foi
Abraham Moles, que centrava a sua investigação em linguísticas e música e com a arte
e  computador  como  elemento  em  emergência  no  seu  tempo  e  o  conceito  de
“simulação”  (ibid).  De  acordo  com  Moles,  as  máquinas  aproximaram  a  produção
artística e a arte aproximara a máquina.  Porque ambos são sistemas que combinam

67 "A psicologia da Gestalt é uma corrente da psicologia moderna, que surgiu em meados do século XX
na Alemanha pela mão de teóricos como Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka e Kurt Lewin.
Esta doutrina sustenta que a mente configura, através de diversas leis, os elementos que chegam a ela
mediante a percepção ou a memória (a inteligência). A psicologia da Gestalt afirma que o todo é mais do
que a soma das suas partes. Entre as principais leis anunciadas pela corrente Gestalt, destacam-se a lei
da pregnância (a tendência da experiência perceptiva em adoptar as formas mais simples possíveis), a
lei  do fechamento  (a  mente acrescenta  os elementos em falta para completar  uma figura),  a lei  da
semelhança  (a  mente  agrupa  os  elementos  similares  numa  só  entidade),  a  lei  da  proximidade  (o
agrupamento  parcial  ou  sequencial  de  elementos,  com  base  na  distância),  a  lei  da  segregação  ou
simetria (ao longe,  as imagens simétricas  são captadas como sendo um único elemento)  e  a  lei  da
continuidade (os detalhes que mantêm um padrão ou uma direcção tendem a ser reunidos, como fazendo
parte de um modelo). Convém fazer a distinção entre a psicologia da Gestalt e a Terapia Gestalt, que
pertence  à psicologia humanista e que se caracteriza pela sua intenção de  desenvolver  o potencial
humano." http://conceito.de/gestalt. Acedido em 4 Agosto 2014

72

http://conceito.de/gestalt


diversos elementos.  Neste sistema,  pode gerar-se elevada complexidade partindo de
elementos simples. Na base da sua metodologia, encontra-se o conceito de “resíduo de
uma simulação”. Este conceito de simulação vem a ser desenvolvido posteriormente na
Media art como um dos seus termos chave. Simulação, segundo o autor menciona não
consiste na versão tradicional de verdade na visão da estética clássica, o que o autor
aponta é uma operacionalidade que coloca a semelhança, similaridade e “translation”
(ibid). “toward an aesthetics of the digital, especially with regard to the evaluation of
the role of the artist  and to human-machine communication during the creation of
electronic works” (Moles cit por Giannetti,2004)

Uma obra que podemos situar neste tipo de metodologia é a  Nebula.M81 da
artista Nezvanova Netochka de 1999-2001.

Esta  obra  áudio-visual  caracteriza-se  como  um  aplicativo  software para
Macintosh sediado na web e tinha como objetivo um processamento estético do código
html, que era apropriado de web sites e recombinado em texto animado, gráficos e som
e os seus parâmetros podiam eram manipulados pelos usuários, por mediação com um
interface e o software. Manovich apresenta esta explicação sobre o entendimento que
efetuamos da cultura e utilização do  software, “We now undestand that in software
culture, what we identify by conceptual inertia as “properties” of different mediums
are  actually  the  properties  of  media  software-the  interface,  the  tools,  and  the
techniques  they  make  possibal  for  accessing  navigating,  creating,  modifying,
publishing, and sharing media documents.”  (Manovich, 2013;207) Para Manovich o
medium é:

“not  just  a  set  of  material  and  tools  (whether  physical,  mechanical,  electronic,  or
implemented in software)  and artistic techniques supported by these tools-it  is  also an imaginary
database of all expressive possibilities, compositions, emotional states and dynamics, representational
and communicational techniques, and “content” actualized in all the works created with a particular
combination of certain material and tools.” (Manovich, 2013;206) 
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Ilustração 37: Netochka Nezvanova, 
“nebula.m81” autónomo, 1999

Ilustração 38: Transmediale. Netochka 
Nezvanova, “nebula.m81” autónomo, 
1999



            O som gerado pela obra era formalizado ou organizado seguindo parâmetros de
casualidade gerados pela interação dos usuários e do código como simulação. Esta obra
reflete  também o código e  o artista  como programador  de  experiências  de  criação
partilhada e por sua vez,  de simulação.  Como Golo Föllmer e Julia Gerlach fazem
referencia a obra no seu texto, Audiovisions. Music as an Intermedia Art Form de 2004

“For the audiovisual online instrument uses nothing but the definitions of technical formats:
Without  requiring  a  data  transformation  or  a  conversion,  the  program  simply  redefines  the
internationally standardized set of «ISO Latin 1» characters from arbitrarily selected Web sites into
the audio format «Sun µlaw» with an 8-bit resolution and a sampling frequency of 8 kHz, and plays
them as sound. The technical format definitions determine the aesthetic result.” (Föllmer & Gerlach
2004)

O  simulacro  implica  uma  relação  entre  a  tecnologia  e  o  seu  desejo  de
operacionalidade e consistência. “Moles saw a direct connection betweenthe crisis of
truth criteria and the rise of new technologies building on attributes of performativity”
(Giannetti,2004; 3) Moles efetua a transferência de uma problema técnico da utilização
da tecnologia para uma análise artística e cultural. O autor estava à frente do seu tempo
na  exploração  de  conceitos.  Encontra-se  uma  reflexão  similar  em  Jean-François
Lyotard e o conceito de “  critério de performatividade”,  como o autor menciona,  “
The true  goal  of  the  system,  the  reason it  programs itself  like  a  computer,  is  the
optimization  of  the  global  relationship  between  input  and  output,  in  other  words,
performativity.” (Lyotard,1984) 

Nesta perspetiva, a tecnologia não efetua considerações sobre o que está certo
ou errado, limita-se à sua performatividade como processo.

Numa abordagem centrada nas teorias de Moles, podemos mencionar que as
máquinas simulam criações intelectuais e que devemos nos centrar nessa simulação da
criação como o epicentro do nosso interesse e investigação. “In view of works created
by digital means, the creative artist is assigned, according to Moles, the function of the
aesthetician on the one hand, and of the programmer on the other”(Giannetti,2004):
nesta articulação entre máquina, tecnologia e autor, o artista situa-se como formulador,
programador de possibilidades estéticas, deferindo como o programa deve funcionar.  

Deste  modo  conceito  de  tradução  opera  entre  medias,  código,  algoritmos  e
resultados  finais  que  nem  sempre  o  artista  controla  na  performatividade  com  a
tecnologia. “Moles toward an aesthetics of the digital, especially with regard to the
evaluation of the role of the artist and to human-machine communication during the
creation of electronic works.”(ibid).

Moles propõem cinco modelos para gerar um trabalho artístico: “The machinic
viewer,  the amplifier of complexity,  permutational art,  the simulation of the artistic
criation, and the criation machine based on sucessive integration.68”(ibid)

68 Para um aprofundar destas questões aconselho a leitura do texto, Cybernetic Aesthetics and 
Communication de Claudia Giannetti. Acedido em 4 Agosto 2014 
http://www.medienkunstnetz.de/themes/aesthetics_of_the_digital/cybernetic_aesthetics/. 
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Moles  estava  consciente  de  como  os  processos  mecânicos  influenciariam o
pensamento contemporâneo e que estávamos a entrar numa época de revolução sócio
cultural  que levantaria  um interessante conjunto de questões sobre a tecnologia e a
produção artística. 

“What are the effects on society of the usage of machinic products such as aleatoric music,
artificial languages, programmed painting, automatically translated texts, a national library that is
reduced to the memory of a computer […]? How might a symbiosis with the machines be envisaged?
That is the social aspect ofcybernetics. […] Will the artist be replaced by machines for the production
of  paintings,  music,  or  literature,  just  as  the  bookkeeper  or  manual  laborer  has  already  been
replaced?” (Moles cit, por Giannetti, 2004)

Como  resposta  a  estas  questões,  Moles  formula  três  transformações
fundamentais que influenciaram a Media Art até ao presente,  “the transformation of the
function of the artist,  that of the notion of art, and that of reception. Obviously, the
machine will not replace the artist,  but it does influence his function in the creative
process”(ibid) ou como o autor menciona,  “The artist changes into a programmer in
the degree to which he accepts this  changeover”(Moles cit,  por  Giannetti,  2004). O
autor continua a ser analisado e referido como um pioneiro na analise e teorização da
Media art, porque propõem um entendimento da arte partindo das teorias da informação
e  da“information  aesthetics”,  na  qual  os  valores  estéticos  são  calculáveis  para  a
realização de um ponto extremo onde a formalização da linguagem da arte se recria na
articulação entre homem,  máquina e  programação.  A máquina  é encarada como um
elemento  de  permutação  que  permite  indeterminação  na  criação  e  o  artista  um
programador  que  concebe  ordens,  jogos,  simulações  e  analisa  resultados.  Esta
metodologia permite uma criação partilhada num sistema de entropia com a máquina.
Como o autor menciona sobre os processo de criação apoiados na tecnologia:

 “He compiles the elements of the program for the repertoire of the machine, he defines the
hierarchy of the levels which are to be incorporated. The relevant organigrams make it clear that every
machine for analyses can also be employed as a machine for syntheses, i.e. as a source of works of art.
Even if not in the strict sense the author of these works, since the author vanishes behind his work, the
aesthetician is at least the manager and person accountable” (Moles cit por Giannetti, 2004)

As teorias de Moles foram muito importantes para o desenvolvimento da Media
art e contribuíra para a expansão de novos conceitos  na interação e utilização tanto do
digital  como do computador  na  arte,  antecedendo  novas  reflexões  estéticas  sobre  o
papel  do  criador,  da  criação,  autenticidade,  obra  de  arte,  receção  e  simulação  das
máquinas  criativas.  O  século  XX  tem  vindo  a  confirmar  que  muitas  das  teorias
formuladas  por  Moles  entre  1950  e  1960  se  encontram  confirmadas  na  produção
artística contemporânea. 
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3.2 Estética cibernética

Entre  1960  e  1970,  desenvolveu-se  um  conjunto  de  reflexões  e  produção
artística sobre o tema da estética cibernética dos quais podemos mencionar  autores
como Max Bensen, Abraham A. Moles, Herbel W. Frank, Siegfried Maser e Helmer
Frank  exploraram  uma  investigação  sobre  o  campo  das  teorias  da  estética  da
informação  ou,  “Information  Aesthetics”  e  também  “Numerical  Aesthetics”
desenvolvida por Maser em 1970. 

Helmar  Frank  and  Herbert  W.  Franke  tentaram  conceber  uma  síntese  na
abordagem de Bense e Moles. “Both of them viewed Moles’ work on the relationship
between perceptual  research and information theory as  being particularly  relevant
insofar as the information psychology based upon it provided them with the fundament
of their aesthetic principles.”  (Giannetti,2004) Estas abordagens conceptuais tinham
como  objetivo  renunciar  uma  visão  romântica  do  espetador  da  arte  como  um
consumidor passivo. De acordo com Moles não poderia haver uma perceção passiva,
porque a obra de arte ou objeto continha sempre um nível de comunicação.

Herbert W.Franke publica uma livro em 1978 intitulado Kunst Kontra Thechnik
(1978), (ibid.) onde o autor explora a relação entre a estética da informação com vista a
investigar a forma como a informação é assimilada pelos sentidos, cognição humana. 

Ao mesmo tempo, o autor explora o paradoxo da estética da informação, “that
works of art  are expected  to possess a long-term effect  and thus a high degree of
complexity, yet the physical capacity to absorb of the recipient is subject to specific
limits.”,(Franke  cit,  por  Giannetti,  2004)  desenvolvendo  novas  reflexões  sobre  a
apreensão  do  objeto  artístico  e  da  experiência  estética.  Para  se  obter  um nível  de
complexidade  na  analise  do  recetor  sobre  a  obra,  o  autor  propõem um modelo  de
“Multi-plane model” (ibid), que implicava como o autor menciona, “It is then in the
hand of the artist to occupy several ‹layers› of the work of art, and beyond this he can
establish connections between the layers with the spectator can preoccupy himself in
later phases of the reception process” (Franke cit, por Giannetti, 2004). Para Franke, a
utilização das novas tecnologias na arte,  mais  especificamente na arte que utiliza o
computador como paradigma na sua produção, permitia uma simbiose do pensamento
racional  com a criação estética.  Construia uma ligação entre o mundo da ciência e
tecnologia,  trespassado  pelo  problemas  da  criação  artística  e  reflexão  estética.
Suscitava reflexões sobre a forma como o pensamento lógico e matemático ou técnico
na sua origem levantaram problemas conceptuais na produção artística, com base numa
ferramenta técnica como o computador. 

“The  human  ability  to  absorb  information,  or  the  time  and  velocity  of
apperception is put at C = 16 bits/sec. In his text of 1978 Franke calculated with a rate
of 20 bits/sec., which was amended to 16 bits/sec.” (Franke cit, por Giannetti, 2004)

O  aparecimento  do  conceito  da  estética  cibernética  e  a  arte  e  computador
geraram um aprofundamento das ligações entre arte, ciência, tecnologia e os processos
do digital. 
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O desenvolvimento da estética cibernética deve-se à edição do livro de Franke
intitulado,  Information  aesthetics em  1967,  onde  o  autor  estabeleceu  a  disciplina,
reflexão  e  conceptualização  da  cyberaesthetics.  Apresentando  o  conceito  de
“Interactive system” e de audiência ativa no processo de cognição e receção da obra. 

Franke  efetuou  esta  reflexão  tendo  como  base  o  conceito  da  estética  da
informação apresentado por Bense:

“the nonmeasurable experience of the recipient in the process of perceiving a work of art. In
the long term this concept led not only to the confirmation of certain weaknesses in information
aesthetics, but also to the insight that the application of a theory that explains aesthetic and artistic
values  solely  on  the  basis  of  quantifiable  and  rational  criteria  comes  up  against  its  own
methodological borders.” (Bense cit, por Giannetti, 2004) 2004) 

Este  encontro  com uma  fronteira  do  racionalismo  na  analise  dos  processos
artísticos é um importante elemento que evidencia a necessidade de ter em conta os
processos  metafisicos  da  arte  e  suas  análises.  Como  Franke  menciona  sobre  os
processos de interação entre o artista, espetador e os comportamentos percetivos. “In
the meantime it became increasingly evident that art is an intellectual as opposed to
material (and thus materially explainable) process; it is a matter of what goes on in
the brains of the artist and viewer, and in this respect primarily of perceptual, thought,
and behavioral processes.” (Franke cit, por Giannetti, 2004) A investigação de Franke
pré-figurava um ceticismo que hoje o podemos compreender como a necessidade de
mantermos  um  plano  metafisico  na  relação  que  efetuamos  com  a  tecnologia  e  as
explorações extra funcionais dos seus processos. Os objetivos científicos da estética da
informação demonstraram ser um modelo de um programa utópico mas não devem ser
excluído de  alguma relevância  no desenvolvimento  de uma teorização sobre arte  e
tecnologia.

3.3 Glitch Studies Manifesto

Rosa  Menkman  apresentou  o  seu  manifesto,  Glitch  studies  Manifest,
(Menkman, 2011; 11) publicado em 2011, que em parte se relaciona com as possíveis
abordagens que efetuamos com a tecnologia fora do seu plano funcional, questionando
as  suas  funções  e  possíveis  resultados  numa  combinação  entre  programação  de
resultados  esperados  e  casuais.  Parece-me  importante  apresentar  o  seu  manifesto,
porque se relaciona com uma abordagem que, tendo como base a tecnologia, técnica e
ciência  questiona  as  suas  funções.  O  que  reflete  uma  relação  presente  em muitos
artistas contemporâneos para quem a tecnologia e a máquina já não são unicamente
polos  de  positividade  e  programação  objetiva.  São  encaradas  como  sistemas  que
permitem um reflexão mais alargada numa cosmologia de relações conceptuais, que
podem se articular entre sociologia, estética, autoria, produção, sentido, simulação e
função.
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1. The dominant, continuing search for a noiseless channel has been — and will  always be — no
more than a regrettable, ill-fated dogma.

Acknowledge  that  although the  constant  search  for  complete  transparency  brings  newer,  ‘better’
media, every one of these improved techniques will always possess their own inherent fingerprints of
imperfection.

2. Dispute the operating templates of creative practice; fight genres, interfaces and expectations!

Refuse to stay locked into one medium or between contradictions like real vs. virtual, obsolete vs up-
to-date, open vs. proprietary or digital vs. analog. Surf the vortex of technology, the in-between, the
art of artifacts!

3. Get away from the established action scripts and join the avant-garde of the unknown. Become a
nomad of noise artifacts!

The static, linear notion of information-transmission can be interrupted on three occasions; during
encoding-decoding (compression), feedback or when a glitch (an unexpected break within the flow of
technology) occurs. Noise artists must exploit these noise artifacts and explore the new opportunities
they provide.

4.  Employ bends and breaks  as  a metaphor for  différance.  Use  the  glitch as  an exoskeleton  for
progress.

Find  catharsis  in  disintegration,  ruptures  and  cracks;  manipulate,  bend  and  break  any  medium
towards the point where it becomes something new; create /glitch art/.

5. Realize that the gospel of glitch art also tells about new standards implemented by corruption.

Not all glitch art is progressive or /something new./ The popularization and cultivation of the avant-
garde of mishaps has become predestined and unavoidable. Be aware of easily reproducible /glitch
effects/, automated by softwares and plug-ins. What is now a glitch will become a fashion.

6. Force the audience to voyage the acousmatic videoscape create conceptually synesthetic artworks,
that exploit both visual and aural glitch (or other noise) artifacts at the same time. Employ these noise
artifacts as a nebula that shrouds the technology and its inner workings and that will compel an
audience to listen and watch more exhaustively.

7. Rejoice the critical trans-media aesthetics of glitch artifacts.
Utilize glitches to bring any medium in a critical state of hypertrophy, to (subsequently) criticize its
inherent politics.
8. Employ Glitchspeak (as opposed to Newspeak) and study what is outside of knowledge. Glitch 
theory is what you can just get away with! Flow cannot be understood without interruption or 
function without glitch

Estes  conceitos  encontram  as  suas  referências  para  a  construção  de  uma
conceptualização  do  Pós-digital  e  do  Glitch como  pertencentes  a  um  conjunto  de
práticas que refletem o digital e a sua condição, sendo provenientes dos movimentos e
práticas  artísticas  que  associam arte  e  tecnologia  nas  suas  mais  variadas  vertentes.
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Como nos refere Kim Cascone centrando-se na música, “The glitch genre arrived on
the back of the electronica movement, an umbrella term for alternative, largely dance-
based electronic music”. (Cascone, 2002: 24:4) Devido a esta relação com a música de
dança,  a  exploração  do  conceito  do  Glitch esteve  um pouco  afastado  da  discussão
académica devido à sua conexão com a cultura popular, mas reflete-se em varias áreas
do conhecimento e da produção artística. Um exemplo é a reflexão desenvolvida por
Jesper Juul no seu livro,  The Art of Failure: An Essay on the Pain of Playing Video
Games,  onde  o  autor  apresenta  esta  intressante  reflexão,  “Failure  forces  us  to
reconsider what we are doing, to learn. Failure connects us personally to the event in
the game; it proves that we matter, that the world does not simply continue regardless
of our actions” (Juul, 2013;122). Mas apesar desta distância dos círculos da discussão
académica, os artistas que utilizam métodos de produção que envolvem as práticas do
Glitch efetuam reflexões sobre experiências mediadas pela utilização da tecnologia e
como este espaço de simulação, necessita de uma contraproposta que, neste caso, é o
erro ou a falha como momento consciencialização.

3.4 Máquinas de gerar acidentes: Tecnologia dos espectros e obliquidade digital

"A machine may be defined as a system of interruptions or breaks." - Anti-Oedipus-Anti-Oedipus:
Capitalism and Schizophrenia , Gilles Deleuze  and Félix Guattari 1983 University of Minnesota Press

A procura  de  uma origem para  o desenvolvimento  conceptual  da prática  do
Glitch nas diferentes manifestações artísticas onde se insere como metodologia implica
compreender  a  sua  obliquidade.  Entenda-se  por  obliquidade,  “Característica  de
oblíquo.  Que não possui paralelismo; que se inclina no sentido oblíquo, desviando-se
daquilo  que  é  perpendicular.”(Houaiss,2003)  Neste  contexto,  este  conceito  permite
compreender que estamos num campo de estudo que pode tomar muitas direções para
analisar na sua investigação histórica, tecnológica, estética e metodológica e revelar o
que alguns artistas  procuram nos espetros,  “aparição ilusória”,  (Houaiss,2003) -  da
tecnologia69,  quando a tentam manipular  para explorações  extra  funcionais alterando
códigos e mecanismos, processos e programas. Podemos referir inicial mente a reflexão
desenvolvida  por  Kim Cascone  que  se  centra  na  música  techno  e  na  utilização  da
tecnologia de formas extra funcionais, apoiando esta reflexão nas vanguardas do século
XX.  Para  Cascone  no  inicio  dos  anos  90,  a  democratização  de  tecnologias  de
reprodução e produção musical permitiram o aparecimento de movimentos como o da
música techno e a cultura do Dj e suas festas, onde se exprime o culto da música de
dança. Cascone faz referencia ao Techno como uma aparição pós-moderna: 

“One  can  visualize  techno  as  a  large  postmodern  appropriation  machine,  as-similating
cultural references, tweaking them, and then re-presenting them as tongue-in-cheek jokes. DJs, fueled

69 Estudo dos instrumentos, processos e métodos empregados nos diversos ramos industriais
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with samples from thrift store pur-chases of obscure vinyl, managed to mix any source imaginable into
sets played for more adventurous dance floors.”(Cascone, 2002: 24:4)

Para  Cascone  o  contacto  que  os  Dj  efetuaram  com  obras  dos  grandes
compositores - “A handful of DJs and composers of electronica were suddenly familiar
with the work of Karlheinz Stockhausen, Morton Subotnick, and John Cage, and their
influence helped spawn the glitch movement.”(Cascone, 2002: 24:4), marcou um ponto
de viragem para o desenvolvimento de novas abordagens dentro da cultura popular e na
abordagem do  Glitch,  enquanto movimento artístico ou atitude.  O projeto Pan Sonic
pode  ser  encarado  com um ponto  inicial  para  a  historicidade  do  movimento  pelas
experiências que Mika Vario mentor  do projeto Pan Sonic: “Pan Sonic sound, used
handmade  sine  wave  oscillators  and  a  collection  of  inexpensive  effect  pedals  and
synthesizers to create a highly synthetic, minimal, ‘hard-edged' sound.”(Cascone, 2002:
24:4)  Este  projeto  lançou  em  1993  o  seu  primeiro  CD  intitulado  Vakio,  que  se
apresentou como uma novidade em termos das suas características sonoras, cruzando
ambientes  industriais  com  paisagens  sonoras  tonais  e  drone70,  num  cruzamento
complexo de ondas sonoras e frequências. Outro projeto relevante foi Oval e as suas
experiências  com  deslizes  de  CD  e  manipulação  e  programação  de  software,  que
funciona  como media  autónomo e  meio  de  reflexão e  experimentação  artística.  Tal
situação leva à necessidade de compreender o que é um software enquanto plataforma
artística. Lev Manovitch apresenta esta defenição, “We have arrive at a definition of a
software “medium”, which can be wiritten in this way: Medium=algorithms + a data
structure.”(Manovitch,2013;207) 

Em  meados  da  década  de  1990,  começaram-se  a  editar  e  aprofundar  as
linguagens e metodologias envolvidas nos métodos de Glitch, abrindo o caminho para
vários sub-genros ligados à música experimental, “sub-genres, including drum‘n'bass,

70 "A long sustained tone." http://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=dro. Acedido em 4 Agosto 
2014
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Ilustração 40: seleção de screen da obra 
“Oval-process” de Markus Popp, 2000

Ilustração 39: seleção de screen da obra 
“Oval-process” de Markus Popp, 2000
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drill'n'bass,  and  trip-hop”  (Cascone,  2002:  24:4).  Estas  prática  geraram  um  novo
vocabulário estético que influenciou a produção musical e sonora. 

“experimenting with all sorts of manipulation in the digital domain. Time-stretching vocals
and reducing drum loops to  eight  bits  or  less  were some of  the  first  techniques  used in creating
artifacts and exposing them as timbral content. The more experimental side of electronica was still
growing and slowly establishing a vocabulary.” (Cascone, 2002: 24:4)

Estes novos vocabulários e experimentações centravam-se nos meios eletrónicos
e digitais  e nas novas possibilidades tecnológicas de manipular e transformar o som
enquanto media. Existiram autores capazes de escutar, ouvir o sussurro espectral de algo
novo, que novos medias poderia trazer, Mcluhan, The Gutenberg Galaxy, 1962 escreveu
sobre a aldeia global eletrónica e suas propriedades acústicas onde o media, mediação e
a  tecnologia  estariam  como  elementos  centrais  da  experiência  em  mediação  ou
simulação. O filosofo Wolfgang Welsch no seu  ensaio,  On the Way to an Auditive
Culture? (1997), apresentar-nos o problema do centralismo visual da filosofia ocidental.
Como podemos pensar no som enquanto elemento próprio, quando focamos o nosso
pensamento e os nosso conceitos no que  observamos no espaço físico como tema? O
som com a sua temporalidade e imersão torna-se um elemento que se evade da clareza,
categorização e objetividade. 

“Light and sight reveal objects, sound is the result of processes, of something happening and
of mistakes: there can't be glitches without processes.  The whole notion of glitch is tied up to an
""auditive"" thoughtform, which approaches the world as a multiplicity of processes rather than a
pre-set field of objects.” (Vanhanen,2001)

Janne Vanhanen, em 2001, publica um ensaio intitulado Loving the Ghost in the
Machine71.  Neste  ensaio,  o  autor  efetua  uma  relação  entre  o  Glitch e  as  suas
implicações,  tanto na produção artística centrada no som enquanto media,  como nas
metodologias  que geram indeterminismo e novas  abordagens  conceptuais  de refletir
sobra a cultura e a construção do conhecimento. Na perspetivava do autor o Glitch e a
disfunção ou erro deve ser entendida como uma estética da interrupção e analisada num
ponto  de  vista  ontológico.  “The  scratches  and  glitches  of  contemporary  electronic
music, its aesthetics of interruption and misuse, should be considered in relation to the
ontology of the Outside, or its hauntology (to quote Derrida writing about hauntings
and returnings).”  (Vanhanen,2001) O autor apresenta uma relação interessante para a
compreensão do  Glitch numa abordagem filosófica.  Podemos  seguindo a sua lógica
apoiada em Derrida, perceber que o problema não é necessariamente analisado numa
perspetivava  ontológica  porque  a  existência  do  Glitch é  transitória,  movida  de
indeterminismo quando ele se manifesta de forma não programada. Por isso, não pode
ser analisado na qualidades dos seres ou do eu, mas sim na qualidade do espectro de
algo que se manifesta  e desvanece.  Deste modo,  o conceito de  hauntology  pode ser
interessante  como  forma  de  analise  de  uma  ontologia  do  exterior  e  do  transitório.
“Contemporary thought has painstakingly strived to approach this outside of thought
and perception. The subject and the world, if such separation can be made, are seen to

71 http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=312. Acedido em 4 Agosto 2014
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be  formed  in  complex  interrations  between  both.  The  subject  emerges  from  the
processes of the world.”(Derrida cit, por Vanhanen,2001) Na perspetiva de Deleuze e
Guattari, a máquina e seus processos define-se como “A machine may be defined as a
system of interruptions  or breaks”  (Deleuze & Guattari,  1977: 83).  Esta abordagem
delimita os processos da máquina num espaço onde forças ocultas manifestam a sua
existência centradas no residual. Esta relação entre o residual e o espectro ou fantasma
também se encontra presente nas reflexões que Janne Vanhanen desenvolveu sobre o
Glitch enquanto processo. 

“In science fiction, ghosts in machines always appear as malfunctions, glitches, interruptions
in the normal  flow of  things.  Something unexpected  appears  seemingly  out  of  nothing and from
nowhere. Through a malfunction, a glitch, we get a fleeting glimpse of an alien intelligence at work.
As electricity has become the basic element of the world we live in, the steady hum of power grids and
their flowing immaterial essences slowly replacing the cogs and cranks of everyday machinery, the
ghostly  rapport  has also relocated  into the domain of  current fluctuations,  radio interference and
misread data.”(Vanhanen,2001)

O  movimento  Glitch,  já  ocupa  uma  um  espaço  de  reflexão  e  de  novas
explorações formais que passam pela performance, composição, instalação sonora até a
formatos mais convencionais de apresentação.  Abre espaço para artistas como Ryoji
Ikeda, e para a sua exploração da visualização da data, informação, e as suas paisagens
sonoras repletas frequências altas e sons minimais.  Outro artista que podemos situar
nesta  prática  é  Carsten  Nicolai  que  atua  como Noto,  também ele  fundador  de  uma
editora a  Noton/Rastermusic, dedicada à edição de música digital  inovadora. Carsten
Nicolai  tem  uma  prática  artística  muito  diversificada,  passando  pela  composição
musical, a performance até à instalação, o que se vê em muitos outros autores que se
relacionam com as  metodologias  do  Glitch e  do  Noise como evolução ou principal
elemento conceptual do digital e seus princípios de indeterminismo e materialidade. 

Alguns destes artistas, como Alan Licht refere, estão entre categorias cruzando
diferentes disciplinas entre música e outros medias, expandindo o tema das artes sonora
para relações muito mais associadas a landscape architecture, and increasingly focused
on  digital  culture.  (Licht,  2007;210)  Artistas  como  Ryoji  Ikeda,  Carten  Nicolai  e
Richard Chartier desenvolvem obras partindo de detritos “buzzes, clicks, and glitchs to
produce quite soundscaps for the laptop generation ( although some of them use analog
equipment, they are still referencing digital sound)” (Licht, 2007;210)

A obra de Ryoji Ikeda, datamatics de 2006/2008 é uma composição áudiovisual
que se divide em múltiplos formatos de apresentação. Tem como objetivo explora a
informação, enquanto material sonoro e visual, integrada num sistema tridimensional. 
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Como o artista faz referencia,  a sua obra, “datamatics  is an art project that
explores the potential to perceive the invisible multi-substance of data that permeates
our  world.  It  is  a  series  of  experiments  in  various  forms  -  audiovisual  concerts,
installations,  publications and CD releases - that seek to materialise pure data.”  O
recurso  à  visualização  de  informação  e  sua  procura  de  materialidade  concebe  uma
representação  enquanto  espectro  de  elementos  que estão  presentes  na  interação  que
efetuamos  com  a  tecnologia,  como  se  nos  desvenda-sem  uma  camada  oculta  de
funcionamentos. O som das obras de Ikeda e minimal, reduzido a pequenos impulsos
sonoros.  Construindo  pattern72 rítmicas  onde  o  Glitch e  o  Noise são  elementos
fundamentais neste universo digital, sintético e de simulação que nos emerge no espaço.

Alguns  destes  autores  como   Alan  Licht  refere,  estão  entre  categorias
desenvolvendo uma forma de arte  híbrida que tem conexões com a cibernética pós-
McLuhan,  “interconnectivity  of  the post-McLuhan cybernetic  zeitgeist  rather  then a
cross-disciplinary  artistic  vision” (Licht,  2007;211)  estes  autores  são  referenciados
como “Neo-modernists”73, por Christoph Cox.

72 “an arrangement of repeated or corresponding parts, decorative motifs, etc: although the notes seemed

random, a careful listener could detect a pattern. pattern.” Dictionary.com. Collins English Dictionary - 
Complete & Unabridged 10th Edition. HarperCollins Publishers. 
http://dictionary.reference.com/browse/pattern. Acedido em 4 Agosto 2014

73 "This revival of modernist strategies of abstraction, Reduction, self-referentiality, and attention to the

perceptual act itself--what could be called, with out irony, "neo-modernism"--is nowhere more evident
than in sound art. Appropriately, "The Moderns" included a sound-art component, curated by Anthony
Huberman, that featured many of the field's leading practitioners, among them Carsten Nicolai, Richard
Chartier, Carl Michael von Hausswolff, Bernhard Gunter, and Kim Cascone".  The Free Library. S.v.
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Ilustração 41: Ryoji Ikeda; “data.tron”, Instalação audiovisual, 2007-2011
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Para  Christoph  Cox,  estes  autores  são  comparáveis  a  Donald  Judd  do
Minimalism74 ou a Agnes Martin, mais as experiências dos anos 60 do grupo (E.A.T)75,
Experiments in Art And Technology é um dos momentos históricos que influencia estes
artistas que cruzam arte e tecnologia, refletindo a condição digital contemporânea e um
mundo de “dystropian76”(Licht, 2007;211) como no filme THX113877 de George Lucas.

A  para  destas  considerações,  Cox  menciona  que  Ikeda  e  Francisco  Lopez

Return  to  form:  Christoph  Cox  on  neo-modernist  sound  art.."  Retrieved  Jul  31  2014  from
http://www.thefreelibrary.com/Return+to+form%3a+Christoph+Cox+on+neo-modernist+sound+art.-
a0110913969. Acedido em 4 Agosto 2014

74 Tate glossary definition for minimalism: "Extreme form of abstract art developed in the USA in the
second half of the 1960s and typified by artworks made in very simple geometric shapes based on the
square  and  the  rectangle."  http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/m/minimalism.
Acedido em 4 Agosto 2014

75 "Experiments  in  Art  and  Technology  was  founded  in  1966  by  engineers  Billy  Klüver  and  Fred

Waldhauer  and  artists  Robert  Rauschenberg  and  Robert  Whitman.  The  non-profit  organization
developed from the experience of 9 Evenings: Theatre and Engineering. This event, which was held in
October 1966 at the 69th Regiment Armory in New York City (U.S.), brought together 40 engineers and
10 contemporary artists who worked together on performances that incorporated new technology.  It
became clear that achieving ongoing artist-engineer relationships would require a concerted effort to
develop the necessary physical and social conditions. E.A.T. saw itself as a catalyst for stimulating the
involvement  of industry  and  technology  with  the  arts.  The  organization  worked  to  forge  effective
collaborations  between  artists  and  engineers  through  industrial  cooperation  and  sponsorship.
Membership was opened to all artists and engineers, and an office set up in a loft at 9 East 16th Street in
New  York."  http://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=306.  Acedido  em 4  Agosto
2014
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Ilustração 42: Ryoji Ikeda; “data.path” , Instalação audiovisual, 2013
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oferecem-nos uma experiência do som contido nele próprio, “offer up the experience of
sound in itself” (Cox, 2003), dando como exemplo o processo que López utiliza em
vendar o público e submetê-los as suas experiências sónicas e performativas.

A instalação sonora, Particle Noise de 2013 do artista  Carsten Nicolai explora a
leitura  de  radiação  (α,  β,  γ)  presente  no  espaço  da  exposição;  estes  dados  são
transformados em sinais sonoros por dois leitores Geiger, um analógico e outro digital. 

Estes sinais de radiação e áudio acionam frequências que são espacializadas em
quatro canais de áudio, dependendo do nível de radiação presente na sala.  

“The work is yet another example of a work shifting otherwise unnoticable phenomena on a
perceivable  level  allowing  invisible  radiation  signals  that  occur  in  nature  to  become  an  audible
soundtrack of our surrounding terrestrial and extraterrestrial environment”78(Nicolai,2006)

Parece-me pertinente  integrar  um conceito de Erik Davis refere na sua obra,
TechGnosis:  Myth,  Magic  & Mysticism  in  the  Age  of  Information  (1999):  estamos
imersos  num espaço de  “electromagnetic  imaginary79”(Davis,1999;41) impulsionado
por  forças  alquimistas  que  o  animam  com  energias  essenciais  que  transfiguram  o
espírito e o convertem em eletricidade e numa inconsciência tecnológica “technological
uncoscius”(ibid),  onde a máquina parece animada por um sopro de vida que é uma
extensão de nós, e para nós próprios, numa dimensão metafisica de indeterminismo e
obscuridade.

76 "A  society  characterized  by  human  misery,  as  squalor,  oppression,  disease,  and

overcrowding.dystopian." Dictionary.com.  Dictionary.com  Unabridged.  Random  House,  Inc.
http://dictionary.reference.com/browse/dystopian. Acedido em 4 Agosto 2014  

77 Filme THX1138 de George Lucas, 1971: “Set in the 25th century, the story centers around a man and 
a woman who rebel against their rigidly controlled society." http://www.imdb.com/title/tt0066434/. 
Acedido em 4 Agosto 2014

78 Particle Noise: http://www.carstennicolai.de/?c=works&w=particle_noise. Acedido em 4 Agosto 2014

79 http://www.techgnosis.com/index_recordangels.html. Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 43: Carsten Nicolai, “particle 
noise” ,2013

Ilustração 44: Carsten Nicolai, “particle 
noise software”, 2013
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3.5 Media como sistema entrópico: Entropia híbrida entre som e tecnologica na media
arte

There is not enough RAM
In the known universe to complete

The task you have requested.
Accept? Rejoice

—error message in Perry Hoberman’s interactive installation: CATHARTIC USER INTERFACE
(1995)

        Para se compreender a evolução das artes sonoras, enquanto prática artística, com
as suas metodologias é necessário efetuar uma leitura transversal entre os problemas que
a devenham da música e da exploração do tempo e novas noções de performatividade e
espaço  mediado  pelas  novas  possibilidades  tecnológicas.  Essa  relação  entre  arte  e
tecnologia como paradigma necessita de transversalidade na análise histórica que efetua
um  movimento  entre  as  artes  visuais  e  as  artes  musicais  na  confluência  do  que
denomina de  New Media Art.  Quando observamos e refletimos no passado, tentando
encontrar pontos de confluência que originam as artes sonoras, podemos referir obras
como as de Charles Ives, “The Unanswered Questions80” (Föllmer & Gerlach, 2014), de
1908 e os seu conceito de efeito espacial. A obra de Edgard Vaèse, Américas de 1918-
1921, explora a composição como uma massa de sons compreendidos como volumes,
munindo  o  ato  de  composição  com  pontos  espaciais  de  referência  atribuindo-lhes
movimento.  Outro  autor  que  deu  um  contributo  importante  para  a  compressão  e
exalação das artes sonoras foi Erik Satie e o conceito de “Musique d` ameublement”, de
1920  como  nos  refere  Golo  Follmer  e  Julia  Gerlach,  “lend  a  subtle  and  specific
background to a location and thus to produce an effect which is comparable to warmth
or light.” (Föllmer & Gerlach, 2014)

Também de grande importância foram as experiências que tentavam encontrar
analogias  entre o som e a imagem iniciadas  em 1910, mais propriamente a pintura,
explorando conceitos de estrutura musical  e pintura por vias de analogias.  Podemos
citar as experiências de, Frantisek Kupka na sua obra “ Fuge in zwei Farben” de 1912 e,
mais  tarde,  as  experiências  de  combinação  entre  som e  filme,  realizadas  por  Oskar
Fischinger, “Tonende Ornaments” de 1932. 

Durante  a  segunda  metade  do  século  XX,  foram  exploradas  ideias  que
combinavam,  texto,  gráficos e  score81 num contexto onde a colagem se emancipava

80 http://www.medienkunstnetz.de/themes/overview_of_media_art/audio/. Acedido em 4 Agosto 2014

81 "A musical score is written music that shows all parts. A conductor's score, for example, may have as 
many as thirty different simultaneous instrumental parts on one page, normally having the woodwind at 
the top, followed below by the brass, the percussion and the strings. A distinction is made between a 
vocal score, which gives voice parts with a simplified two-stave version of any instrumental parts, and a 
full score, which includes all vocal and instrumental parts generally on separate staves. To score a work 
is to write it out in score. A symphony, for example, might be sketched in short score, on two staves, and 
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como práticas. Neste período, podemos referir autores como Mauricio Kagel e a sua
obra “ Transición II”, 1959 ou a “Pas de cinq” de 1965 e Earle Brown, “Calder Piece”
de 1965/66 e ainda Dieter Schnebel, Mo-No: Musik zum Lesen de 1969.

A exploração de práticas em cruzamento disciplinar com varios medias acentua-
se com o conceito de  Intermedia, iniciado por  Dick Higgins em 1966, onde o autor
propunha um cruzamento de medias e problemáticas para uma visão mais exploratória
da arte em contacto com a tecnologia, os media e as novas expressões. Como o autor
nos refere no seu State of Intermedia:

“For the last ten years or so, artists have changed their media to suit this situation, to the
point where the media have broken down in their traditional forms, and have become merely puristic
points of reference. The idea has arisen, as if by spontaneous combustion throughout the entire world,
that these points are arbitrary and only useful as critical tools, in saying that such-and-such a work is
basically musical, but also poetry. This is the intermedial approach, to emphasize the dialectic between
the media. A composer is a dead man unless he composes for all the media and for his world.”82

(Higgins, 1966) 

Estes cruzamentos de medias eram mediados por aquilo que o autor denomina
de impaciência e ansiedade, “impatient and more anxious”(ibid),   Porque o mundo já
continha muitas imagens, e transmissões de rádio e as pessoas já tinham acesso a uma
literacia  e,  ainda,  esta  mediação  pela  tecnologia  sobre  a  cognição  humana  tinha
produzido uma nova sensibilidade.  Higgins referia, numa alusão ao cubismo, que era
necessária uma nova visão, “As with the cubists, we are asking for a new way of looking
at things, but more totally”(ibid), sendo a procura dessa nova visão e ansiedade que
potenciava o impacto da ação na produção dos Happenings,  “Happenings, event pieces,
mixed media films”.(ibid) O autor referia também que os artistas atuais queriam ver as
suas obras feitas e este facto somente poderia ser alcançado por via de “immediacy, with
a minimum of distractions”(ibid).

A descoberta do termo Intermedia, para o autor fora feita de forma formal, mas
também abstrata, “discovered the intermedia which was, perhaps, only possible through
approaching them by formal, even abstract means”(ibid), e, nesse desenvolvimento, o
importante era compreender o novo formal que emanava dos novos medias, TV, radio e
explorar as suas potencialidades em cruzamentos disciplinares com o objetivo, não de
efetuar grandes questões filosóficas sobre o bem ou o mal, mas sim compreender qual é
a  matéria  subjacente  às  nossa práticas  artísticas  ou como o autor  expões,  “the new
subject matter in our work” (ibid). Dessa forma, a produção artística não será centrada
na  descoberta  de  novos  medias  ou  intermédias,  mas  na  exploração  de  suas  novas
funcionalidades e recombinação de forma funcionais e tecnológicas,   “appropriately
and explicitly”(ibid). 

later orchestrated or scored for the required instruments." 
http://www.naxos.com/mainsite/NewDesign/fglossary.files/bglossary.files/Score.htm. Acedido em 4 
Agosto 2014

82 http://www.artpool.hu/Fluxus/Higgins/intermedia2.html. Acedido em 4 Agosto 2014
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Para o autor,  era importante que os artistas  na sua produção explorassem os
novos  meios  de  comunicação,  trazendo-os  a  luz  e,  para  que  isso  acontecesse,
necessitávamos de novos meios, critérios, organizações e fontes de informação. “For
this we will need new rostrums, organizations, criteria, sources of information. There is
a great  deal for us to do,  perhaps more than ever.  But we must now take the first
steps.”(ibid).

O interesse pelo media na sua vertente de imediatismo combinatório e associado
ao tempo tem uma expressão em todas as manifestações culturais, como nos indica Golo
Föllmer e Julia Gerlach, “Even the earliest media that were important for music were
not  exclusively  acoustic  media:  any  of  the  musical  instruments;  singing  and
instrumental techniques that accompanied dances or other ritual or social activities83”
(Föllmer & Gerlach, 2014) O Intermedia e a New Media Art articulam medias, do som a
imagem, do texto ao vídeo, do vídeo a ação, performance, tecnologia numa ansiedade
de  representações.  Neste  processo,  a  música  e  o  som deixaram de  ser  unicamente
encarada como um estimulo acústico, mas integrados numa visão de contexto, da sua
génese de manifestações, “genesis and effect, in many ways it at the same time becomes
intermedial.”(Föllmer & Gerlach, 2014)  Estes universo conceptual de mediação entre
tecnologia e exploração dos media também se refletiu na União Soviética apesar do seu
obscurantismo  e  clausura,  mas  que  nos  é  revelado  numa  edição  recente  de  David
Crowley,  Sounding  The  Body  Electric:  Experiments  in  Art  and  Music  in  Eastern
Europe 1957–1984.  Não poderia de deixar de explorar alguns dos fantásticos projetos
que nos são apresentados e foram desenvolvidos sobre a índole da revolução cientifica e
tecnológica, integrados no programa espacial soviético. Durante este período foi criado
o  “Prometei84”(Crowley.2012:23),  The  Prometheus  Institute  em  1962  onde  se
efetuavam colaborações  entre  artistas  e  cientista  na  construção  de  um ambiente  de
criatividade e exploração dos medias eletrónicos, “welcoming environments for artists
and  designers seeking  to  explore  the  aesthetic potential  of  electronics.”
(Crowley.2012:23) Este espaço de confluência e conhecimento tinha como objetivo a
construção  de  mecanismos,  objetos,  experiências  que  possibilitassem  a  conquista
espacial. O fundador Bulat Galeyev,85 cientista e artista que lecionava aulas de física e
estética, detinha interesse em conceitos de sinestesia, explorações onde combinava luz e
música. Esta abordagem era clara para Bulat Galeyev, porque o nome do seu instituto
provinha da obra de Alexander Scriabin de 1910 intitulada,  Symphony  Prometheus:

83 http://www.medienkunstnetz.de/themes/image-sound_relations/audiovisions/. Acedido em 4 Agosto 
2014

84 http://prometheus.kai.ru/. Acedido em 4 Agosto 2014

85 Um investigador e artista. Nasce em 1940. Formado Kazan State Pedagogical Institute, Kazan, URSS,
em 1962, e obteve um Ph.D, em 1986, professor de física e estética, 1962-1963; professor de física e
filosofia na KAI,  Kazan, 1963-196. Diretor do SKB Prometheus,  diretor  do instituto de investigação
científica e para a estética experimental afiliado com a Academia de Ciências do Tatarstan e Kazan State
Technical University, Kazan, 1994. http://monoskop.org/Bulat_Galeyev. Acedido em 4 Agosto 2014
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The  Poem  of  Fire,  que  tinha  sido  escrita  para  um  orgão  de  cores,  Chromola
desenvolvido por Preston Millar,  (Leggio,2002:81),  em que cada cor correspondia a
uma  nota.  A  exploração  destas  tecnologias  e  conceitos  possibilitaram  as
experimentações de sinestesia desenvolvidas por Scriabin. 

Bulat Galeyev forma o  The Kazan group, e desenvolve as suas preocupações
com  um  termo  que  o  autor  conceptualizou  como  Instrumental  Choreography:
combinações  de  som,  luz  e  objetos  cinemáticos,  com  o  objetivo  de  desenvolver
ambientes  imersivo  aproximados  de  uma  experiência  cinematográfica  passiva  de
modelar sensações. Um exemplo dessas obras é Crystal de 1965, que consistia de uma
escultura de luz em forma ortogonal que reagia a luz e cor consoante o volume do som.

No alargar desta discussão e procurando uma definição para a  New Media Art
como parente  destas  problemáticas,  podemos  dizer  que  esta  não  se  fundamenta
unicamente na utilização de tecnologias provenientes das sociedade dos media, mas sim
numa  abordagem  critica  na  utilização  destas  tecnologias,  de  forma  experimental,
transformando a sua usabilidade numa exploração de novas formulações e utilidades.  

No final do séc: XX, ganha uma expressão de utilidade em práticas associadas
ao  filme,  vídeoarte  e  também  nas  artes  sonoras  e  noutras  formas  híbridas.  Nesta
abordagem, a tecnologia é encarada como uma ferramenta para a criação de objetos,
dispositivos  e ações,  onde os meios  se cruzam na construção de propostas híbridas,
visuais, sonoras ou instalativas, tendo como meio de sustentação sua relação e origem,
com o media digital,  tecnológico e de modus operandi de interação ou participação.  

Deste modo, podemos enunciar o problema da relação entre o real e o virtual, o
seu  binomial  de  relações  formais  e  articulação  entre  o  analógico  e  o  digital.  Estas
noções de interação entre o real e o virtual podem ser encontradas no inicio do século
passado em obras de Marcel  Duchamp e Lászlo  Moholy-Nagy nas  relações  entre  o
objeto e suas propriedade óticas e efeitos. Na obra de Duchamp  Rotary Glass Plates,
Precision Optics, desenvolvida em 1920, consistiam num mecanismo ótico que, quando
acionado pelo recetor, gerava movimentos e relações óticas para serem observadas. Esta
obra foi inspirada pelos trabalhos desenvolvidos por Moholy Nagy,  denominados de
Kinetic Light sculptures. O trabalho do Duchamp foi de relevante importância para a
New Media  Art e  para  as  Artes  Sonoras  pela  transição  entre  o  conceito  de  objeto,
sonoro,  físico  ou  performativo.  Desta  forma,  podemos  entender  algumas  das  suas
propostas como objetos virtuais, porque o problema não se centra no objeto, mas na sua
nova conceptualização ou apropriação, como uma estrutura que se metamorfoseia em
processos de significação. E o seu conceito de Ready-made conecta-se com o conceito
de  apropriação  e  manipulação  de,   found elements,  imagens,  sons,  objetos  e  textos
encontrados e apropriados de diferentes fontes.

Podemos  compreender  a  influencia  deste  conceito  de  found  elements nas
vanguardas do séc, XX em compositores como John Cage, que entre os anos 50 e 60
efetuou diferentes experimentações que deixaram um legado importante na abordagem
que efetuamos do som num campo expandido. Cage descrevia a estrutura em música
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como “Its divisibility into sucessive parts”; (cit, por Paul 2003:15) deste modo, o autor
preenchia a estrutura pré-definida da composição com elementos encontrados ou sons
pré-existentes. Estas práticas e conceitos de random, casualidade, colagem e fragmento
atravessam a arte contemporânea: Desde a digital arte86 à New Media Art passando pelas
artes  sonoras.  Todas  encontram  um  ponto  de  confluência  na  tecnologia  e  na  sua
utilização e recombinação,  tendo em vista outras possibilidades  formais.  Seguindo a
mesma  lógica  conceptual,  podemos  dizer  que  os  processos  random ou  estocásticos
foram decisivos para o desenvolvimento destas práticas artísticas e representam a sua
génese. Uma génese ou origem com base numa instabilidade de processos random mais
ou menos controlados. Como nos refere Christiane Paul (2003) sobre a importância do
random nos processos associados à produção artística: “The elements of a “controlled
randomeness” that emerge in Dada, OULIPO, and other works of Duchamp and Cage
points  to  one  of  the  basic  principles  and  most  common  paradigms  of  the  digital
medium:  The  concept  of  random access  as  a  basic  for  processing  and assembling
information.” (Paul, 2003: 15) Como o artista Americano Grahame Weinbren descreve
a a revolução do digital, “Digital revolution it’s a revolution of the random access”- a
revolution based on the possibilities of instant access to media elements that can be
reshuffled  in  seemingly  infinite  combinations”.(cit.  Paul,  2003:  15)  Encontra-se  na
historia  da  arte  momentos  em que  este  mesmo  conceito  foi  equacionado.  Podemos
referir a obra  instalativa de 1963 de Nam June Paik Random Access, onde o autor cola
numa  parede  fita  magnética  com informação  que  posteriormente  seria  ativada  pelo
recetor por via de um mecanismo que possibilitava a escuta da informação registada na
fita  magnética.  Desta forma,  cada recetor ou participante tinha acesso a uma versão
diferenciada  da  obra.  Tomando  em  consideração  esta  abordagem  sobre  o  random,
podemos começar a concluir que novos fenómenos de imprevisibilidade na receção das
obras, construção ou desenvolvimento de ações começaram a ser discriminadas como
elementos fundamentais para a compreensão das práticas artísticas contemporâneas, o
que na minha opinião se fundamenta por uma relação de contaminação e sinergia entre
arte ciência, tecnologia e filosofia como campos de expansão do conhecimento. Desta
maneira,  a  New  Media  Art onde  se  integram  as  artes  sonoras,  com  as  suas  mais
diversificadas  formas,  possibilitaram o  colapso  de  fronteiras  entre  disciplinas,  “Art,
Science, techology.”(Paul, 2003:23) Estas transformações construiram um espaço onde
são permitidas múltiplas manipulações do media, obscurecendo a necessidade de uma
distinção entre diferentes medias e possibilitando novas abordagens de recombinação,
contaminação e manipulações de novas formas artísticas. Recontextualiza a discussão
entre o original e a cópia, acentuando esta condição como uma das mais fundamentais e
proeminentes  problemáticas  da  manipulação  do  media.  Estas  possibilidades  de
manipulação do media e sua articulação em múltiplos contribuíram para o que Walter
Benjamin denominou da perda da aura e da autenticidade da obra de arte. Esta reflexão

86 Tate glossary definition for digital art: "Term for art that is made or presented using digital 
technology." http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/d/digital-art. Acedido em 4 Agosto 
2014
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foi desenvolvida no seu ensaio A obra de arte na era da reprodutividade técnica (1936),
e centrava-se na influência que novas tecnologias e práticas associadas à fotografia e ao
cinema introduziram no domínio da arte e como a máquina influenciou novas produções
onde o individuo se distancia do fazer artesanal em detrimento da produção assistida
pela máquina. “Mesmo na reprodução mais perfeita falta  uma coisa: o aqui e agora da
obra de arte – a sua  existência única no lugar em que se encontra.”(Benjamim, 1936)87

No contexto atual, o estar aqui se coloca como um facto relevante. Em parte,
muitas das propostas inerentes às práticas que envolvem o digital estão completamente
deslocadas do problema da forma, contorno ou objeto. Deste modo, o trabalho artístico
na  era  do  digital  efetua  uma  sobre  justaposição  sobre  este  problema,  porque  ele
configura-se no código e nos múltiplos de copias idênticas. Tem como forma e essência
a imaterialidade de uma força anímica que pode ser encarada como a aura do autor, sua
inteligência e inscrição num meio que é o digital, também ele efémero e alimentado por
o código e eletricidade. Na continuidade desta reflexão, podemos concluir que a obra de
arte  na  era  da  reprodutividade  técnica  de  hoje,  do  aqui  e  agora,  deste  imediatismo
sincrónico sem fronteiras, vive de uma apropriação e acesso de imagens, sons, textos em
simultaneidade sem fronteiras geográficas. Se pudéssemos definir essa fronteira, seria o
endereço IP88. Se pensarmos que uma improvisação sonora transmitida via web ou radio
se  situa  em múltiplos  espaços  em simultâneo,  podemos  entender  as  implicações  de
simplesmente circunscrevermos a obra de arte a uma espaço, lugar,  e a uma tempo,
abstrato, esquecendo que esta obra se apoia na tecnologia e na técnica, mas que o gesto
do performer  na sua improvisação está  sobre premissas  de irregularidade esse facto
transforma o que é original,  gerando copias em cada segundo de ação. Então como
podemos  ter  um original,  se  não temos  um objeto  ou  dispositivo  finalizado,  temos
simplesmente  uma  ação?  Outra  influencia,  é  como  a  obra  é  transmitida  por  via
tecnologia,  sofrendo  influências  na  flutuação  dos  dados  transmitidos  ou  Glitch na
transmissão,  seja  por  incompatibilidade  do  sistema  de  receção  ou  variabilidade  na
informação  original  transmitida,  ou  até  pela  posição  geográfica  do  recetor.  Outro
problema  tanto  técnico  como  filosófico  que  só  coloca  na  reprodutibilidade  de  um
infinito  de  cópias  é  que,  quanto  mais  copiamos,  mais  nos  aproximamos  de  uma
degradação do original.

Poder-se-á refletir em reprodutividade e cópia associados a sistemas dinâmicos,
entrópico e caóticos na produção artística. Ou até em termos de performatividade com
premissas de improvisação. Sei que o mundo seria mais facilmente compreendido, lido
e  transcrito  se  a  regra  objetiva  do  pensamento  impera-se.  Mas,  chegamos  a  um
momento da produção artística em que temos, por uma lado, a técnica, a tecnologia e a

87 Trata-se  da  segunda  versão  do  texto,  iniciada  por  Walter  Benjamin em 1936  e publicada em 
1955. http://baixacultura.org/biblioteca/artigos-ensaios-papers/1-1-a-obra-de-arte-na-era-de-sua-
reprodutibilidade-tecnica/. Acedido em 4 Agosto 2014

88 "Stands for "Internet Protocol." It provides a standard set of rules for sending and receiving data

through the Internet. http://www.techterms.com/definition/ip. Acedido em 4 Agosto 2014
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ciência suportando grande parte das concretizações e propostas artísticas, mas por outro
lado a necessidade de transformar essa técnica, conhecimento, e razão em algo que se
manifeste de forma autonomia, não suportada em inteligência artificial com algoritmos
ou  outros  códigos.  Isso  seria  outra  possibilidade  onde  a  razão  da  conceção  desses
mesmo  códigos  revela,  manifesta  e  faz  emergir  algo  metafisico  além  dos  seus
funcionamentos.  Não  estaremos  nós  à  espera  que as  máquinas  ou  mecanismos  nos
revelem algo alem da sua função, que possamos chamar de singularidades. E partindo
dessa função que não esta sobre o nosso controlo, possamos chamar de imanências de
um evento,  sonoro, visual ou intangível que se arquitetou fora dos nossos próprio e
íntimos protocolos do querer. Dessa razão controladora e organizadora que projetamos
no mundo, para nosso deleite, em substituição de compreendermos a obscuridade do
desconhecido que encerra os limites da nossa perceção onde construimos ilusões a que
chamamos  verdades,  sobre  o  mundo,  Holographic  Universe89,  configurado  pela
imaginação cientifica, filosófica e matemática. que pensamos compreender na procura
de existências únicas. “É, todavia, nessa existência única, e apenas ai, que se cumpre a
história à qual, no decurso da sua existência, ela esteve submetida.”(Benjamim, 1936),
que demarcam a necessidade do tempo como mediador e a experiência transitória do
erro, resíduo, disfunção como potenciador único, de experiências poética num mundo
mediado tecnologicamente por repetições e copias, em que o valor singular da obra é o
ritual, que no contexto atual se moderniza como ligações à tecnologia, “o valor singular
da obra de arte “autêntica” tem o se fundamento no ritual em que adquiriu o seu valor
de uso original e primeiro.” (Benjamim, 1936) Entenda-se por ritual, “Conjunto de atos
e práticas próprias de uma cerimónia ritualistica” e também “comportamento repetido
e sem sentido aparente, mantido por um indivíduo com o fim de aliviar a ansiedade,
característico de neuroses obsessivo-compulsivas” (Houaiss, 2003)

Esta abordagem sobre o ritual ou as ações que o podem descrever é de relevante
significado para compreendermos a ligação entre o tempo do gesto performativo e a
noção de autenticidade ligada à manifestação artística como um elemento circunscrito
num tempo de imanência. Assim, já não fazemos referência a obras estáticas, mas sim a
um estado de constante transformação e entropia na vivência e receção da obra, seja por
mediação da tecnológica, conteúdo programático de uma ação performativa ou acesso a
experiência artística. Estes fatores de construção de autenticidade geram um campo de
instabilidade onde o erro opera como mediador de acontecimentos únicos e originais. O
que nos direciona novamente  para a necessidade do erro ou disfunção nos sistemas
como contra ponto reflexivo para a nossa condição na contemporaneidade.

89 O tema do universo holográfico  é aqui introduzido para  uma aprofundamento  da reflexão sobre a
realidade, como um campo de expansão conceptual dentro da ciência, filosofia e arte, sua relação com
conceitos de materialismo e cognição humana, sobre o mundo e seus fenómenos. "The theory that reality,
as we consciously experience it, is not real, goes back to ancient indigenous people who believed we exist
in a dream or illusion. In our current timeline, we refer to the matrix, grids, virtual reality, simulation
and hologram. Today many physicists are researching the concept of the universe as a hologram." 

The Holographic Universe, book by Michael Talbot, 1991. 
http://www.crystalinks.com/holographicuniverse.html. Acedido em 4 Agosto 2014
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“In these moments, error calls attention to its etymological roots: a going astray, a wandering
from intended destinations. In its “failure to communicate,” error signals a path of escape from the
predictable confines of informatics control: an opening, a virtuality, a poiesis.” (Nunes 2012: 03) 

Entenda-se  por  entropia  no  contexto  do  texto:  “medida  da  variação  ou
desordem em um sistema” ou, no que diz respeito a sua significação no contexto das
teorias da comunicação, “medida da desordem ou da imprevisibilidade da informação”
(Houaiss, 2003). O conceito de entropia atravessa muitas das práticas inerentes à New
Media  Art e  as  Artes  Sonoras  pela  utilização,  procura  e  atribuição  de  práticas  que
introduzem ou geram erros nos sistemas onde se inscrevem. Revelando a sua desordem,
simulação  ou  limite  funcional  dos  seu  conteúdo  enquanto  códigos  ou  elementos
integrados num sistema dinâmico de interações entre som, imagem, texto, eventos que,
por vezes, manifestam um carácter absurdo ou de apropriação, colagem ou de índole
fragmentaria.  Tiziana  Terranova  encara  a  sociedade  dos  media  como  um  espaço
complexo onde a informação abunda “characterized by an unprecedented abundance of
information output and by an acceleration of informational dynamics,” acentuando “the
relation between noise and signal, including fluctuation and microvariations, entropic
emergencies and negentropic emergences,  positive feedback and chaotic  processes.”
(cit, por Krapp 2011: 01) Estas estratégias e fatores têm como objetivo desenvolverem
uma  tomada  de  consciência  sobre  o  media  ou  a  sua  utilidade,  função  crítica  ou
expressão atravessada pela tecnologia e sociedade. “Error, as errant heading, suggests
ways in which failure,  glitch,  and miscommunication provide creative openings and
lines of flight that allow for a reconceptualization of what can (or cannot) be realized
within  existing  social  and  cultural  practices.” (Nunes,  2012:04)  O  erro  enquanto
elemento casual, randomatico ou estocástico dentro da entropia do sistema demonstra-se
fundamental para a construção e reflexão na arte contemporânea, porque propõem uma
desenvolvimento não linear ou de desconstrução das expressões ou resultados artísticos
e  sustenta  uma  metodologia  mais  aberta  a  fatores  de  imprevisibilidade  gerando
múltiplas leituras.

A New  Media  Art pode  ser  entendida,  como  um  reflexo  à  revolução  da
tecnologia  da  informação  e  à  digitalização  das  formas  culturais.  Deste  modo,  uma
conversão  entre  um  paradigma  que  se  situa  entre  o  analógico  e  o  digital.  Entre
continuidade e descontinuidade,“the transition from analog to digital media is perhaps
too readily understood as a shift from continuity to fragmentation, from narration to
archeology.” (Hayles,1988:3) O conceito de continuidade e descontinuidade é relevante
para que se fundamente um entendimento das origens intrínsecas da New Media Art e
sua  relação  conceptual  com  as  vanguardas  da  segunda  metade  do  século  XX.
Influenciando-se  historicamente  em  movimentos  como  o  Dada90 e  o  Futurism91 e
artistas como Marcel Duchamp. As experimentações do movimento artístico Dadaista e
do seu programa, influenciaram o surgimento de ideias radicais que se fundamentaram
de variadas formas durante o século XX até à atualidade onde a desconstrução,  ready

90 "Art movement formed during the First World War in Zurich in negative reaction to the horrors and
folly  of  the  war.  The  art,  poetry  and  performance  produced  by  dada  artists  is  often  satirical  and
nonsensical  in  nature." http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/d/dada.  Acedido  em  4
Agosto 2014

91 Tate glossary definition for futurism: "Italian art movement of the early twentieth century that aimed to
capture in art the dynamism, energy and movement of the modern world." 
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/f/futurism. Acedido em 4 Agosto 2014
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made92,  collage93 e fragmento se perpetuam em práticas artísticas.  “Muitas estratégias
dadaistas  reaparecem  na  New  Media  Art,  incluído  a  fotomontagem,  a  colagem,  o
redymade, o activismo político e a performance. ” (Tribe, 2007:8) Estas transformações
e  influências  podem  ser  observadas  em  obras  performativas  de  Emmy  Hennings,
Richard  Huelsenbeck,  Hugo Ball  e  Kurt  Schwitters  entre  outros  membros  ligados a
grupos Dadaistas ou ao Cabaret Voltaire, em Zurique, abrindo o caminho para artistas
da performance integrados na  New Media Art, como por exemplo Alexei Shulgin e a
sua obra 386 DX de 1998. 

Esta  obra  performativa  apresenta-se  como  uma  exploração  sonora  e  visual
concebida para um computador  com um processador antiquado, o  Intel 386 DX  que
corre um software para voz e um sequenciador controlado por MIDI94. 

O  autor  refere-se  à  sua  obra  como  uma  performance  cyberpunk95.  O  termo
cyberpunk,  apesar  de  ter  sido  inicialmente  introduzido  por  William Gibson  e  Neal
Stephenson para descrever um tipo de ficção científica,  o termo também se aplica à
música gerada por computador.

Shulgin efetua a performance utilizando um teclado de computador empunhado
como uma guitarra elétrica, toca versões sintetizadas de canções Pop conhecidas. Uma
das Performances deste autor foi apresentada na fronteira de San Diego/Tijuana: o autor
cantava do lado dos Estados Unidos enquanto a sua máquina cantava do outro lado da
fronteira. “Em 2000, Shulgin publicou < The Best of 386 DX>, uma colectania em cd.
Para além de incluir temas do seu reportório, o disco incluia o software que Shulgin
usou  para  os  produzir  (  juntamente  com  uma  cópia-pirata  do  sistema  operativo
Windows 3.1 em que o software corre) ”. (Tribe, 2007:84)

Shulgin é um artista pioneiro na Net art96 e na confluência entre o virtual e o real
e sua operatividade de transições e discussões na construção de uma obra de New Media
Art. O artista utiliza tecnologias ultrapassadas ou obsoletas como oposição ao culto do
novo e da tecnologia que caracteriza este mercado e a cultura do consumo.  Shulgin
aborda a performance musical como uma prática da  conceptual art97, ligada às Belas

92 Tate glossary definition for readymade: "Term used by the French artist Marcel Duchamp to describe 
works of art he made from manufactured objects." http://www.tate.org.uk/learn/online-
resources/glossary/r/readymade. Acedido em 4 Agosto 2014

93 "Used  to  describe  both  the  technique  and  the  resulting  work  of  art  in  which  pieces  of  paper,
photographs,  fabric  and  other  ephemera  are  arranged  and  stuck  down  to  a  supporting  surface."
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/c/collage. Acedido em 4 Agosto 2014

94 "Stands for "Musical Instrument Digital Interface." It is a connectivity standard that musicians use to
hook  together  musical  instruments  (such  as  keyboards  and  synthesizers)  and  computer  equipment."
http://www.techterms.com/definition/midi. Acedido em 4 Agosto 2014

95 "Science fiction featuring extensive human interaction with supercomputers and a punk ambiance." 
cyberpunk. Dictionary.com. Dictionary.com Unabridged. Random House, Inc. 
http://dictionary.reference.com/browse/cyberpunk. Acedido em 4 Agosto 2014

96 Tate glossary definition for net art: "Art made on and for the internet." 
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/n/net-art. Acedido em 4 Agosto 2014
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Artes  e  aos  espetáculos  populares,  explorando  conceitos  que  derivam  da  nostalgia
tecnológica até à reciclagem e reinterpretação cultural.

Deste  modo  parece-me  necessário  compreender  o  que  se  entende  por
performance digital integrada na problemática da New Media Art:

“We define the term “digital performance” broadly to include all performance works where
computer technologies play a key role rather than a subsidiary one in content, techniques, aesthetics,
or delivery forms. This includes live theater, dance, and performance art that incorporates projections
that have been digitally created or manipulated; robotic and virtual reality performances; installations
and theatrical  works that use computer  sensing/activating equipment  or  telematic techniques;  and
performative  works  and  activities  that  are  accessed  through  the  computer  screen,  including
cybertheater events, MUDs, MOOs, and virtual worlds, computer games, CD-ROMs, and performative
net.art works”.(Dixon, 2007:3)

A influência da New Media Art nas Artes Sonoras ou na fundamentação do som
enquanto media autónomo passivo de ser manipulado, performado e recontextualizado é
de importante relevância porque estes dois movimentos acompanham um conjunto de
transformações tecnológicas, históricas e sociais na construção e fundamentação do seu
corpo de influências,  que deriva da tecnologia e da evolução de novos mecanismos,
tecnologias e conceitos de utilização, em grande parte não lineares. Um exemplo desta
influência  é  o  projeto  denominado  de  Free  radio  Linux,  (2002)  concebido  pela

97 Tate glossary definition for conceptual art: "Term that came into use in the late 1960s to describe a 
wide range of types of art that elevated the concept or the idea behind the work over traditional aesthetic 
and material concerns." http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/c/conceptual-art. Acedido
em 4 Agosto 2014
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Radioqualia gerido pelo duo  “Honor Harger ex-curador e divulgador da internet no
Tate Modern em Londres, e Adam Hydel, músico eletrónico e investigador de Software
da  Nova  Zelandia”.  (Tribe,  2007:74)  Conceberam  para  o  quarto  aniversario  do
aparecimento do termo  open source code98, uma plataforma da rádio livre que tinha
como base um software que  sintetizava a voz humana e recitava as 4 141 432 linhas de
código-fonte do sistema operativo Linux. Esta emissão era “difundida pela Internet em
tempo real, e retransmitida ás estações de redes FM, AM e onda curta pelo mundo.”
(Tribe, 2007:74)

Free Radio Linux99 inspirava-se nas rádios piratas de 1980 - emissões de rádio
pirata ou Code Stations100 ilegais que eram convertidas por modems em ruído, emitidas
pelo  ar,  e  reconvertidas  pelos  ouvintes  com  recurso  a  softwares.  A  leitura  desta
performance  apoiada  nos  meios  tecnológicos  da  sociedade  dos  media  explora  a
resistência do ouvinte e sua relação com o código e entendimento da informação. O
computador neste contexto performativo substitui o performer ou artista na execução da
obra.  Este tipo de abordagem, tendo como base a linguagem, efetua ligação com as
experiências  dadaístas  e  futuristas  da  desconstrução  da  linguagem  em  fonemas  e
onomatopéicos.  Podemos  situar  estas  experiências  entre  1920  e  1930,  como  por
exemplo  na  obra  Ursonate  (1922), de  Kurt  Schwittters  onde  o  artista  desenvolve,
partindo de sons fonéticos, gravações sem sentido, absurdas, fragmentárias, tendo como
base a linguagem como sistema de colagem e desfragmentação poética.

Um outro autor que combina nas suas performances a utilização de  Software
art101 em contextos áudiovisuais é Golan Levin, como o seu projeto, “Scribble  (1998-
2000) Audiovisual Environment Suite”  ou “AVES102”, comissariado e apresentado no
festival Ars Electronica Festival em 2000.

98 "Open source  software  is  software  that  can  be  freely  used,  changed,  and  shared  (in  modified  or
unmodified form) by  anyone.  Open source  software is  made by many people,  and distributed  under
licenses that comply with the Open Source Definition. The Open Source Initiative (OSI) is a global non-
profit that supports and promotes the open source movement. Among other things, we maintain the Open
Source Definition, and a list of licenses that comply with that definition. See our about and history pages
for more." http://opensource.org/. Acedido em 4 Agosto 2014

99 https://wiki.brown.edu/confluence/display/MarkTribe/r+a+d+i+o+q+u+a+l+i+a. Acedido em 4 Agosto 
2014

100 The spooky world of the "numbers stations" By Olivia Sorrel-Dejerine BBC News Magazine. 
http://www.bbc.com/news/magazine-24910397. Acedido em 4 Agosto 2014

101 Tate glossary definition for software art: "Art created using software programmes. It is closely related 
to Net art because of its reliance of the World Wide Web as a tool for dissemination." 
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/s/software-art. Acedido em 4 Agosto 2014

102 "Real-Time Systems for Fluid Abstract Expression: Painterly Interfaces for Audiovisual Performance."
Golan Levin, MIT Media Laboratory, 1998-2000. http://acg.media.mit.edu/people/golan/aves/. Acedido 
em 4 Agosto 2014
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Este  software permitia uma interação entre som e imagem em tempo real em
contexto de live performance, relacionando a construção de score visual e seu referente
sonoro  num  interface  experimental  capaz  de  ser  utilizado  numa  performance
multimédia.  Levin  explora  processos  de  comunicação  e  protocolos  de  simulação
interligando imagem e som e suas sincronias. Golan Levin é um artista,  compositor,
performer e engenheiro formado pelo MIT Media Lab  que estudou com John Maeda no
grupo de  Aesthetics and computation Group103. Explorando relações sobre os medias,
som e  imagem com vista  à  construção  de uma representação  onde o  media  é  auto
representado como nos apresenta  Katja  Kwastek numa reflexão sobre o media  arte,
“The characteristics  feature of media art is that it not only consciously orchestrates the
manipulation of attentions, it also often-self referentially-makes such manipulation the
theme  of  the  work.” (Kwastek,  2013;6) Nesta  exploração  implica  um  jogo  de
representações entre o media e a representação dos seus temas centras e funcionais.

Um dos momentos significativos para o desenvolvimento da New Media Art foi
todo um conjunto de mecanismos como o telefone, radio, fax, televisão, chamadas via
satélite,  entre  outras  tecnologias  que  caracterizam  a  sociedade  dos  media.  O
computador,  o  ERA  1101104 ou UNIVAC  1101  desenvolvido  pela  “Engineering
Research Associates of Minneapolis em 1950”,  foi também um importante elemento
(Tribe,2007:6). O aparecimento do computador vem revolucionar e trazer a público um
novo conjunto de ferramentas, processos, problemáticas e meios para o media digital e
analógico, revolucionando varias áreas da produção e do pensamento. Nos anos 1960 a
câmara de vídeo portátil Portpack da Sony.

103 "Aesthetics and computation Group: at the mit media laboratory aesthetics + computation group we
work toward the design of advanced system architectures and thought processes to enable the creation of
(as yet) unimaginable forms and spaces." http://acg.media.mit.edu/. Acedido em 4 Agosto 2014

104 http://ed-thelen.org/comp-hist/ERA-1101-documents.html. Acedido em 4 Agosto 2014
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A disponibilidade da câmara de vídeo portátil e sua democratização gerou uma
nova geração de artistas dos quais podemos referir: Joan Jonas, Vito Acconci, William
Wegman, Bill Viola e Bruce Nauman.  E também o desenvolvimento da internet e das
suas novas possibilidades formais e de transmissão de conteúdos. Deste modo, existe
uma génese inerente à utilização da tecnologia como fundamentação para as práticas
artísticas  associadas  à  New  Media  Art,  sendo  importante  uma  abordagem
multidisciplinar e de transição entre medias. 

Sustenta-se,  desta  maneira,  uma  relação  direta  entre  evolução  tecnológica  e
estética como campo de influencia e tensão na construção e emergência destes novos
discursos artísticos  e pelo interesse na imaterialidade,  transmissão,  e simulação  dos
dispositivos artísticos em imanência e transformação, assentes na articulação do tempo
como fenómeno numa articulação entre medias.
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Capítulo 4: Projetos e experimentações artísticas

4.1 Projetos desenvolvidos: contaminações e comentários

No desenvolvimento desta dissertação, comprometi-me a desenvolver uma série
de projetos que apresentarei  acompanhados de uma reflexão sobre os mesmo e suas
metodologias e motivações conceptuais, estéticas,  tecnológicas, teóricas e cientificas.
Com o objetivo de clarificar as minhas práticas processuais de criação.

4.2 Projeto: (404///+E&lt;ratic8) 

O  projeto,  (404///+E&lt;ratic8) emerge  de  um  questionamento  e
aprofundamento  das  outras  experimentações  que  desenvolvi  no  primeiro  ano  do
Mestrado  sobre  o  conceito  de  software  art,  instrumento,  interface  performativo  e
interpretativo,  enquanto  dispositivo  residual  e  passivo  de  gerar  elementos  sónicos  e
novas possibilidades de interação e manipulação sonora centrada no Noise.  

“The notion of 'Software Art' has been introduced as an attempt to describe a practice that is
artistic,  non-functionalist,  reflexive  and  speculative  with  regard  to  the  aesthetics  and  politics  of
software,  and  that  takes  computer  programming  as  the  material  proper  of  the  artistic  practice”.
(Broeckmann, 2006)

Este conjunto de softwares têm como base conceptual a confluência entre a arte
e tecnologia na construção de novos dispositivos de interação, partindo da linguagem
gráfica do ambiente de trabalho do PC como dispositivo de mediação performativa em
contexto de criação e manipulação e improvisação sonora em tempo real. O objetivo foi
a  construção  de  uma  performance  intitulada,  (404///+E&lt;ratic8) partindo  destes
softwares.  Estas experimentações com software, não tentam impor novos elementos de
simulação  ou apresentações  gráficas  que simulem ou remetam para outro  objeto  ou
instrumento.  Estes  softwares foram  desenvolvidos  perante  uma  necessidade  que
encontrei  em formalizar  dispositivos  capazes  de  gerar  uma  paleta  de  sons  que  me
interessa-sem,  mais  personalizados,  para  a  construção  das  minhas  experimentações
sonoras e performativas, remetendo para a utilização do PC em contextos performativos
ou  como  instrumento  com  recurso  a  novas  possibilidades  de  improvisação.  A
improvisação,  pode ser  dividida  em “idiomatic”  ou  “non-idiomatic”  (Bailey,XI-XII)
como nos refere Derik Bailey:

I  have used  the terms ‘idiomatic’  and ‘non-idiomatic’  to  describe the two main forms of
improvisation.  Idiomatic  improvisation,  much the most  widely  used,  is  mainly  concerned with the
expression of an idiom – such as jazz, flamenco or baroque – and takes its identity from that idiom.
Non-idiomatic  improvisation  has  other  concerns  and  is  most  usually  found  in  so-called  ‘free’
improvisation and, while it  can be highly stylised, is  not usually tied to representing an idiomatic
identity. (Idem)

Este  tema  tem  despoletado  investigações  e  publicações  das  quais  podemos
mencionar  Machine  Musicianship  (2001)  de Robert Rowe,  e  também  o  livro
Hyperimprovisation  (2003)  de Roger  Dean,  que  tem  um capítulo  dedicado  a  estas
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temáticas  “computer-interactive  sound  improvisation”.  Que  abordam  questões
relacionadas com a improvisação como uma sistema de indeterminismo entre homem,
máquina e sistema onde o controlo desaparece como nos explica Derek Bailey:

the sense  of  individual  control  disappears  and you are working at  another level  entirely.
Sometimes this feels to me as though you don’t have to really think about what’s happening. Things
just flow. It’s kind of hard to report on but it’s a real thing. I mean we’ve checked it out with each
other and after twenty-five years of exploring some of these outer limits of musical weirdness this is
stuff that we pretty much understand intuitively but we don’t have language to talk about it.  (Bailey
1992: 42) 

Este  software foi  concebido  e  organizado  de  forma  a  que,  quando  da  sua
utilização os utilizador não retenha qualquer informação relativa ao seu funcionamento;
potenciómetros, parâmetros, resultados, características, funções e resultados.

Tem, desta maneira, de interagir com uma ferramenta composta de parâmetros
dos  quais  não  temos  informações  relativas  à  sua  função.  Esta  abordagem pretende
refletir um nível de disfuncionalidade e expressa uma procura de uma comportamento
de  indeterminismo  no  ato  performativo  ou  especulativo,  das  funções  que  são
manipuladas  e  resultados  obtidos.  Está  envolvido  neste  processo  de  interação  um
constante jogo de interação e aprendizagem sobre a variabilidade dos resultados. Esta
abordagem tem em consideração o conceito de  software especulativo apresentado por
Fuller: 

“software that explores the potentiality of all  possible programming. It creates  transversal
connections between data,  machines and networks.  Software,  part  of  whose work is  to  reflexively
investigate itself as software. Software as science fiction, as mutant epistemology. Speculative software
can  be  understood  as  opening  up  a  space  for  the  reinvention  of  software  by  its  own  means.” 105

(Broeckmann cit, Fuller, 2006) 

Abordagem esta  que  atravessa  os  variados  campos  artísticos  e  metodologias
associadas a produção artísticas. O autor descreve este processo como, “reinvention of
software by its own means” (Broeckmann, 2006) ou como uma versão de reflexo onde o

105 http://www.mikro.in-berlin.de/tiki-index.php?page=Software%20Art. Acedido em 4 Agosto 2014
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objeto de estudo é a ferramenta de análise, “Software whose work is partly to reflexively
investigate itself as software, software as science fiction, as mutant epistemology.” (Cox
cit  Fuller,  2011:36)  ou  como  Geoff  Cox  menciona  no  seu  livro,  Antithesis:  The
Dialectics of Software Art, “Software is not simply a functional tool but expresses wider
cultural and technological processes and as such, holds the possibility of extending the
critical potential of arts practice.” (Cox, 2011;11)

O desenvolvimento desta pesquisa, que tem como base o software, foi também
mediado com vista as possibilidades performativas, seja em contexto individual ou de
grupo, onde diferentes participantes interagem com o software e em blocos temporais de
8 minutos, desenvolvem interpretações em contexto de improvisação podendo conectar
microfones de contacto, instrumentos, objectos ou outros elementos para manipular o
som por eles gerado gerado. Alargando as possibilidades de interação entre:

gesto-objeto-máquina-processamento-tempo-output

A  construção  destes  softwares desenvolveram-se  tendo  como  objetivo  a
construção  de  feedbacks106 do  sinal  introduzido input  e  a  possibilidades  de  o  fazer
dividir e fragmentar em diferentes canais internos para o processamento do sinal output.
Esta divisão passa por um conjunto de processadores de efeitos de áudio integrados e
geradores de ondas, sinusoidais, triangulares,  quadrangulares e  Noise que podem ser
manipuladas  na  sua  frequência  pois  também  elas  passam  por  um  processo  de

106 “in an audio system, especially a public-address system the feedback of soundfrom a loudspeaker to a

microphone, often resulting in a whistling noise caused by electrical oscillations. acoustic feedback.”
Dictionary.com  Unabridged.  Random  House,  Inc.  http://dictionary.reference.com/browse/acoustic
feedback. Acedido em 4 Agosto 2014
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manipulação  do  seu  sinal  com  efeitos  divisão  do  seu  sinal,  em  alguns  casos  em
frequências  e  efeitos.  Estabelecer-se uma relação  entre  performer  e  software e  suas
potencialidades,  alarga  o  campo  de  interação  e  da  experiência  envolvida  que  se
transforma  num elemento  variável  no  tempo  gerando  texturas  sonoras.  Gostaria  de
introduzir  uma observação de Katja Kawastek sobre a  estética  da interação que me
parece importante, “The interaction and thus the aesthetic experience are determined
not only by the actual potential of the interaction system but also by their interpretation
and by the meanings ascribed to them by the recipient” (Katja, 2013;51) Esta relação
entre interações entre o recetor e o emissor parece-me interessantes para demarcar a
ideia de uma prática artística que se centra num processo que envolvem o tempo, não
estando  centrada  unicamente  na  concretização,  ou  formalização  da  obra  como  um
elemento final e estanque. É uma abordagem que efetua uma reflexão sobre a prática
artística que, cruzando arte, ciência e tecnologia, se abre a uma abordagem “Meta-art”,
(Katja,2013;47) onde corpos máquinas e experiências residuais se configuram como um
vazio suspenso no tempo e no espaço. Ou como Roy Ascott explora nas suas reflexões,
rejeitando uma prática artística centrada no Hardware ou nos objetos físicos em função
do processo. Este conceito também é introduzido por Lucy Lippard no seu livro,  Six
Years: The Dematerializations of the Art Object from 1966 to 1972, editado em 1997. O
conceito de Lippard “dematrialisation of the art object” foi apresentado pela primeira
vez em 1968 e caracterizava a prática artista em duas direções, “art as idea and art as
action”.  (Lippard,1997:43)  As  práticas  artísticas  para  o  autor   são  encardas  como,
“anti-intellectual,  emotional  intuitive  processes  of  art-making” e  a  “an  ultra-
conceptual art that emphasizes the thinking process almost exclusively” (Lippard 1997:
42). A desmaterialização serve para retirar a ênfase a uma produção artística centra em
construção  de  objetos,  serva  da  originalidade  e  unicidade  em  detrimento  de  uma
produção artística “anti-form” ou “Process art107”  (Lippard 1997: 35).

Podemos encontrar referências históricas nestas práticas que procuram um novo
entendimento do mundo material nas obras dos Dadaistas “poem-objects” ou os “found-
objects108”, que procura uma desconstrução sobre os elementos da realidade, ou como
nos  articulamos  com  a  realidades,  desfazendo  e  reestruturando  novas  ordens  de
perceção e entendimento da mesma. Como se tudo fosse artificial, dinâmico e  informe.
Este é uma dos elementos  que caracteriza a  relação entre  improviso  e utilização de
tecnologias na produção contemporânea, porque em parte a experiência é gerada  em
ambientes de simulação, abstração nos mecanismos, códigos ou interface109 concebidos.

107 Tate glossary definition for process art: "Art in which the process of its making is not hidden but 
remains a prominent aspect of the completed work, so that a part or even the whole of its subject is the 
making of the work." http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/p/process-art. Acedido em 4 
Agosto 2014

108 Tate glossary definition for found object: "A natural or man-made object (or fragment of an object) 
found (or sometimes bought) by an artist and kept because of some intrinsic interest the artist sees in it." 
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/f/found-object. Acedido em 4 Agosto 2014
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Podemos situar Myron Krueger em 1970 como um dos pioneiros que introduziu
o conceito de Realidade artificial como nos menciona Katja Kwastek,  “Denote an art
form resulting from a blend between aesthetics and technology”(Katja, 2013;29)

Este  conceito  da  realidade  artificial  é  fundamental  para  se  compreender  as
práticas associadas a software arte e hyperinstruments, porque propõem uma abordagem
metafisica, sobre os comportamentos e relações que efetuamos com a tecnologia como
meio de mediação da experiência. Abordagem que se situa na relação que concebemos
entre  cause  e  efeitos  e  também  pela  procura  de  algoritmos  ou  manifestações  de
singularidade  na relação que desenvolvemos  com a tecnologia  e  sua  utilidade.  Este
princípio  foi  relevante  nas  minhas  investigações,  partir  da  origem  que  existe  um
conjunto de forças ocultas e de sempiternidade que estão presentes na criação e receção
da obra, sejam elas de entropia ou outra qualquer metafisica envolvida, capazes de gerar
um  evento  carregado  de  techno  poética  como  menciona  Geoff  Cox,  “generates  a
poetics  that  is  extended  by  computer-based  technologies,  becoming  what  he  calls
recombinatory poetics.”(Cox, 2011;25)

metodologia técnicas e abordagens construtivas

109 "The term "interface" can refer to either a hardware connection or a user interface. It can also be 
used as a verb, describing how two devices connect to each other." 
http://www.techterms.com/definition/interface. Acedido em 4 Agosto 2014
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Para o desenvolvimento deste  software utilizei o  Synthmaker110 que também é
conhecido atualmente  por  FlowStone:  permite a construção de múltiplos  projetos de
programação  num  ambiente  simplificado,  o  que  facilita  a  democratização  das
ferramentas digítais e sua construção para desenvolvimento de projetos interativos ou
instrumentos  virtuais.  Existem  outros  softwares no  mercado  com  a  mesmas
possibilidades como, o Synthedite que funciona pelos mesmos princípios, baseando-se
em programação e construção modular, o que facilita a implantação do código e dos
algoritmos já integrados no programa. 

Exemplos dos softwares desenvolvidos

4.2.1 Ontologics e Ontometa

O  software Ontologics  e  Ontometa,  caracterizam-se  como  synth111 sample112

player com a possibilidades de integrar seis samples no instrumento Ontologics e dois
no Ontometa, sendo possível alterar a sua duração  pitch113 e velocidade e podem ser
lançados com recurso ao teclado do PC ou com um controlador MIDI114. Têm também a
possibilidade de receber um sinal de áudio, microfone, instrumento ou outra qualquer
fonte.

Tanto o sinal proveniente dos samples como do input efetuam múltiplas ligações
entre diferentes efeitos de processamento de áudio e filtros,  Low Pass115,  High Pass116,

110 http://www.synthmaker.co.uk/about.html. Acedido em 4 Agosto 2014

111 "Synthesis. 1. additive: the creation of complex sounds by mixing sounds of a simpler nature; usually 
electronic. 2. subtractive: selective elimination of elements of a complex sound to create a simpler one." 
http://solomonsmusic.net/glossary.htm#S. Acedido em 4 Agosto 2014

112 "Sample: A digitally reproduced version of an analog sound." 
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book
%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html. Acedido em 4 Agosto 2014

113 Pitch. the predominant frequency in a sound. Note the difference from tonic. 
http://solomonsmusic.net/glossary.htm#P. Acedido em 4 Agosto 2014

114 "MIDI  (Musical  Instrument  Digital  Interface)  A  standardized  industry  specification  for  a
communication messaging protocol that connects musical instruments, computers and associated devices
and an interface standard for making the physical connection between these devices; MIDI is used to
communicate performance information to and from musical instruments." Idem, 92

115 "Low-pass filter: An audio filter that allows only frequencies below a specified cutoff point to be 
passed. It removes the high frequencies from a signal." Idem, 92

116 "high-pass filter: An audio filter that allows only frequencies above a specified cutoff point to be 
passed. It removes the low frequencies from a signal." Idem, 92
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Band  Pass117,  Band  Reject118 e  LFO119 que  estão  ligados  a  múltiplos  alteadores  de
oitavas.  Esta  também integrado neste  software dois geradores  de ondas simples  que
podem ser controladas em velocidade, pitch, e combinados.

4.2.2 Noiser e Micro

O  software e  instrumento  virtual  Noiser  é  uma  sintetizador  que  pode  ser
controlado pelo teclado do PC ou por um dispositivo MIDI. Tem a particularidade de se

117 "band-pass filter: An audio filter that allows only those sounds between specified high- and low-
frequency cutoff points to be heard. It removes the high and low frequencies from a signal at the same." 
Idem, 92

118 "band-reject filter: An audio filter that allows only those sounds above or below specified high- and 
low-frequency cutoff points to be heard. It removes the midrange frequencies from a signal." Idem, 92

119 "low-frequency oscillator (LFO): In sound synthesis, an oscillator circuit restricted to subsonic 

frequencies and used for the modulation of other voltage-controlled modules; it is not used as an audible 
signal but as a control signal for other components." Idem, 92
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Ilustração 56: Programação modular de 
um vst ou vsti no Synthmaker exemplo, 
Hugo Paquete, 2014
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poder  controlar  o  som  partindo  de  dois  spectral  editors120 de  frequências.  Contém
também  quatro  sequencer121 de  16  passos  capazes  de  gerar  micro  ritmos  e  ruídos,
passando estes sinais por diferentes processamentos de áudio echo122 entre outros.

Micron é uma sintetizador capaz de combinar doze impulsos de quatro tipos de
onda: Sinewave123, Sawtoothwave124, Trianglewave, Squarewave125 e Noise numa cadeia
de feedback circuit126. Estes sinais de áudio são passados por diferentes efeitos e  filtros,
Low  Pass,  High  Pass,  Band  Pass,  Band  Reject  e Peaking  e  combinados  com
processamento em diferente efeitos

4.2.3 Metanoiser e Zerozero

Estes dois  softwares partem do mesmo principio: são dois sintetizadores onde
podem ser  controlados  por  um  spectral  editors, e  são  capazes  de  gerar  sequências
rítmicas devido aos quatro sequencer de 16 passos que estão integrados. O sintetizador
capaz  de  gerar  diferentes  sobreposições  de  sons  permitindo  uma  construção  por
camadas  aditivas.  Está  também integrada a possibilidade de entrada de um sinal  de
áudio input para que o som seja misturado e processado.

120 "spectral editor: Audio processing software that permits the analyzing, editing and transformation of 
the spectrum of a sound, the relative strength of various partials above the fundamental frequency, and 
other inherent characteristics of a waveform." Idem, 92

121 “Sequencer: A programmable control device for defining a preset sequence of notes to be played on a 

synthesizer. Originally developed for voltage-controlled synthesizers, the sequencer provided a means for
structuring a sequence of voltage control signals that were then fed as control signals to other voltage-
controlled modules.” Idem, 92

122 "Echo: In regards to audio signal processing, a form of reverberation in which the individual sound 
reflections, rather than being compressed into a short lapse of time." Idem 92

123 "sine wave: A type of basic waveform with no harmonics that undulates evenly; the least complex 

waveform." Idem, 92

124 "sawtooth wave A type of basic waveform containing all even and odd harmonics associated with a 
fundamental tone; also called a ramp wave." Idem, 92

125 "square wave: A type of basic waveform whose duty cycle is one half of the total cycle of the 
waveform, or 1:2, evenly divided between the upper and lower reaches of the wave; a form of pulse 
wave." Idem, 92

126 "feedback circuit: A type of audio signal feedback that is based on regenerative electronic audio 
signals rather than acoustic feedback; a feedback circuit permits signals generated within an electronic 
instrument to recirculate within a closed circuit—taking the output back into the input— prior to its 
amplification in the listening space." Idem, 92
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4.2.4 Colaboração com Siegmar Fricke para o seu novo álbum  Particle Tracking

No decorrer da minha pesquisa, colaborei com o artista Alemão  Pharmakustik
que, no desenvolvimento do seu novo álbum Particle Tracking, utilizou um dos meus
softwares,  o  ZeroZero,  mencionando  gentilmente  na  capa  do  álbum  a  seguinte
informação: Pulsative Engines By Michael Lamay and Hugo Paquete. Este álbum é uma
edição digipack física de 50 copias lançada em 29 de Março pela  NN NoStress Net
Label.

"Particle Tracking", released in March 2014 by Nostress Netlabel in limited edition deluxe-
format, can be considered as the most radical PHARMAKUSTIK-product so far in which more pulsating,
velocimetric  and  granular  tissues  have  been  involved;  in  addition  various  new custom-built  sound-
generators have been used to create sharp radiological signals, overlapping in complex and dense fields
of  necrobiotic  areas.  The  album's  subject  concentrates  on  the  tracking  of  sound-events  within  the
stereophonic  flow-field,  the  listener  acting  as  multiple-camera-system  during  the  act  of  aural

analysis.”127

Este contacto com o Sigmar Fricke, mentor do projeto Pharmakustik, iniciou-se
perante um call que desenvolvi integrado no meu projeto  Institute of Viral Sonology,
desenvolvido no primeiro ano do Mestrado, tendo o Siegmar colaborou em algumas das

127 www.nostressnetlabel.net/. Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 58: PHARMAKUSTIK "Particle Tracking", Nostress Netlabel edição 
limitada de luxo 50 copias, 2014

http://www.nostressnetlabel.net/


minhas edições denominadas, Viral Sonology editadas pela Modisti. Para se aprofundar
o conceito do projeto do Pharmakustik apresento uma sinopse: 

“Pharmakustik:  whose  sound-approach  can  be  defined  as  follows:  “Audioclinical
investigation; sound-research;  generation of completely  organic and highly abstract  tissues;  inter-
modulating soundpools related to medical subjects; neurochemical ambience; formant modulation of
selected  voice-particles,  bit-crushed  rhythm-fractures;  complex  combinations  of
plugins/modulators/effect-periphery”.  Pharmakustik is  related  to  medical  subjects  because  the
working-methods on sound have similarities  to  surgical  procedures:  cutting acoustic  particles  and
using  granular-synthesis  and  complex  parameters  for  complete  dissection  and  re-implantation  of

electronic fragments.”128

A performance  (404///+E&lt;ratic8) explorar as potencialidades performativas,
estéticas,  formais  e  disfuncionais  de  um sistema de  softwares enquanto  dispositivos
tecno poéticos, que por um processo de acumulação e interação configura um sistema de
erros,  disfunções  e  caos,  potenciando a construção,  interação  em tempo real  com o
performer, do qual se esperam reações e respostas perante o sistema. E, dessa modo, a
construção de uma temporalidade de estímulos sonoros em tempo real, referente a uma
estética de sinergias entre homem e máquina, na utilização do computador como recurso
performativo.

4.2.5 Instalação e esquema técnico

Titulo da obra: (404///+E&lt;ratic8)

Técnica : Software arte, Hyper-Instumento, Performance.

Ano: 2014

128 Ibid. 125
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PC: Intel® Core™ i3 processor  ou AMD Athlon II X4 
1 Gigabit
Windows 7
OpenGL graphics card (nVIDIA GeForce recomendado)
Colunas de áudio (artwork with audio)
Input: Mouse, tablet, or touch screen.
Para instalar:
Clicar no icon e o programa abre sem instalação.

4.3 Projeto: (USC) (Unpredictable systems and collapse) 

Este projeto nasce da necessidade de construir uma ferramenta digital  software
capaz de conciliar áudio e vídeo em contexto performativo, centrado numa investigação
que utiliza e conceptualiza o som, tecnologia e performance como elementos autónomos
e transversal a um conjunto de práticas performativas e interdisciplinares na New Media
Art e na Sound art.

Abordando como referência o conceito da New Media Art, que me permite uma
exploração  de  um  campo  híbrido  entre  Sound  art,  Digital  art,129 Multi-media130 e
Performance131 em que o som serve como elemento catalisador entre múltiplas relações
formais e conceptuais entre arte, ciência e tecnologia, relacionado práticas da música
electroacústicas como difusão sonora, interpretação e o som como media.

Parte  da  minha  investigação  centra-se  em  processos  de  entendimento  e
reconhecimento  sobre  o  Noise e  o  Glitch,  como  referentes  metafisico  na  minha
produção. Entenda-se referentes metafisico como: manifestações físicas, concretas ou
conceptuais  na  forma  como  se  entendem  estes  conceitos  e  eles  se  revelam,  como
significância de uma tecno poética de intercetações estéticas e pulsões. 

Conjunto  de  abstrações  que  são  desenvolvidas  também  na  forma  como  o
software é concebido,  utilizando unicamente  elementos  simples  que remetem para a
forma como os  elementos  gráficos  do PC formam janelas  de interação e conteúdos
diversificados.  Representando a  essência  do próprio  sistema como extensão de uma
simulação que permite uma abordagem de recombinação de elementos sonoros visuais e
performativos.  Articula,  desta  maneira,  uma relação  entre  o  real  e  o  virtual  no  ato

129 Tate glossary definition for digital art: "Term for art that is made or presented using digital 
technology." http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/d/digital-art. Acedido em 4 Agosto 
2014

130 Tate glossary definition for multi-media: "First used in the 1960s to describe mixed media works 
which included an electronic element." http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/m/multi-
media. Acedido em 4 Agosto 2014

131 Tate glossary definition for performance art: "Art in which the medium is the artist's own body and the 
artwork takes the form of actions performed by the artist." http://www.tate.org.uk/learn/online-
resources/glossary/p/performance-art. Acedido em 4 Agosto 2014
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performativo, visto que o público tem acesso a todas as ações e decisões que acontecem
no espaço virtual do ambiente de trabalho que serve de instrumento e elemento visual da
performance.

A máquina e software como abstração propõem-se como elementos de reflexão,
não  sobre  a  sua  funcionalidade,  mas  sim  dos  seus  limites  funcionais  ou  poéticos,
estéticos  e  metafisicos  entre  código,  ação  e  resultados  obtidos  em  contexto  de
improvisação,  gerando  um  equilíbrio  entre  ordem  e  desordem  onde  a  composição
musical  emerge  e  se  apresenta  como  uma  obra  aberta.  Gostaria  de  apresentar  uma
reflexão de Abraham Moles presente no seu livro, Arte e Computador (1990), “ A arte
dos sons, quer se trate de música concreta quer de música clássica repousa sobre um
equilíbrio  dialético  entre  ordem e  desordem,  e  a  composição  musical  consiste  em
extrair uma estrutura do caos sonoro do universo envolvente, em realizar um grau de
ordem.”(Moles,1990:189)

Este processo centra-se numa metodologia experimental, que atravessa tanto a
improvisação como a construção deste  software com fins performativos.  Quando em
refiro a uma metodologia experimental no momento de construção da performance e sua
interpretação e interação, menciono um processo que implica “ensaios e erros”, ou, por
outras  palavras,  “um  retorno  à  experiência”.(Moles,1990:199)  Esta  metodologia  é
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Ilustração 59: Hugo Paquete, “(USC) (Unpredictable systems and collapse”. Festival 
internacional PNEM Sound Art, 2013



essencial  para o meu processo de investigação em arte,  porque em parte  as  minhas
pesquisas são obras em aberto, investigações que se vão desenvolvendo e construindo
com base em experimentações  teóricas,  práticas  e conceptuais,  que tanto podem ser
abandonadas como retomadas.

Estas  experimentações  são  mediadas  pela  utilização  e  desenvolvimento  de
tecnologias  que,  num  determinado  grau,  procuram  explorar  conceitos  de  música
automática e indeterminismo performativo, relacionado com o gesto e a interpretação ou
ré-interpretação  tecnológica  seguindo uma  lógica  da   síntese  musical  permutacional
associada a performance. Este conceito encontra ligações com a obra de Mathias Hauer
e as suas composições seriais, definidas “como um jogo de combinações sucessivas a
efactuar  sobre  um quadrado de  12  algarismos,  escalas  de  sons  de  uma reportório
equiprovável.”(Moles,1990:206) Estas metodologias são abordadas nesta performance
como recursos conceptuais no desenvolvimento da composição que foi desenvolvida
com métodos estocásticos e programação modular explorada com utilização de  VST e
VSTI,  que  geram permutações  sonoras  partindo  de  variações  controladas  por  MIDI.
Apresento  um  patch  como  exemplo  desenvolvido  no  programa  AudioMulch e  do
Plogue Bidule,  que servem como referencias  para explicar  os processo e meios  que
utilizo para compor as minhas obras.

4.3.1 Patch para o processamento do som e construção da composição

Estes patch permitem combinar diferentes sinais de áudio provenientes de inputs
ou samples e combina-los com sons gerados por sintetizadores que estão a funcionar
conectados com sistemas  VSTI estocásticos que geram mensagens MIDI que por suas
vez reagem ou acionam-se por conversão do sinal áudio para MIDI. É possível explorar
diferentes permutações e alterações mais ou menos controladas no desenvolvimento das
experimentações.
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Ilustração 60: Hugo Paquete, Patch áudio desenvolvido no AudioMulch. 2014



Na minha investigação utilizo muitos instrumentos e efeitos virtuais livres ou
opensource.  Parece-me  ,  agora,  pertinente  apresentar  alguns  desses  Instrumentos  e
efeitos.

4.3.2 Geradores de mensagens MIDI estocásticas e conversores sinal áudio para MIDI

Conversores de sinal áudio para MIDI:

Na construção desta composição que seria integrada no software e, por sua vez
interpretada ao vivo em contexto de performance, optei por desenvolver um processo de
acumulação  sonora,  passivo  de  gerar  disfunções,  erros  ou  Glitch,  evidenciando  um
sistema  de  ruturas  onde  pequenas  camadas  sonoras  vão  sendo  acumuladas  e
manipuladas  em tempo  real.  Construindo transformações  por  acumulação  sonora  de
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Ilustração 61: “Eckel” é um vst midi que 
funciona por algoritmos euclidianos.

Ilustração 62: “Randomidi”, gerador de 
notas Midi em tempo real.

Ilustração 63: “Fretted Synth”.

Ilustração 64: Soma Enveloper

Ilustração 64: “plugz” , áudio para 
Midi.



pequenos detalhes,  estruturas rítmicas e visuais centradas numa exploração do  Noise
que remetem para ruídos mecânicos, como um sistema multidinâmico que se gera num
caos  entrópico,  visual  e  cognitivo,  onde  fragmentos  de  estruturas  mediam  uma
experiência de espaço e modelação temporal não linear. Parto de uma ambiente virtual
autoreferencial do software e da computação musical, numa sinestesia de reações entre
acumulação dinâmica e abstração. Interpretado em tempo real com recurso a hardware
de processamento de sinal áudio.

4.3.3 Sistema de espacialização sonora desenvolvido para o projeto
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Ilustração 65: Hugo Paquete, Patch espacialização desenvolvido no AudioMulch. 2014

Ilustração 66: Hugo Paquete, Patch espacialização desenvolvido no AudioMulch. 2014



Para  desenvolver  parte  da  dinâmica  e  espacialização  que esta  presente  nesta
composição utilizei um patch que desenvolvi no programa AudioMulch especificamente
para esta investigação, recorrendo a  software livre que neste caso são os módulos da
Acousmodules.  Estes patchs permitem espacializar,  de forma agrupada ou individual
diferentes  sons,  desenvolvendo  diferentes  dinâmicas  sonoras.  O  interessante  destes
sistemas da  Acousmodules132 é que nos da um referente visual do som espacializado,
sendo uma importante meio para o desenvolvimento da composição num sistema multi-
canal. 

4.3.4 Construção do software USC em programação modular e apresentação

Para a construção do Software que serve para integrar o áudio, vídeo e formular
as possibilidades de interação no ambiente virtual, optei, depois de uma investigação,
por uma ferramenta acessível e que gerasse o código, recorrendo a programação visual. 

Isto é,  encontrar uma ferramenta que por interação com elementos visuais já
definidos gerasse um  software, aplicativo capaz de ser lançado como um executável,
conciliando diferentes medias e gerando o código em C++133 e Visual Basic134 de fundo.

Existem alguns programas que funcionam desta maneira o que eu optei foi pelo
Autorun pro. Este programa deu-me a possibilidade de desenvolver o software de forma
fácil e rápida, recorrendo a experimentações várias para conseguir encontrar uma forma
de  conceber  executáveis  que,  conciliando  áudio  e  vídeo,  não  se  tornassem
excessivamente  pesados  como  aconteceu  no  primeiro  Software o,  EXO:N/EX  que
desenvolvi no decorrer do Mestrado.

132 http://acousmodules.free.fr/. Acedido em 4 Agosto 2014

133 "C is a high-level programming language that was developed in the mid-1970s. It was originally used
for writing Unix programs, but is now used to write applications for nearly every available platform.
Compared to most previous languages, C is easier to read, more flexible (can be used for a wide variety
of purposes), and more efficient at using memory. C++, pronounced "C plus plus," is a programming
language that was built off the C language. The syntax of C++ is nearly identical to C, but it has object-
oriented  features,  which  allow  the  programmer  to  create  objects  within  the  code.  This  makes
programming easier,  more efficient, and some would even say, more fun. Because of  the power and
flexibility  of  the  language,  most  software  programs  today  are  written  in  C++."
http://www.techterms.com/definition/cplusplus. Acedido em 4 Agosto 2014
134 "Visual Basic is a programming language and development environment created by Microsoft. It is an 
extension of the BASIC programming language that combines BASIC functions and commands with 
visual controls. Visual Basic provides a graphical user interface GUI that allows the developer to drag 
and drop objects into the program as well as manually write program code." 
http://www.techterms.com/definition/visualbasic. Acedido em 4 Agosto 2014
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Esta presentes, neste processo de conversão e otimização dos formatos, alguns
dos conceitos já explorados anteriormente que remetem para a conversão e databending,
assim como para a ideia de engenharia reversa. Estas relações foram pensadas quando
da utilização do software Autorun pro135. 

Para desenvolver um  software artístico com fins performativos, exploro novas
possibilidades  de utilização  de  um  Software concebido  para  conceber  apresentações
empresariais, e convertê-lo, expandindo uma nova abordagem de funcionamento com
princípios mais artísticos.

Partir desta abordagens critica sobre o Software que tinha diante de mim, foi um
importante  exercício  para  explorar  as  suas  possibilidades  de  uma  forma  livre,
experimental  e sem recorrer a modelos específicos,  nem tentar  simular  um qualquer
instrumento ou solução mais próxima de um interface parecido com um sintetizador ou

135 http://www.longtion.com/autorunpro/autorunpro.htm. Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 67: Hugo Paquete, “EXO:N/EX”. 2013

Ilustração 68: “Autorun pro”,2014 Ilustração 69: “Autorun pro”,2014

http://www.longtion.com/autorunpro/autorunpro.htm


teclado. Limitou-me a analisar as mais ínfimas partes de como a linguagem gráfica de
um  computador  funcionam  no  seu  leque  de  elementos  formais,  quadrados,  linhas,
pontos,  círculos,  texto,  cores  entre  outros.  E,  partindo desse elementos,  desenvolver
possibilidades criticas, formais e funcionais integrando o áudio e o vídeo, de modo a
que esse processo fosse percecionado e partilhado no momento da performance pelos
recetores  que  têm  acesso  ao  que  se  passa  no  ambiente  de  trabalho  enquanto  a
performance se desenvolve e é explorada a interação com os elementos visuais. Estes
elementos  e  interação  são  os  elementos  visuais  da  performance  construindo  o  seu
resultado audiovisual. 

No desenvolvimento desta pesquisa tive de conceber um conjunto de vídeos para
serem integrados no software e terem uma certo nível de sincronia com o som integrado
em cada modulo, aplicativo que vão sendo aberto no decorrer da performance. Optei por
desenvolver  uma  serie  de  imagens  centradas  numa  linguagem  próxima  do
abstracionismo  geométrico  mantendo  os  elementos  básicos  da  linguagem  plástica:
pontos, linhas, planos, e cores. Construindo dinamismo. 

Apresento  alguns  frames  desses  vídeos  desenvolvidos  para  integrar  no  Software e
posteriormente desenvolver a performance.
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Ilustração 70: Hugo Paquete, “(USC) Unpredictable systems and collapse”. Festival 
internaconal PNEM Sound Art, 2013



No decorrer desta investigação, apresentei uma versão desta obra em contexto de
instalação,  que  foi  apresentada  integrada no projeto primeira  Avenida  na cidade do
Porto edifício AXA, no decorrer da minha colaboração como artista residente.

Nesta experimentação foi importante concluir  a viabilidade do sistema, como
um  elemento  independente  não  recorrendo  a  sua  apresentação  em  contexto  de
performance.  Nesta  apresentação  optei  por  conciliar  o  Software EXO:N/EX  com  o
U.S.C  e,  desta  forma,  explorar  novas  possibilidades  sonoras  e  formais.  Podemos
entender esta obra como um sistema aberto de combinação entre elementos e que pode
ser apresentada em diferentes contextos, como instalação ou performance.
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Ilustração 71: Hugo Paquete, “(USC) 
Unpredictable systems and collapse”, 
vídeo frames. 2014

Ilustração 72: Hugo Paquete, “(USC) 
Unpredictable systems and collapse”, vídeo
frames. 2014

Ilustração 73: Hugo Paquete, “(USC) Unpredictable systems and collapse”, vídeo 
frames. 2014



Gostaria  de  mencionar  que  uma improvisação  concebida  com recurso a  esta
software foi  apresentada  no  programa  de  radio  produzido  pela  Antena  2,  Arte
Eletroacústica136 no dia 21 Dez 2013. A segunda parte  do programa foi dedicada à
apresentação  de  duas  das  minhas  obras.  Este  programa  procura  a  convergência  de
estéticas na música contemporânea no panorama nacional e internacional e tem o apoio
da Miso Música Portugal e do estado.

4.3.5 Instalação e esquema técnico

Titulo da obra: (USC) (Unpredictable systems and collapse)

Técnica : Software arte, Hyper-Instumento, Performance.

Ano: 2014

PC: Intel® Core™ i3 processor  ou AMD Athlon II X4 
4 Gigabit
Windows 7
OpenGL graphics card (nVIDIA GeForce recomendado)
Colunas de áudio (artwork with audio)
Input: Mouse, tablet, or touch screen.
Para instalar:
Clicar no icon e o programa abre sem instalação.

136 http://www.rtp.pt/play/p782/e138542/arte-eletroacustica. Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 74: Hugo Paquete, “(USC) Unpredictable systems and collapse”, software 
art. 2014
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4.4 Projeto: Trashology

A performance Trashology, constrói-se com o recurso a três hyper-hardware137

instrumento,  propositadamente  concebidos,  recorrendo  também  a  um  outro
hyperinstrumento que foi desenvolvido no decorrer do mestrado,  no primeiro ano, o
Death Amplitude Synchronization, que permitia captar diferentes variáveis do ambiente
circundante,  vibração,  movimento,  contacto,  transformando  esta  informação  em
resultados sonoros com recurso a um patch.

Estes hyper-hardware instrumentos desenvolvem-se da necessidade de conceber
um  conjunto  de  instrumentos  capazes  de  gerar  novas  possibilidades  sonoras  e
performativas,  conciliando conceitos  de, Circuit  bending ou  Hardware Hacking com
vista a expandir as possibilidades performativas e de gesto envolvidas no momento da
improvisação.  Explorei,  a  partir  de  circuitos  existente,  provenientes  de  diferentes
equipamentos, novas possibilidades de recombinação e alteração do circuito com vista a
gerarem  outros  processamentos  sonoros,  funcionalismos,  e  possibilidades
interpretativas,  combinando  hardware com  software,  e  tendo  o  computador  como
expansão das suas possibilidades do desenvolvimento de composições orientadas para o
objeto ou a reações provenientes do espaço circundante. Estes instrumentos reagem ao
movimento  do performer  por  meio  da variação  da  luminância  que está  presente  no
espaço. Este fator foi decisivo na forma como o circuito foi alterado, explorando desta

137Variação da minha autoria para denominar os Instrumentos que desenvolvo com recurso a técnicas de 

circuitbending. 
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maneira  uma  relação  com  o  espaço  onde  estes  instrumentos  e  mecanismos  são
integrados e reagem a variações externas, que alteram o seu pitch ou outros valores, seja
no momento da performance ou em situação de instalação. Esta relação foi concebida
com recurso a células foto-resistente de 100k que servem como sensores e condicionam
o fluxo de sinal reagindo as variações de luminosidade.

Estes  instrumentos  permitem explorar  novas  possibilidades  performativas  em
contexto de live performance, centrando-se no Hardware como principal recurso na sua
construção e, posteriormente, na implantação em contexto partilhado com recurso ao
computador, expandindo as suas possibilidades em termos de manipulação do sonora.

O  conceitos  de  hyperinstrument138 foi  desenvolvido  por  Tod  Machover,  em
1986, do qual gostaria de mencionar a utilização e enquadrar em termos teóricos a sua
investigação. “The research focus of all this work is on designing computer systems
(sensors, signal processing, and software) that measure and interpret human expression
and feeling, as well as on exploring the appropriate modalities and innovative content
of interactive art and entertainment environments.” (Machover et al.)

138 "The hyperinstrument project was started in 1986 with the goal of designing expanded musical 
instruments, using technology to give extra power and finesse to virtuosic performers. Such 
hyperinstruments were designed to augment guitars and keyboards, percussion and strings, and even 
conducting." Tod Machover é actualmente professor no Mit Media Lab, onde dirige o grupo de pesquisa 
em Hiperinstrumentos, Opera of the Future. http://opera.media.mit.edu/projects/hyperinstruments.html. 
Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 75: Hugo Paquete, “Amplitude death: Chaotic Buffer Delay”, 2014
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Os hiperinstrumentos permitem a expansão de novas formas performativas e de
interação  entre  o  performer  e  novos  meios,  interfaces  para  a  expansão  do  seu
vocabulário interpretativo entre a máquina, ambiente, código e sistemas reativos.

4.4.1 Amplitude death: Chaotic Buffer Delay

O instrumento Amplitude death: Chaotic Buffer Delay que funciona como um
delay  efetuando  repetições  do  som introduzido  e  gerando  variações  com recurso  a
sensores de luminosidade sensíveis à luz e ao gesto, tem como objetivo desenvolver
relações onde o gesto do performer se relaciona como um sistema de feedback com as
repetições  geradas  por  uma fonte  sonora  de  entrada  inputs.  Estes  inputs podem ser
qualquer tipo de objetos ou instrumentos que, sendo amplificados com microfones de
contacto, servem como corpos sonoros no momento da improvisação.

Este instrumento tem também dois circuitos de brinquedos que foram alterados
para gerar sequencias rítmicas. O circuito também foi alterado para que permitisse mais
entradas e saídas de áudio que onde foram integrados diferentes condensadores139 para
mudar a frequência do sinal de áudio.

Os condensadores podem ser, cerâmicos, poliéster, eletrólito,  tântano, óleo ou
variáveis. Foram colocados nas entradas e saídas de sinal de áudio do instrumento para
integrarem microfones de contacto, o que contribui para a mudança de frequência do
sinal de áudio,  transformando o som gerado. Os condensadores são muito utilizados
como componentes elétricos para transformar o som das guitarras ou pedais de efeitos,
processadores e sintetizadores.

139 O condensador (capacitor) é um componente de circuito que armazena cargas eléctricas. O parâmetro 
capacidade eléctrica (C) relaciona a tensão aos terminais com a respectiva carga armazenada. Os formatos
típicos consistem em dois electrodos ou placas que armazenam cargas opostas. http://www.electronica-
pt.com/condensadores-capacitores. Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 76:  Condensadores
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A forma como o circuito foi concebido passou por uma série de experimentações
de tentativa e erro ate encontrar o um conjunto de variações no tratamento do sinal de
áudio que pudesse utilizar, integrando diferentes potenciómetros e botões para controlar
o sinal de áudio com um  joystick que permite variações mais rápidas e intuitivas na
utilização performativa.

Este instrumento utiliza células foto-resistente também conhecidas por  LDR140

que  são  utilizadas  como  sensores  que  efetuam variações  no  sinal  sonoro  perante  a
alteração  de  luminosidade  presente  no  espaço.  Estas  células  são  frequentemente
utilizadas  como  elementos  de  expansão  para  atribuir  novas  formas  de  interação  e
controlo,  libertando  a  necessidade  de  se  manipular  um  botão  ou  potenciómetro,
deixando espaço para o gesto do performer ser utilizado e também existir uma interação
de indeterminismo dos valores gerados e, por sua vez nos resultados sonoros obtidos.

Foram  também  integrados  dois  microfones  de  contacto  no  interior  deste
instrumento,  que  amplificam  o  som  dos  movimentos  que  são  efetuados  durante  a
interação com os elementos  que compõem o instrumento,  manifestando desta forma
resíduos da ação que é desenvolvida. É importante referir que no desenvolvimento deste
projeto  pretendia-se  utilizar  tecnologias  e  soluções  de  baixo  custo,  recorrendo
frequentemente a reciclagem de matérias e tecnologias. 

A  base  para  a  construção  deste  instrumento  foi  o  circuito  de  um  pedal  de
guitarra,  o  Ibanez  dl5,  que  foi  manipulado  para  potenciar  novas  possibilidades  em
termos  de  processamento  sonoro,  terminando  com  muitas  variações  em  termos  de
controlo de voltagem e combinação de feedbacks de sinal e também ampliação das suas
possibilidades interpretativas com base nas tecnologias aplicadas. 

No  desenvolvimento  desta  pesquisa  e  na  construção  destes  instrumentos
compreendi que na interação com os mesmo existia um nível de casualidade que me
interessava desenvolver na configuração do interface, sem revelar as funções dos botões
ou potenciómetros. Queria explorar este principio também na performance no que diz
respeito à forma como a interação se desenvolve como improvisação, sendo exigido ao
performer estar constantemente a atualizar as suas decisões na forma como interage com

140 "LDR (Light Dependent Resistor – Resistor Dependente de Luz), um componente onde uma variação 
na luminosidade que incide sobre ele resulta numa variação na sua resistência." 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAPOMAF/sensores-ldr. Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 77: Ibanez 
DL5 Digital Delay

Ilustração 78: Photoresistor LDR
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o instrumento e seu funcionamento. Essencialmente porque existem valores que estão
fora  do  seu  controlo,  como  a  luz  e  as  suas  variações,  que  interferem  com  o
processamento  do  sinal  de  áudio  atribuindo  um  elemento  de  impressibilidade  na
interação.

4.4.2 Trashology VGA

O instrumento Trashology VGA foi desenvolvido partindo de uma reflexão que efetuei
na tentativa de encontrar uma solução para construi um sintetizador de imagem e som,
capaz  de  gerar  imagens  gráficas  e  reagir  ao  som que  seria  enviado  por  um input.
Desenvolvendo sincronismo entre som e imagem, centrados numa linguagem gráfica
simples, linhas, pontos e cores. A solução que encontrei foi utilizar um chip de 8 bits de
uma game console141 utilizada nos dos anos 90.

Este chip tem a possibilidade de reproduzir sons com uma compressão de 8 bits,
o que utilizei para dividir o sinal de áudio, e trabalhar deste modo, o som gerado pelo
circuito, alterando algumas das suas características como volume e pitch. 

Neste  instrumento,  apliquei  células  foto-resistentes  para  controlar  alguns
parâmetros das imagens geradas, contribuindo para gerar mais  Glitch na imagem e no
som. Estabelece-se desta maneira uma relação entre o espaço e sua luminosidade e o
resultado  audiovisual.  Outro  sistema  que  encontrei  para  interagir  em  contexto  de

141 "An electronic device for playing video games, usu. requiring connection to a television; also written 
games console. game console." Dictionary.com. Dictionary.com's 21st Century Lexicon. Dictionary.com, 
LLC. http://dictionary.reference.com/browse/game console. Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 79: Hugo Paquete, “Trashology VGA”, 2014



performance foi colocar três antenas, que quando entram em contacto com a resistência
elétrica do corpo, transformam também a imagem e o som.

A solução que encontrei para poder ter um input de som externo que pudesse
entrar   neste  sintetizador  e  chip  de  8  bits  foi  desenvolver  um  hardware  hacking,
partindo de uma das suas cassetes de jogos por onde passo o sinal de áudio.

Assim, posso enviar qualquer som pelo chip de 8 bits o que me permite explorar
de uma forma menos destrutiva outras possibilidades de gerar sincronismo e alterações
na imagem. Esta opção baseia-se na possibilidade de poder utilizar várias cassetes de
jogos, podendo utilizar diferentes resultados em termos de imagem e, ao mesmo tempo,
utilizar o som gerado pelo seu chip, introduzindo novo material sonoro.

O circuito foi alterado com vista a poder apresentar diferentes configurações na
imagem, que podem ser centradas na cor como a preto e branco explorando diferentes
configurações, mais ou menos destrutivas. 

Outro  conceito  que  foi  mediando  esta  experimentação  foi  a  necessidade  de
conceber  um instrumento  com a possibilidade de gerar elementos  próximos de uma
estética Glitch, capaz de configurar formas simples, partindo de elementos residuais que
resultam do seu funcionamento.

Apresento algumas imagens que ilustram as possibilidades deste instrumento e
que podem ser alteradas recorrendo à interação com o mesmo. 
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Ilustração 80: Hugo Paquete, “Trashology VGA”, 2014



 

Este  instrumento  permite  explorar  diferentes  possibilidades  em  termos  de
imagem  e   som,  que  em  geral  centra-se  na  estética  Noise e  Glitch,  desenvolve
interferência sonoras e visuais, geradas unicamente partindo de um chip de 8 bits, o que
implica  que  as  imagens  vídeo  são  geradas  unicamente  com  recurso  a  hardware
analógico.  Como  não  existe  nenhuma  imagem  gravada,  é  o  circuito  e  o  seu
funcionamento o centro da construção da imagem.

A forma como pode ser apresentado é em contexto performativo ou em contexto
de  instalação  relacionando-se  com  os  fatores  exterior  por  recurso  as  células  foto-
resistente.

4.4.3 Junksynth 

Junksynth  funciona  como  um sintetizador  mono  caracterizando-se  por  gerar
sequencias rítmicas que podem ser manipuladas com recurso a sensores que reagem a
luminosidade e ao gesto, alterando o pitch do instrumento. Este sintetizador tem como
particularidade  funcionar  internamente  como  um  circuito  que  esta  em  processo  de
feedback, efectuando retornos do som gerados e, por sua vez, desenvolve sequencias
rítmicas  ou impulsos.  Este  tipo de solução foi  conseguido com a utilização de dois
pedais  de efeitos  que foram transformados e colocados a funcionar  em paralelo.  Os
pedais de efeitos utilizados foram o Behringer Ultra Flanger UF300 e o Danelectro Fab
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Ilustração 81: Hugo Paquete, 
“Trashology VGA”, Frames. 2014

Ilustração 82: Hugo Paquete, “Trashology
VGA”, Frames. 2014

Ilustração 83: Hugo Paquete, 
“Trashology VGA”, Frames. 2014

Ilustração 84: Hugo Paquete, 
“Trashology VGA”, Frames. 2014



metal, o que contribui para as características sonoras deste instrumento, atribuindo-lhe
um som metálico e com distorção,  que também foi conseguido recorrendo a efetuar
varias  conexões  em  que  o  som  funciona  como  em  circuito  fechado,  alimentando
constantemente por retornos feedback do som gerado. Deste modo, este instrumento não
tem um input devido a este fator mencionado.

Umas das características essências destes instrumentos é que se relacionam com
fatores externos como a luminosidade,  o que permite a introdução de variáveis mais
estocásticas e de indeterminismo na sua utilização. Este fator e de importante relevância
para a pesquisa que estou a desenvolver, porque de certa maneira contribui para uma
autonomia da máquina e da expressão obtida.

Estes instrumentos foram desenvolvidos com vista a serem integrados num outro
hyperinstrumento  que  desenvolvi  no  primeiro  ano  do  mestrado  o  (D.A.s)  Death
Amplitude  Synchronization deste  modo  parece-me  pertinente  apresentar  informações
desse  mesmo  instrumento  e  da  sua  construção  e  conceptualização  no  âmbito  do
mestrado e da minha pesquisa.

4.4.4 (D.A.s) Death Amplitude Synchronization

O  hyperinstrument (D.A.s)  Death  Amplitude  Synchronization centra-se  na
exploração de contextos  site-specific e reativos de interação com o ambiente e seus
fenómenos casuais, imateriais e transitivos. Explora-se, a partir de interações aleatórias,
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Ilustração 85: Hugo Paquete, “Junksynth”. 2014



caóticas  e  dinâmicas,  um  conjunto  de  premissas  interpretativas  em  contexto  de
instalação ou performance da análise e transformação em tempo real das informações ou
feedback projetados do meio e interpretados pelo performer e pela máquina.

Esta pesquisa centra-se no som como meio de materializar forças, tensões que
pela  sua constante  transformação dinâmica,  permitem uma construção não linear  da
progressão temporal. Desta forma, será uma exploração estocástica de eventos passivos
de serem organizados como dois sistemas em colisão,  entre  o dispositivo e o meio,
espaço ou ambiente. Mediações que pretendem revelar forças ocultas do universo e as
sinestesias do invisível.

4.4.5 Memória descritiva e Design Funcional:

Esta pesquisa surge no desenvolvimento das experimentações e inquietações que
tenho vindo a efetuar,  centrando o meu interesse num conjunto de conceitos onde o
som, composição e performance são encarados como prática interdisciplinar, sendo o
centro radial da exploração de um conjunto diversificado de conceitos e práticas.

Conceitos esses que, partindo do som enquanto media se abrem a problemáticas
como o Noise e o “Glich”, encarados como sistemas de relações, mediações, e pulsões
pessoais na forma como me organizo com os objetos, eventos e suas obscuridades. Estas
relações formalizam-se em prática interdisciplinar partindo da arte e da tecnologia como
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Ilustração 86: Hugo Paquete, “(D.A.s) 
Death Amplitude Synchronization”, 2013/
2014

Ilustração 87: Hugo Paquete, “(D.A.s) 
Death Amplitude Synchronization”, 
experiências,2013/2014



processo de reflexão, abstração e articulação, com um conjunto diversificado de saberes
transversais à arte, ciência e filosofia. 

Esta  pesquisa  (D.A.S)  Death  Amplitude  Synchronization,  surge  da  análise,
questionamento  e  observação  de  elementos  de  entrópia,  estocásticos  presentes  na
realidade. Variáveis como o vento, voo de pássaros, movimentações de relva sobre o
efeito  do  vento,  movimentação  de  dunas,  valores  sísmicos,  variações  atmosféricas,
morfologia das nuvens, movimentações de indivíduos, astros, universo e partículas. Em
suma, uma análise sobre diferentes variáveis dinâmicas capazes de serem autónomas e
caracterizadoras de um determinado tempo e lugar em transformação.

(D.A.S) é um  hyperinstrument que  pode  ser  apresentado  em  contexto  de
instalação  e   performance,  utiliza  um  conjunto  de  sensores  para  mapear  o  espaço
envolvente, retirando dados e transformando-os por processo computacionais digitais e
analógicos em outputs sonoros, interpretados em tempo real.

Tem como base uma componente tecnológica com recurso a meios analógicos
de  captura  de  som por  vibrações  e  oscilações  de  campos  magnéticos,  e  por  meios
digitais com recurso a diferentes processamentos de áudio com ligação a um patch. Este
instrumento tem também uma camara web, que capta o movimento existente no espaço
e traduz esta informação em sinais de áudio ou MIDI controlando instrumentos ou 
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interativo. 2014



outros  programas  que  tenham a  possibilidade  de  serem controlados  por  mensagens
MIDI com recurso a drives virtuais como por exemplo  Loopbi1142,  VirtualMidi143 ou
Midi-Ox144.

Inicialmente este sistema era desenvolvido de uma forma mais complexa, mas
com a colaboração do Fabien Kesler,145 compositor e programador, foi desenvolvido o
software DRK  LIVECAM4 em  MAX/MSP146 com  vista  a  otimizar  os  recursos  de
processamento  do  computador  para  uma  melhor  interação  como  os  elementos  do
espaço.

O (D.A.S)  e  um dispositivo  interativo  conectado  com  o  meio  permite  uma
interpretação dos fenómenos envolventes  variáveis,  casuais ou aleatórios.  Configura,
desta maneira, elementos mais ou menos programados e outros absolutamente casuais.

Esta  exploração  é  fundamental  para  o  entendimento  que  tenho  da  realidade
como uma sistema multi-relacional, não linear e dinâmico e como posso organizar estes
elementos  de  caos  interpretando-os.  Quando  menciono  organizar,  pretendo  que  se
entendam como uma procura de retirar alguma ordem ou formalizar elementos passivos
de serem entendidos como lógicos. Como é lógico, estes elementos são interpretações
efetuadas a partir de construções lógicas de interação, sendo necessária a construção de
regras  capazes  de  formalizarem  estes  elementos  casuais  em  resultados  sonoros  ou
visuais. Para isso é necessário programar um conjunto de ordens num patch.

Estas regras podem partir de variações de  pitch e frequências, que colocando
imposição lógicas sobre os dados recebidos e interagem na construção. Estes elementos
trabalhados no ambiente computacional com recurso a instrumentos virtuais e linhas de
processamento de sinal áudio e MIDI, organizando os dados,  construindo lógicas,  e
padrões capazes de se formalizarem como experiências sonoras elaboradas por forças
ocultas do universo. Do caos para a ordem.

Entro  então  numa exploração  das  casualidades  ou  das  forças  ontológicas  do
lugar  e  sua  metafisica  das  vibrações.  Como  Jonathan  Sterneis  menciona,  “This

142 "LoopBe1  is  an  internal  MIDI  device  for  transferring  MIDI  data  between  computer  programs.
Basically LoopBe1 is an "invisible cable" to connect a MIDI outport of  an application to any other
application´s MIDI inport." http://www.nerds.de/en/loopbe1.html. Acedido em 4 Agosto 2014

143 "Virtual MIDI driver for Windows XP up to Windows 8, 32 and 64 bit with the ability to dynamically 
create and destroy freely nameable MIDI-ports." http://www.tobias-
erichsen.de/software/virtualmidi.html. Acedido em 4 Agosto 2014

144 "MIDI-OX is a Windows 95/NT program (also Win98/Me/2000/XP/Vista). It is a 32 bit program which
will  not  operate  under  earlier  versions  of  Windows.  MIDI-OX is  a  multi-purpose  tool:  it  is  both a
diagnostic tool and a System Exclusive librarian. It can perform filtering and mapping of MIDI data
streams. It displays incoming MIDI streams, and passes the data to a MIDI output driver or the MIDI
Mapper. You can generate MIDI data using the computer keyboard or the built-in control panel. You can
even  record  and  log  MIDI  data  and  then  convert  it  to  a  Standard  MIDI  File  for  playback  by  a
sequencer." http://www.midiox.com/. Acedido em 4 Agosto 2014

145 http://fabiankesler.blogspot.pt/. Acedido em 4 Agosto 2014

146 http://cycling74.com/. Acedido em 4 Agosto 2014
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vibrational  ontology  begins  with  some  simple  premises.  If  we  subtract  human
perception, everything moves. Anything static is so only at the level of perceptibility. At
the molecular or quantum level, everything is in motion.” (Sterneis, 2012:71)

Na  investigação  que  desenvolvi  para  construir  este  projeto,  utilizei  alguns
conceitos científicos da física quântica, teoria termo dinâmica e entropia, que serviram
como mote conceptual para a minha prática artística. Esta aproximação a estes conceitos
foi efetuada de forma filosófica e simbólica, tomando a evolução cientifica como mais
um imaginário poético.

Deste  modo,  as  dinâmicas,  entre  ciência,  arte  e  filosofia  geram  estímulos
caóticos,  imaginários,  Noise,  objetos,  eventos  e  Glitch,  passivos  de  gerar  sistema
autónomo de auto catarse, como Kodowo Eshun se refere a sistemas onde a máquina
gera um novo som sem a intervenção de um agente humano. “AutoCatalysis is when
sound  emerges  by  itself,  when  the  machine  generates  a  new  sound  autonomously,
without a human agent.” (Eshun,1999:02:19)

Explorando uma novas perceção do mundo,  do conhecimento e de como ele
pensa as substancias.  Recorrendo a uma passagem do livro  Sounds and Perception:
New Philosophical  Essays (2009) de Matthew Nudds e Casey O'Callaghan,  que me
parece  pertinente,  para  a  compreensão  da  autonomia  do  media  e  sua  manifestação
enquanto fenómeno singular dentro de uma sistema de relações entre objeto sonoro e
sua proveniência. 

“sounds exhibit the same ontological dependence on our perceptual experiences as secondary
qualities, while not being qualities either of the objects that emit them or of the regions of space in
which they are heard. Sounds, I suggest, are objects in their own right, bearers of properties, and
identifiable  separately  both  from  the  things  that  emit  them  and  from  the  places  where  they  are
located.” (Nudds, e Callaghan, 2009:50)

Efetua a distinção entre som como evento secundário e objeto e suas categorias,
alargando a discussão entre som como evento ou processo. O som como puro eventos é,
como o autor menciona, “things that happen but don’t happen to anything” (Idem.)

Esta argumentação centra-se na física e numa abordagem filosófica, segundo o
autor menciona.

“In ordinary physical events, such as crashes, physical objects undergo change: a car crash is
something that happens to a car and to the people in it. But a sound is not a change in another thing,
even if it is caused by such a change. Nor does anything participate in the sound in the way that the
car participates in the crash. In my view, these distinctive features of sounds—that they are secondary
objects  and  pure  events—are  fundamental  to  the  art  of  music.  They  are  also  both  curious  in
themselves and the source of interesting philosophical puzzles.”(Nudds e Callaghan, 2009:50)

Os  fundamentos  desta  teoria  do  som  como  eventos,  “sound  as  event”
(Callaghan, 2007: 85) pode ser entendidas como O`Callaghan menciona, “The claim
that sounds are particular events nevertheless captures important truths about sounds
and  meets  defining  desiderata  for  a  theory  of  sounds  and  the  objects  of  auditory
perception.”  (Callaghan,2007:57) Este  conceito  centra-se  na  relação  que  podemos
encontrar entre o objeto e circunscrever a sua forma ou espaço, mas no que diz respeito
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ao som e a temporalidade envolvida na experiência e sua casualidade é mais complexo
de definir  essas fronteiras  enquanto fenómeno.  Porque na sua duração e forma atua
outros  princípios  que  não  além da  dimensão  física   para  o  autor.  Esse  principio  e
compreendermos o som como eventos num ciclo de relações.

Como acontece na performance que apresento, Trashology e no processo como
ela  se desenvolve,  existindo um conjunto de elemento  que interferem em múltiplos
níveis, luz, gesto, tecnologia, espaço e movimento, capazes de gerar som que não tem
necessariamente  que  ser  referencial  do  seu  corpo,  objeto,  ressonância,  vibração  ou
característica material. Deve, por sua vez, ser encarado como um sistema onde o media
som se auto-gera numa poética de mecanismos  e gestos,  ações  e resultados sónicos
autónomos,  resultados  sonoros  sem corpo,  imaterialidades  que,  no  momento  do seu
aparecimento, se distanciam do objeto e das suas características entendendo-se como
um evento no espaço e no tempo como algo subjetivo e de imanência. “Though sounds
appear  to  have  clear  temporal  boundaries  that  circumscribe  durations,  the  spatial
boundaries of a sound are less obvious.”(Callaghan,2007:58) deste modo este conceito
explora uma relação mais metafisica com o evento e a materialidade do som enquanto
media partindo de um modelo de analise mais intuitivo.

4.4.6 Instalação e esquema técnico

Titulo da obra:  Trashology

Técnica : Hyper-Hardware, Hyper-Instumento, Performance.

Software: DRK Livecam4 Special edition.
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Ano: 2014

PC: Intel® Core™ i3 processor  ou AMD Athlon II X4 
4 Gigabit
Windows 7
OpenGL graphics card (nVIDIA GeForce recomendado)
Colunas de áudio (artwork with audio)
Input: Webcam (D.A.s) Death Amplitude Synchronization
Para instalar:
Clicar no icon e o programa abre sem instalação mas necessita do software Max/Msp.

4.5 Projeto: Onto(M)etA>

Explora a relação e interação entre movimentos irrefletidos ou casuais do corpo,
neste caso o movimento do olho e seus reflexos gerados e captados por meio analógico,
com recurso a uma luz branca e uma webcam, integrada num dispositivo que transforma
esses valores por meios informáticos em mensagens MIDI que, por sua vez controlam o
lançamento  de  elementos  de áudio  e  vídeo.  Estes  elementos  são lançados  de forma
random por via de programação desenvolvida num patch que integrar VST e VSTi que
geram  valores  random  e  estocásticos  interpretando  os  valores  de  entrada  e  sua
formalização em resultados áudio-visuais.

Para a construção do dispositivo que recebe e transforma os reflexos do olho em
mensagens  MIDI desenvolvi  uma pesquisa  tendo como base encontrar  um  software
livre  que  pudesse  utilizar  para  este  efeito,  mesmo  que  nesse  processo  tivesse  que
reverter a sua utilização. O software que encontrei que me possibilita desenvolver esta
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Ilustração 89: Hugo Paquete, “Onto(M)etA>” Hyper-controlador, 2014



interação  com  o  dispositivo  desenvolvido  foi  o  Facetrack  noire147,  que  é  foi
desenvolvido  para  controlar  jogos,  ampliando  a  possibilidade  de  novas  formas  de
interação entre homem e máquina e, por conseguinte com ambientes virtuais.

A  necessidade  de  construir  um  dispositivo  hyper-controlador148 para  o
desenvolvimento  desta  pesquisa  passou  vou  varias  fazes  de  testes  e  explorações
experimentais onde testei diferentes  softwares e soluções técnicas. Mas, no final optei
por me concentrar somente no movimento e reflexo gerado no olho e como poderia
transformar essa informação em comando interpretados pelo computador.

4.5.1 Interface hyper-controlador

Este  hyper-controlador caracteriza-se  tecnicamente  como  uma  controlador
MIDI acionado por a recolha de imagens e reflexos captados por uma webcam que
trasforma  esses  valores  em  mensagens  MIDI  com  recurso  a  derives  virtuais,  em
comunicação com outros softwares de áudio e de imagem.

Este  dispositivo,  foi  construido  recorrendo  a  um par  de  óculos  técnicos  que
serviram como elemento para a aplicação de uma webcam que foi integrada, utilizando
a lente de ampliação dos óculos.  Foi ainda necessário,  utilizando o led da webcam,
introduzir  uma  luz  no  interior  do  óculo  para  se  controlar  a  luminosidade  e,  por
conseguinte, calibrar a analise dos reflexos gerados no olhos e os seus movimentos e
convertê-los em mensagens MIDI.

É importante salientar que no meu processo de trabalho procuro constantemente
soluções  de  utilização  de  tecnologias  de  baixo  custo,  ou  Low-Thec149,  para  o

147http://facetracknoir.sourceforge.net/home/default.htm. Acedido em 4 Agosto 2014

148 Variação da minha autoria para denominar os controladores que desenvolvo com recurso a técnicas de 

circuitbending. Com inspiração no conceito de Tod Machover: Hyperinstrument

149 "Any technology utilizing equipment and production techniques that are relatively unsophisticated 
(opposed to high technology)," Random House Unabridged Dictionary, "low technology," 
http://dictionary.infoplease.com/low-technology. Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 90: Hugo Paquete, “Onto(M)etA>” Hyper-controlador, detalhe. 2014

http://dictionary.infoplease.com/low-technology
http://facetracknoir.sourceforge.net/home/default.htm


desenvolvimento das minhas experimentações. Utilizo, de forma recorrente, o processo
de reversão tecnológicas para explorar novas possibilidades funcionais de tecnologias,
softwares ou  outros  dispositivos  já  desenvolvidos  mas  que,  por  uma  processo  de
reflexão e experimentação, são abordados, transformados e contextualizados em novas
experimentações, utilizações e contextos.

4.5.2 Software e leitura dos dados

A leitura e conversão da imagem captada pela webcam e sua transformação em
informação  MIDI  que,  por  sua  vez,  é  interpretada  e  convertida  em mensagens  que
acionam  áudio  e  vídeo  foi  conseguida  com  a   utilização  de  diferentes  programas
software que foram colocados a funcionar em parceria e comunicação. Seguindo esta
ordem.

Olho
webcam

(captura dos reflexos, movimentos e luz)
Facetrack noire

(conversão e calibração dos reflexos, movimento e luz em dados Midi) 
loopmidi

(Drives Virtuais MIDI para comunicação com diferentes programas e controladores)
Fergo joystick midi

(Transformação dos dados MIDI em mensagens de dispositivos periféricos ou
controladores com mensagens ingressadas)

PlogueBidule
(Patch construido para receber, ler e enviar mensagens MIDI estocásticas para o

programa Arkaos vj e conversão em áudio) 
Arkaos vj

(Recebe mensagens MIDI e lança Vídeo e áudio em sincronia com todas as etapas do
sistema)
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O  desenvolvimento  deste  hyper-controlador provém  de  uma  constante
questionamento de encontrar soluções conceptuais e tecnologias para serem utilizadas
em contexto  de performance,  alargando o vocabulário  expressivo  desses  momentos.
Que possam revelar um grau de indeterminismo onde a interação, performer e máquina
seja  mediadas  por  momentos  de  autonomia  onde  a  máquina  revela  um sistema  de
combinações, decisões e resultados mais ou menos controlados.

4.5.3 Imagens vídeo e feedback

No  desenvolvimento  desta  proposta  optei,  por  explorar  duas  possibilidades
formais como sistema de feedback áudio-visual  acionado pelo hyper-controlador.
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Ilustração 91: Hugo Paquete, “Onto(M)etA>” Hyper-controlador, Patch: Plogue 
Bidule, 2014

Ilustração 92: Hugo Paquete, “Onto(M)etA>” Hyper-controlador, ArKaos: VJ 
Software, 2014



A primeira proposta refere-se diretamente a uma imagem esférica, Onto(M)eta150

que está em constante mutação passando por diferentes transformações de cor, forma e
processos de acentuação e nivelamento da imagem,  construindo associações com o
globo ocular.

A segunda experimentação tem como princípio a construção de um espaço que
se refere a uma dimensão da arquitetura do próprio pensamento, real, virtual e imaterial
na construção de luminância que define no espaço.

Em contexto de performance o resultado da interação é gerado por feedback da
leitura dos dados obtidos. O vídeo será no primeiro caso projetado em quatro projeções
em meu redor. 

No caso do segundo exemplo, será projetado sobre o corpo para construir uma
maior noção de espaço, podendo ser também utilizado um divisor de sinal vídeo para
quarto projeções. Procura-se deste modo uma ampliação do espaço e explorar possíveis
relações espaciais na forma como se enquadram as projeções vídeo no espaço. Tendo
como  referências,  outras  experimentações  que  já  desenvolvi  no  passado,  em  que
efetuava projeções em tetos ou noutras superfícies de edifícios. 

Apresento deste modo dois frames do segundo grupos de vídeo a ser integrado
no sistema desenvolvido no decorrer desta investigação, alargando a possibilidade de
efetuar novas experimentações de combinação estocástica entre som e imagem e novos
resultados de composição sonora, partindo de relações de indeterminismos do sistema.
Mais informações e documentação integrada no DVD.
 

150Exemplo: http://ontometa.tumblr.com/. Acedido em 4 Agosto 2014
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Ilustração 95: Hugo Paquete, vídeo frames;

“Onto(M)etA>” Hyper-controlador, 2014

Ilustração 96: Hugo Paquete, vídeo frames;

“Onto(M)etA>” Hyper-controlador, 2014

Ilustração 93: Hugo Paquete, vídeo frames;

“Onto(M)etA>” Hyper-controlador, 2014

Ilustração 94: Hugo Paquete, vídeo frames;

“Onto(M)etA>” Hyper-controlador, 2014

http://ontometa.tumblr.com/


Documentação das experiências desenvolvidas.
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Ilustração 97: Hugo Paquete, vídeo frames 2 grupo de imagens; “Onto(M)etA>” 
Hyper-controlador, 2014

Ilustração 98: Hugo Paquete, vídeo frames 2 grupo de imagens; “Onto(M)etA>” 
Hyper-controlador, 2014
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Ilustração 100: Hugo Paquete, vídeo frames 1 grupo de imagens; “Onto(M)etA>” 
Hyper-controlador, 2014

Ilustração 99: Hugo Paquete, vídeo frames 1 grupo de imagens; “Onto(M)etA>” 
Hyper-controlador, 2014



4.5.4 Instalação e esquema técnico

Titulo da obra:  Onto(M)etA>

Técnica : Hyper-controlador, Performance, newmedia, sound art

Software: Facetrack noire, loopmidi, Fergo joystick midi, PlogueBidule, Arkaos vj

Hardware: PC, Hyper-controlador: Opto(M)etA>

Ano: 2014

PC: Intel® Core™ i3 processor  ou AMD Athlon II X4 
4 Gigabit
Windows 7
OpenGL graphics card (nVIDIA GeForce recomendado)
Colunas de áudio (artwork with audio)
Input: Hyper-controlador: Opto(M)etA>
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Conclusão:

Esta  dissertação  é  o  resultado  de  um  conjunto  de  reflexões  e  investigações
teóricas e práticas, que desenham, desenvolvem e estruturam uma exploração levada a
cabo no decorrer do Mestrado em Criação Artística Contemporânea. 

Expressa as minhas preocupações conceptuais e práticas artísticas centradas nas
artes sonoras, New Media Art e na performance que tenho vindo a desenvolver ao longo
do meu percurso académico e profissional, no campo de intervenção e investigação nas
artes.  Recontextualizando  conhecimentos  teóricos  e  técnicos  provenientes  da  minha
formação  anterior  em  artes  plásticas  e  novos  media,  como  na  intervenção  e
contextualização do meu trabalho centrado em processos.

Considero-me  um  experimentalista  de  fenómenos  associados  às  práticas
artísticas que se centram na exploração de diferentes níveis de temporalidade no som,
imagem,  tecnologia,  cognição  e  música  contemporânea,  gerando  cruzamento
multidisciplinar entre práticas performativas, reflexões sobre filosofia, ciência, estética e
tecnologia.

Esta  investigação  privilegiou  um  abordagem  epistemológica  onde  foram
mediados  conceitos  emergentes  provenientes  da  filosofia,  tecnologia,  ciência  e  arte,
com vista a construir e  fundamentar um conjunto de investigações, teórico-práticas, no
entendimento  do  Glitch  e  do  conceito  de  Pós-digital  na  arte  contemporânea  e  sua
dimensão  histórica,  gerando uma ponte,  ou  conexão,  com as  práticas  associadas  ao
Noise e a sua importância para a fundamentação teórica das artes sonoras e práticas da
New Media Art onde o som se inscreve como media autónomo,  explorando os seus
múltiplos  cruzamentos  interdisciplinares  com  conceitos  de  erro,  disfunção  e
indeterminismo.

Para  a  concretização  desta  investigação  foi  seguida  uma  metodologia  de
cruzamento  disciplinar  no  que  diz  respeito  a  construção  da  argumentação  e
fundamentação  teórica.  O primeiro  capítulo  centra-se  numa  clarificação  dos  termos
Glitch e  do  Noise,  suas  metodologias  e  problemáticas  expandidas  em  termos  de
significância  com  ligações  ao  erro,  disfunção,  instabilidade  e  indeterminismo  que
atravessam  a  evolução  das  artes  sonoras  e  New  Media  Art.  Este  capítulo  é  uma
exploração de autores, conceitos e reflexões, sobre  problemas filosóficos e científicos,
de  novas  leituras  sobre  a  realidade  social,  tecnológica  e  de  mediação.  Suas  ideias
emergentes,  conceitos  e  interpretações,  funcionais  ou  simbólicas,  com  base  num
alargamento do campo de análise e reflexão centrado em novas abordagens da teoria do
caos em cruzamento de influências na produção artística contemporânea e na sua leitura
filosófica, especulativa e metafisica. Assim são desenvolvidas novas epistemologias de
análise  do  conceito  de  pós-digital  e  “The  Aesthetic  of  failure”  (Cascone,  2002)
anunciado  por  Kim  Cascone  com  ligações  ao  conceito  de  “lógica  de  máxima
performance” de Lyotard. (Lyotard,1984:24). 

Elabora-se  também  uma  conceptualização  que  provem  da  obra  de  Charles
Sanders  Peirce “Theory  of  Errors  of  Observation”  ou  “Doctrine  of  Fallibilism”
passando  pelas  considerações  de  John  Cage  e  o  seu  conceito  de  “chance”  e  de
“indeterminacy”  e  deste  modo  articula  o  discurso  técnico  presente  na  obra  com
elementos  da  linguagem,  filosofia,  arte  e  ciência.  Um elemento  fundamental  é  um
questionamento sobre o conceito de  “Tychism” desenvolvido por Charles Pierce que
enuncia que a “Absolute Chance” é o facto principal pelo qual o universo é regido. É
com Pierce que a derivação da cognição individual  transcende a verdade individual,
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passando a ser unicamente  uma  derivação  da  verdade,  onde  o  erro  serve  como  um
elemento  de,  “deviation“ para a construção de uma visão probabilística  do mundo,
verdade ou evento.

Esta  analise  é  feita  recorrendo à importância  das  vanguardas  do século XX,
centradas  no  problemas  do  som  enquanto  media  e  sua  expansão  das  análises  e
experimentações  provenientes  da  música  das  vanguardas  e  construção  de  novas
abordagens, leituras e interpretações, iniciadas no movimento Futurista enquadrado no
Modernismo. Não esquecendo o contributo de Luigi Russolo e o seu manifesto de 1913,
Arte  dei  rumori,  assim como  também  o  da  música  concreta  da  escola  francesa
representada  por  Pierre  Schaeffer,  seus  conceitos  emergentes,  teorização  e
experimentação,  como  o  termo  acusmático,  escuta  reduzida  e  o  closed  groove
(Chion,2009:13). Estabelecer-se uma analise histórica que fundamenta o aparecimento
das  artes  sonoras  e  do  som  enquanto  media  autónomo,  abordando  três  autores
fundamentais: Max  Neuhaus, Annea  Lokwood  e  Christian Marclay. 

Ilustra-se, de maneira sistemática, experimentações que originaram os métodos
de apresentação, difusão e receção sonora, presentes nas práticas da instalação sonora
contemporânea e na performance onde o problema do espaço, tempo e tecnologia se
introduz,  recorrendo  a  obras  emblemáticas  como  o   Philips  Pavilion  de  1958  e  as
experimentações, Polytopes de Iannis Xenakis de 1978.

Estabelecer-se  também  uma  relação  entre  a  influência  que  certas  práticas
técnicas,  como o instrumento preparado, tiveram na construção de novas abordagens
filosófica, técnicas e formais nas práticas das artes sonoras e dos som enquanto media,
numa antecipação de cruzamento disciplinar entre arte, ciência e tecnologia.

O  segundo  capítulo  desta  investigação  inicia-se  num  conjunto  de  práticas
provenientes do movimento Fluxus de 1960, autores e métodos de abordar, à produção
artística  centrados  no  método  Happening,  em  que  se  exploram  situações  estéticas
assente em transitoriedade que oferecem uma continuidade à investigação proveniente
do primeiro capitulo.  Dai derivam ações que passavam por queimar,  cortar,  destruir,
riscar e  desmantelar,  numa procura de autenticidade.
 Esta abordagem tem como objetivo fundamentar a utilização do Noise e do erro
como  metodologia  artística  assente  em  transitoriedade  e  instabilidade  recorrendo  a
ações e atos efémeros presentes nas artes sonoras e na  New Media Art. Encontrando
paralelismos  históricos  para  a  fundamentação  das  práticas  do  Glitch na  atualidade.  

Constrói-se,  deste  modo,  uma  argumentação  que  historicamente  gera  uma
origem para as práticas contemporâneas onde o indeterminismo, erro e instabilidade se
fundamentam  em  programas  artísticos  que  aceitam  a  casualidades  e  o  residual.  

Apresentando  como  centro  conceptual  o  simpósio  Dias  (Destruction  in  Art
Symposium), organizado  por  Gustav  Metzger  em Londres (1966). Continua a ser um
importante  momento  de  reflexão  destas  problemáticas  e  fundamenta  uma  relação
multidisciplinar  nesta  investigação:  partindo desse centro  conceptual,  estabelecem-se
novas ligações com a filosofia, como por exemplo o ensaio, O resto de Jean Baudrillard
(1991). E, por outro lado, a destruição transformou num programa e metodologia como,
por exemplo, a apresentada por Caleb Kelly,  Prepared records cracked,  que contribui
para o desenvolvimento de novas formas de abordar a tecnologias e a máquina, nos seus
significados  funcionais  e  filosóficos.  Ou  os  dispositivos  como  é  apresentado  nas
metodologias do CircuitBending, Datamoshing e Databending.

E mostra como estes fatores são de importante relevo para a compreensão da
atualidade  da  arte  contemporânea  que efetua  reflexões  sobre o  media,  as  quais  são
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expostas por  Kristine Stiles no seu ensaio, Destruction Art, presente no livro "Book for
the  Unstable  Media," de 1992. É ainda apresentada uma entrevista a Patrick McCarthy
representante  do  grupo, Roth  Mobot  de Chicago  que  desenvolvem  performances  e
tecnologias em processo reversivo de Circuit Bent. Este serve de interligação com todos
um conjunto de analises que abordam a tecnologia, performance e o indeterminismo
como processo e fundamentação do Pós-digital e das práticas, metodologias e processos
que caracterizam o  Glitch como uma evolução da estética  Noise, que é transversal a
uma conjunto de práticas artísticas e técnicas de cruzamento interdisciplinares entre arte
e ciência.

O  terceiro  capitulo  formalizar-se  como  uma  apresentação  de  novas
epistemologias  na  abordagem da  máquina  enquanto  mecanismo  físico  do  autor,  da
performance,  do  gesto,  explora  leituras  sobre  o  código,  ou  novas  formas  de
entendimento  da  estética  associada  a  computação  como problema ou paradigma em
relação com o Noise e o Glitch em práticas de cruzamento técnico, formal e conceptual,
impulsionadas  por  diferentes  níveis  de  entendimento  conceptual  e  funcional  das
mesmas.

Apresenta uma conjunto de influencias que passam pela Estética informacional e
novos  conceitos  de  entropia,  redundância,  teorias  da  informação  e  cibernética  que
comportam o objetivo de ampliar a reflexão sobre a utilização do computador como
uma máquina com autonomia de gerar respostas, feedbacks e probabilidades formais.  

Mas  mesmo  no  domínio  da  informática,  código  e  controlo  são  abordados
elementos de indeterminismo na construção e analise de obras geradas por computador
com recurso a sistemas generativos. Apresenta-se um conjunto de autores que refletiram
estas problemáticas, dos quais se destaca Abraham Moles é o seu conceito de simulação
e criação partilhada. É analisado e cruzado com a importância do media e a procura de
revelar na máquina, código, algoritmo ou funcionamento, soluções que se apresentem
como  singularidades  ou  manifestações  não controladas,  capazes  de  representar  uma
criação  partilhada  entre  homem  e  máquina  num  sistemas  autónomo  de  relações
comunicantes.

Alarga-se a investigação à estética da informação e a autores como Max Bense,
Abraham A. Moles, Herbert W. Franke, Siegfried Maser e Helmer Frank, aprofundando
os  referentes  históricos  e  conceptuais  da  utilização  do  computador  na  arte  e  suas
influencias  para  a  metodologia  do  Glitch,  com  a  apresentação  do,  “Glitch  studies
Manifest”  de Rosa  Menkman de  2011,  que  é  a  principal  teórica  do  movimento.
Interliga-se estes conceitos com um aprofundamento da temática do Glitch e do Noise e
como eles se relacionam com o conceito de máquina disfuncional em vários níveis da
produção artísticas associada as artes sonoras, música, práticas performativas na  New
Media Art, gerando um conjunto de proposta interdisciplinares que se encontram entre
categorias como software art, instalação, Intermedia, arte digital, artes sonoras ou obras
multimédia.

No  capitulo  quatro,  são  apresentadas  as  pesquisas,  investigações  e  processo
práticos desenvolvidas no decorrer desta investigação. Devem ser entendidos como o
resultado da intercessão do conjunto de influencias presentes nesta dissertação e como
formalização de uma campo de investigação processual e de contaminação entre arte,
ciência e tecnologia. Tendo como referentes as artes sonoras e práticas da New media
Art em comunicação  com fenómenos  de  tempo,  indeterminismo,  caos,  tecnologia  e
explorações  filosóficas  e  cientificas  em  contacto  com  os  conceitos  de  Pós-digital,
estética da falha,  Glitch e Noise. Formando um espaço de reflexão de cariz teórico e
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prático  centrado  no  processo  experimental  de  desenvolvimento  de  tecnologias,  atos
performativos e meios digitais de software art com vista a um aprofundar de conceitos e
possibilidades  de  interação,  receção,  interpretação  e  formalização  de  processos  e
experimentações em arte.

O  primeiro  projeto,  (404///+E&lt;ratic8) caracterizar-se  pela  construção  e
investigação  de  novas  possibilidades  de  conceber  um  conjunto  de  software que
contribuam para desenvolver atos performativos e características sonoras exploratórias
mais  personalizadas.  Estes  softwares procuram  por  meio  de  programação  modular
desenvolver características sonoras interligadas a estética do Noise e do Glitch.

No seu desenvolvimento, foi tomado em consideração, entre outros conceitos, o
de  software arte e de  software especulativo introduzido por Fuller (2008) e também
desenvolvido por Geoff  Cox no seu  livro, Antithesis: The Dialectics of Software Art de
2011. 

Um dos  princípios  que  mediou  a  construção,  programação  destes  softwares,
instrumentos  e  efeitos,  foi  conceber  a  possibilidade  de  organizar  experimentações
sonoras,  partindo  do  computador  como  instrumento,  paradigma  e  novo  modelo  de
programação de interfaces virtuais,  hyper-softwares ou dispositivos digitais. Como um
campo de simulações e interações entre o real, o gesto performativo e o virtual como
sistema de feedback. Na expansão de novas formas de performar, apresentar a receção
sonora em situações individuais ou coletivas.

 O projeto,  Trashology divides  na  construção  de  diferentes  instrumentos  ou
Hyper-Hardware que surgira da necessidade e reflexão sobre construir um conjunto de
mecanismos,  instrumentos,  interfaces  personalizados,  para  utilizar  em  contexto  de
performance.  Alargando  os  elementos  de  interação  e  vocabulário  expressivos  no
contexto performativo e de instalação e interação com os mesmo.

Estes Hyper-hardwares foram construidos com base numa investigação que por
meio de sensores, células foto resistente reagem ao meio circundante, alterando o seu
pitch,  com  base  nas  variações  de  luminâncias  presentes  no  espaço  ou  no  gestos
performativo  quando  da  sua  manipulação.  Foram  concebidos  tendo  como  base  os
conceitos apresentados sobre CircuitBending e Hardware hacking de  Nicolas Collins e
Richard  Colson. Servem como modelo de investigação prática para o desenvolvimento
de  novos  interfaces  ou  Hyper-instrumentos  em  relação  com  o  conceito  de  Tod
Machover, de 1986, aprofundando um conjunto de técnicas e metodologias associada ao
Glitch e ao Noise, em que o som e imagem se cruzam explorando os limites funcionais
da  máquina,  seus  mecanismos  e  implicações  de  indeterminismos,  presentes  no
entendimento da estética Pós-digital e sua relação como novas formas e metodologias
na abordagem das artes sonoras, tecnologia e interação.

O projeto Onto(M)etA>,  construiu-se com base numa reflexão e necessidade de
construir um Hyper-controlador que potencializa-se o controlo de som e imagem num
só dispositivo ou interface. E, seguindo essa lógica, que utilizasse qualquer elemento do
corpo,  seus  movimentos,  interações,  funcionamentos  e  mecânicas  para  construir
interação entre o performer e o computador. Neste caso especifico foi selecionado o
olho como elemento que gera reações por parte de reflexões e movimentos.

Explora-se  novas  relações  de  interatividade,  interpretação  e  sincronia  entre
fenómenos físicos, performer e resultados formais, feedbacks mediados pela tecnologia.
Esta relação foi conseguida com recurso à construção de um controlador que funciona
com  uma  webcam  e  um  conjunto  de  soluções  em  termos  de  software e  sua
comunicação. Centra-se a investigação na utilização de tecnologia de baixo custo e uma
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abordagem a softwares opensource e em processo reversivo, repensando sua utilidade e
novas possibilidades funcionais. 

Para estas performance foram ainda construídos dois conjuntos de elementos
áudio e vídeo que, em contexto de performance,  se combinam de forma estocástica,
gerando o resultado da leitura dos reflexos do movimento do olho. Deste modo, este
sistema configura-se como um sistema generativo em aberto que formaliza obras que
não se encerram num único modelo. São experimentações processuais que revelam um
espaço aberto e geram múltiplas possibilidades de combinação dos elementos áudio e
vídeo.

O desenvolvimento desta tese foi acompanhado por um processo experimental
onde ensaios  especulativos,  mediaram a construção teórica e experimentação prática
centrada  num retorno a experiência  como reflexão multidimensional  entre  conceitos
teóricos e técnicos na busca por referentes, ideias, metodologias e técnicas no universo
do  pensamento  humano,  como  complemento  e  extensão  da  discussão  das  práticas
associadas ao Noise e ao Glitch. 

Como  o  objetivo  de  compilar,  estruturar,  um  novo  conjunto  de  abordagens
epistemologias de como as  práticas artísticas centradas nas artes sonoras na New media
Art sofre  influencias  da  arte,  ciência  e  filosofia  e  como  esses  conceitos,  ideias  e
tecnologias,  são  fundamentais  na  construção  de  novos  discursos  estéticos  e
metodologias processuais de trabalho e reflexão. É também apontar novos caminhos
para o entendimento da origem histórica do Noise e do Glitch como novos paradigmas
filosóficos e tecnológicos de encararmos e nos relacionarmos com a tecnologia nas suas
mais  variadas  vertentes.  Desenho  novos  caminhos  e  enquadramentos  para  práticas
atuais  sobre  o  paradigma do Pós-digital,  importante  no desenvolvimento  da minha
investigação e na forma como efetuo leituras do meu contexto histórico e temporal.

Parece-me  pertinente  mencionar  que  esta  investigação  foi  um  importante
momento  de  reflexão  processual  da  minha  produção  e  fundamentação  teórica  das
minhas práticas artísticas e conceitos associados. Conceitos esses que não se limitam a
uma prática artística especifica, facilmente enquadrada nos ismos, mas que se abrem a
um conjunto de problemas e técnicas multidisciplinares que somente consigo encontrar
paralelismo no processo interdisciplinar da investigação em arte, processo esse, que o
entendo como uma cosmologia. 

Para o futuro, essa curvatura de invisibilidade mediada pelo desejo e pulsões,
pretendo  aprofundar  os  meus  conhecimentos  teóricos  e  técnicos  sobre  tudo  o  que
acontece no limite do imprevisível, mediado pelo indeterminismo obscuro e por todas as
coisas que vibram numa dimensão atómica. E com essas vibrações quânticas e resíduos
de  luz  da  morte  dos  fotões,  desenvolver  extrapolações  cognitivas  e  místicas  em
investigações  mais  complexas  para  meu  auto-conhecimento.  Destruindo  lógicas  e
desbravando caminhos metafisico onde o trilho e composto pela luz residual das estrelas
em universos paralelos. Elementos que se manifestam e colapsam na polifonia caótica
de um  mundo inefável.
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Abstract 

 
This paper  intends  to  be  a  systematization  of  concepts  and  interdisciplinary
experimentations, to the understanding of sound as an autonomous medium. In search
for a historicity of the practice of "Glitch", seen as an evolution of the aesthetic "Noise"
based on practices and methodologies of 20th century avant-garde, where phenomena
of  unpredictability  generate  comparative  readings  and  nonlinear  outputs  based  on
concepts of temporal transience, error, collage and fragment. In order to understand
their genesis and relationship with the concept of post-digital aesthetics applied to the
understanding of contemporary artistic methodologies where error or dysfunction are
the generators of significance, being mediated by technology. 
A reflective approach is intended, in the understanding of sound as an autonomous
medium,  in  a  crossover  between  noise,  glitch,  chaos,  dysfunction,  metaphysics  and
distinctiveness.
 

Keywords: 

Pós-digital, New Media, Noise, Glitch, Chaos

 

Introdução 

 
The variety of noises is infinite. If today, when we have perhaps
a thousand different  machines,  we can distinguish a thousand
different noises, tomorrow, as new machines multiply, we will
be able to distinguish ten, twenty,  or thirty thousand different
noises,  not merely in a simply imitative way,  but to combine
them according to our imagination.
---  Russolo,  L.  1987.  L’  Arte  Dei  Rumori.  New  York:
Pendragon Press. (1913)

Numa sociedade mediada tecnologicamente e onde o excesso de informação,  visual,
sonora  e  linguística  irrompe  constantemente  em  fluxos,  afigura-se  pertinente
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compreender e reflectir sobre este excesso de informação e tecnologia. E como essas
influências transformaram as práticas artísticas contemporâneas na utilização dos New
Media. Neste contexto o som é manipulado enquanto media autónomo dando origem a
formulações  conceptuais  sobre  práticas  e  estética  pós-digital.  Procura-se  uma
historicidade  para  a  problemática  da  estética  “Glitch”,  distendendo  a  discussão  à
autonomia do media som e interligando conceitos que potenciaram o seu surgimento.
Entenda-se  por   media  som uma  vibração  mecânica  transmitida  num meio  elástico,
sólido ou gasoso com uma frequência aproximada entre 20 e 20.000 hertz, capaz de ser
detectada  pelos  órgãos  humanos  e  ouvida.  Ou  outra  qualquer  combinação  de
frequências não regulares. 
A produção artística contemporânea assente no som enquanto media sofre um conjunto
de contaminações, apoderando-se de conceitos da teoria do caos (Gleick, 1987) de uma
forma  simbólica  com  vista  à  construção  de  uma  abordagem  conceptual  de  novas
práticas metodológicas, assentes em instabilidade e não linearidade. Entenda-se por caos
como mencionado nos dicionários Português: “ indistinção ou desarranjo; perturbação
ou transtorno”. A teoria do caos estuda o comportamento aleatório e imprevisível dos
sistemas, mostrando uma faceta em que podem ocorrer irregularidades na uniformidade
da  natureza  como  um  todo.  Isto  ocorre  a  partir  de  pequenas  alterações  que,
aparentemente, nada têm a ver com o evento futuro, alterando toda uma previsão física
dita precisa.
Estes  conceitos  relacionam-se com o método e estética “Glitch” pela abordagem de
irregularidades e alterações dos dispositivos: máquinas, código e evento.
“Glitch” é um estilo de produção e reflexão estética e artística com ligações à imagem e
ao som digital e analógico, que surgiu em meados da década de 1990. Descrito como
um género  que adere  a  uma "estética  da falha"  (Cascone,  2002:  24:4),  onde o  uso
deliberado  de  falhas,  erros  e  disfunções  do  media  de  áudio  e  outros  artefactos  e
dispositivos  é  tomado  em  consideração  por  manipulação  de  código  ou  exploração
funcional do media e dispositivos. O compositor e teórico Kim Cascone classifica a
falha  como um subgénero  de música  electrónica.  E utiliza  o termo pós-digital  para
descrever a estética da falha.

While technological  failure is often controlled and suppressed
(...)-  most  audio  tools  can  zoom  in  on  the  errors,  allowing
composers  to  make  them  the  focus  of  their  work.  Indeed,
‘failure' has become a prominent aesthetic in many of the arts in
the  late  20th  century,  reminding  us  that  our  control  of
technology is an illusion. New techniques are often discovered
by  accident  or  by  the  failure  of  an  intended  technique  or
experiment. (Cascone, 2002: 24:4)

Entenda-se por  Pós-digital  uma reflexão assente na  utilização e contextualização da
tecnologia no contexto social e vivencial dos indivíduos. Uma sinestesia tecnológica
que potencia  novas  abordagens  e  reflexões  sobre  a  tecnologia  e  sua  dimensão,  não
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somente  funcional,  técnica  ou  operativa,  mas  sim  filosófica  e  evocativa  de  novos
conceitos sobre funcionalidade e operatividade.

‘Post-digital'  because  the  revolutionary  period  of  the  digital
information age has surely passed... The ‘post-digital' aesthetic
was developed in part as a result of the immersive experience of
working  in  environments  suffused  with  digital  technology:
computer fans whirring, laser printers churning out documents,
the  signification  of  user-interfaces,  and  the  muffled  noise  of
hard  drives.  But  more  specifically,  it  is  from the  ‘failure'  of
digital  technology  that  this  new work  has  emerged:  glitches,
bugs, application errors, are the raw materials composers seek to
incorporate into their music.(Cascone, 2002: 24:4)

Deste modo, considera-se o ambiente social  e a tecnologia como forças de tensão e
influência, com fluxos de acção de ruído informativo. O caos serve de modelo para uma
abordagem que reflecte a condição pós-moderna como uma forma de ruptura e reflexão
sobre a contemporaneidade, revelando a sua anatomia interna; e serve igualmente para
mostrar como a arte, a ciência e a filosofia contribuíram para o desmantelamento de um
mundo  assente  na  lógica  e  num  espaço  social  cada  vez  mais  regulado  e  supra
performativo  (Lyotard,1979),  denominado,  há  mais  de  30  anos,  “lógica  de  máxima
performance” (Lyotard, 1984:24) que é uma ideologia cibernética conduzida pelo sonho
de um mundo livre de erros e de eficácia a 100% com precisão e previsibilidade.
Um mundo que se constrói para afastar o erro, “Noise”, esquece que o erro tem um
papel fundamental na compreensão dos sistemas. “Error reveals not only a system’s
failure, but also its operational logic”. (Nunes 2012: 03)
O erro ou a falha – ou, se quisermos, o “Glitch”- perante o sistema regular da sociedade
actual  pode  servir  como  uma  contra  lógica  ou  fuga  do  sistema  da  máxima
performatividade. Amplia a exploração de uma nova poética, é um elemento nómada
para  além  da  linguagem,  lógica  e  comunicação,  tendo  o  potencial  de  revelar  as
vicissitudes internas do seu funcionamento que aspira a eficiência. O erro ou a falha são
uma nova forma de “accidente” (Virilio, 2005: 34), mediação entre o real e o virtual.
Deleuze apresenta a noção de “vacúolo” (pequeno saco protegido por membrana,  no
citoplasma de uma célula), “de não comunicação” (Deleuze, 1995: 178). Este conceito
de não comunicação onde a noção de controlo está inerente à ideia de informação e
tecnologia.
Entenda-se  ruído,  “Glitch”,  falha  e  erro  como  um  vacuole de  incomunicabilidade.
Objectivamos  desta  forma  uma  imagem  mais  complexa  do  entendimento  destes
elementos  como  o  vacuole que  reorganiza  e  destrói  os  caminhos  do  controlo  e
comunicação,  abrindo-se  à  construção  de  um  espaço  de  paradoxo.  Especifica  uma
produção artística que se distancia de uma hermenêutica de significados e significantes,
aproximando-se da incomunicabilidade do zero ou void. 
O erro marca um distanciamento da razão e anuncia precisão do pensamento. Permite
manifestações  de liberdade e autonomia do subconsciente enquanto parte  activa  nos
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processos inerentes ao exercício da acção humana. Interessa-nos a forma como estas
transformações geraram uma oposição ao paradigma dominante assente na lógica, razão
e  ordem  funcional,  onde  a  arte  do  ruído,  disfunção  e  erro  ou  estética  da
disfuncionalidade  também  se  poderiam postular  como  um programa  revolucionário.
Contraria  uma sociedade que somente  gera  mímesis,  não considerando estados mais
primários e irracionais de consciência.
Desta  forma,  podemos  entender  a  produção  artística  pós-moderna  como  um
caleidoscópio de múltiplas  relações  e  contaminações  incidindo na tecnologia,  arte  e
ciência, como um sistema aberto de relações, capazes de gerar resultados inesperados.
 
Som como media: Noise e a não linearidade.
 
Para  se  compreender  a  evolução  do  som  enquanto  media  autónomo  alicerçado  na
estética  noise até  à manifestação actual  do “Glitch”,  temos de configurar  um novo
conjunto de problemas conceptuais e formais, provenientes da música das vanguardas
de meados  do séc.  XX. Abre uma nova abordagem de paradigmas na utilização de
matérias,  tecnologias  e  problemáticas  extra-musicais.  Interdisciplinaridade  que  se
fundamenta  na  releitura  do  mundo  circundante  por  princípios  não deterministas,  na
tecnologia e numa nova abordagem conceptual entre interseções disciplinares.
Podemos  situar  o  movimento  Futurista  Italiano  do  início  do  séc.  XX integrado  no
movimento Modernista e no advento da primeira guerra mundial como um epicentro
destas transformações sobre a sigla da revolução industrial. É o autor Luigi Russolo,
pintor, músico e criador de instrumentos que se considera como ponto inicial com o seu
manifesto Arte dei rumori de 1913 e o seu livro editado em 1916. Ele desenvolveu uma
pesquisa  conceptual  e  estética  baseada  no  desenvolvimento  dos  seus  instrumentos
geradores  de  ruídos.  O  Intonarumori que  potenciava  a  utilização  de  uma  nova
abordagem sonora baseada no “Noise” que abria a possibilidade a uma nova escrita
musical,  sonora  e  performativa,  introduzindo  um  novo  conjunto  de  interferências,
parasitas e disfuncionalidades provenientes dos sons aperiódicos. Aproxima o mundo e
seus fenómenos sonoros do espaço da realidade musical  ou materialismo.  Amplia  o
conjunto  de  elementos  que  o  compositor  poderia  utilizar  para  pensar,  repensar  e
conceber  música  ou  som  num  campo  mais  alargado,  com  vista  à  sua  autonomia
enquanto media.
Russolo introduz o som da modernidade na sua música, explorando numa perspectiva
alargada  as  novas  sonoridades  da  Revolução  Industrial,  da  máquina,  dos  carros,
comboios, aviões do palco da guerra e a sua violência. 
Como nos é referido “Russolo art of noise appears to be an ineluctable expression of
the machines and motors of modernity.” (Kahn, 2001: 57)
 Em Russolo está presente uma necessidade de ruptura, uma necessidade de construir
um novo vocabulário de elementos extramusicais abertos a sistemas dinâmicos como
representação de um tempo e espaço, onde o som se autonomiza e se apresenta como
uma transitoriedade, ou entropia, conectada com a vida, a sociedade e a sua brutalidade. 
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Pode considerar-se assim expressões com base no “Noise” como axioma entre estética,
sociedade e tecnologia.
Como (Russolo, 1987 [1913]: 9) menciona:

Noise  accompanies  every  manifestation  of  our  life.  Noise  is
familiar to us.
On the  other  hand,  sound,  foreign  to  life,  always  a  musical,
outside thing, an occasional element, has come to strike our ears
no  more  than  an  overly  familiar  face  does  our  eye.  Noise,
gushing confusedly and irregularly out of life, is never totally
revealed to us and it keeps in store innumerable surprises for our
benefit.

Existe  uma autonomização do “Noise” como possibilidade estética  dos  mecanismos
(Instrumentos)  que  o  geram.  O  som,  enquanto  media  autónomo  em  contacto  com
conceitos de dinâmica, tecnologia, velocidade, violência e acaso, gera uma ruptura que
objectiva uma expansão de tudo o que é irregular, instável e transitório. 
“We must break at all cost from this restrictive circle of pure sounds and conquer the
infinite variety of noise-sounds”. (Russolo, 1987 [1913]: 6)
No capítulo  The Noise of War  presente no livro  The Art of Noise escrito em 1916, o
autor  afirma  que  o  campo  de  batalha  serve  de  modelo  para  o  ouvinte  moderno.
“Battlefield serve as a model for modern listening” (Kahn, 2001: 63).  Porque no campo
de  batalha  o  ouvido  é  mais  privilegiado  do que  no  quotidiano,  oferece  uma  maior
certeza  do  que  a  visão.  A  utilização  de  um  modelo  de  cenário  de  guerra,  como
fundamentação para a construção de uma obra sonora, leva-nos a questionar a dimensão
dinâmica, casual e imprevisível que está envolvida na utilização de um destes sistemas
dinâmicos, enquanto modelo de representação para a música ou a organização temporal
de elementos sonoros, ou samples que vêm a ser desenvolvidos na música concreta nos
anos 40 e, mais actualmente, na sample based music.
Neste modelo, temos todo um conjunto de novos mecanismos ou corpos sonoros que
são  os  geradores  do  som.  Temos  o  espaço  onde  a  batalha  se  inscreve  e  podemos
conceptualizar  vários  elementos  na  formalização  de  uma  organização  de  corpos
sonoros. Exemplo: espaço, tempo, velocidade, movimento, interacção entre elementos,
etc.
Partindo deste cenário, podemos desenvolver todo um número de relações sonoras que
tem como base a guerra como sistema de composição. Podemos associar conceitos de
não determinismo, em que a entropia de relações se formaliza em propostas artísticas e
conceptuais no contexto contemporâneo.
Podemos encontrar referências na ciência e na filosofia, mais especificamente na física
e nos comportamentos caóticos não lineares que se regem pelos mesmo princípios e que
podem  servir  de  uma  forma  abstracta  para  demarcarmos  alguns  conceitos  de
dependência sensível e construir uma relação com práticas artísticas contemporâneas
que fundamentam a prática do “Glitch” e do “Noise”, como uma condição de reflexão
sobre a realidade, máquina e imaterialidade da transição entre o analógico e o digital. 
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Primeiramente,  apresento  alguns  autores  anteriores  a  Lorenz,  que  já  tinham
desenvolvido teorias e investigações no início do século passado, relativas ao caos e
sistemas de comportamentos não lineares. A discussão aprofunda-se com um paper de

Edward Lorenz (1963) intitulado “Deterministic  nonperiodic flow”  (1),  onde o autor
apresenta a explicação matemática deste evento, denominada de dependência sensível.
Para  um  sistema  caótico  exibir  dependência  sensível  necessita  de  mais  duas
propriedades: determinismo e não linearidade.
Entenda-se  determinismo  como:  “deterministic  system  has  no  randomness  in  the
development  of  future  states  of  the  system.  The  future  dynamics  of  a  deterministic
system are fully defined by their initial conditions”.  (Hooker et al., 2011: 469). E não
linearidade como: “A nonlinear system is one where the principle of superposition fails.
Thus, the behavior of nonlinear systems cannot be expressed as a sum of the behavior
of its parts (or their multiples)”. (Hooker et al., 2011: 469)
Estes  conceitos  demonstram-se  fundamentais  para  a  compreensão  de  obras
contemporâneas onde o processo de selecção e organização do seu conteúdo se encontra
num estado não linear.
Abordemos,  como exemplo,  a  obra  de  Markus Popp,  «Oval  Process  Public  Beta»,
2000.  Esta obra consistia num ambiente interactivo software e objecto instalativo que
possibilitava  aos  utilizadores  a  produção  dos  seus  próprios  CD como  material  pré-
gravado.  Este software recombinava pequenos samples  e,  posteriormente,  permitia  a
construção  de  uma  faixa  de  áudio,  composição  completamente  nova,  partindo  da
recombinação  do  material  existente  que  tinha  sido  introduzido  inicialmente.  Esta
interacção era efectuada num ambiente puramente icónico ou abstracto.
Grande  parte  das  obras  deste  autor  desenvolvem-se  em  torno  da  metodologia  do
“Glitch”,  procurando  na  construção  de  erros  e  deslizes  do  media  CD  encontrar  e
construir lógicas organizativas para se formalizarem em obras sonoras onde o material é
revelado na superfície do media e na abordagem da tecnologia fora do seu programa de
funcionalidade linear. 
Estes conceitos efectuam uma aproximação a problemáticas exploradas na ciência, mais
especificamente  na  física,  como podemos  observar  “Lorenz  noted  that  a  particular
meteorological model could exhibit exquisitely sensitive dependence on small changes
in initial conditions”. (Bishop, 2008)
O  paper de Lorenz tinha antecedentes  directos em Jacques Hadamard,  1922. Clarck
Maxwell,  em 1876,  descreve estes fenómenos como quando o axioma físico é violado
nos seus  antecedentes. Maxwell pensou estes sistemas partindo da análise de sistemas
complexos e de grande número de variabilidade. 

He  described  such  phenomena  as  being  cases  where  the
“physical  axiom”  that  from  like  antecedents  flow  like
consequences is violated.  For the most  part,  Maxwell thought
this  kind of behavior would be found only in systems with a
sufficiently  large number  of  variables  (possessing a sufficient
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level of complexity in this numerical sense.  (Maxwell, cit. por
Bishop et al. 1876: 13)

Entenda-se estes conceitos em interligação com o exemplo da guerra como modelo para
a  composição  ou  organização  dos  sons  como  uma  exploração  conceptual  sobre  a
utilização de lógicas não lineares, na construção da obra e no entendimento de uma raiz
para a problematização em arte contemporânea. Escutar é estar envolto num mundo de
“Noise”, onde a percepção mergulha e se funde num universo de vazios e mediações,
que  colocam a  razão  sobre  os  patamares  da  incoerência  como  dinâmica  oculta  de
múltiplas  relações. Efectuando  uma  conexão  com  o  modelo  anterior  do  campo  de
batalha, como modelo de organização sonora, somos levados a reflectir em poder. Seja
político  ou  energético.  Esta  relação  abrangente  de  poder  situa-se  como  uma  força
dinâmica que transforma o mundo e dita um nível de organização e contexto onde as
acções se inscrevem. Podemos compreender a relação entre “Noise”, política e poder.
“More than colors and forms, it is sound and their arrangements that fashion societies.
With noise is born disorder and its opposite: The world.” Ainda citando o autor sobre a
condição  do  homem  e  da  realidade  e  o  “Noise”  como  unificador  da  experiência
colectiva: “In noise can be read the code of life the realization among men, “Clamor”,
“Melodic”, “Dissonance”, “harmony”...Noise is the source of propose and power, of the
Dream. (Attali, 1985: 27)
Em Attali,  podemos encontrar uma argumentação assente na lógica do som “Noise”
com o poder, mas onde se apresenta também uma ligação, no meu parecer, Metafísica,
quando o autor menciona o ruído como uma condição pregnante sobre a experiência
humana, da mesma forma ligada à ideia de sonho e poder. Reveladora de uma reflexão
sobre uma perspectiva metafísica de entender o “Noise” como um elemento funcional
em toda a experiência humana.
Como (Serres, 1997: 13) menciona acerca do “Noise”:

Background noise may well be the ground of our being. It may
be that our being is not at rest, it may be that it is not in motion,
it  may  be  that  our  being  is  disturbed.The  background  noise
never ceases: It is limitless, continuous, unending, unchanging.
It has itself no background, no contradiction.

O “Noise” é uma expressão de liberdade, um elemento em movimento e transformação.
Representa  a  totalidade  do  mundo,  das  suas  violências  e  obscuridades,  o  seu  eco.
“Noise” é o som primordial do mundo e suas emergências. "Before the world there was
Chaos, the void and background noise. In the Old Testament, man does not hear noise
until after the original sin, and the first noises he hears are the footsteps of  “God”.
(Attali, 1983: 27)
Caos é utilizado como um ponto de ruptura com o pensamento linear cartesiano baseado
nas causas e efeitos.
                O trabalho de Einstein sobre a teoria da relatividade, o princípio de incerteza
de Heisenberg,  “What we can observe is not nature itself, but nature exposed to our
method of questioning” (Heisenberg, cit.  por Hooker et al. 1876: 360)  bem como os
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primeiros  estudos  de  Poincaré  sobre  sistemas  dinâmicos  não  lineares,  caos  e

complexidade (2) despoletaram novas abordagens conceptuais na comunidade científica,
artística e social, para o entendimento de dimensões sobre um mundo imperceptível fora
das  leis  de  Newton.  “To overcome the  limitations  imposed by  traditional  habits  of
thought and expression”. (Gillespie, 2008: 15)
O surgimento  desta  nova  abordagem influenciou  novas  experimentações  estéticas  e
artísticas  sobre  um conjunto  diversificado  de  práticas,  onde o  som se  inscreve.  Na
acústica exploravam-se conceitos que viriam a transformar a forma como entendemos o
“Noise”. Podemos mencionar os estudos feitos por Dayton Clarence Miller no seu livro
The Science of Musical Sounds, publicado primeiramente em 1916. Miller desafiou os
investigadores de acústica que o antecederam, contrariando as suas ideias e opondo-se à
equação que compreendia os tons musicais como tons periódicos e o “Noise” como
aperiódico. Para Miller, muitas das instâncias da música eram aperiódicas e muitos sons
periódicos eram percepcionados como “Noise”.  Miller refere,  “A sound of too short
duration or too complex in structure to be analyzed or understood by the ear”. (Miller,
1916: 18)
Da mesma forma,  Russolo já considerava o timbre  como um fenómeno residual  do
“Noise” que, de certa forma, invocava o mundo sem o incorporar.
Estes  conceitos  influenciaram todo um conjunto  de  novas  abordagens  na  produção,
conceptualização e abertura a novos modelos de produção na música e na autonomia do
media som. 
Abre-se um novo conjunto de possibilidades  e  abordagens onde se exploram novos
modelos metodológicos de organização do som como meio autónomo.
 
Tecnologia: tempo acusmático e a essência da desmaterialização.
 
Nos anos 30,  o  aparecimento  do gravador  de  fita  magnética  ou  tape  recorder vem
influenciar  uma  nova  abordagem  de  como  organizamos  elementos  sonoros  ou
composição, escrita e difusão.
Podemos centrar esta evolução tanto tecnológica como conceptual no desenvolvimento
da  música  concreta  de  Pierre  Schaeffer  que  fundou  o  grupo:  Club  d  'Essai  de  la
Radiodiffusion-Télévision Française fundado em 1942.
Este grupo centrava a sua actividade numa nova possibilidade tecnológica que sucedera
ao  fonógrafo.  O  gravador  de  fita  magnética  revolucionou  a  forma  de  conceber,
organizar  sons  ou  objectos  sonoros,  concretos,  repensando  o  que  é  a  composição
musical e seu material central. Entenda-se por objecto sonoros, “sound object refers to
every sound phenomenon and event perceived as a whole, a coherent entity, and heard
by means of reduced listening, which targets it for itself, independently of its origin or
its meaning”. (Chion, 2009: 32 e ss.)
O  gravador  abria  a  possibilidade  de  se  trabalhar  com  corpos  sonoros  fora  dos
instrumentos tradicionais, efectuando variações de pitch, velocidade e recombinações de
material gravado do mundo e os seus precedentes. Potencia com esta metodologia de
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colagem e montagem uma nova abordagem metodológica do tempo e do material como
fonte concreta. Esta prática necessitava de um novo tipo de abordagem de escuta, que se
veio a denominar de escuta reduzida. “Reduced listening is the listening attitude which
consists in listening to the sound for its own sake, as a sound object, by removing its
real  or  supposed source  and the  meaning it  may convey”  (Chion,  2009:  30  e  ss.).
Possibilita,  deste  modo,  que  o  media  som  se  autonomizasse  enquanto  elemento
fenomenológico, sendo encarado nas suas particularidades materiais dissociadas da sua
origem ou significado, 

(which treats  sound as an intermediary allowing us to pursue
other objects) and turns it back on to the sound itself. In reduced
listening,  our  listening  intention  targets  the  event  which  the
sound object  is  in  itself  (and  not  to  which  it  refers)  and  the
values which it carries in itself (and not the ones it suggests).
(Chion, 2009: 33 e ss.) 

               Afigura-se uma perspectiva em que temos um elemento que é passado por uma
conversão  ou  transformação,  do  real  para  o  analógico.  Da  realidade  como
fenomenologia  para  um sistema de conversão,  organização  e  transformação  por  via
tecnológica. Do fragmentário como representação de uma intenção de recombinação da
realidade com elementos, objectos sonoros autónomos, dissociados da sua origem ou
significância,  o  que  nos  levanta  o  problema  da  abstração  ou  dimensão  concreta  da
música e sua distinção da música, assente numa visão mais convencional. 

When in 1948 Pierre Schaeffer gave the name Concrète to the
music he invented, he wanted to emphasise that this new music
came from concrete sound material, sound heard for the purpose
of  trying  to  abstract  musical  values  from it.  And  this  is  the
opposite  of  classical  music,  which  starts  from  an  abstract
concept and notation and leads to a concrete performance...react
against the “excess of abstraction” of the period, but he did not
shy away from “reclaiming” the musical abstract. A reclaiming
which, for him, had necessarily to pass through a return to the
concrete. (Chion, 2009: 37 e ss.)

Gostaria de introduzir um conceito da mecânica quântica que servirá como abstração
para  fundamentar  esta  abordagem  que,  partindo  do  fragmentário,  explora  uma
representação do todo. O State space  (Hooker et al., 2011: 108) entende-se como um
espaço de abstracção matemática, onde cada espaço ou ponta representa um estado do
sistema de onde podemos retirar  um instante  para caracterizar  as variabilidades  que
consideramos essenciais para a designação completa do sistema. E do seu estado.
Desta forma, o processo de organização dos elementos sonoros ou objectos nas obras da
música  concreta  propõe  uma  construção  do  fragmentário  como  representação  de
sistema, onde conversões e organizaçõs de elementos no tempo interagem com base na
percepção,  análise  das  particularidades  desse  sistema.  Efectua  uma  aproximação  e
cruzamento aos conceitos de objecto e estrutura na música concreta, 
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The fundamental Object/Structure relationship is the basis of our
perceptual  activity;  it  expresses the reciprocal  relationships of
definition between our perception of objects and structures. We
could therefore say:  Every object is perceived as an object only
in a context, a structure, which includes it. (Chion, 2009: 58 e
ss.)

Proponho  que  se  compreenda  tempo  da  composição  ou  da  organização  sonora  ou
montagem como um State space, de possibilidades dinâmicas, entre objecto, decisão e
organização (Bishop, cit. por Hooker et al.2011: 108), tendo em consideração conceitos
presentes na música concreta, que se relacionam, de forma directa, com o conceito de
state space, enunciado por Hooker, “If we examine this object, we can describe it as an
original  structure  of  constituent  objects.  These  constituent  objects  can  in  turn  be
identified as parts of this structure and described by the structure that they themselves
are part of and so on” (Chion, 2009: 58 e ss.)
Observamos  nesta  abstracção  como  metodologia  uma  análise  sobre  elementos
dinâmicos numa perspectiva sobre o mundo na escala humana ou atómica,  tentando
organizar elementos,  leituras e combinações e sabendo à partida que essa visão será
simplesmente  um  fragmento  do  mundo,  realidade,  manifestação  ou  organização
temporal. Uma visão transitória e recombinatória.
Em 1948, Pierre Schaeffer emitiu na rádio francesa  études de bruits um conjunto de
composições inteiramente compostas de registos gravados. Sons de comboios, assobios,
barcos nos canais  e alguns elementos  de percussão e piano,  entre  outros elementos.
Estas composições tiveram um papel fundamental para a diluição entre a música e as
outras possibilidades e práticas artísticas.
As  composições  e  a  metodologia  da  música  concreta  permitiram  aos  compositores
ultrapassar a notação musical,  instrumental e performativa num só passo. Abriram a
possibilidade  do  som ser  encarado  como  um media  autónomo:  «the  entire  field  of
sound», nas palavras de John Cage (cit. por Cox & Warner, 2004: 5).
Fazendo convergir a distinção entre música e não música numa discussão irrelevante,
Schaeffer  contribuiu  de  forma  fundamental  para  o  desenvolvimento  de  ideias  e
conceitos que expandiram o universo sonoro.  Traité des Objets Musicaux (1966) lida
exclusivamente  com a  materialidade  dos  objectos  sonoros.  Na  construção  dos  seus
argumentos, o autor toma em consideração a obra de Husserl e a fenomenologia como
base geral. A própria noção de objecto sonoro (conexão com o mundo físico) é oposta à
de objectos  idealizados como uma construção de categorias abstractas, som, “Noise”,
códigos, quando considerada independente da sua realização concreta.
Foram vários os compositores que frequentaram o estúdio de Schaeffer, como Pierre
Henry, Stockhausen, Boulez, Parmegiani ou Luc Ferrari. Ferrari tivera já contacto com
Edgar  Varèse  e  desenvolvera  uma  estética  própria,  divergente  da  pretendida  por
Schaeffer.  Podemos contactar com essas diferenças,  em composições como  Musique
Promenade  (1969)  ou  Presque Rien  No.2  (1977)  onde o autor  utiliza  gravações  de
ambientes e paisagens sonoras integrais. 
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A  Música Acusmática  (Chion, 2009: 18 e ss.)  surge como uma problematização no
interior da música concreta onde o problema do espaço é introduzido. Um dos conceitos
relevantes para o desenvolvimento do som enquanto media som ou “Noise” acusmático
é o som que escutamos sem que percebamos a sua fonte de origem. “Acousmatic: a rare
word, derived from the Greek, and defined in the dictionary as: adjective, indicating a
noise which is heard without the causes from which it originates being seen.” Chion,
(2009:  11  e  ss.).  Este  tipo  de  emissão  e  escuta  relaciona-se  com um novo tipo  de
tecnologias como a rádio, o fonógrafo, telefones,  tape recorders e outras tecnologias
que  vieram potenciar  e  problematizar  uma  nova  forma  de  escuta  e  suporte  para  o
compositor intervir na construção de situações acusmáticas, onde se centrava a atenção
no ouvido e na subtracção da imagem do seu contexto.
Como nos menciona Michel Chion (2009: 11)

The acousmatic situation changes the way we hear. By isolating
the sound from the “audiovisual complex” to which it initially
belonged, it creates favourable conditions for reduced listening
which  concentrates  on  the  sound  for  its  own sake,  as  sound
object,  independently  of  its  causes  or  its  meaning  (although
reduced listening can also take place, but with greater difficulty,
in a direct listening situation).

A situação acusmática transforma a forma como ouvimos. Isolando o som da sua fonte
audiovisual complexa, relaciona-se com o conceito de escuta reduzida, já mencionado
anteriormente.  Constrói  uma  condição  onde  o  receptor  se  concentra  numa  escuta
direccionada do objecto sonoro. Desta forma, a emergência do som é encarada como
media  autónomo,  distanciado  do  seu  significado  ou  origem,  gerando  novas
interpretações.
Esta  prática  vem desenvolver  um novo  conjunto  de  formas  de  apresentar  as  obras
acusmáticas,  organizadas  para  orquestras  de  altifalantes,  ao  criar  estratégias  para  a
apresentação  de  algumas  obras  instalativas,  na  prática  das  artes  sonoras  na
contemporaneidade,  que  exploram  novas  possibilidades  de  projecção  sonora.
Consideremos como exemplo as obras de Berbhard Leitner, “Wedge space” de 1972.
Estas  novas  abordagens  encaram  o  som  como  um  media  autónomo,  influenciando
compositores  como  John  Cage,  Edgar  Varése,  Stockhausen,  Xenakis  entre  muitos
outros, que se dedicaram à exploração de sons “Noise” aperiódicos. 
Outro elemento importante que efectua uma relação directa com o conceito do “Glitch”
pode-se encontrar nos escritos sobre música concreta de Michel Chion, uma referência
ao processo de erro como construção na música concreta, relacionada com o conceito de
closed  groove  (Chion:2009:  13).  Entenda-se  por  closed  groove a  experiência  da
interrupção,  corte  e  repetição.  Este  método  consistia  em  fechar  um  fragmento  de
gravação nele próprio, com a introdução de riscos sobre a superfície dos discos tendo
em consideração as experiências com o fonógrafo. Estes riscos efectuavam um loop.  
Como (Chion: 2009: 13) menciona,  As is done accidentally...This creating a periodic
phenomenon taken either by chance or deliberately, forms a sound continuum and able
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to  repeated  “indefinitely“.  Estes  conceitos  de estética  do erro,  disfunção,  nos media
foram conceptualizados por Caleb (Caleb 2009:61).

Noise is filled with “complexity and unpredictability” and is a
particularly  desirable  area  for  the  experimental  musician
interested in new sounds and possibilities for performance. The
sounds of noise are vast and varied; it is just as likely to produce
deafening rupture, chaotic static, and screaming feedback as it is
to generate extremely quiet sounds, subtle clicks and snaps, and
vinyl crackle and pop.

              Estas  práticas  foram  fundamentais  para  todo  um  novo  conjunto  de
manifestações que em emergência denominamos novos media, onde integramos as artes
sonoras e as suas mais variadas manifestações, performativas, aurais ou instalativas. O
artista Milan Knizak desenvolveu processos extremos do método closed groove nas suas
performances  de  1965,  denominadas  de  Broken  Music. Nestas  performances,  as
superfícies dos discos eram manipuladas por processos de destruição geradores de loops
e falhas, como se de uma superfície cartográfica se tratasse, como se de uma ansiedade
auto-referencial  de  revelação  do  media,  superfície  e  materialidade  onde  o  som  se
inscreve.  Como Edgard Varèse (2008: 3) mencionou 1917: “I dream of instruments
obedient  to  my thought and which with their  contribution of  a whole new world of
unsuspected sounds, will lend themselves to the exigencies of my inner rhythm”. Varèse
utilizava  metáforas  para  a  sua  visão  musical,  relações  sobre  química,  astronomia,
cartografia e geografia. Edgard Varèse redefine a música como uma “organização de
sons”, no entendimento do som enquanto matéria.  E é uma figura influenciadora de
muitas das práticas contemporâneas.
Nos anos 50, Varèse compôs duas obras emblemáticas, tape music Deserts (1950-54) e
Poème Electronique (1950-58),  realizadas  no estúdio  de Pierre  Schaeffar  em Paris,
tendo esta última sido difundida em 350 colunas de áudio em 3 faixas separadas no
Phillips Pavilion, integrado na feira internacional de Bruxelas em 1958. Esta obra foi
construída em colaboração com Le Corbusier e Xenakis. (Cox e Warner, 2004: 17).
O modelo de conceptualização da música e as tecnologias envolvidas vêm fundamentar
um novo conjunto de abordagens, em termos de espacialização sonora e instalações.
Foram fundamentais para o surgimento das artes sonoras enquanto prática artística que
se pode situar em 1982 apresentada por William Hellermann com o projecto Sound Art
Foundation como menciona Lischt (Lischt, 2007:11). Primeiramente reflectia interesses
centrados  na  música  experimental  ou  nova  música.  Depois  também  apresentou
esculturas  sonoras  no  Sculpture  Center em  1983.  Actualmente  existem  diferentes
perspectivas do entendimento do som enquanto media. Podemos clarificar o campo de
intervenção nas artes sonoras partindo de três princípios como menciona Lischt (2007:
17).

1. An installed sound environment that is defined by the space
(and/or acoustic space) Rather than time and can be exhibited as
a visual work would be.
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2. A visual artwork that has a sound-producing function, such as
sound sculpture.
3.  Sound  by visual  artists  that  serves  as  an  extension  of  the
artist`s particular aesthetic, generally expressed in other media.

A problematização conceptual inerente à expressão “artes sonoras” e a autonomia do
media inicia-se com Max Neuhaus, Annea Lokwood e Christian Marclay. Dois autores
com formação na área musical e Marclay em artes visuais, que esbateram as fronteiras
entre música e artes plásticas e novos media. (Lischt, 2007:11).
É  Marclay  o  mais  relevante  para  o  entendimento  do  “Glitch”  pela  sua  prática  de
exploração  com  vinil,  cortando,  alterando  e  manipulando  a  superfície  e  as  suas
combinações numa reciclagem de erros, disfunções e colagens no acto performativo ou
instalativo.
Assim, Lockwood (cit. por Lischt, 2007), por exemplo,  aplica o conceito

to  pieces  I  make  using  electroacoustic  resources,  and  which
intended to be presented in galleries, museums, other places in
which sound is, increasingly, conceived of a medium per se, like
video, laser, but not performance. I am currently working on a
large audio installation, A Sound Map of the Danub, Which I
think of as Sound Art.

O impacto  das  tecnologias  digitais  ou  analógicas  para  o  media  enquanto  som gera
influências  na cultura  popular  e  na música  assistida  por  computador,  passando pela
performance e conceitos de interactividade, onde a cultura do DJ também se insere com
o conceito de remix ou fragmento sonoro relacionando-se com o Pós-modernismo. Com
essa cultura de recombinações fragmentárias e interculturais, gera mudanças que viriam
a desencadear  as  artes  sonoras  puras  onde integramos  som sem recurso  a  imagem,
instalações audiovisuais, ambientes sonoros,  software, projectos com base na internet,
obras interactivas para multiusuários e também network projects ou instalações, acções
ou performance que envolvem espaços públicos, disfunção ou mecanismos nómadas:
Nomadic devices.
 
Reformulação da ordem: Violência, Fragmento e Instantaneidade
 
Durante os anos 60, o movimento Fluxus tinha na sua génese uma abordagem de tensão,
violência e instantaneidade onde acções, Happenings acentuavam uma estética baseada
em transitoriedade.  Muitas das acções passavam por queimar,  cortar,  destruir,  riscar,
desmantelar numa procura de autenticidade. Força, violência vs. acção como fenómeno
de  transformação  e  recriação  mostravam-se  pólos  de  reflexão  que  relacionavam
sociedade, tecnologia, misticismo e política.  Estas práticas tinham como influência o
movimento Futurista e Dada, situados no início do séc. XX, de onde provêm algumas
destas metodologias de colagem, montagem e destruição, 

The Futurist art movement was important for the development
of the noise aesthetic, Noise art music can feature distortion, as
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was  the  Dada  art  movement  (a  prime  example  being  the
Antisymphony of Jefym Golyscheff performed by Hannah Höch
in  Berlin  on  April  30th,  1919  with  kitchen  utensils)  ”
(Nechvatal, 2009: 42) .

Outro momento importante foi apresentado pelo mais significativo nome associado ao
movimento  Dadaista  Marcel  Duchamp  com  a  sua  performance  de  1916,  (À  bruit
secret), 

An early Dada-related work from 1916 by Marcel Duchamp also
worked with noise, but in an almost silent way. His ready-made,
With Hidden Noise (À bruit secret), was a collaborative exercise
that created a noise instrument that Duchamp accomplished with
Walter Arensberg.  (Nechvatal, 2009: 41).

A utilização destes métodos foi fundamental  para o movimento Fluxus ficando bem
documentada no seu reportório. Podemos encontrar referências na obra de Philip Corner
Quiet  work of  destruction (1962),  onde um piano é  desmantelado  lentamente.  Uma
versão mais extrema é a de George Maciunas,  the piano piece no:13 para Nam June
Paik, também conhecida como Carpenter´s Piano Piece (1962). Esta obra consistia em
pregar pregos no piano e bater com um martelo até à sua destruição. E neste processo ir
gerando ressonâncias que eram o conteúdo da obra e do processo de destruição. “Noise
appears, reveals itself inside the space where the hand touches a string, where the mind
imagines how something will sound. As the antithesis to composition, Noise forces a
musical logic to rethink its own boundaries. ”  (LaBelle, 2000: 168) Várias obras de
Nam June Paik regem-se pelos mesmos princípios:  One for Violin de (1962) onde o
performer eleva o violino sobre a sua cabeça de forma lenta e, rapidamente, depois de
um processo de espera, o destrói sobre a mesa.
Um momento importante para a teorização e fundamentação destas práticas inerentes ao
movimento artístico Fluxus situa-se em Londres (1966) com o Dias (Destruction in Art
Symposium), organizado por Gustav Metzger que, a meu ver, continua a ser um dos
principais teóricos do tema. Este foi um importante momento onde artistas oriundos dos
três continentes apresentaram as suas performances.  Este simpósio cobria o tema da
destruição na arte. “Destruction of material, destruction causes by nature, destruction
of the diachronic, narrative aspect of language, and psychological and physical attacks
on the body ” (Kelly, 2009:138).
Os eventos apresentados e as obras eram para ser destruídas com múltiplas formas de
violência. Constroem uma base para outras abordagens mais centradas na instabilidade e
transitoriedade  das  acções,  objectos  e  reflexão  sobre  tecnologia,  controlo  e
instantaneidade.  No espaço contemporâneo, temos muitos autores com métodos mais
sofisticados  de  trabalhar  data e  som  na  sua  dimensão  atómica  por  utilização  da
tecnologia  e  métodos  de  destruição  ou  transformação.  Mas  que  mantêm  um
questionamento sobre o papel da tecnologia, numa procura de rupturas ou emergências
de singularidade na máquina e no processo de saída do seu processo funcional, como:
Ulf  Langheinrich,  Ryoichi  Kurokawa,  Yasunao  Tone,  Nicolas  Bernier,  Christian
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Bouchard,  Oval,  Nicolas Collins,  Otomo Yoshihide,  Ryoji  Ikeda,  Christian Marclay,
Kim Cascone, Merzbow, KK Null, Keiji Haino, Milan Knížák entre outros.
Podendo estas  práticas  passar  pela  utilização de algoritmos,  alteração de código em
HEX editors e  circuitbending. O que me parece importante relacionar é a abertura à
imprevisibilidade  como  processo  e  à  cultura  do  digital  como  fenómeno  assente  na
regularidade  absoluta,  um  espaço  de  experimentação  e  improviso  num  tempo  de
confluência: o state space.
 
Conclusão:
Desmantelando  a  internet  e  desdobrando  a  realidade,  temos  todo  um  conjunto  de
manifestações associadas ao termo “Glitch”, sobre um novo tipo que se denomina de
New Aesthetics relacionando-se com a condição Pós-digital. Alberga todo um conjunto
de manifestações conceptuais e práticas artísticas onde a tecnologia é encarada na sua
possibilidade  extra-funcional  ou  errática.  Assume  uma  posição  no discurso  artístico
contemporâneo com base nas tecnologias da informação, digitais e as possibilidades em
transitar  entre  o  real  e  o  virtual.  E  múltiplas  contaminações  não  lineares  de
entendimento da história e da construção do conhecimento. 
Parece-me importante reflectir nestas práticas de confluência onde o som e a imagem
enquanto media são revelados na sua essência, código ou origem. Na manipulação da
sua  interioridade.  Procurando  a  sua  génese  histórica.  Reflectindo  num conjunto  de
evoluções,  paradigmas  e  novas  direcções  para  o  media  e  a  sua  fundamentação.
Compilando  um  conjunto  de  referentes  históricos  que  geraram  rupturas,  podendo
potenciar  a  abertura  a  novos  paradigmas  de  entendimento  do  som,  enquanto  media
exposto aos novos conceitos emergentes de diferentes campos do conhecimento.
 
Notas finais:
(1) Journal of Atmospheric Sciences, Vol.20 : 130—141.
(2) Henri Poincaré, "Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique.
Divergence des  séries  de  M. Lindstedt"  (Acta  Mathematica,  13 [1890],  pp.  1–270);
considerado um precursor da moderna Teoria do Caos.  
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Entrevista com o artista Patrick McCarthy representante do grupo Roth Mobot

Como complemento para se aprofundar com um exemplo concreto a prática do
circuit  bendig, apresento uma entrevista que efetuei a Patrick McCarthy em, (10-05-
2014)  que  servira  para  explorar  um  conjunto  de  preocupações  presentes  nesta
metodologia  e  técnica  experimental  de  produção  de  instrumentos,  performance  e
composição. 

Hugo Paquete:  What  is  for  you  the  importance  of  the  circuit  bending and reverse
engineering in the contemporary art base in indeterminacy?

Patrick McCarthy: In art there are two very vast and different approaches; replication
and  exploration.  The  former  deals  with  accurately  mimicking  and  reproducing  an
image,  the  latter  deals  with a  more  happenstance  approach.  Usually the  replication
approach the artist’s medium is controlled, disciplined, and “shaped” into the desired
object. Whereas in the exploration approach the medium itself is often the subject. One
deals more with a finished  product, and the other is more concerned with  process. In
music  these  two  generalized  approaches  could  be  represented  by  composition  and
improvisational  jazz.  Circuit  Bending  inherently  exploits  the  explorative,
improvisational,  approach to  music.  In  that  the  artist  can’t  always  anticipate  how a
newly bent  device  will  behave,  let  alone what  it  will  deliver  sonically,  the artist  is
moved from a position of composer/song-replicator to a role of explorer/discoverer. In a
way, Circuit Bending is like a sonic Rorschach experience for the artist. Rather than
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pursuing a preset goal, the artist is presented with a plethora of possibilities and it is
now the artist’s role to peruse these possibilities and make “recombinant” decisions as
to what sounds to use, how to use them, and what sounds to discard; resulting in a more
genuine,spontaneous,“sculptural”creation.

HP:  Exploration in technology transformation base in the circuit bending practices is
for you an achievement to manifest some form of metaphysics in the mechanical or
digital  domain?  Involving  technology,  error,  singularity  and  sonic  materiality.

PM:  There is a deep empowerment that comes with Circuit  Bending -- on multiple
levels:

1. Technically: The sheer act of creating a unique electronic device. Most people 
are technophobic when it comes to tinkering with electronics. Yet, they have no 
qualms about opening up a common battery-powered toy and noodling around 
with its electronic guts.

2. Musically: Circuit Bent devices allow anyone to instantaneously express 
themselves sonically. Most of our students feel that they “aren’t talented” 
enough to play music, or that they are “too old” to learn to play music. And yet, 
over and over again we see these very same students quickly bloom into 
competent musicians. The unassuming nature of the bent devices allows them to 
more immediately express themselves sonically without having to contemplate 
or worry about “musical accuracy.”

3. Socially: There is a well established global Circuit Bending Community. With 
the Internet this community has created a genre of music of their own, including 
workshops, performances, recording labels, festivals, contests, blogs, and 
symposia. The well established, rather organized, international musical 
community surrounding Circuit Bending has successfully turned its back on a 
consumer-based music industry and have created a more educational, inclusive, 
approach to socialization as well as music.

4. Existentially: Circuit Bending isn’t a “skill,” it’s an “approach,” an “attitude.”
When one fully envelopes the Circuit Bending mentality one realizes that the
techniques of “noodling around in the pre-existing data set” can be applied to
much  more  than  just  toys.  One realizes  that  they  can  bend,  or  hack,  a  job
interview, an argument, a food recipe, the way one crosses the street, etc. etc.
Ultimately,  one realizes that they can “bend” reality itself  (from a Quantum
Mechanical point of view this is not in the least bit absurd). In the end the real
circuit that is being hacked is the one residing in one’s skull.

HP: The concepts of reversing function it’s for you an approximation between scientific
thinking and artistic methodology? 
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PM: Both. Circuit Bending is an environment where science and art intersect. One 
could break the activity of Circuit Bending into seven steps of artistic innovation -- 
which are very closely related  to the classic process known as the Scientific Method:

1. Observation: Opening the device and noting what’s in there.
2. Brainstorming: Tinkering with the device’s circuitry to look for exploitable 

oddities.
3. Prototyping: Adding clip leads and introducing new components into the device.
4. Experimenting: Now that the device has been physically manipulated, it’s time 

to play with it musically. Is it an instrument? Can it be controlled in a somewhat 
predictable manner? Is it musically interesting?

5. Modification: Going back and tweaking the device based upon the results and 
data gained from the experimentation stage.

6. Iteration: Repeating steps 1 - 5.
7. Launch: The device is finished. It’s time to publish, perform, report, sell, record,

show a friend, etc.

HP:  What  new  paradigms  we  generate  when  we  explore,  mechanical  and  digital
transformation and the erratic behaviours over the technology as tools for perfection
functionality?

PM:  One  of  the  greatest  paradigms  that  Circuit  Bending  clearly  illustrates  is  the
concept of “constructive failure.” Once one has their head wrapped around the concept
that the only real “failure” in art (and life, for that matter) is to “not try,” one realizes
that the world truly is their oyster -- sure, pearls can be simply found at one’s feet (not
often) but it can rain pearls if one simply looks for them; and sometimes that’ all that it
takes  --  just  looking,  exploring,  trying,  and  not  getting  down on yourself  when  it
doesn’t turn out the way you thought it would. Circuit Bending develops a keen eye/ear
for the unexpected. That’s a skill/attitude that can be applied to all walks of life.
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