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resumo Esta investigação abordou a performance de obras para percussão 
compostas para instrumentos e fontes sonoras incomuns. Através da 
discussão sobre a noção de instrumentos "encontrados" e e o conceito 
de instrumentalidade, esta pesquisa procurou identificar características 
da natureza epistémica deste tipo de repertório. Para este propósito, 
utilizou-se uma abordagem multi-métodos de investigação artística, 
como a pesquisa em estúdio e seus procedimentos inerentes, 
conduzidos pela prática do investigador, bem como a realização de 
entrevistas com performers e compositores especialistas, e a realização 
de três estudos de caso sobre as obras Import/Export: Percussion Suite 
for Global Junk (2008) de Gabriel Prokofiev; Wreck (2012) de Jon Rose; 
e Memórias Líquidas para waterphone e live loops (2014), de minha 
autoria. As conclusões desta investigação demonstraram que a 
performance de obras compostas para instrumentos e fontes sonoras 
incomuns envolve um percurso de performance singular, em função de 
exigências e competências específicas que são intrínsecas a este tipo 
de repertório, e que foram identificadas nesta pesquisa.



keywords performance, percussion, instrumentality, found instruments, sound 
sources. 

abstract This research focused on the performance of percussion works 
composed for unusual instruments and sound sources. Through a 
discussion on the notion of "found" instruments and the concept of 
instrumentality, this research sought to identify characteristics of the 
epistemic nature in this type of repertoire. A multi-method approach of 
artistic research was adopted, including methods such as studio 
research and its inherent procedures, led by the researcher's practice, 
as well as interviews with performers and composers, and three case 
studies on the works Import / Export: Percussion Suite for Global Junk 
(2008) by Gabriel Prokofiev; Wreck (2012) by Jon Rose; and Liquid 
memories for waterphone and live loops (2014), of my own. This 
investigation concluded that the performance of works for instruments 
and unusual sound sources involves a unique performance path, due to 
the specific requirements and competences that are intrinsic to this type 
of repertoire, which were identified in this research.
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0. INTRODUÇÃO  
In fact, the acceptance of almost any sound-producing object by percussionists has 
significantly expanded our view of just what, in fact, constitutes a musical instrument. 
Automobile brake drums, ratchets, and thunder sheets in various scales and intonations 
represent typical examples. Not only such instruments do increase the size of percussion 
ensembles, but varieties of the same instrument make many subtleties and nuances of 
sound possible. For example, listing all the varieties of wind chimes is difficult, not only 
because they are made of glass, metal, wood and so on, but also because their tunings 
and performance techniques compound these possibilities. (Cope, 1997, p. 129) 
A família dos instrumentos de percussão é um mundo vastíssimo de sons: para além da 

quantidade de instrumentos, há também uma extensa variedade de técnicas para produzir som 
nos mesmos, que, combinadas, proporcionam um grande número de possibilidades sonoras a 
este grupo instrumental. Se considerarmos que um dado instrumento pode ser encontrado em 
diferentes versões, com materiais diversos (por exemplo, um tambor, com a membrana em nylon 
ou pele animal, corpo em madeira ou acrílico, entre outros), e ser executado através de uma 
numerosa variedade disponível de baquetas, mallets , arcos e outros implementos imprescindíveis 1

na execução da grande maioria dos instrumentos de percussão, aí teremos um número colossal 
de combinações instrumentais e sonoridades. 

Além disso, a música criada no início do século XX introduziu ainda uma grande 
quantidade de objetos e materiais vulgares que, através da experimentação e criatividade de 
compositores e performers, foram — e continuam a ser — empregados em obras musicais pelas 
suas potencialidades sonoras. Através da imaginação e criatividade de compositores como Luigi 
Russolo, Erick Satie, Edgar Varése, John Cage, Harry Partch, Lou Harrison, Henry Cowell, entre 
outros, diferentes objetos e materiais vulgares foram usados para produzir sonoridades singulares 
e, assim, invadindo as salas de concerto. O pioneirismo e inventividade destes compositores 
influenciaram o pensamento de outros desde então de forma que, no repertório contemporâneo, é 
cada vez mais comum os percussionistas utilizarem “coisas” para fazer música. 

Alguns exemplos de obras que utilizam instrumentos e fontes sonoras incomuns são 1+1 
(1968) de Philip Glass (n. 1937), para solo performer e uma mesa amplificada; Water Concerto for 
Water Percussion and Orchestra (1998) de Tan Dun (n. 1957), um concerto para percussão 
aquática e orquestra; Light Music (2004), obra audiovisual do compositor e realizador belga 
Thierry De Mey (n. 1956) em que a luz é o “instrumento” protagonista; Import Export: Percussion 
Suite for Global Junk (2008) de Gabriel Prokofiev (n. 1975), composta para um conjunto de 
objetos-sucata como bidão metálico, palete de madeira, sacos plásticos e garrafas; Wreck (2012) 
de Jon Rose (n. 1951), uma obra multimédia que usa a carcaça de um carro acidentado como 
instrumento musical principal, além de eletrónica e vídeo; The Anvil Chorus (1991), um solo para 

 “Baquetas cujas as pontas são geralmente esféricas, cobertas por material que suaviza o contacto com o instrumento 1

(feltro, lã, pele, etc. ). Também conhecidas como ‘baqueta de teclado’”(Frungillo, 2002, p. 200).
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multi-percussão do compositor norte-americano David Lang (n. 1957), que emprega uma 
variedade de objetos metálicos ressonantes e não-ressonantes. 

Assim, objetos vulgares — como latas, canos metálicos, blocos de metal ou madeira, 
discos ou travões de freio de automóveis, molas, recipientes com água, plantas e troncos de 
árvores, entre muitos outros — tornam-se “instrumentos” cada vez mais frequentes no já vasto 
arsenal dos percussionistas contemporâneos. Chamo a atenção para o facto que as aspas no 
termo “instrumento” não são usadas por acaso: há uma inerente dualidade no uso desta palavra 
para se referir a estes materiais que, embora possam não ser considerados instrumentos musicais 
genuínos, são utilizados como tal, abandonando suas funções ordinárias e transformando-se em 
função do contexto em que são utilizados. Não existe um nome específico para se referir a estes 
objetos que se tornaram instrumentos ou fontes sonoras, de modo que expressões como “found 
objects” (Mellers, 1992, p. 446; Cage in Kostelanetz, 2003, p. 73), “sounding objects” (Glennie, 
2015, s/p), “junk or noise percussion” (Schick, 2006, p. 290), “natural instruments” (Alperson 2008, 
p. 38), entre outras, são usadas de forma intercambiável e sem distinção clara. A inclusão destes 
objetos e materiais à família dos instrumentos de percussão não apenas expande este naipe a 
uma infinidade de possibilidades sonoras como também incita a reflexão e o questionamento do 
próprio conceito de instrumento de percussão na atualidade, uma vez que tudo poderá ser 
potencialmente percussivo (Cope, 1997).  

Em uma perspectiva organológica, não há um consenso sobre como classificar ou 
chamar estes instrumentos, ou mesmo se podem ser considerados verdadeiros instrumentos, já 
que, de forma geral, são objetos vulgares que foram adaptados para uso musical, conforme 
mencionei há pouco. Uma vez que os mesmos não são originalmente instrumentos musicais — ou 
seja, objetos construídos com o propósito de produzir som — mas sim, objetos do quotidiano, 
poderá parecer impreciso referi-los como instrumentos musicais. Assim, as expressões 
empregadas nesta investigação não devem ser compreendidas como definições intransponíveis, 
mas sim como aquelas que foram escolhidas por serem mais ou menos adequadas para os 
objetivos do trabalho. 

Assim, designo de fontes sonoras incomuns todo e qualquer material ou objeto que seja 
usado com a finalidade de produzir som em um contexto musical, e que não seja, originalmente, 
um instrumento musical. Um exemplo nesse sentido seriam os objetos encontrados (found 
objects), expressão empregada por compositores como John Cage e Lou Harrison, que se refere 
ao uso de objetos vulgares nas instrumentações de algumas de suas composições. Já por 
instrumentos incomuns compreendo aqueles instrumentos musicais pouco difundidos ou até 
mesmo desconhecidos para grande maioria do público, como é o caso do waterphone, por 
exemplo, um instrumento artesanal que usa as propriedades da água para compor seu timbre 
característico. Merece atenção o facto de que tanto as fontes sonoras quanto os instrumentos 
incomuns partilham uma característica geral: ambos se apresentam através de rupturas com 
tradições ou práticas musicais estabelecidas e não são, usualmente compreendidos como 
verdadeiros instrumentos musicais. Nesta perspectiva, instrumentos e fontes sonoras incomuns 
surgem como entidades alóctones de características singulares, e isto parece exercer influência 
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na forma como o performer se relaciona com estes instrumentos e seu repertório, bem como em 
outros aspectos da performance musical, como veremos no decorrer deste trabalho. 

O estímulo para a realização desta investigação é decorrente das minhas experiências 
como performer, improvisador, compositor e investigador na área da percussão. As ideias iniciais 
do projeto de investigação começaram a ser esboçadas em Dezembro de 2012, logo após a 
conclusão de minha investigação de mestrado (Bittencourt, 2012), em que investiguei a utilização 
da água como fonte sonora percussiva, a partir da performance da obra Water Music (2004), de 
Tan Dun (n. 1957), como estudo de caso. Neste trabalho, pretendo sustentar a hipótese que a 
performance de instrumentos/fontes sonoras incomuns segue um caminho distinto em 
comparação com a performance de instrumentos de percussão standard. Em outras palavras, 
instrumentos e fontes sonoras incomuns e de seu repertório necessitam de uma abordagem 
distinta, em função de suas características específicas e de sua natureza epistémica singular. 
Estas proposições, bem como as questões de investigação, foram delineadas com base na minha 
própria prática artística em conjunto com reflexões sobre o conceito de instrumentalidade e a 
complexidade epistémica na performance musical, bem como sobre as competências e processos 
envolvidos na chamada música experimental, campo ao qual instrumentos e fontes sonoras 
incomuns estão geralmente associados. Nos próximos sub-capítulos, pretendo discutir 
brevemente alguns tópicos relevantes sobre estes assuntos e apresentar as questões que 
motivaram a realização desta pesquisa.  

0.1. SOBRE INSTRUMENTALIDADE 

Alperson argumenta que, na visão do senso comum, instrumentos musicais são, 
basicamente, dispositivos usados pelos artistas para fazer música: “typically, we think of 
instruments as discrete, self-subsisting material objects, intentionally crafted for the purpose of 
making music by performing musicians” (Alperson, 2008, p. 38). Algumas outras noções de 
instrumento musical habitualmente aceites, como a de que instrumentos musicais são “sound 
producing devices”, proposta por Hornbostel (1933, p. 129) e Lysloff & Matson (1985, p. 217), já 
não mais parecem ser suficientes, ou mostram-se incompatíveis com alguns instrumentos e 
práticas musicais contemporâneas. De acordo com Hardjowirogo, há pelo menos duas razões 
para esta incompatibilidade: primeiro, porque os instrumentos musicais não são os únicos objetos 
usados para produzir som (telemóveis, iPods, gira-discos, rádios são apenas alguns exemplos de 
objetos que também produzem som, mas geralmente não são reconhecidos como instrumentos 
musicais); em segundo, instrumentos musicais são mais do que apenas dispositivos que 
produzem som — objetos vulgares como serrotes, conchas, bidões de petróleo, troncos de 
madeira ou tábuas de lavar roupas não possuem qualquer relação com música, mas são usados 
como instrumentos musicais com uma certa regularidade no contexto de algumas culturas em 
particular (Hardjowirogo, 2017, p. 11-12). Estes últimos exemplos sugerem que, ainda que um 
certo objeto não seja, originalmente, um instrumento musical, ele pode se tornar um por ser usado 
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como tal, e, sob esta óptica, a intenção do usuário para com um objeto é, seguramente, algo que 
desempenha um papel importante na compreensão dos instrumentos musicais (Alperson, 2008; 
Hardjowirogo, 2017; Cance, 2017). Isto posto, Hardjowirogo defende que existem objetos que 
podem ser mais “instrumentais” do que outros, e, nesta perspectiva, seria possível ordenar 
diferentes objetos de acordo com seu “grau de instrumentalidade” (Hardjowirogo, 2017, p. 11). 

A importância de prover uma discussão e reflexão aprofundada sobre a compreensão do 
que é um instrumento musical, bem como suas divergências ou convergências com os 
instrumentos e fontes sonoras incomuns, pode ser justificada pelo facto que  

It is hard to overestimate the importance of the idea of the musical instrument in our 
appreciation of music and our understanding of musical practice. We think of music as a 
performing art and, typically, we think of the performer as performing on a musical 
instrument. The notion of the musical instrument, as an object with sonic and musical 
possibilities and limitations and with its own history of development, shapes our 
understanding of the taxonomy and genres of music. (Alperson, 2008, p. 37) 
Para Alperson (2008), a compreensão dos instrumentos musicais tem grande importância 

para moldar nosso pensamento sobre a música, para os diferentes modos como a música é 
produzida e executada, e, sobretudo, desempenha um papel crucial na forma como apreciamos 
muitas das habilidades envolvidas no fazer musical. Assim, não seria possível investigar as 
competências e natureza epistêmica envolvida na performance de instrumentos e fontes sonoras 
incomuns sem, primeiramente, refletir sobre como estes instrumentos se aproximam ou se 
afastam das noções do que é um instrumento musical na atualidade. Alperson ainda acrescenta 
que “greater attention to the role of musical instruments in the performance of music also gives us 
a deeper insight into performances in the musical performance outside of the standard 
presentation situation” (2008, p. 48).  

Este trabalho pretende demonstrar que a performance de instrumentos e fontes sonoras 
incomuns também foge aos padrões de performance estandardizados, em diversos aspectos, e 
creio ser essencial ampliar a compreensão sobre estes instrumentos para decifrar que tipo de 
competências estão envolvidas na performance do seu repertório. 

0.2. SOBRE COMPLEXIDADE EPISTÉMICA NA 
PERFORMANCE MUSICAL 

De acordo com Assis, a performance de obras musicais tornou-se, principalmente a partir 
do século XX, uma complexa articulação de diferentes tipos de dados, informações e 
conhecimento (Assis, 2013). Essa articulação é realizada através dos seus diferentes materiais 
(instrumentos musicais, gravações, partitura e suas diferentes edições, esboços e manuscritos do 
compositor, discursos reflexivos sobre música, variados estilos de performance, entre outros) que, 

�4



por sua vez, acumulam conhecimento de forma sedimentada e tornam as obras musicais “highly 
elaborated, complex semiotic artefacts with intricate operational functions” (Assis, 2013, p. 155). 

Assis (2013), partindo do pressuposto de que performances musicais são como 
artefactos, argumenta que elas são feitas de um número variável (geralmente grande) de partes 
constitutivas que interagem de maneira não trivial. A quantidade de partes e os modos como estas 
partes interagem entre si (formas de organização e interação dos materiais) contribuem para 
informar qual é a natureza do artefacto, conferindo ao mesmo sua complexidade sistémica — uma 
expressão que Assis emprestou, a partir de abordagens de teorias da ciência  para a música 2

(Assis, 2013). Para o autor, alguns exemplos do seriam as partes constituintes de uma 
performance musical incluem: 

1. Materials generated by the composer (sketches, drafts, manuscripts, first prints, 
revisions of prints, etc.) 

2. Editions of a “piece” throughout time 
3. Recordings of works 
4. The reflective and conceptual (musicological, philosophical, analytical, etc.) apparatus 

around musical works (including thesis, articles, books, etc.) 
5. The organological diversity; that is, the musical instruments in use (for example, 

historical versus contemporary) 
6. The performative/aesthetic “orientation” of the performer (historically informed 

practice, “Romantic interpretation,” “new objectivity,” “modernising approach,” etc.) 
7. Arrangements of works 
8. The practitioner’s own body, which is biologically, technically, and culturally organized 

(Assis, 2013, p. 156) 
É importante ressaltar que, de acordo com Assis, estes seriam os “materiais” a partir da 

perspectiva do performer que lida com obras do passado — que, em sua opinião, pode também 
ser um passado muito recente (Assis, 2013). Algo que não fica claro é a que período ou época 
Assis se refere quando utiliza as expressões “obras do passado” ou ainda “passado muito 
recente”. Dadas as particularidades cronológicas da literatura de cada instrumento, o “passado” do 
repertório pianístico poderá não ser o mesmo “passado” do repertório para percussão, por 
exemplo. De modo similar, a noção de “passado recente” do percussionista poderá incidir sobre 
obras compostas no início do século XXI, enquanto a de um violinista poderá dizer respeito ao 
início do século XX — nesse caso, um hiato de cerca de 100 anos de diferença. Em suma, são 
expressões ambíguas que dão margem para diversas interpretações. 

Um outro nível da complexidade intrínseca à elaboração de um artefacto (em nosso caso, 
a performance de obras musicais) é a complexidade epistémica. Esta pode ser entendida como a 
riqueza do conhecimento que está presente no artefacto, seja o conhecimento que contribuiu para 
criá-lo, como também o conhecimento que é gerado a partir da sua criação (Dasgupta, 1997, in 
Assis, 2013). 

 Assis utiliza, a partir de áreas como a biologia molecular e ciência computacional, teorias desenvolvidas por Hans-Jörg 2

Rheinberger, Subrata Dasgupta e Ladislav Kovác.
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Any artefact is, therefore, surrounded by knowledge that is prior to its emergence and also 
by knowledge that appears only after the artefact was made. In addition to these ex-ante 
and ex-post moments, the specific moment of invention or design is itself a knowledge-
rich, cognitive process. Furthermore, artefacts themselves are also knowledge: a design 
embodies and encapsulates one or more operational principles, to start with. And, in the 
case of true invention, when the artifactual form is original in some significant sense, the 
operational principles it encodes constitute genuinely new knowledge. (Assis, 2013, p. 
154) 
Dasgupta argumenta que, tal como artefactos tecnológicos, “paintings, sculptures, novels, 

poems and plays, symphonies, fugues and ragas are all infused with epistemic complexity, 
especially in the intricate ways their creators summon the past and integrate it into their 
works” (Dasgupta, 1997, p. 137, in Assis, 2013, p. 154). A partir disto, é possível perceber que, no 
caso de performances musicais, todos os “materiais” mencionados anteriormente — ou, nas 
palavras de Assis, “epistemic things” (2013, p. 160) — não são suficientes para representar a obra 
enquanto performance: o conhecimento e criatividade do performer, para articular todas as coisas 
epistémicas, são essenciais para conceber sua performance, e também delineiam sua 
complexidade epistémica. 

Ao aproximar estas reflexões do assunto que é tema desta investigação, algumas 
questões que surgem são: quais são os materiais ou as “coisas” epistémicas envolvidas na 
elaboração da performance de obras compostas para diferentes instrumentos e diferentes 
épocas? Terá a instrumentação da obra e seu estilo composicional alguma influência em sua 
natureza sistêmica? Mais especificamente, será que a performance de obras compostas para 
instrumentos e fontes sonoras incomuns envolve os mesmos materiais e a mesma complexidade 
epistémica que a performance de obras compostas para instrumentos de percussão standard? 

Tal como sugeri anteriormente, o processo de elaboração da performance do repertório 
que emprega fontes sonoras e instrumentos incomuns parece seguir um caminho distinto, quando 
comparado à performance do repertório composto para os instrumentos de percussão standard. 
Algumas características que podem suportam essa hipótese são:

• Algumas obras compostas para instrumentos e fontes sonoras incomuns deixam ao 
critério do performer a escolha dos instrumentos que serão usados, fornecendo apenas 
instruções acerca das categorias sonoras pretendidas pelo compositor (por exemplo, metais, 
madeira, vidro, etc.). Outras obras podem até exigir novos instrumentos, imaginados pelos 
compositores, sendo para isto necessário o envolvimento do performer na pesquisa, 
experimentação e, por vezes, até na própria construção do instrumento, para obter os 
instrumentos solicitados na obra. 

• Por não serem instrumentos musicais standard, instrumentos e fontes sonoras 
incomuns requerem, frequentemente, técnicas de produção sonora específicas. Estas técnicas 
podem surgir a partir de adaptações de outras técnicas estabelecidas ou mesmo sem 
precedentes, através da experimentação e criatividade do performer. Em ambos os casos, isto 
exige que o performer dedique tempo para criar e dominar as formas de execução nesses 
instrumentos. 
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• São escassos ou mesmo inexistentes livros e métodos que abordem técnicas de 
execução de instrumentos e fontes sonoras incomuns. Como consequência, a forma de 
transmissão de conhecimento acerca do assunto segue a tradição oral, o que pode trazer 
implicações pedagógicas diretas, pois nem professor nem aluno podem recorrer a fontes que 
tratem do assunto de forma específica. 

• O repertório composto para instrumentos e fontes sonoras incomuns geralmente utiliza 
formas alternativas de notação musical, concebidas pelos compositores com o intuito de 
transmitir e acomodar as inovações sonoras que as limitações da escrita tradicional não 
permitem expressar na totalidade. Assim, cada compositor adopta a escrita que é mais 
adequada a seus propósitos, exigindo do intérprete, não apenas a decodificação de novos 
símbolos, mas também a reflexão sobre as diferentes possibilidades em interpretá-los. 

• A capacidade de improvisar também é requerida em algumas obras deste tipo de 
repertório. Isso exige do performer, além do domínio técnico da instrumentação, um grau de 
envolvimento mais profundo com a obra, a fim de desenvolver um repertório pessoal que dê 
suporte à capacidade de improvisar com objetos e materiais com os quais não está habituado. 

• De forma análoga, elementos não necessariamente musicais (como gestos 
específicos, uso da voz, iluminação, amplificação sonora, manipulação de recursos e 
dispositivos eletrónicos e digitais, espacialidade) são também solicitados em algumas obras 
desse género, exigindo do performer o conhecimento de técnicas e procedimentos que vão 
além daqueles usualmente solicitados na performance do repertório standard da percussão.

Em síntese, as obras compostas para instrumentos e fontes sonoras incomuns propõem 
uma expansão de algumas características gerais envolvidas na performance musical, entre as 
quais se destacam diversidade organológica, formas de notação musical, técnicas de performance 
e competências envolvidas no processo de elaboração da interpretação destas obras. Isto parece 
corroborar a ideia de que este tipo de repertório poderá envolver uma complexidade sistêmica 
específica e distinta daquela envolvida na performance do repertório standard para percussão. Ao 
considerarmos a performance de uma obra como um artefacto semiótico altamente complexo, 
conforme proposto por Assis (2013), percebe-se que estes dois tipos de repertório envolvem a 
articulação de materiais distintos (complexidade sistémica) que poderão envolver conhecimentos 
específicos (complexidade epistémica).  

Refletindo sobre a música experimental, um campo que é geralmente associado com a 
performance de instrumentos e fontes sonoras incomuns (Kahn, 1999; Nyman, 1999; Stene, 2014; 
Stock, 2014; Gottschalk, 2016), o compositor e pianista Michael Nyman afirma que 

Experimental music engages the performer at many stages before, above and beyond 
those at which he is active in some forms of western music. It involves his intelligence, his 
initiative, his opinions and prejudices, his experience, his taste and his sensibility in a way 
that no other form of music does. (Nyman, 1999, p. 14) 
A música experimental, da forma como exposta por Nyman, envolve, portanto, o 

performer em estágios distintos de outras formas de música, e também requer algumas das 
competências do performer, de forma igualmente singular. Quais seriam então estes estágios 
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sugeridos por Nyman? E se a música experimental envolve o intérprete de uma maneira que 
nenhuma outra forma de música faz, qual seria esta maneira?  

As obras compostas para instrumentos e fontes sonoras incomuns parecem implicar, 
além da compreensão e adaptação a procedimentos e parâmetros específicos a cada obra, uma 
abordagem de performance diferente daquela adoptada no repertório standard. David Cossin, 
percussionista do grupo Bang on a Can e especialista na performance de obras que usam 
instrumentos incomuns, sobretudo nas obras do compositor Tan Dun que utilizam a água como 
fonte sonora, explica que  

the way you can approach playing those instruments [water percussion instruments]…you 
wouldn’t play marimba the same way you would play water, you know? But you would 
play vibraphone and marimba the same way, or you would play multiple percussion 
setup...but sometimes with the water stuff you really change the approach of playing 
percussion. (Entrevista com Cossin in Bittencourt, 2012, p. 205) 
Estes argumentos sobre a necessidade de abordagem e competências distintas na 

performance da música experimental, bem como reflexões sobre a possível existência de uma 
natureza epistémica particular neste tipo de repertório, contribuíram para o desenvolvimento 
daquelas que se tornariam questões centrais nesta investigação: 

• Como é elaborada a performance de obras que utilizam instrumentos e fontes sonoras 
incomuns? Qual a natureza da complexidade epistêmica envolvida nessa tarefa? 

Com o intuito de prover respostas a estas questões, esta investigação abordou os 
instrumentos e fontes sonoras incomuns, com foco na performance de obras com este tipo de 
instrumentação, a partir de três estudos de caso selecionados. Esta tese está organizada em três 
grandes partes, Quadro Teórico (Parte 1), Entrevistas (Parte 2) e Estudos de Caso (Parte 3). O 
Quadro Teórico divide-se em duas partes, respectivamente “Instrumentalidade” e “Instrumentos e 
Fontes Sonoras Incomuns”. “Instrumentalidade" aborda o conceito homónimo, as noções de 
instrumento musical e suas relações ou conflitos com as práticas musicais contemporâneas, bem 
como a influência do contexto cultural e das características imateriais na percepção dos 
instrumentos musicais. A segunda parte, “Instrumentos e Fontes Sonoras Incomuns”, discute as 
relações entre alguns dos termos e expressões usados nesse contexto, algumas das primeiras 
manifestações da utilização de objetos quotidianos como instrumentos, e a confluência de ideias 
de Marcel Duchamp e John Cage, dois artistas fundamentais para a compreensão da relação 
entre objetos vulgares e arte. Por fim, o capítulo “Enquadramento Metodológico” tem o propósito 
de preparar a discussão dos métodos que virá a seguir, abordando algumas da escolhas 
metodológicas adoptadas para a realização desta investigação e provendo informações sobre a 
estrutura dos capítulos subsequentes. 

A Parte 2, “Entrevistas”, que tem como foco a utilização deste método na presente 
investigação, apresenta informações sobre as entrevistas realizadas, os critérios de seleção e o 
perfil dos entrevistados, o formato de entrevistas e o guião que foi aplicado, bem como os 
procedimentos de registo e análise. Ao final deste capítulo, será apresentada uma discussão dos 
resultados da análise das entrevistas que sintetiza os principais tópicos relacionados com a 
performance de instrumentos e fontes sonoras incomuns. 
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A Parte 3, “Estudos de Caso”, está centrada na prática artística e na discussão dos 
estudos de caso. Inicialmente, este capítulo apresenta os critérios de seleção das obras musicais 
que foram escolhidas para compor os três estudos de caso. Na sequência, discute algumas 
fundamentações teóricas preliminares sobre a pesquisa em estúdio (Haseman, 2010), bem como 
as analogias entre estúdio e laboratório e entre experimentação científica e experimentação 
artística. A seguir, descreve os procedimentos de pesquisa artística que foram aplicados na 
investigação e, por fim, a discussão aprofundada dos estudos de caso, nomeadamente as obras 
Import/Export: Percussion Suite for Global Junk (2008) de Gabriel Prokofiev, Wreck (2012) de Jon 
Rose e Memórias Líquidas para waterphone solo & live loops (2014) de minha autoria.  

Estes três estudos de caso apresentam qualidades bastante distintas, ainda que 
possuam instrumentações invulgares como característica transversal. Import/Export é uma obra 
composta para um quarteto de objetos vulgares que, para Prokofiev (2008), não estão associados 
a nenhuma nacionalidade ou cultura em particular, objetos que são verdadeiramente globais: um 
bidão metálico, uma palete de madeira, garrafas de Fanta® e sacos plásticos. A obra, um solo 
para percussão de cerca de 30 minutos de duração, está completamente notada, sem margem de 
improvisação e, de acordo com Prokofiev (2008), estruturada dentro de uma estética próxima da 
tradição clássica, no que diz respeito ao seu senso de forma, harmonia e melodia, em oposição à 
tradição experimental e às obras conceituais da sound art.  

Wreck apresenta a carcaça de um carro como instrumento protagonista. Concebida como 
um projeto multimédia pelo artista sonoro, compositor e violinista Jon Rose, a obra utiliza a 
carcaça como um verdadeiro instrumento musical coletivo, manipulada pelos músicos através de 
diversas técnicas, e combinada combinada com o uso de amplificação, sons eletrónicos e 
projecções de vídeo. A versão que serve como estudo de caso nesta tese foi apresentada por 
mim, em conjunto com o compositor e outros artistas, na abertura do evento Serralves em Festa! 
2016. Na presente investigação, tanto Wreck quanto Import/Export são estudos de caso 
analisados sob o ponto de vista do performer. 

O estudo de caso Memórias Líquidas foi realizado durante os dois primeiros anos do 
curso de doutoramento e resultou na publicação do artigo “Memórias Líquidas para Waterphone 
solo e live loops: criação, performance e transtextualidade” na revista Música Hodie (Bittencourt, 
2016). Por ser uma composição de minha autoria, e o único dos estudos de caso em que 
desempenhei simultaneamente os papéis do performer, do investigador e também do compositor, 
este estudo seguiu uma perspectiva de análise e discussão diferenciada dos demais. Neste 
estudo, a criação e performance de Memórias Líquidas são discutidas como processos 
transtextuais, utilizando como método a análise da obra sob a perspectiva do conceito de 
transtextualidade de Gérard Genette, uma vez que este conceito assume um papel central para a 
compreensão dos processos de composição e performance da obra. 
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PARTE 1: QUADRO TEÓRICO 
Ao refletir sobre o uso de objetos vulgares como instrumentos musicais, uma questão que 

permeou o desenvolvimento desta investigação foi tentar compreender qual a relação destes 
objetos com o conceito de instrumento musical, ou até que ponto se aproximam ou se afastam 
daquilo que é compreendido como tal. Mesmo a noção do que é um instrumento musical está 
longe de ser unânime: um dispositivo gerador de som (Hornbostel, 1933), um mediador entre o 
corpo do performer e o som que produz (Burrows, 1987), uma interface (Cance, 2017), são 
apenas algumas interpretações do conceito de instrumento musical, entre várias outras.  

A discussão teórica inicial deste trabalho está organizada em duas grandes partes: a 
primeira, “Instrumentalidade”, aborda, além do conceito homónimo, conceitos de instrumento 
musical, as relações ou conflitos destes conceitos com as práticas musicais contemporâneas, a 
influência do contexto cultural na percepção dos instrumentos musicais, bem como a transição do 
foco das propriedades físicas do objeto para a interação com seu usuário/performer. A segunda 
parte deste capítulo, “Instrumentos e Fontes Sonoras Incomuns”, visa discutir as relações entre os 
termos found instrument e readymade, definições correntes dos termos readymade, found object, 
found sound, found Instrument, as origens da utilização de objetos quotidianos como 
instrumentos, bem como as intersecções entre as ideias de Marcel Duchamp e John Cage, dois 
artistas fundamentais neste contexto. 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1.1. INSTRUMENTALIDADE 

1.1.1. Breves considerações sobre a noção de 
instrumento musical e sistemas de classificação dos 
instrumentos

Erich von Hornbostel (1877-1935), um dos criadores do sistema Hornbostel-Sachs de 
classificação dos instrumentos musicais, argumenta que “for purposes of research everything must 
count as a musical instrument with which sound can be produced intentionally” (Hornbostel, 1933, 
p.129). Para o autor, sob esta óptica seria mais correto referir os instrumentos como geradores 
sonoros (sound producing instruments) do que como instrumentos musicais (Hornbostel, 1933, p.
129). O sistema de classificação em categorias criado por Hornbostel é também o suporte teórico 
para o conceito de instrumento musical do New Grove Dictionary of Music and Musicians: “musical 
instrument is a self-explanatory term for an observer in his own society; it is less easy to apply on a 
worldwide scale because the notion of music itself in such a wide context escapes 
definition” (Wachsmann & Kartomi, 2001, in Sadie, 2001, s/p). Na ausência de uma resposta mais 
aprofundada, esta definição evade-se do assunto ao afirmar que instrumento musical é um termo 
auto-explicativo. 

Partindo de uma análise crítica aos sistemas de classificação existentes, como o 
conhecido sistema Hornbostel-Sachs, entre outros, Lysloff e Matson (1985) propõem uma nova 
abordagem classificatória que incorpora uma série de distinções conceituais de sistemas 
anteriores, e evitam o que consideram a armadilha do conjunto de categorias intransponíveis ou 
prescritas. Seguindo a abordagem de Hornbostel, Lysloff e Matson substituem o usual termo 
“instrumento musical” por “sound-producing instrument” que, para eles, é compreendido como 
“any device or human behavior constructed or carried out for the primary purpose of producing 
sound, whether musical or otherwise” (Lysloff & Matson, 1985, p. 217), e argumentam que sua 
compreensão é mais ampla do que a noção usual de instrumentos musicais e transcende o foco 
restrito nos objetos ou as noções preconcebidas de música (Lysloff & Matson, 1985). 

A partir destes diferentes entendimentos e conceitos do que é um instrumento musical, 
Tellef Kvifte, em seu artigo “What is a musical instrument?” (2008), argumenta que o termo nunca 
foi bem definido e menciona aspectos que influenciam a sua compreensão: “Different people have 
different interests in the concept, and ‘musical instrument’ takes on a variety of meanings 
depending on cultural context, economic interest and power relationships” (Kvifte, 2008, p. 54). 
Kvifte também discute sobre a comum vinculação do conceito de instrumento musical ao conceito 
de música e chama a atenção que “the main point is that if we cannot agree on what music is, then 
we cannot agree on what a musical instrument is either” (Kvifte, 2008, p. 45). Sob essa 
perspectiva, Friedmann é enfático (ou mesmo céptico): “An universally applicable definition of 
music will never be constructed” (2015, p. 16). Para Kvifte não há necessidade de novas 
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definições do que é um instrumento musical, mas sim de uma compreensão mais detalhada dos 
muitos aspectos do conceito, e chama a atenção para o facto de que  

Concepts are tools for grasping the world around us, and their utility in research is 
measured by their ability to let us make new and relevant questions. If a traditional and 
relatively precise definition of ‘instrument’ excludes large areas of contemporary musical 
practice from our field of study, we might be better off with less precise alternatives. 
(Kvifte, 2008, p. 55) 
É facto que muitas práticas musicais modernas e contemporâneas vieram a questionar 

ou desconstruir as definições estabelecidas de instrumento musical (Hardjowirogo, 2017; Cance, 
2017) — alguns exemplos destas práticas incluem a reivindicação dos futuristas do início do 
século XX, do ruído como som musical e da inclusão de máquinas, e também os instrumentos 
“encontrados”, que são foco da discussão desta pesquisa, bem como os desenvolvimentos 
tecnológicos dos últimos 150 anos que proporcionaram os processos de eletrificação, gravação e 
reprodução do som, o surgimento dos instrumentos eletrónicos, digitais, virtuais, softwares, entre 
outros. Hardjowirogo (2017, p. 11-12) argumenta sobre a necessidade de um conceito que defina 
instrumentos musicais pois a noção, habitualmente aceita, de que instrumentos musicais são 
“sound producing devices”, proposta por Hornbostel (1933) e Lysloff & Matson (1985), já não é 
mais suficiente por duas razões: primeiro, porque os instrumentos musicais não são os únicos 
objetos usados para produzir som — a autora explica que um iPod, por exemplo, também produz 
som, mas geralmente não é reconhecido como um instrumento musical e sim como um dispositivo 
de reprodução, ao contrário de um violino, que é imediatamente reconhecido como um 
instrumento musical, pelo menos por aqueles familiarizados com a cultura ocidental; e segundo, 
porque instrumentos são mais do que apenas dispositivos de produção de som — para 
Hardjowirogo, há alguns objetos que são reconhecidos imediatamente como instrumentos 
musicais, outros que não são, e outros são usados como instrumentos com uma certa 
regularidade (o serrote tocado com um arco ou um bidão de petróleo usado como tambor são 
apenas alguns exemplos). Sob essa perspectiva, a autora conclui que existem objetos que podem 
ser mais “instrumentais” do que outros, e que seria possível ordenar diferentes objetos de acordo 
com seu “grau de instrumentalidade”. Tendo isto em mente, merece atenção que   

the intention with which an object is used is undoubtedly something that plays a major role 
in the construction of instrumentality. But its purpose is something that is dependent on 
the intention of the person using it, and thus it is situational. What is probably equally 
important, here, is the fact that some of these objects have undergone a long process of 
culturalisation as musical instruments, while others have not (yet). Culturalisation in this 
regard means that they have been used for the purpose of making (a more or less specific 
kind of) music regularly and for a long time in the context of a particular culture. 
(Hardjowirogo, 2017, p. 11-12) 
Assim, percebemos que as definições de instrumento musical que têm como foco apenas 

as propriedades do objeto em questão (perspectiva ontológica) tornam-se conflituosas com as 
práticas musicais contemporâneas e, ao mesmo tempo, nota-se que a intenção em usar algo 
como um instrumento musical, e o contexto cultural em que se inserem tais objetos e seus 
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performers, influenciam a percepção do que é um instrumento musical. Cultura e intenção são, 
portanto, dois aspectos essenciais na construção do conceito de instrumentalidade que serão 
discutidos no decorrer das próximas páginas.  

1.1.2. Instrumentos musicais e cultura 
Tal como afirmou Kvifte (2008), não é preciso uma nova definição do que é um 

instrumento musical, mas sim uma compreensão mais detalhada dos muitos aspectos do 
conceito. Nesse sentido, um dos aspectos que considero importante discutir é a axiomática 
relação entre instrumentos musicais e cultura (Kartomi, 1981; Stasi, 1998; Racy, 1994; Taylor, 
2001; Dawe, 2001, 2002; Nettl, 2005; Alperson, 2008; Clayton, Herbert & Middleton, 2012). 
Instrumentos musicais são também objetos simbólicos ou, para usar um termo emprestado da 
semiótica, signos, e, portanto, carregam e produzem significados influentes em nossas relações 
sociais e culturais, tal como explica Dawe:  

As sites of meaning construction, musical instruments are embodiments of culturally 
based belief and value systems, an artistic and scientific legacy, a part of the political 
economy attuned by, or the outcome of, a range of associated ideas, concepts and 
practical skills: they are one way in which cultural and social identity (a sense of self in 
relation to others, making sense of one’s place in the order of things) is constructed and 
maintained. (Dawe 2002, p. 195) 
Dawe, em seu ponto de vista, argumenta que qualquer tentativa de explicar o que é um 

instrumento musical deve considerar as complexas relações entre música, cultura e tecnologia, e 
que os limites que geralmente separam ou demarcam instrumentos musicais de outros objetos e 
tecnologias, bem como disciplinas académicas, certamente devem ser questionados (Dawe, 
2002). Para Dawe, “musical instruments have the potential to spread out across the various 
domains of human culture and society, creating ‘instrumentscapes’ at both a local and, 
increasingly, an international level” (Dawe, 2002, p. 197).  

Racy (1994) explica que a relação entre instrumentos musicais e aspectos da cultura é 
complexa e multifacetada e que os estudos de instrumentos musicais se detêm, geralmente, em 
dois modelos básicos: um adaptativo e outro idiossincrático. O modelo adaptativo sugere os 
instrumentos como entidades orgânicas que se alteram em resposta a realidades ecológicas e 
estéticas distintas: “As they migrate or continue to exist in time, they develop in accordance with 
local sound ideals, visual symbology, construction exigencies, and preferred playing 
techniques” (Racy, 1994, p. 37). Por outro lado, o modelo idiossincrático considera as 
propriedades físicas e constantes de certos tipos de instrumentos, bem como as habilidades 
fisiológicas naturais dos executantes. Sob esta óptica, Racy afirma que um instrumento pode 
migrar como um “physical and acoustical ‘package’ that incorporates construction and 
performance modes” (Racy, 1994, p. 37), e cita como exemplo diferentes tipos de lira e sua 
técnica de “abafar e soltar”, que é encontrada em continentes diferentes e épocas distintas. Para o 
autor, instrumentos são “interactive entities” (Racy, 1994, p. 38) e 
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Being both adaptive and idiosyncratic, they are not mere reflections of their cultural 
contexts, nor are they fixed organological artifacts that can be studied in isolation from 
other social and artistic domains. Instead, instruments interact dialectically with 
surrounding physical and cultural realities, and as such, they perpetually negotiate or 
renegotiate their roles, physical structures, performance modes, sound ideals, and 
symbolic meanings. (Racy, 1994, p. 38) 
Como exemplo nesse sentido, poderia citar o membranofone com platinelas denominado 

pandeiro  no Brasil, que é um instrumento difundido em praticamente todo o mundo, e as suas 3

variadas técnicas de performance. Apesar de este instrumento ter, basicamente, o mesmo tipo de 
construção e materiais em diferentes países e culturas — uma membrana esticada sobre um 
corpo ou aro de madeira com platinelas — as formas de executá-lo, bem como seus ideais 
sonoros, repertório, e as suas convenções rítmicas, são drasticamente distintas dependendo da 
região em questão. Isto pode ser observado em países como Itália, Brasil e Portugal, para citar 
apenas alguns.  

Eliot Bates defende um estudo da “vida social” dos instrumentos musicais, ao invés de 
analisá-los como simples objetos, manipulados pelos seres humanos, ou artefactos passivos que 
produzem som, e clama contra “a wholesale march toward a new fetishized ‘object’ (more 
accurately, topic) of study” (Bates, 2012, p. 388). Em sua visão, não tem havido uma devida 
atenção à forma como as relações sociais são mobilizadas em torno dos objetos materiais e do 
poder que eles possuem e, nesse sentido, 

Much of the power, mystique, and allure of musical instruments, I argue, is inextricable 
from the myriad situations where instruments are entangled in webs of complex 
relationships — between humans and objects, between humans and humans, and 
between objects and other objects. Even the same instrument, in different socio-historical 
contexts, may be implicated in categorically different kinds of relations. (Bates, 2012, p. 
364) 
Ao argumentar pelo estudo do contexto cultural dos instrumentos musicais, ou, em suas 

palavras, “the study of the social life of musical instruments” (Bates, 2012, p. 364), Bates conclui 
que o estudo da música na/como cultura conflui essencialmente com o âmbito dos objetos, e 
nosso entendimento da música pode ser grandemente reforçado através de uma maior 
compreensão e atenção aos meios de produção sonora, aos objetos e instrumentalidade (Bates, 
2012). 

Alperson (2008) contribui para esta discussão ao argumentar que, de um ponto de vista 
ontológico, instrumentos musicais devem ser compreendidos como objetos musicalmente, 
conceptualmente e culturalmente situados que surgem no contexto da história da prática musical. 
O autor também enfatiza que, uma vez que a criação e aperfeiçoamento de determinados 

 “Membranofone percutido ou sacudido. Nome de provável origem no latim tardio “Pandorius”, derivado do grego 3

“Pandoûra” ou “Pandouriun”. É um tamborete com platinelas difundido praticamente em todo o mundo. Possui uma pele 
presa a um casco feito de madeira ou metal, podendo ser encontrado também em bambú (bambusa vulgaris) e cabaça. 
Nesse casco, são presos materiais (geralmente e metal) que produzem som pelo entrechoque quando o instrumento é 
sacudido. Poem ser argolas que se entrechoquem ou se choquem contra o casco, guizos, mas o mais comum é que 
sejam encaixados pares de discos metálicos (platinelas) em pinos atravessados perpendicularmente em fendas abertas 
em torno do casco” (Frungillo, 2002, p. 244).
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instrumentos possam surgir como resultados de necessidades e exigências na história da música, 
as alterações no desenvolvimento técnico dos instrumentos também afetam o curso da história da 
música, composição, performance e recepção musical (Alperson, 2008).  

1.1.3. Novos instrumentos, conceitos obsoletos: 
reflexões sobre instrumentalidade

Hardjowirogo (2017, p. 9) defende que os instrumentos musicais do século XXI e de 
épocas anteriores diferem em vários aspectos (seja na aparência, funcionalidades, técnicas de 
performance, sonoridade, entre outros), de forma que a nossa compreensão sobre o conceito de 
instrumento não acompanhou o ritmo destas transformações. Como resultado, têm-se, por um 
lado, uma noção imprecisa do que é instrumento musical e, por outro, sua incompatibilidade com 
as instrumentações contemporâneas que, na opinião da autora, são “consequences of a techno-
cultural process that raises fundamental questions about the identity of the musical instrument: 
When (and why) is something a musical instrument —and when (and why) is it 
not?” (Hardjowirogo, 2017, p. 9). Com base nestas questões, o conceito de instrumentalidade 
surge como uma tentativa de identificar as características fundamentais comuns dos instrumentos 
musicais, ao invés de tentar apresentar uma noção única, e transversal às diversas práticas 
atuais, do que é um instrumento. De acordo com Hardjowirogo, instrumentalidade 

has roughly been defined as ‘that which defines a musical instrument as such’, as ‘the 
essence of the musical instrument’, and as a ‘specific instrumental quality’. More 
precisely, it denotes the potential for things to be used as musical instruments or, yet 
differently, their instrumental potential as such. (2017, p. 17) 
O conceito de instrumentalidade tem sido debatido nos últimos anos (Cance, 2017, p. 30; 

Hardjowirogo, 2017, p. 10) e parece ter atingido um ponto crítico com o advento dos instrumentos 
digitais e processos de eletrificação e virtualização dos instrumentos tradicionais (Alperson, 2008; 
Kvifte 2008; Cance, 2017; Enders, 2017; Hardjowirogo, 2017; Kim & Seifert, 2017), o que, para 
Cance, “has strong consequences for instrument identity and for the relationship between the 
musician and her/his instrument” (Cance, 2017, p. 25).  

Merece atenção o livro Musical Instruments in the 21st Century: Identities, Configurations, 
Practices (Bovermann et al, 2017) que fornece reflexões e discussões sobre o conceito de 
instrumentalidade nas práticas musicais contemporâneas, sobretudo (mas não só) pela 
perspectiva dos instrumentos musicais eletrónicos, digitais e virtuais. O capítulo “Instrumentality: 
On the Construction of Instrumental Identity”, de Sarah-Indriyati Hardjowirogo (em Bovermann et 
al, 2017), é um contributo importante sobre o conceito de instrumentalidade. A partir de uma 
revisão de literatura das diferentes noções do termo e da identificação das diferenças e 
semelhanças entre instrumentos musicais tradicionais e eletrónicos, a autora introduz seu próprio 
conceito e apresenta uma série de sete critérios de instrumentalidade, além de desenvolver um 
suporte teórico que correlaciona as práticas contemporâneas com as de épocas passadas. 
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Ainda que os instrumentos virtuais, digitais e eletrónicos não sejam propriamente  o foco 4

deste trabalho, eles têm algumas afinidades importantes com os instrumentos e fontes sonoras 
incomuns: ambos lidam com técnicas de performance não padronizadas, seus processos de 
aprendizagem não são lineares e necessitam frequentemente de desenvolvimento prévio 
(Hardjowirogo, 2017, p. 19), além de que tanto os instrumentos incomuns quanto os digitais 
apresentam distintos referenciais sonoros, tácteis, visuais e ergonómicos aos seus performers, se 
comparados aos instrumentos musicais tradicionais. Por estas razões, os estudos sobre 
instrumentalidade dos instrumentos digitais podem, de facto, contribuir como suporte teórico para 
auxiliar na compreensão de aspectos como a relação instrumento - instrumentista, o conceito de 
instrumento musical na contemporaneidade, e o tipo de conhecimento ou a complexidade 
epistémica (Assis, 2013) envolvida na performance de instrumentos incomuns. 

1.1.4. Instrumentos musicais na contemporaneidade: de 
entidades ontológicas a qualidades instrumentais

Conforme mencionado, instrumentalidade denota o potencial instrumental de um 
determinado objeto enquanto instrumento musical e representa uma complexa estrutura, moldada 
temporalmente e culturalmente, de ações, conhecimentos e significados associados a coisas que 
podem ser usadas para produzir som (Hardjowirogo, 2017, p. 17). O que é particularmente 
interessante nestes argumentos é que a ideia do que é ou não um instrumento musical incide 
também no seu contexto e não somente no objeto em si — dito de outra forma, seria mais 
adequado questionar em qual contexto algo é um instrumento, e não o que é um instrumento. 
Cance, Genevois e Dubois (2013) utilizaram ferramentas conceituais e metodológicas da 
linguística cognitiva para tentar compreender melhor a noção de instrumento musical nas 
interfaces digitais. Seu estudo teve como objectivo compreender o conceito de instrumento, 
suscitado pelas novas práticas musicais contemporâneas, e que é utilizado e reconstruído por 
seus performers em seus discursos. Os resultados demonstraram que “instrumento” não somente 
refere a um dispositivo, mas, sobretudo, qualifica a interação do usuário/performer com o mesmo.  

The instrumentality of these new devices, as well as of “classical” instruments, does not 
result from their intrinsic properties only. It is constructed through musical play, 
interactions between musicians and the design and development of the instruments, as 
illustrated by one user’s comment: one is not born, but rather becomes, an instrument. 
(Cance, Genevois & Dubois, 2009, s/p) 
Isto sugere que o potencial instrumental de um dado objeto — sua instrumentalidade — 

vai além das suas características físicas: é, principalmente, resultado da interacção do performer 
com o mesmo. Nesse sentido há uma alteração da perspectiva do instrumento como entidade 

 É válido lembrar que todos os estudos de caso desta investigação possuem relações próximas com o aparato musical 4

digital: Memórias Líquidas para waterphone solo e live loops utiliza um pedal looper e efeitos digitais; Import/Export: 
Percussion Suite for Global Junk também utiliza um pedal looper, além de manipulação dos sons em tempo real por 
computador; Wreck é uma obra multimédia que emprega sons e vídeos pré-gravados, bem como eletrónica em tempo 
real. Além disto, todas as obras mencionadas utilizam microfones e sistema de amplificação.
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ontológica para uma qualidade instrumental (Cance, 2017, p. 25, minha ênfase) ou, como exposto 
por Hardjowirogo:  

Being a musical instrument must not be understood as a property an object as such has 
or has not. Rather, it seems to result from using something in a particular way which we 
think of as instrumental. Consequently, an object is not per se a musical instrument 
(ontological definition) but it becomes a musical instrument by using it as such (utilitarian 
definition). (Hardjowirogo, 2017, p. 17) 
Para Cance, Genevois e Dubois (2009, s/p) a instrumentalidade também está relacionada 

com um repertório intangível de gestos e ações, que são, ao menos, tão importantes quanto os 
atributos físicos do instrumento. Alperson (2008, p. 38) refere-se a isto como “immaterial features” 
dos instrumentos musicais e que estas características imateriais são comummente negligenciadas 
pelo senso comum na percepção de um dado instrumento. Tal como mencionado anteriormente 
por Bates (2012), Alperson defende que, para uma compreensão mais profunda dos instrumentos 
musicais, é preciso olhar além das suas propriedades físicas e considerar também suas 
características imateriais: “if we are to have a rich understanding of musical instruments, we 
cannot regard them simply as material objects. The moment they are musical instruments, they are 
musically, culturally, and conceptually situated objects” (Alperson, 2008, p. 42). 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1.2. INSTRUMENTOS E FONTES SONORAS 
INCOMUNS 

1.2.1. Instrumentos “encontrados”: readymades 
musicais

Readymade e found object são dois termos que estão intimamente relacionados entre si 
(Iversen, 2004; Oliver, 2003) e com o uso de fontes sonoras incomuns no repertório para 
percussão (Pritchett, 1993; Stock, 2014). Readymade é o género artístico criado por Marcel 
Duchamp (1887-1968) a partir de seu conceito de art trouvé (arte encontrada) que se refere às 
suas obras “prontas” — um objeto vulgar é transformado em arte, através da escolha do artista ao 
invés de suas ações (Breton, 1935, in Iversen, 2004; Chilvers & Glaves-Smith, 2009). Found 
object foi uma das expressões usadas por compositores como John Cage (1912-1992) e Lou 
Harrison (1907-2003) em diversas de suas obras para percussão que utilizam objetos do 
quotidiano como instrumentos musicais. No entanto, da mesma forma que os termos readymade e 
found object são usualmente confundidos nas artes (Iversen, 2004), não há, em música, uma 
distinção clara entre found instrument e found sound, e ambas as expressões são usadas muitas 
vezes como sinónimos. 

A investigação de doutoramento The Art of the Commonplace: Found Sounds in 
Compositional Practice (2014), de Jennifer Stock, fornece uma análise histórica do surgimento de 
sons encontrados (found sounds) ou ruídos quotidianos (everyday noises) enquanto estratégia 
composicional na música ocidental produzida durante a primeira metade do século XX. Stock 
analisa obras pioneiras na inclusão de sons encontrados, como o bailado Parade, de Erik Satie, 
os primeiros trabalhos de Pierre Schaeffer com a música concreta e experimentos dos futuristas e 
sua “Arte do Ruído”, a fim de determinar os motivos e os objetivos estéticos que levaram esses 
compositores a incluir sons do quotidiano em suas obras. Apesar de não haver menções à noção 
de found instrument, o trabalho de Stock ajuda-nos a compreender a sua ideia de found sounds: 

Throughout the 20th century many pioneering composers opened musical space to a 
wider array of timbres through the inclusion of everyday sounds. These so-called “found 
sounds” radically increased available musical expression and provided a new sonic 
dialectic that allowed for interaction between referential sounds (urban noise, wind, 
spoken words, machinery, etc.) and abstract instrumental sound. (Stock, 2014, p. v) 
Para Stock, o termo found sound tem mais a ver com os sons produzidos comummente 

em um determinado ambiente — em outras palavras, sons que alguns poderiam chamar ruídos (o 
som de um rio, de uma fábrica, de um automóvel em movimento, etc.). Stock também argumenta 
sobre a distinção entre found sounds e os demais sons, quando menciona sons referenciais — 
“urban noise, wind, spoken words, machinery, etc.” (Stock, 2014, p. v) — e sons instrumentais 
abstractos, e defende que a inclusão destes sons encontrados aumentou radicalmente a 
expressão musical disponível e forneceu uma nova dialética sonora (Stock, 2014, p. v). De forma 
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semelhante a Stock, Trombley classifica found sounds como “everyday sounds from the world 
around” (Trombley, 2013, p. 645) — por exemplo, os sons utilizados na música concreta de Pierre 
Schaeffer ou em algumas obras de Edgar Varèse ou John Cage, como a controversa 4’33’’ que, 
ao utilizar o silêncio como suporte para diversidade dos diferentes ambientes sonoros, chama a 
atenção do ouvinte para perceber cada sonoridade como uma fértil possibilidade para o espaço 
musical (Stock, 2014, p. 38). 

Já o termo found instrument é, de acordo com a Continuum Encyclopedia of Popular 
Music of the World, assim definido: “Under this term, derived from Marcel Duchamp's concept of 
art trouvé (found art), may be classed those natural phenomena and manufactured artifacts that 
have been used for their musical potential” (Oliver, 2003, p. 273). Semelhantemente, Welwood 
entende que “found instrument is any ready-made object that is capable of producing a sound and 
that has been discovered (or found) to be musically valuable” (Welwood, 1980, p. 72). Em um 
folheto online de um curso para jovens performers, intitulado “Found Percussion: A New 
Experience in Sound”, da plataforma Wisconsin Young Performers Initiative, o termo found 
instrument aparece com a seguinte descrição: “A found instrument is any object not usually 
considered or used in a musical way used in a musical composition” . É interessante observar que, 5

nas definições apresentadas por Oliver e Welwood, o termo found instrument é derivado de 
readymade, e um aspecto central é que ambos estão fundamentados na intenção humana de 
propor uma utilidade ou função simbólica distinta daquela que um determinado objeto possui 
originalmente. Alperson (2008) argumenta sobre isto e ratifica a relação entre as expressões found 
instrument e readymade, ao afirmar que 

“Natural” and “found” instruments are discovered and brought up into the art-world, so to 
speak, much in the way that found objects such as driftwood and bicycle seats may be 
taken up and deployed in the world of art. If we want to insist that musical instruments 
require instrument makers, what we would want to say is that the “making” of such 
instruments involves the intention to use the object as a musical instrument and that this 
intention might be had by a composer or a performer as well as by an instrument maker in 
the traditional sense of that term. What counts is that an object takes its place in the world 
of musical practice as something that can be used as a musical instrument (Alperson, 
2008, p. 38). 
Nesta citação, ao mencionar instrumentos encontrados como assentos de bicicleta e 

madeira, Alperson parece fazer alusão ao primeiro readymade criado por Duchamp em 1913, 
chamado Bicycle Wheel, que consistia de um banco de madeira sobre o qual tinha sido fixada 
uma roda de bicicleta. No entanto, o próprio Duchamp  afirmou que a obra tem mais a ver com o 6

conceito de aleatoriedade do que de readymade. A obra Chafariz (1917), seu readymade mais 

 Acedido em http://wisconsinperforms.org/wp-content/uploads/2015/08/found-percussion.pdf e consultado em 5

23/11/2017.
 “The Bicycle Wheel is my first ready-made, so much so that, at first, it wasn’t even called a ready-made. It still has little 6

to do with the idea of the ready-made. Rather, it has more to do with the idea of chance [le hasard]. In a way, it was 
simply letting things go by themselves and having a sort of created atmosphere in a studio, in an apartment where you 
live. Probably [it serves] to help your ideas come out of your head. To see that wheel turning was very soothing, very 
comforting, a sort of opening of avenues on other things than material life…Obviously, the wheel must have had a great 
influence on my mind, because I used it almost all the time from then [1913] on” (Duchamp in Moffitt, 2003, p. 230).
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conhecido, consiste em um urinol industrialmente produzido, o qual Duchamp colocou sobre uma 
base ou plinto, assinou-o, sob o pseudónimo de Richard Mutt, datou-o e enviou-o para uma 
exposição de arte. Merece atenção o facto de que existem evidências  de que Marcel Duchamp 7

pode ter roubado esta obra de arte de uma mulher, a artista conhecida como Baronesa Elsa von 
Freytag-Loringhoven (1874-1927), embora o mundo da arte (museus, academia, mercado) se 
recusem a reconhecer esse facto (Spalding & Thompson, 2014; Higgs, 2015). De acordo com 
Higgs (2015), a baronesa Elsa vinha encontrando objetos na rua e declarando que eram obras de 
arte desde antes de Duchamp ter a ideia dos readymades —sua obra mais antiga que se tem 
registo é Enduring Ornament  (1913), um anel de metal enferrujado que encontrou na rua quando 8

estava a caminho do seu casamento com o barão Leopold em 19 de novembro de 1913. Para 
Higgs (2015), Elsa pode não ter concebido ou intelectualizado o conceito de readymade, mas o 
praticou antes de Duchamp. O próprio Duchamp parece ter sido admirador de trabalho Elsa, e 
certa vez afirmou: “[The Baroness] is not a futurist. She is the future” (Higgs, 2015, p. 77).  

É difícil afirmar com precisão qual a origem da utilização da expressão found instrument e 
são escassas as informações sobre isso na bibliografia especializada, apesar desta ser 
relativamente conhecida e difundida entre os percussionistas e compositores, um facto que pude 
comprovar através das entrevistas realizadas para esta investigação, e também de relatos e 
conversas informais no decorrer da minha experiência pessoal como percussionista. O que fica 
claro, tomando em conta as definições acima, é a forte relação entre found instrument e 
readymade, e que nos permite ver os instrumentos “encontrados” como os readymades musicais. 
Sobre isto, Morgan (1994, s/p) propõe John Cage como o inventor do readymade musical, ou seja, 
o primeiro a utilizar objetos encontrados como instrumentos musicais. No entanto, Morgan vê mais 
conexões entre as ideias de Marcel Duchamp e de Luigi Russolo, do que entre Duchamp e Cage:  

Although one cannot claim that Russolo created the first "musical readymade" (that honor, 
I suppose, would belong to Cage), I believe that his "Art of Noises", which appeared in the 
same year as Duchamp's Bicycle Wheel, can be read as providing the theoretical basis. It 
seems to advocate something Russolo the composer was never able, or wished, to 
realize: a vision of music that, inseparable from non-music, comes to us "like life itself." 
Like Duchamp's readymade, Russolo's manifesto responds to a series of abandonments: 
monotonality in Wagner, the triad in Scriabin, tonal centricity in Schoenberg, metrical 
rhythm in Stravinsky. Having reached the zero degree of form, the art of music gives way 
to the art of noise. (Morgan, 1994, s/p) 
Há também relações interessantes entre Russolo e Cage. De acordo com Gann (2010, p. 

55), o manifesto The Art of Noises (1913), de Luigi Russolo, era um dos livros favoritos de Cage, e 
sua ideia de integrar ruídos como materiais sonoros, sobretudo em suas peças para percussão, é 
considerada pelo autor como uma influência evidente do futurista italiano. No entanto, Duchamp, 

 Uma delas é a carta que Duchamp escreveu para sua irmã: “On 11 April 1917 Duchamp wrote to his sister Suzanne 7

and said that ‘One of my female friends who had adopted the pseudonym Richard Mutt sent me a porcelain urinal as a 
sculpture; since there was nothing indecent about it, there was no reason to reject it.’ As he was already submitting the 
urinal under an assumed name, there does not seem to be a reason why he would lie to his sister about a ‘female friend’. 
The strongest candidate to be this friend was Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven. She was in Philadelphia at the 
time, and contemporary newspaper reports claimed that ‘Richard Mutt’ was from Philadelphia” (Higgs, 2015, p. 80).
 https://arthistoryproject.com/artists/elsa-von-freytag-loringhoven/enduring-ornament/. Consultado em 19/07/2018.8
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contemporâneo e amigo próximo de Cage (Cross, 1999), também influenciou consideravelmente o 
compositor através de suas ideias e criações, não apenas para a utilização de objetos vulgares 
com propósitos artísticos (Gann, 2010; Beil, 2012; Stock, 2014), mas também em outros aspectos. 
Deve ser observado que, para além de suas esculturas readymade e de suas obras como pintor 
do início de sua carreira, Duchamp também compôs música e peças de performance, em que 
explorou diversas estratégias e experimentos sonoros, que influenciariam Cage e outros artistas 
décadas mais tarde. De acordo com Beil,  

Marcel Duchamp’s laconic action concept experiments with numerous strategies for 
exploring new sound and medallic terrain that go beyond the tradition of art and music. 
The means he chooses for this are permanent repetition (striking a note), mediating 
transposition of the action (by film), irritation of the listener through acoustic 
synchronization (with the silent movie or hidden piano), and darkening of the performance 
space (the stage and the action taking place on the stage). While Marcel Duchamp — in 
what is tantamount to an unheard drumroll tat continues to echo to this day — is noting 
down directions for an avant-garde musical performance, an action scenario of impressive 
modernity that was only to become a reality many decades later in the compositions of 
John Cage or the Fluxus movement, Erik Satie (1866-1925), in turn is busy composing 
satirical music and writing satirical texts on the music of the past and present. (Beil, 2012, 
p. 25) 
Uma das características do pensamento de Duchamp que influenciou Cage na utilização 

de found objects como instrumentos musicais tem a ver com a atitude “despersonalizada” do 
artista francês em relação ao acto de criar, principalmente no desenho e na pintura — uma atitude 
que Duchamp chamou de “adage of spontaneity” (Duchamp in Molderings, 2010, p. 20). Isto, 
como explicou Duchamp, “was a way to get out of a state of mind — to avoid being influenced by 
one’s immediate environment, or by the past: to get away from cliches — to get free” (Duchamp in 
Craft, 2012, p. 8)”; “I unlearned to draw. The point was to forget with my hand” (Duchamp in 
Molderings, 2010, p. 20). Esta busca de Duchamp por métodos impessoais de representação foi 
algo que influenciou o pensamento de Cage, manifestando-se, entre outros aspectos, no uso de 
objetos encontrados como instrumentos musicais. Sobre esta influência, o próprio Cage explicou: 

I want to be at the point that Marcel so frequently talked of. He talked of the need for 
disinterestedness. In the rinding, in the signing of a found object — to choose as a found 
object something that you neither like nor dislike, hmm? He wanted his choice to be 
colorless, hmm? Empty. (Cage in Retallack, 1996, p. 154)
Sabemos então, até aqui, que a expressão found sound incide sobre a utilização ou 

incorporação de sons quotidianos (vento, sons urbanos, chuva, máquinas, etc.) em uma 
composição musical, enquanto que o termo found instrument diz respeito ao uso de objetos 
vulgares para produzir sons enquanto instrumentos musicais. É importante observar que found 
sound e found instrument estão inextricavelmente unidos, ou seja, a utilização de sons 
encontrados implica também a utilização ou presença de um instrumento encontrado, seja este 
um objeto construído pelo ser humano (como um cano metálico) ou um fenómeno natural (como a 
chuva, por exemplo) — e que está em concordância com a definição de Oliver (2003, p. 273), 
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apresentada anteriormente. Qual seria então a diferença entre a utilização, em uma composição 
musical, da gravação do som de alguém a martelar um cano metálico em uma fábrica e alguém a 
martelar um cano metálico, ao vivo, em um concerto? Se considerarmos que tanto found sound 
quanto found instrument se referem a sonoridades vulgares produzidas por objetos vulgares, 
torna-se difícil tentar apresentar uma distinção evidente entre estes termos. 

O livro Experimental Music Since 1970 (2016), de Jennie Gottschalk, discute no capítulo 
3.3 o assunto “Objects as Instruments”. Não é a intenção de Gottschalk discutir as características 
do que poderia ser um found instrument ou apresentar uma definição do termo; em vez disso, a 
autora centra-se em fornecer exemplos de obras, instrumentistas, performers, artistas sonoros, 
luthiers e compositores (como o Parkinson-Saunders duo, Sven-Åke Johansson, Alison Knowles, 
entre vários outros) dentro desse contexto. Em uma conversa informal via email com Gottschalk, 
perguntei-lhe se, para ela, há diferenças entre found sound e found instrument e sua resposta foi: 
“I guess the way I'd tend to differentiate found instruments from found sounds is that the 
instruments are objects to be played, where the found sounds are not so much played as located/
identified/amplified” . Sua resposta define uma característica importante que distingue found 9

sounds de found objects: a performance ou o tipo de “performativity” (Cance, 2017, p. 36) 
envolvidos em cada uma destas práticas. Para Gottschalk, found sounds não envolvem 
performance, pelo menos no que diz respeito à ideia usual de um instrumentista a produzir sons 
do seu instrumento para um público espectador. De acordo com a autora, a expressão found 
sounds implica mais a localização, identificação e amplificação de sons vulgares, sem 
necessariamente envolver a execução/performance de um determinado objeto que é usado como 
instrumento. Por outro lado, a ideia de found instrument suscita uma componente de performance 
que parece ser mais evidente, uma vez que implica a performance de um músico com um objeto 
vulgar usado como instrumento musical, evidenciando ao espectador todo o aspecto físico e 
gestos coreográficos do performer envolvidos nesta tarefa.  

1.2.2. Dos efeitos sonoros aos instrumentos 
“encontrados”: origens da utilização de objetos 
quotidianos como instrumentos

O uso de objetos comuns como instrumentos musicais está relacionado com os 
chamados efeitos sonoros (sound effects), que são classificados como 

Sounds and noises, primarily percussive, included in dramatic or musical performances. 
They range from sounds made off-stage in theatre, film and television productions to the 
many uses by composers of noise-making objects that would not normally be regarded as 
musical instruments. (Davies in Sadie, 1984, p. 778) 
Uma vez que os verbetes comummente usados para referir o uso de objetos vulgares 

como instrumentos — found instrument, found object, found sound, sounding objects — não foram 

 Email recebido em 10/05/2017.9
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encontrados nas principais enciclopédias e dicionários especializados em música , considero 10

relevante começar por traçar um breve panorama da utilização dos efeitos sonoros, dada a sua 
relação com o tema da investigação e por ser o único termo disponível na bibliografia.  

O artigo “Sound Effects”, de autoria de Hugh Davies, presente em The New Grove 
Dictionary of Musical Instruments (1984) apresenta uma análise da utilização de efeitos sonoros 
que é dividida em três grandes tópicos: 1) efeitos sonoros dramáticos, 2) efeitos sonoros até 1950 
e 3) efeitos sonoros após 1950. O primeiro tópico se refere à introdução e utilização de efeitos 
sonoros no teatro, com exemplos que incluem desde os objetos e sons produzidos no teatro 
japonês Kabuki até às máquinas criadas para produzir ruídos em algumas obras teatrais 
ocidentais; o segundo tópico discute a utilização dos efeitos sonoros na primeira metade do século 
XX e a inclusão destes na orquestra sinfónica; por fim, o terceiro tópico apresenta uma exposição 
do uso de efeitos sonoros a partir da década de 1950. O segundo e terceiro tópicos apresentam 
um quadro detalhado com compositores, obras-chave e respectivas datas. Neste artigo é possível 
observar a evolução do uso dos objetos vulgares, que inicialmente são empregados como meros 
efeitos, e passam a assumir gradualmente a condição de instrumentos musicais legítimos, a partir 
do crescente interesse e utilização destes objetos pelos compositores em suas obras. 
Infelizmente, Davies não faz qualquer menção a obras importantes que utilizaram efeitos sonoros, 
como a seminal Ionisation (1931) de Edgar Varése (1883-1965) que, além do arsenal de 
instrumentos de percussão, também utiliza bigornas, sirenes e um rugidor , ou ainda as obras de 11

Lou Harrison (1907-2003) ou Tan Dun (1957) que integram diversos materiais e objetos comuns 
em suas instrumentações.  

De acordo como Davies, o uso de instrumentos pouco comuns ou efeitos sonoros surge 
inicialmente relacionado com o teatro e a intenção de adicionar ao espetáculo “ambientes” 
sonoros peculiares como sons de chuva, tiros, trovões, ondas no mar, vento, e muitos outros 
(Davies, 1984). Em meados do início do século XX algumas invenções foram desenvolvidas para 
gerar sonoridades variadas e complexas — um exemplo é The Allefex, criado por A. H. 
Moorhouse para produzir cerca de 50 sons diferentes. Paralelamente a isso surge também a 
figura do sound effect man (homem dos efeitos sonoros) através da utilização de uma diversidade 
de objetos para produzir sons para cinema, rádio e TV (Davies, 1984). 

A introdução de fontes sonoras e instrumentos incomuns em obras musicais deve muito 
aos compositores ligados ao Movimento Futurista do início do século XX e às suas reivindicações 
de uma “arte do ruído”, uma música profundamente sintonizada com a modernidade advinda da 
revolução industrial (Griffiths, 1998; Kahn, 1999). As inovações ocorridas na música produzida 
nessa época não apenas trouxeram à tona a discussão acerca da dualidade som/ruído, mas 

Apel, W. (Ed.). (1970). Harvard Dictionary of Music. (2.ª ed.). Londres: Heinemann Educational Books. 10

Griffiths, P. (Ed.). (1986). The Thames and Hudson Encyclopedia of 20th Century Music.. Londres: Thames and Hudson. 
Kennedy, M. (Ed.). (1994). Dicionário Oxford de Música. Lisboa: Publicações Dom Quixote. 
Sadie, S., & Tyrrell, J. (Eds.). (2001). Dictionary of Music and Musicians. Londres: Macmillan Publishers Limited. 
Vinton, J. (Ed.). (1974). Dictionary of Twentieth-Century Music. Londres: Thames and Hudson.

 “Nome dado ao tambor de fricção de uma pele entre 10’’ e 18’’ de diâmetro atravessada no centro por um cordão 11

(eventualmente uma corda de contrabaixo, de tripa animal) no qual se passa resina para que seja esfregado por uma 
das mãos com um pedaço de pano. O nome deriva do resultado sonoro obtido que lembra um rugido de leão. É 
chamado de “tambor de corda” e pode ser encontrado como “lion’s roar” ou “string drum (ingl.), “tambour à corde” (fr.), 
“Fabenreitrommel” (alem.), “ruggio di leone” (ital.), “rugir di león” (espan.)” (Frungillo, 2002, p. 280).
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também contribuíram para expandir — ou, ao menos, questionar — a ideia de instrumento 
musical. Antunes afirma que “quando Luigi Russolo, em 1913, construiu seus intonarumori, 
integrando a música à estética do futurismo, foi descortinado um horizonte de infinitas 
possibilidades para a matéria sonora” (2009, p. 15). Muitos compositores desse período incluíram 
em suas obras sons gerados a partir de objetos do uso quotidiano ou outros construídos 
especialmente para tais propósitos, tal como os “entoadores de ruídos” de Russolo. Alguns 
exemplos desta prática são encontrados na obra Ballet Mécanique (1926) de George Antheil 
(1900-59) que utiliza duas campainhas elétricas e uma hélice de avião, combinados a outros 
instrumentos; Ionisation (1929-31), uma das primeiras peças criadas exclusivamente para 
orquestra de percussão, de Edgar Varése (1883-1965), emprega duas sirenes de fábrica em 
conjunto com instrumentos de percussão. 

A chamada música experimental (Nyman, 1999; Gilmore, 2014), que surgiu nos Estados 
Unidos da América em meados do século XX, também possui relações estreitas com o uso de 
fontes sonoras e instrumentos não convencionais. Através da criatividade de compositores como 
Henry Cowell (1897-1965), Harry Partch (1901-74) e John Cage (1912-92), surgiram práticas e 
inventos incomuns para a época. Cowell foi responsável por solicitar pela primeira vez em uma 
partitura uso de blocos sonoros (clusters) e Partch chegou a construir seus próprios instrumentos, 
além de empregar objetos vulgares para produzir som em suas obras.  

Cage foi talvez um dos compositores mais inventivos desse período, sendo responsável 
pela criação do piano preparado, do gongo aquático (watergong) e outros instrumentos incomuns. 
A curiosidade do compositor, aliada à sua criatividade e relutância para aceitar o ortodoxo, 
resultou no surgimento de novos instrumentos e obras inovadoras para a percussão, contribuindo 
para a emancipação dessa família de instrumentos como verdadeiras orquestras independentes 
(Griffiths, 1986). Em 1942 Cage escreveu o artigo “For More New Sounds” em que argumenta 
pela necessidade de “finding and invention of further instrumental resources, the development of 
an occidental theory of rhythm, and the establishment of another valid form of musical 
expression” (Cage in Pritchett, 1993, p. 11). É possível que esta busca por novos sons e interesse 
de Cage pelos instrumentos de percussão tenham origem em uma conversa entre o compositor e 
o cineasta Oskar Fischinger em meados da década de 1930. Cage recorda:  

He spoke to me about what he called the spirit inherent of materials and he claimed that a 
sound made from wood had a different spirit that one made from glass. The next day I 
began writing music which was to be played on percussion instruments. (Cage in 
Pritchett, 1993, p. 12) 
Esta conversa influenciou o pensamento de Cage sobre a utilização de objetos comuns 

como instrumentos musicais, como o próprio mais tarde afirmou: 
Well, I have become convinced that everything has a spirit and that everything sounds. I 
became so curious about the world in which I lived, from the sonic point of view, that I 
began hitting and rubbing everything I came near—whether I was in the kitchen or 
outdoors, and I gradually assembled a large collection of unconventional instruments. 
(Cage in Kostelanetz, 1983, p. 71) 
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É neste contexto de experimentalismo que surge o termo found instrument, que consiste 
basicamente em utilizar objetos vulgares como instrumentos musicais (Oliver, 2003). John Cage e 
Lou Harrison são compositores importantes nesse tipo de abordagem instrumental e parte das 
suas obras utiliza instrumentos encontrados que são explorados de diferentes formas e até 
mesmo combinados com instrumentos tradicionais de percussão (Schick, 2007; Silverman, 2010). 
Das obras de Cage, merecem destaque: First Construction (in metal) (1939), que utiliza travões de 
automóveis, canos de metal, folhas de zinco e outros objetos; Water Music (1952), que emprega 
um rádio, um baralho de cartas e dois recipientes para despejar e coletar água; Water Walk 
(1959), que usa como instrumentos uma banheira com água, uma panela de pressão, um pato de 
borracha, cubos de gelo, um regador de plantas, entre outros; Cartridge Music (1960), escrita para 
pequenos objetos amplificados, torna possível ouvir sonoridades habitualmente inaudíveis 
produzidas por objetos minúsculos como alfinetes, clipes, lâminas de barbear, pregos, molas, 
pedaços de arame, grampos de cabelo, etc. A respeito dos inventos de Cage, Arnold Schoenberg 
foi enfático: “Ele não é um compositor, é um inventor — genial” (Schoenberg in Griffiths, 1998, p. 
107). 

Posteriormente, outros compositores usaram, e continuam a usar, objetos incomuns em 
suas obras, combinando-as com instrumentos musicais tradicionais ou até mesmo criando peças 
exclusivas para as mesmas. Uma vez que os percussionistas são encarregados de produzir som 
em qualquer objeto que não seja um instrumento musical tradicional, ainda que a execução destes 
não esteja restrita apenas ao ato de percutir (Antunes, 2009), é indubitável que o uso de fontes 
sonoras incomuns em obras musicais expandiu os limites da percussão a um número infinito de 
possibilidades. 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1.3. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

Os métodos aplicados nesta tese foram delineados em função da natureza das questões 
de investigação do caráter pragmático dos assuntos que implicam. Com o intuito de aprofundar o 
conhecimento sobre a performance de instrumentos e fontes sonoras incomuns, bem como seus 
processos, ações e competências, a opção metodológica adoptada inicialmente foi o estudo das 
ideias e práticas de outros performers, a partir da realização de entrevistas com percussionistas 
especialistas neste tipo de repertório. Esta opção contribuiu para colectar informações e conceitos 
sobre o assunto a partir destes músicos e, assim, fornecendo um panorama geral sobre o assunto 
a partir de múltiplas perspectivas.  

Por outro lado, a utilização prática artística como estratégia de investigação (Candy, 
2006; Barrett, 2010a, 2010b; Haseman, 2010: Stewart, 2010; Borgdorff, 2012; Nelson, 2013; 
Doğantan-Dack, 2015) se mostrou como uma abordagem metodológica coerente, uma vez que as 
questões de pesquisa foram desenvolvidas a partir das minhas atividades como percussionista e 
de reflexões nesse contexto. Esta abordagem foi conduzida através da realização da pesquisa em 
estúdio, a partir de estudos caso de obras compostas para instrumentos e fontes sonoras 
incomuns que foram selecionadas especificamente para este propósito. Através desta abordagem 
foi possível formular questões e investigar a prática a partir da perspectiva do performer, em um 
contexto individual e aprofundado de dupla articulação entre teoria e prática, pelo qual a teoria 
emerge da prática ao mesmo tempo em que a prática é informada pela teoria (Bolt, 2010). Para 
Bolt, “this double articulation is central to practice-led research” (2010, p. 29). As obras 
selecionadas como estudos de caso também motivaram a realização de entrevistas com seus 
compositores, a fim de recolher informações e ideias sobre as obras, bem como as competências 
e ações necessárias na sua performance, pela perspectiva dos seus criadores. 

Tendo isto em mente, poder-se-ia dizer que os dois pilares metodológicos que 
sustentaram esta investigação foram as entrevistas semi-estruturadas e minha própria prática 
artística, sendo que a prática artística deve ser compreendida como uma área de investigação — 
“practice as research” (Barrett, 2010b, p. 2) — que é constituída por todo um conjunto de métodos 
e ações específicas. 

Os métodos que foram empregados nesta investigação utilizam técnicas qualitativas 
combinadas a ações de caráter experimental e reflexivo. Em discussões sobre métodos de 
investigação e pesquisa artística, Brewer e Hunter (1989, in Gray & Malins 2004) argumentam que 
uma investigação qualitativa possui, em sua essência, uma abordagem que inclui o uso de 
métodos variados. Através de uma abordagem multimétodos, o investigador utiliza-se de um 
conjunto de práticas interpretativas em um método que tem sido chamado “bricolagem” (Denzin & 
Lincoln, 1994; Gray & Malins 2004; Barrett, 2010a). O termo refere-se a um composto de várias 
partes, um conjunto coeso de práticas que fornecem soluções para um problema em uma situação 
concreta (Denzin & Lincoln, 1994, in Gray & Malins 2004; Stewart, 2010). A bricolagem propõe que  

The tools of his or her methodological trade, deploying whatever strategies, methods, or 
empirical materials are to hand…If new tools have to be invented, or pieced together, then 
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the researcher will do this. The choice of which tools to use, which research practices to 
employ, is not set in advance. The choice of research practices depends upon the 
questions that are asked, and the questions depend on their context…what is available in 
the context, and what the qualitative researchers can do in that setting. (Denzin & Lincoln, 
1994, in Gray & Malins 2004, p. 74)  

Gray e Malins defendem que a abordagem da bricolagem metodológica, na qual as 
práticas de pesquisa nem sempre estão definidas previamente, não condiciona, de forma alguma, 
o pesquisador como um amador, e que o uso de múltiplos métodos não é menos rigoroso do que 
a realização de uma investigação quantitativa: os vários métodos escolhidos, adaptados ou 
inventados estão relacionados, muitas vezes formando um conjunto coerente a ser desenvolvido 
(Gray & Malins, 2004). Para Fortin, a bricolagem metodológica é empregada pelos investigadores 
artistas com a intenção de obter elementos oriundos de horizontes múltiplos que, pertinentemente 
integrados a uma finalidade específica, tomam a forma de uma análise reflexiva da prática de 
campo (Fortin, 2009). Ainda que estas opções metodológicas, influenciadas pelo contraste entre 
os diferentes estudos de caso e pela necessidade de quadros teóricos específicos, tenham 
acarretado em uma estrutura menos usual de tese, elas pareceram ser as mais pertinentes dentro 
de uma abordagem de pesquisa artística que busca uma inter-relação do conhecimento 
proveniente de diferentes fontes. 

A discussão dos métodos empregados nesta investigação está dividida em duas grandes 
partes: a primeira, “Entrevistas”, é dedicada às entrevistas com performers e compositores 
dotados de experiência no repertório investigado; a segunda, “Estudos de Caso”, é dedicada à 
prática artística e aos estudos de caso. “Entrevistas” irá abordar, além das entrevistas realizadas, 
os critérios de seleção e o perfil dos entrevistados, o formato de entrevistas e o guião utilizado, 
bem como os procedimentos de registro e análise. Ao final, é apresentada uma discussão dos 
resultados da análise das entrevistas que sintetiza os principais tópicos relacionados com a 
performance de instrumentos e fontes sonoras incomuns. 

O capítulo “Estudos de Caso” aborda a aplicação de métodos de investigação centrados 
na prática artística. Nesta parte, começo por abordar os critérios de seleção das obras musicais 
que compõem os estudos de caso, nomeadamente Import/Export: Percussion Suite for Global 
Junk, de Gabriel Prokofiev; Wreck, de Jon Rose; Memórias Líquidas para waterphone solo & live 
loops (2014), de minha autoria. A seguir, apresento algumas fundamentações teóricas sobre o uso 
da prática artística como estratégia de investigação, abordando um termo usado nesse contexto 
(studio research), bem como as analogias entre estúdio e laboratório e entre experimentação 
científica e experimentação artística. Por fim, descrevo algumas das ações específicas 
empregadas no contexto da pesquisa em estúdio, encerrando com a discussão aprofundada dos 
três estudos de caso. 

Sob um certo ponto de vista, a aplicação dos métodos desta investigação, bem como a 
forma em que são apresentados neste trabalho, utiliza uma abordagem que parte da periferia em 
direção ao centro do tema da tese. Dito isto de outra forma, o método marcado pela realização 
das entrevistas com os performers e compositores, seguido da análise e discussão de seus 
resultados, contribuiu para a construção de um quadro geral sobre as questões de investigação, o 
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qual foi aprimorado no trabalho de campo, respectivamente através da prática artística e dos 
estudos de caso. 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PARTE 2: ENTREVISTAS  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2.1 MÉTODOS APLICADOS ÀS ENTREVISTAS 

Entrevistas constituem um método central para a obtenção de dados acerca de questões 
de investigação específicas (López-Cano & Opazo 2014), realizadas a partir de interações verbais 
de pergunta e resposta em que opiniões particulares e em profundidade são necessárias (Gray & 
Malins 2004). De acordo com Quivy & Campenhoudt (1992), entrevistas são especialmente 
adequadas para analisar o sentido que os indivíduos dão às suas práticas e a aos acontecimentos 
com os quais se veem confrontados, seus pontos de vista e experiências, ou mesmo a 
reconstituição e interpretação de seus processos de ação.  

No contexto da presente pesquisa, o caráter invulgar das obras musicais investigadas 
não se restringe apenas à sua instrumentação: algumas destas obras são também raramente 
apresentadas; gravações, seja em formato físico (CDs, DVDs, etc.) ou digital (plataformas online, 
internet, etc.) são também escassas, o que faz que os performers de tais obras também sejam 
poucos. Nesse sentido, o caráter particular das experiências e reflexões destes músicos com a 
prática e performance destas obras configura uma importante fonte de informações sobre 
assuntos específicos da pesquisa, e a realização de entrevistas demonstrou-se um método 
essencial para a investigação. 

2.1.1. Critérios de seleção dos entrevistados
A escolha dos entrevistados foi orientada por um critério fundamental baseado na 

experiência dos percussionistas na área da performance, seja através do repertório para fontes 
sonoras e instrumentos incomuns (preferencialmente) ou do repertório geral para percussão. Por 
“repertório geral para percussão” refiro obras do repertório para marimba, vibrafone, tímpanos, 
caixa-clara e multi-percussão), em contexto solo ou de câmara. É importante ressaltar que o 
repertório para fontes sonoras e instrumentos incomuns, foco desta investigação, é um nicho 
específico dentro do vasto repertório da percussão (mais especificamente, da multi-percussão ou 
percussão múltipla) e a inclusão de performers experientes em repertórios distintos contribuiu para 
a investigação através de um ponto de vista complementar. Inicialmente, no primeiro ano do curso 
de doutoramento, minha intenção era entrevistar somente percussionistas que tivessem realizado 
a performance de pelo menos uma das obras musicais dos estudos de caso. No entanto, à 
medida que a pesquisa ia se desenvolvendo, percebi que isto não seria possível, pois os estudos 
de caso em perspectiva eram obras muito específicas, e suas performances limitadas a um único 
músico em particular — o que tornaria o número de entrevistados extremamente reduzido. Assim, 
o critério de escolha dos entrevistados teve seu foco direcionado para a natureza do repertório e 
não das obras, ou seja, percussionistas que possuíssem experiência com a performance de obras 
compostas para instrumentos e fontes sonoras incomuns, e não somente com a performance dos 
estudos de caso.  
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  Tendo este critério em mente, foram selecionados percussionistas profissionalmente 

ativos na área da performance (recitais, concertos solistas, música de câmara, gravações, etc.), 
que já tivessem experiência com as obras-chave da investigação (preferencialmente) ou com 
outras obras de interesse. Alguns estudos (Ericsson et al, 1993; Sloboda, 1996; Krämpe, 1997) 
defendem que o número de horas de prática acumulada é critério fundamental para a 
especialização em música. No entanto, ainda que tais estudos apontem precisas relações 
quantitativas entre tempo de prática e grau de excelência de performers especialistas, sabe-se 
que a qualidade da prática é também um aspecto relevante para fundamentar o nível de expertise 
em performance musical (Williamon & Valentine, 2000; Chaffin & Lemieux, 2004). Mesmo que a 
escolha dos entrevistados tivesse como critério fundamental o número de horas de prática 
acumulada, tal como apontado nos estudos de Ericsson, Sloboda e Krämpe, ainda assim não 
seria possível avaliar a qualidade da prática dos possíveis entrevistados.  

Outrossim, não seria de todo pertinente para a investigação selecionar entrevistados 
baseando-se exclusivamente no número de horas de prática acumulada e desconsiderando as 
suas experiências com as obras investigadas e com este tipo de repertório de forma geral. Nesse 
sentido, a seleção dos entrevistados visou um equilíbrio entre 1) experiência do entrevistado com 
o tipo de repertório investigado (verificado através da pesquisa das obras de seu repertório, 
vídeos, gravações de áudio, programas de recitais, etc.) e 2) experiência profissional (tempo de 
prática acumulado em atividades relacionadas à performance). Foi igualmente importante para o 
processo de investigação realizar entrevistas com os compositores das obras selecionadas como 
estudos de caso. A realização de entrevistas com os compositores mostrou-se como uma 
importante fonte de informações e que enriqueceria o trabalho, em conjunto com as informações 
obtidas dos performers. 

2.1.2. Informações sobre os entrevistados 
Foram selecionados onze entrevistados (Tabela 1), sendo nove deles percussionistas e 

dois compositores. Os percussionistas foram: Evelyn Glennie (Escócia/Inglaterra); David Cossin, 
Steven Schick e William Winant (EUA); Miquel Bernat (Espanha/Portugal); Joby Burgess 
(Inglaterra); Beibei Wang (China); Matthias Kaul (Alemanha); Håkon Stene (Noruega). Os 
compositores foram Gabriel Prokofiev (Inglaterra) e Jon Rose (Austrália). No âmbito desta 
investigação, considero o número de performers selecionados suficiente para a realização de 
entrevistas especializadas, se levarmos em conta a especificidade do assunto investigado e 
consequente número de performers dedicados a ele, bem como a exígua disponibilidade destes 
músicos devido às suas agendas de compromissos. Todos estes performers possuem uma 
carreira estabelecida, especialmente no âmbito da performance a solo, e também experiência 
relevante com obras do tipo de repertório investigado. 
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A escocesa Evelyn Glennie (n. 1965) pode ser considerada um dos pilares da 

performance em percussão, sendo creditada como a primeira pessoa na história a criar e manter 
uma carreira, a tempo integral, como solista em percussão. Glennie foi também responsável pela 
performance do primeiro concerto de percussão realizado na história de The Proms no Royal 
Albert Hall em 1992, e possui mais de 90 prémios internacionais até à data, incluindo o Polar 
Music Prize e o Companion of Honor. Glennie é também responsável pela encomenda e estreia 
de novos solos para percussão, com mais de 200 peças dedicadas em seu nome. Além de ter em 
seu repertório um número relevante de obras escritas para instrumentações incomuns, Glennie é 
também uma performer dedicada do waterphone e possui uma vasta colecção de instrumentos 
pouco usuais. Para entrevistá-la, entrei com contacto com seu manager via email em Junho de 
2015, e fui informado que Glennie estaria em Portugal no mês seguinte para a performance de um 
concerto com a Orquestra Gulbenkian. A entrevista foi então agendada para esta época e foi 
realizada a 31 de Julho de 2015 em Lisboa. 

O percussionista, maestro e autor Steven Schick (EUA, n. 1954) é, há quarenta anos, 
uma figura atuante na música contemporânea e encomendou e estreou mais de cento e cinquenta 
novas obras. Schick é também diretor musical da Orquestra Sinfónica e Coro de La Jolla, e diretor 
artístico do ensemble San Francisco Contemporary Music Players. Entre as suas publicações está 
o livro The Percussionist's Art: Same Bed, Different Dreams (2006) e numerosas gravações de 
música contemporânea de percussão, incluindo um conjunto de 3 CDs da obra completa para 
percussão de Iannis Xenakis (1922-2001). Steven Schick é professor catedrático no 
Departamento de Música da Universidade da Califórnia, em San Diego, e detentor da Reed Family 
Presidential Chair. Após um contacto inicial por email em Novembro de 2016, Schick concordou 
em responder apenas algumas questões via Skype, o que acabou por não acontecer devido aos 
seus compromissos pessoais; seu nome foi então desconsiderado para as entrevistas. Entretanto, 
cerca de um ano depois, em Setembro de 2017, soube que Schick viria a ser um dos oradores 
principais de um simpósio na qual eu iria apresentar um recital-conferência, nomeadamente, 
Transplanted Roots Percussion Research Symposium, em Brisbane, Austrália. Assim, 
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Nacionalidade Performers Compositores 

Alemanha 1

Austrália 1

China 1

Escócia 1

Espanha 1

EUA 3

Inglaterra 1 1

Noruega 1

Tabela 1. Número e nacionalidade dos performers e compositores entrevistados.



comunicámos novamente por email e combinámos a realização da entrevista em um encontro 
durante esse evento. 

David Cossin (EUA, n. 1972) é percussionista do Bang on a Can, um grupo e 
organização internacional dedicada à música contemporânea que tem como seus fundadores os 
compositores Michael Gordon, David Lang e Julia Wolfe. Cossin possui ampla experiência com o 
repertório investigado e tive a oportunidade de trabalhar com ele em minha investigação de 
mestrado sobre o uso da água como instrumento percussivo, que é um assunto adjacente ao 
tema da presente pesquisa. Cossin é também curador do Sound Res, um programa de residência, 
um festival e uma escola intensiva de música nova e arte contemporânea realizado no sul de 
Itália. A convite de Cossin, participei da sua 9ª edição, no ano de 2012, em que realizámos 
diversos concertos e workshops que tiveram como foco a exploração de instrumentos e fontes 
sonoras incomuns e utilização de técnicas de performance estendidas. O contacto com Cossin 
para a entrevista foi bastante simples. Como eu já havia trabalhado com ele em uma residência 
artística em Itália em 2011, e nessa oportunidade também já o tinha entrevistado para minha 
investigação de mestrado, nos tornámos amigos e mantivemos contacto desde então. No início de 
2015, convidei-o novamente para colaborar nesta investigação e combinámos a entrevista para 
Agosto do mesmo ano em um encontro presencial em Lecce, Itália. 

Beibei Wang (n. 1986) é uma percussionista chinesa, e o interesse em entrevistá-la 
surgiu a partir de sua experiência com a trilogia de concertos para percussão e orquestra do 
compositor Tan Dun. Esta trilogia, chamada Organic Music Series, consiste das obras Water 
Concerto, Paper Concerto e Earth Concerto, que apresentam a água, papel e cerâmica como 
materiais/instrumentos solistas. Wang é também uma experiente improvisadora e usa 
frequentemente instrumentos e fontes sonoras invulgares em suas performances. Após um 
contacto por email em Junho de 2016, tentámos organizar uma entrevista por Skype para o mês 
seguinte e, por questões de agenda, a entrevista acabou sendo marcada para Setembro do 
mesmo ano. O interesse mútuo em instrumentos e fontes sonoras incomuns fez com que eu e 
Beibei mantivéssemos contacto desde então, e acabámos por realizar um concerto em duo nessa 
temática, chamado Found Sounds , que foi realizado em Londres em Março de 2017.  12

Matthias Kaul (n. 1949) é um compositor, improvisador e performer alemão. Apesar de 
possuir formação musical clássica ou tradicional, seu trabalho dedica-se quase integralmente ao 
uso de instrumentos musicais pouco ortodoxos em suas composições e performances, como 
refrigeradores, rodas de bicicletas e utensílios domésticos eléctricos, além de criar seus próprios 
instrumentos e desenvolver experimentos acústicos com materiais vulgares como esferovite. Kaul 
também é conhecedor da obra do compositor Vinko Globokar, tendo gravado e realizado 
performances de várias de suas peças, incluso Dialog über Erde (1994), um solo para percussão 
que possui relações com o tema investigado e que faz parte de meu repertório solista. Em 2011 
Kaul já havia contribuído informalmente para minha investigação de mestrado, com algumas 
informações e partituras de suas composições. Contactei-o novamente via email em Agosto de 
2016 e marcámos a entrevista para Outubro do mesmo ano por Skype. 

 https://www.luisbittencourt.com/events/https/wwwfacebookcom/events/184777899882959212
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Håkon Stene (n. 1977) é um percussionista e pesquisador norueguês e seu trabalho 
centra-se no que chama “práticas pós-instrumentais”, ou seja, a performance de um repertório que 
não corresponde às definições comuns de obras para percussão, uma vez que não envolve 
instrumentos ou técnicas associadas à percussão em geral (Stene, 2014, p. 2). Stene é autor da 
tese de doutoramento This is not a drum: towards a post-instrumental pratice e, atualmente, 
paralelo à sua atividade como performer, desenvolve a pesquisa Music With the Real, na condição 
de investigador pós-doutoral no programa de pesquisa artística da Academia Estatal de Música da 
Noruega. Sua experiência prática como performer, no contexto solo e de câmara, nas práticas 
pós-instrumentais, bem como suas investigações nessa área específica foram razões que 
motivaram a inclusão de seu nome na lista dos possíveis entrevistados. Fiz contacto com Stene 
por email em Agosto de 2016 e a entrevista foi realizada por Skype no início do mês seguinte. 

O percussionista inglês Joby Burgess (n. 1977) foi seleccionado para as entrevistas 
somente após os estudos de caso terem sido definidos. Burgess é o responsável pela 
encomenda, estreia e gravação (CD e DVD) de um dos estudos de caso, a obra Import/Export: 
Percussion Suite for Global Junk (2008), do compositor Gabriel Prokofiev, e, por essa razão, seu 
contributo tornou-se essencial. Burgess também possui experiência com a performance de fontes 
sonoras e instrumentos incomuns combinadas ao uso criativo de áudio-tecnologia, como loopers, 
sintetizadores, efeitos digitais e processamento sonoro por computador. O contacto inicial com 
Burgess para a entrevista ocorreu por email em Maio de 2016. Optei por realizar esta entrevista 
pessoalmente, uma vez que Burgess é uma figura-chave em um dos estudos de caso, o que 
possibilitou também discutir sobre a obra em um contexto prático, experimentando instrumentos e 
executando excertos. Por questões de agenda, o encontro com Burgess só ocorreu em Março de 
2017 em seu estúdio, no norte de Londres.  

O norte-americano William Winant (n. 1953) é um percussionista que trabalhou durante 
muitos anos com o compositor Lou Harrison, gravando e estreando muitas de suas obras, entre 
vários outros compositores . O interesse em entrevistá-lo tem a ver com seu contato próximo 13

com os compositores da escola moderna e experimental norte-americana, como Lou Harrison, 
John Cage e Henry Cowell, e por ser um performer ativo e com vasta experiência com o uso de 
instrumentos “encontrados” (found instruments). O contacto para a entrevista foi feito via email em 
Novembro de 2016 e a entrevista foi realizada por Skype nesse mesmo mês.  

Miquel Bernat (n. 1966, Espanha) é também uma referência no panorama da percussão 
contemporânea, pela sua intensa atividade como solista e músico de câmara e experiência em 
uma grande gama de estilos, repertórios e instrumentos. Além destas competências, Bernat é 
também um dedicado pedagogo da performance em percussão em algumas das principais 
instituições de ensino europeias, e um pioneiro no ensino da percussão em Portugal, sendo 
responsável pela criação do primeiro curso superior da área neste país. Tive a oportunidade de 

 John Cage, Iannis Xenakis, Pierre Boulez, Frank Zappa, Keith Jarrett, Roscoe Mitchell, Anthony Braxton, Fred Frith, 13

James Tenney, Terry Riley, Cecil Taylor, Gerry Hemingway, Mark Dresser, Barry Guy, Marilyn Crispell, George Lewis, 
Steve Reich and Musicians, Nexus, Charles Wuorinen, Jean-Philippe Collard, Frederic Rzewski, Ursula Oppens, Joan 
LaBarbara, Annea Lockwood, Danny Elfman/Oingo Boingo, Sonic Youth, Marc Ribot, Keith Rowe, Joey Barron, Bill 
Frisell, Yo-Yo Ma, Rova Saxophone Quartet, Lawrence “Butch” Morris, Kronos String Quartet. Acedido em http://
williamwinant.com e consultado em 6/09/2017. 
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realizar, durante os anos 2009 a 2012, meu curso de mestrado em performance musical tendo 
Bernat como tutor artístico, função que continuou a desempenhar durante os cinco semestres 
iniciais do meu curso de doutoramento e desenvolvimento desta investigação. Durante todos 
estes anos de contacto com Bernat pude partilhar de seu conhecimento e muitas das obras que 
despertaram meu interesse como investigador e performer surgiram a partir de nossos diálogos. 
Dada a sua experiência na área da percussão, e sua proximidade académica, social e geográfica, 
considerei essencial ter seu contributo neste trabalho. O contacto com Bernat para a entrevista foi 
feito por telefone em Fevereiro de 2016, e a entrevista ocorreu em um encontro presencial nesse 
mesmo mês no Porto, Portugal. 

2.1.3. Informações sobre as entrevistas
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com todos os participantes. A entrevista 

semi-estruturada mostrou-se como a opção mais adequada para os propósitos da investigação, 
pois este tipo de entrevista permite que outros tópicos e questões igualmente relevantes possam 
surgir (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006), uma vez que não é integralmente aberta, nem conduzida 
por perguntas fechadas (Quivy & Campenhoudt 1992). Em segundo lugar, o uso de um roteiro de 
entrevista padronizado poderia comprometer a fluência da conversação, frente aos diferentes 
perfis dos entrevistados e a variedade de informações profissionais e pessoais. As questões foram 
realizadas a parir de um guião de entrevista, que foi organizado em quatro tópicos principais:  

1) performer: contempla perguntas sobre o perfil e informações gerais do entrevistado 
(nacionalidade, idade, anos de prática, etc.) inquirindo também sobre sua formação e carreira. 

2) organologia: o entrevistado foi questionado sobre sua opinião referente à 
classificação dos instrumentos e fontes sonoras incomuns, nomenclaturas, e as formas como 
percebe estes instrumentos no contexto de sua prática. 

3) experiência: continha temas semi-estruturados que visam delinear características da 
performance do repertório investigado através das experiências do entrevistado com este tipo 
de instrumentação e repertório (que obras tocou, qual a instrumentação, etc.), como são os 
processos de aprendizagem, interpretação e performance de obras compostas para 
instrumentos incomuns, quais as diferenças ou semelhanças com os respectivos processos 
no repertório para instrumentos tradicionais, entre outros. 

4) epistemologia: o quarto tópico abrangia temas relacionados ao tipo de 
conhecimentos e competências requeridas na performance de obras para instrumentos 
incomuns, o desenvolvimento ou domínio de técnicas instrumentais, a pesquisa e construção 
de instrumentos solicitados pelo compositor, improvisação neste tipo de repertório, entre 
outros. 

A Tabela 2 apresenta o guião com exemplos de algumas questões-chave. Por terem sido 
realizadas entrevistas semi-estruturadas, em muitas ocasiões as respostas dos entrevistados 
acabaram por suscitar outros tópicos de interesse da investigação e, consequentemente, 
alteraram o curso da discussão, motivando a formulação de outras questões que não estão ali 
registadas. Em outros casos, o guião serviu de base para a criação de algumas questões que 

�35



foram formuladas tendo em conta o perfil específico do performer entrevistado. Por exemplo, para 
questionar a percussionista Evelyn Glennie sobre sua opinião acerca da classificação dos 
instrumentos, usei como referência uma informação do seu próprio website: “In your website there 
are a lot of projects, and one is particularly about improvisation on any number of instruments or 
sounding objects. Why the difference between instruments and sounding objects?” 

 

O guião foi utilizado para as entrevistas com todos os participantes, mas, uma vez que 
dois participantes eram compositores, ele também teve de ser ligeiramente adaptado para se 
adequar ao perfil deste tipo de entrevistado. Por exemplo, no tópico de número 3 (experiência), 
não faria sentido perguntar a um compositor quais as obras musicais do tipo de repertório 
investigado que ele já tocou, mas sim quais as obras que ele já compôs, colaborou ou conhece 
nesse estilo. De forma semelhante, questões referentes ao processo de aprendizagem e 
interpretação do repertório investigado foram adaptadas para os processos do compositor para 
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Tabela 2. Tópicos do guião de entrevistas.

Tópicos Questões-chave

Performer • General info: age, nationality, years of practice 
• Personal info: musical education/background

Organology

• Classification: In percussion, do you consider that there are standard 
instruments and instruments that are external to organological standards? Which are?  

• Perception: Do you see standard percussion instruments and found objects 
in the same way? 

• Nomenclature: How would you name this category of instruments?

Experience

• Instruments/repertoire: What is your experience with the repertoire 
composed for unusual instrumentation? Could you please mention examples of some 
works that you have performed and the instruments used?  

• Interest and motivations to perform: Did some of these works raise more 
your interest in some aspect in particular? And why did you decide to perform it? 

• How is the process of learning, practicing and performing works 
composed for unusual instruments compared to works composed for standard 
percussion instruments? 

• Have you ever had to create or design instruments for a specific piece? 
How was it?  

• To perform unusual instruments, which you had to look for or create, 
influences your perception of the performance in some way? How?

Epistemology

• Do you believe that the performance of works composed for unusual 
instruments require the same skills or knowledge involved in the performance of 
works composed for standard percussion instruments? Why?  

• How do you develop or create specific performance techniques for an 
unusual instrument, since the traditional apparatus (methods, books, recordings, 
articles, etc.) around those instruments and works are not available?  

• How important is the skill to improvise in this kind of repertoire that uses 
unusual sound sources?  

• In your opinion, what are the knowledge that the musician should have (or 
develop) to perform works of this kind of repertoire?  And what are the contributions to 
music performance in general from this knowledge?



descobrir e explorar sons dos instrumentos usados em suas obras. Quando um determinado 
tópico teve um foco em questões específicas de performance musical, (por exemplo, que tipo de 
competências ou habilidades estão envolvidas na performance de instrumentos incomuns), estas 
questões foram direcionadas para o trabalho do compositor desenvolvido em conjunto com outros 
performers, por exemplo. Dessa forma, ainda que adaptados, os tópicos principais do guião 
puderam ser preservados e a visão dos compositores sobre assuntos de performance, através de 
suas diferentes perspectivas, ampliaram o escopo do conhecimento obtido nas entrevistas.  

2.1.4. Procedimentos de registo
As entrevistas foram realizadas através de encontros presenciais e, quando isto não foi 

possível, via internet (chamadas de áudio e vídeo). À excepção da entrevista com Miquel Bernat, 
as restantes foram realizadas em língua inglesa e gravadas em áudio para posterior transcrição. 
Para as entrevistas presenciais foi utilizado um gravador digital e para as video-chamadas optei 
pelo uso do software Call Recorder, que possibilita gravar o áudio das chamadas feitas via Skype 
ou programas similares. Como precaução relativamente a problemas que pudessem 
eventualmente surgir nos encontros não-presenciais, o gravador digital foi também utilizado 
durante as entrevistas realizadas por video-chamada, para gravar o áudio proveniente das 
colunas do computador como cópia de segurança. Assim, o áudio das entrevistas por Skype foi 
gravado simultaneamente pelo software e pelo gravador digital. Todas as entrevistas foram 
transcritas integralmente  e podem ser acedidas nos anexos desta tese. O processo de 14

transcrição foi realizado através do software Transcriptions. A Tabela 3 apresenta uma cronologia 
das entrevistas realizadas: 

 Apenas nos casos em que o entrevistado divagou sobre assuntos alheios às questões colocadas, estas partes não 14

foram transcritas.
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Performer Data da entrevista Tipo de encontro 

Evelyn Glennie 31/07/2015 Presencial - Lisboa, Portugal

David Cossin 26/08/2015 Presencial - Lecce, Itália

Miquel Bernat 25/02/2016 Presencial - Porto, Portugal

Gabriel Prokofiev 08/04/2016 Presencial - Porto, Portugal 

Jon Rose 2/06/2016 e 14/10/2016 Presencial - Porto/ Online - Skype

Håkon Stene 2/09/2016 Online - Skype

William Winant 22/11/2016 Online - Skype

Matthias Kaul 23/10/2016 Online - Skype

Beibei Wang 28/03/2017 Presencial - Londres, Inglaterra

Joby Burgess 30/03/2017 Presencial  - Londres, Inglaterra

Steven Schick 25/09/2017 Presencial - Brisbane, Austrália

Tabela 3. Cronologia das entrevistas.



2.1.5. Procedimentos de análise
O procedimento adoptado para o tratamento das entrevistas foi a análise de conteúdo 

(Quivy & Campenhoudt, 2008; Bardin, 2011) que pode ser compreendida como  
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. (Bardin, 2011, 
p. 48) 
Neste procedimento utilizei como técnica específica a análise categorial, que “funciona 

por operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo re-
agrupamentos analógicos” (Bardin, 2011, p. 201). Uma vez que esta investigação tem a prática 
artística como uma componente fundamental da investigação e, nesse sentido, “embraces modes 
of knowing (tacit, embodied-cognition, performative)” (Nelson, 2013, p. 38), a análise categorial 
revelou-se o procedimento mais indicado a aplicar, uma vez que é adequada para “o estudo do 
não-dito, do implícito” (Quivy & Campenhoudt, 2005, p. 230), sobretudo “no estudo das produções 
culturais e artísticas, na análise de estratégias, do que está em jogo num conflito” (Quivy & 
Campenhoudt, 2005, p. 230), entre outros temas.  

O critério de categorização foi semântico (Bardin, 2011), o que implicou a criação de 
códigos temáticos relacionados a um determinado assunto. Inicialmente realizei a leitura 
preliminar de todas as entrevistas para estudar seus conteúdos. Durante esse processo procurei 
criar um inventário (Bardin, 2011) e selecionar excertos que provessem informações relevantes 
para as perguntas feitas nas entrevistas, e que também apresentassem correspondência com os 
tópicos definidos no guião. A partir de uma seleção dos excertos, concentrei-me em verificar as 
relações entre os mesmos através da busca por assuntos recorrentes entre os entrevistados, e 
atribuindo um código às ocorrências repetidas duas ou mais vezes. Os excertos que suscitaram 
assuntos relevantes para a investigação, mas que apresentaram um número pouco expressivo de 
ocorrências também foram considerados e categorizados dada a importância de suas informações 
para o estudo. Toda a análise foi realizada com o suporte do software HyperRESEARCH e, por 
uma questão de terminologia usada pelo próprio software, utilizarei o termo “codificação” e 
“código” para me referir, respectivamente, ao processo de categorização e às categorias temáticas 
de um determinado assunto. 

Os códigos foram criados a partir de palavras-chave do conteúdo dos excertos ou de 
termos que sintetizassem sua ideia central. Para cada código foi criado um breve memorando com 
um descritivo de suas características (Gibbs, 2009), o que ajudou a realizar o processo de 
codificação de forma coerente. Optei por criar os nomes dos códigos em língua inglesa, uma vez 
que a maioria das entrevistas foram realizadas e transcritas nesse idioma (à exceção de uma, 
com o percussionista Miquel Bernat). Em minha opinião, criar códigos a partir do mesmo idioma 
das transcrições permitiu preservar o sentido de determinadas expressões, evitando ter de 
recorrer a traduções e proporcionando maior fluidez ao trabalho. A Tabela 4 exemplifica a 
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codificação das entrevistas. Por uma questão de espaço, nesta tabela limitei o número de 
excertos e entrevistados para 6 e 3, respectivamente. 

 

As entrevistas foram relidas integralmente pelo menos quatro vezes cada, com o intuito 
de refinar o processo de análise, visando verificar se os códigos foram aplicados de maneira 
coerente, se algum conteúdo poderia ser codificado com mais de um código ou mesmo se não 
havia códigos de conteúdo muito similar, entre outros. Também foi criado, em conjunto com a 
professora orientadora, um sistema contendo quatro categorias (derivadas dos quatro tópicos do 
guião de entrevistas) para organizar os códigos e tornar o trabalho mais eficiente. A estrutura final 
das categorias e códigos teve, portanto, sua avaliação externa e este trabalho desenvolvido em 
conjunto foi essencial para aprimorar os conteúdos gerados na análise. 
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Code Description Performer Excerpt

Perspectives 
on the skill of 
listening and 
the 
performance 
of found/
unusual 
instruments

Evelyn 
Glennie

1) “So with percussion, because of all these frequencies, all the ranges, the 
textures, the dynamics, the attacks, short sounds, long sounds, fast sounds, 
thin sounds, aggressive sounds, gentle sounds, you name it…people have 
to listen and really brought their listening skills with percussion, perhaps 
more than most of the other instruments because they don’t know what is 
going to come next”.

2) “I think as time goes on as you are reading notated music you kind of forget 
about the sound or you think that there is a right sound and not a right 
sound…you know? You think that…well…you’re always sort of comparing it 
with something else, with someone else, you know, with another type of 
interpretation. And I think that’s shame, we kind of stop to listen to 
ourselves, we listen to the instrument but not to ourselves and that it is a 
huge difference”.

David 
Cossin

1)  “Improvisation, for me is really listening. Listening and reacting. Of course 
you throw your ideas that are totally new into something, but I like more the 
accompaniment more as a listener. And I think the sound making is about 
that, about listening. Professional listener”.

2) “I’m not performing this piece, I’m creating the sound but I am being an 
active listener at this moment and, hopefully, with the audience or not, I’m 
going to experience this thing. And for me it was one of my favorite 
performances of that piece, I haven’t play in a while but used to do all the 
time. You know what I mean? You’re not performing it, you’re doing it, you’re 
listening it and you are making choices as you listen”.

Matthias 
Kaul

1) “Maybe it is an attitude to life, if you are listening all the time what is 
happening then you’ll find out that even a pencil is a great instrument that 
you can spend hours with it”.

2) “If you are a good improviser you know how to listen, and improvising is, for 
me, in the first, just listening. Listen to what your surroundings, whatever it 
is, just the air or other musicians, listen to this and then listen to the result of 
you have contributed to the music and go on with what you heard before, so 
you have to listen”.

Li
st

en
in

g

Tabela 4. Exemplo da codificação das entrevistas.



2.2. RESULTADOS 

Esta secção apresenta o resultado das análises das entrevistas, em diálogo com a 
discussão dos códigos e excertos selecionados das transcrições. Inicialmente, a análise contava 
com 32 códigos, distribuídos em 4 grandes categorias, que, após processos de refinamento 
(identificação de redundâncias entre excertos e tema dos códigos, informações repetidas, etc.), 
foram reduzidos para 22 códigos e 3 categorias. Estes estão descritos na Tabela 5 a seguir: 
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Tabela 5. Categorias e códigos utilizados na análise das entrevistas.

Categorias e 
descrição Códigos Descrição dos códigos

Topics related 
to the nature of 
knowledge and 
skills required 

in the 
performance of 

works 
composed for 

unusual 
instruments

adaptability The skill to adapt “towards instrumentations, actions, and techniques 
that are fragmented and unrelated” (Stene, 2014, p. 41)

experimentation Actions and qualities like investigation, curiosity and imagination 
associated to the unusual instruments and its repertoire.

sound The sound quality as the main focus of the performer’s work.

improvisation Opinions about improvisation, unusual instruments and its repertoire.

instrument selection/
preparation

The selection, preparation and construction of instruments and their 
influence on the performance. 

instrument setup The configurations, practical solutions and adaptations related to set 
up the instruments for a given work.

learning process Characteristics of the learning process of a work composed for unusual 
instruments.

listening Perspectives on the skill of listening in the performance of found/
unusual instruments.

performance 
techniques

The creation/adaptation of performance techniques in the found/
unusual instruments repertoire.

time investment The investment of time in the preparation, learning and mastering the 
unusual instruments and repertoire.

Immaterial 
features 

(Alperson, 
2008) refers to 
aspects that go 

beyond the 
physical 

dimensions of 
an instrument, 

such as its 
cultural 

embeddedness
, symbolic 

significance, 
among other  

mindset Narratives on how performers interpret and respond to unusual 
instruments and its repertoire.

audience perception Issues on the perception of unusual instruments by the audience.

cultural 
embeddedness The relationship between instrument and culture.

contributions What the performer can learn or develop from the found instrument's 
repertoire.

singularity Singular characteristics of the objects and materials used as 
instruments.

symbolic 
significance 

The symbolic significance that emerges from the found object when 
discovered/transformed in a new instrument.

Organological 
characteristics  

of unusual 
instruments 

and its related 
issues

standardization Standard conceptions in percussion and its consequences on aspects 
of music performance.

context The influence of context to perceive an object as an instrument.

terms Terms and expressions used by the interviewees to refer unusual 
instruments and sound sources.

depreciation Depreciation associated with found/unusual instruments. 

definitions How performers define, distinguish or relate unusual instruments. 

legitimation Found instruments that become to be legit or standard over time. 
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A seguir, o Gráfico 1 apresenta os códigos e seu respectivo número de ocorrências na 
análise (indicado pelos números à direita das barras horizontais). As três categorias, às quais os 
códigos pertencem, estão representadas pelas cores azul, verde e amarelo e estão especificadas 
na legenda no topo do gráfico. A disposição dos códigos foi organizada de forma decrescente, 
com o código que apresentou o maior número de ocorrências no topo, até ao menor na base do 
gráfico. 

 

  

2.2.1. Categoria Skills/Knowledge
Nesta categoria estão incluídos dez códigos que abrangem temas relacionados com o 

tipo de conhecimento e habilidades requeridos na performance de obras compostas para 
instrumentos incomuns. Estes códigos estão listados abaixo de acordo com sua frequência nesta 
categoria, sendo que a letra “a” corresponde ao código com mais ocorrências e a letra “j” ao 
código com menor ocorrências. 
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Gráfico 1. Frequência dos códigos utilizados na análise.



a. sound 
b. experimentation 
c. learning process 
d. performance techniques 
e. listening 
f. time investment 
g. adaptability 
h. instrument setup 
i. instrument selection/construction/preparation 
j. improvisation 

As sub-secções seguintes apresentam uma descrição de cada um destes códigos e a 
inclusão de alguns dos excertos mais relevantes para o código em questão.  

a. Sound

O código “Sound” abrange opiniões acerca do som e suas relações com a performance 
dos instrumentos incomuns e seu repertório. Este tema foi identificado no discurso de todos 
entrevistados, com exceção do percussionista Steven Schick, como demonstra o Gráfico 2: 

 

De acordo com o percussionista Joby Burges, a qualidade do som está acima de 
quaisquer outros parâmetros envolvidos na performance musical: 

Sound is everything as a percussionist. I think if turned up to one interesting sounds or I 
could produce quality of sound on the instruments…it is the most important thing, it 
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doesn’t matter how many notes you can play or how fast you can play, if you can’t make a 
good sound, who wants to listen? (Joby Burgess) 
Em um sentido semelhante, Evelyn Glennie argumenta que a essência da arte musical é 

a criação de sons: 
And sort of what does a musician do, a musician create sound, no matter what you play, 
you create sound. (Evelyn Glennie) 
Glennie também explicou que, em seu caso, as atividades de composição e improvisação 

contribuíram para perceber a dimensão e importância do som: 
I think my interest in writing music for media purposes, as opposed to the concert 
platform, has allowed me, as an extension to the improvisation, to really think that sound 
is the most powerful thing we have, if we have the patience to listen to it. (Evelyn Glennie) 
Håkon Stene vê o som, e a capacidade de produzir suas distintas qualidades, como um 

elemento de devoção em seu trabalho como percussionista, independente do instrumento ou 
estilo musical envolvido. 

When I play a C Major on the guitar and when I play Silver Street Car, I still…I want the 
same kind of magic to happen, I want a beautiful sound… I noticed that my basic attitude 
to sound is pretty much, maybe even conservative, I want it to be optimal for that, for any 
given context, I want to be the best, the most beautiful clean, or even dirty, if it is needed, 
sound. It is just very open, what is going to be doesn’t matter to me, my love for the sound 
is the same. It is the love for the sound and the care for the sound. It is the same. So for 
me, then, it is not about conceptual or non-conceptual, it is still about making the music 
you hear inside your head, whether you play on this or that doesn’t matter. (Håkon Stene) 
Por outro lado, o compositor Gabriel Prokofiev ressaltou que nem todos percussionistas 

possuem a habilidade de produzir e distinguir diferentes qualidades do som.  
I think some percussionists might be brilliant in rhythm but they might not be so focused 
on nuance, on the detail of the sound.  
Prokofiev ainda acrescenta que esta é uma habilidade crítica na performance de 

instrumentos incomuns: 
So I think when you’re using unusual objects you have to be extra curious to really try to 
find the right sound. Specially when it is not a proper percussion instrument you have to 
work a bit harder to get it to really sing. (Gabriel Prokofiev) 
Nesta perspectiva, Jon Rose relatou uma experiência de trabalho particular sobre o 

assunto, em que destaca o conhecimento dos materiais, usados para produzir som, como algo 
essencial: 

In the sense of timbre, you know, coming to the idea of accessing the sound that might be 
in an object…This is something that…you know, some percussionists who particularly 
improvise in percussion have a feel for…and still, there is a percussionist I worked in 
Sydney sometimes, she is very good, she can read all these incredible complicated 
scores and stuff on basically marimba or vibraphone…but she has no sense of material…
or little. She’s got some, but her strong point is rhythm and complicated notes. Her 
weakest point is the sense of material, and there are others that I know they don’t read 
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well but their sense of material is incredible, you know? They, in seconds, are part of it. 
Whatever it is, you know? And this woman I was describing, she just hits it, the notes are 
here, I’ll hit. Hit twice! I’ll hit twice [laughs]. And they don’t understand this relationship, it is 
quite amazing…I mean, it is only because I have been around for a long time so I’ve 
heard a lot of percussionists but it is really obvious, it must be very obvious to a 
percussionist when this is the case, the people who is just hitting it, and people who really 
understand it, they are coaxing the sound out of the object, coaxing. Bringing the sound 
out. (Jon Rose) 
Para Beibei Wang, produzir distintas qualidades sonoras é uma técnica inerente ao 

repertório composto para instrumentos incomuns: 
I think there are certainly…there are skills for unconventional percussion repertoire. It 
depends on each repertoire, each music. So every music has a different instrumentation 
and different “atmosphere” of its instruments, you have to try to do what this music should 
be. So, for example the Water Concerto: at the beginning, when you play the waterphone. 
So waterphone is a new invention, then there are so many people playing it differently. 
You have to find beautiful sounds by bowing and beautiful sounds by knocking on the 
instrument, or using different mallets to tap it. Each mallet, each touching has different 
qualities. So you can find the best quality for each sound. This is one technique I think, for 
me, to produce the best quality of the sound. (Beibei Wang) 
O percussionista David Cossin sintetizou a ideia de produzir som com a habilidade de 

ouvir: 
I think the sound making is about that, about listening. Professional listener. 
O código “Sound” foi o que apresentou o maior número de ocorrências, não apenas na 

categoria em que se insere, mas também no valor global de ocorrências de toda a análise. Isto 
não só demonstra que o som foi o assunto mais frequente nos discursos mas também sugere que 
as questões relacionadas com o som adquirem grande importância para a performance dos 
instrumentos e fontes sonoras incomuns e seu repertório. De uma forma geral, as opiniões dos 
entrevistados também sugeriram relações entre o tema do código “Sound” com outras 
competências, como a capacidade de ouvir do performer ou de improvisar, e deram a entender 
que, com instrumentos e fontes sonoras incomuns, o acto de produzir som poderá ser 
eventualmente mais complexo em alguns instrumentos de percussão standard.  

b. Experimentation

O código “Experimentation” trata das associações entre a performance de instrumentos 
incomuns e ações associadas à experimentação, como a investigação e descoberta, bem como 
aspectos cognitivos correspondentes como curiosidade ou imaginação. Ainda que o termo 
“experimentation” seja usado em diversos contextos e possa adquirir muitos significados 
diferentes (Barrett, 2014; Vanhecke, 2014), ele possui, além das conotações científicas e de 
investigação, um apelo à exploração e descoberta de novos ou indeterminados resultados (Born, 
2000) e, especificamente na área da música e artes, também se refere à inovação na criação 
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artística (Vanhecke, 2014, p. 91). O Gráfico 3 demonstra que os temas abrangidos por este código 
foram identificados no discurso de todos os entrevistados, com a exceção do percussionista 
Steven Schick. 

 

Na opinião de Joby Burgess, seria benéfico para o performer do repertório composto para 
instrumentos incomuns possuir uma pré-disposição para investigação: 

I think having an openness and inquisitive sort of mind and sort of, some different roots for 
investigation would be quite good. (Joby Burgess) 
Matthias Kaul, performer e compositor especialista na utilização de instrumentos 

incomuns, acredita que estes instrumentos são propícios à pesquisa e seus performers possuem 
um espírito investigativo inato, que pode também contribuir para a experimentação e investigação 
sonora de outros instrumentos: 

I’m always fascinated of investigate further instruments to find out what can those 
instruments do, and my idea of treating those instruments is for sure sort of percussive 
way, because I learned how to research things on the instrument. And so most of the 
times I show those specialists on cello or recorder, I show them what is possible on their 
instruments and they never heard it before, because our approach is special and we are 
used to this. If we enter this way before, we are used to the research on the material so 
we can treat all those instruments…in a way they never heard to before. I think this is a 
very important task for us, to show them what is really going on those instruments[…] I 
think it is important because the research in music should go on, the so-called garbage 
things as well and with those so-called instruments. Yeah, richness…it is all about 
richness and so on. (Matthias Kaul) 
Associações entre investigação e instrumentos incomuns também foram identificadas no 

discurso do compositor Jon Rose, que utilizou o termo “sonic archeology” para referir ao processo 
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Gráfico 3. Frequência do código Experimentation.



de experimentação e descoberta da instrumentalidade de um objeto — nesse caso, a carcaça de 
um carro, usada em sua obra Wreck: 

One aspect of the Wreck is that we are looking, is like investigating, it is like archeology, it 
is like: “where are the sounds on this wreck?” And you really spend time with the wreck 
and it is very nice. We discovered how to make sounds as well as discovering the sounds 
that are inherently there in the wreck, we were able to make sounds too, change them, 
transform them. So it remains almost like a piece of sonic archeology but at the same time 
you are using your skills and knowledge to see the potential to look at something. (Jon 
Rose) 
O estímulo à descoberta foi mencionado pela percussionista Evelyn Glennie como uma 

característica inerente à percussão que a distingue de outros instrumentos: 
As a percussion player, that has this whole arsenal of instruments, and notice the 
difference between the percussionist and, let’s say, a violinist, who picks up one 
instrument day in and day out: so, they begin to know, and be very familiar with the sound 
world that they are producing, and they may know what sound they want to produce 
before they produce it. With percussion, we don’t necessarily know what sound we are 
going to be producing. So there is always that sense of discovery. (Evelyn Glennie) 
Esta sensação de descoberta pode ter a ver com o facto de que a percussão é, antes de 

mais nada, uma ação, que pode possuir uma infinidade de aplicações e estimular a imaginação: 
Ao não ser um instrumento, sendo percussão uma ação, se pode aplicar em diferentes 
coisas. Então, torna-se um instrumento mais abrangente, pode incluir e te pode levar a 
outros lugares. (Miquel Bernat) 
Para o compositor Gabriel Prokofiev, a performance com instrumentos incomuns pode 

exigir do percussionista um nível extra de curiosidade para produzir os sons que se têm em 
mente: 

I think when you’re using unusual objects you have to be extra curious to really try to find 
the right sound. (Gabriel Prokofiev) 
O estímulo à imaginação foi também associado à performance de instrumentos 

incomuns, e um tópico recorrente nos discursos dos percussionistas Håkon Stene e Evelyn 
Glennie (meus negritos): 

When you think of a lot of the ethnic nations, a lot of South American places, you know, 
the Caribbean…I mean, so many territories where they make such a wonderful sounds 
and emotions through…you know, box and matches or something…that’s extraordinary! 
And wow, that ignites the imagination. (Evelyn Glennie) 

I think imagination is everything, because if you don’t have an inner imagination of 
where you’re going then you might just fool around. Very often when you work with 
composers on these post-percussion things, we spent a lot of time experimenting and 
doing research, involving artistic processes of finding something[…] I think sometimes the 
imagination of people is the right guideline. (Håkon Stene) 
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So, you could say to me “ok Evelyn, today your instrument is the sofa” or this settee, or 
this cushion or pillow, or whatever. What do I do? The imagination is the first thing that, 
you know, I drop on in order to create something from this settee. So, it is quite different 
really. I’m not thinking: “oh, I wish I had a designer’s settee” or “I wish I had the most 
expensive settee” in order to create a better sound, it doesn’t matter. (Evelyn Glennie) 

When I was in Darmstadt this Summer (2016), there were a lot of kids, I mean, the 
students, grown up, masters and whatever, who were super interested in pursuing this 
path and that was really what they wanna do. They wanna play experimental, inventive, 
stuff with fantasy…you know, not the sort of marimba competition repertoire. So we have 
a growing crowd of percussionists who wanna go in this direction. (Håkon Stene) 

So, from my perspective, as the musician, as the sound creator, basically anything can be 
used to create sound, whether it is the most expensive instrument in the world or the least 
expensive instrument, it can create sound so that for the imagination is what the real 
vehicle is, that is the thing that propels everything, that moves forward. (Evelyn Glennie) 
A partir dos discursos classificados sob o código “Experimentation”, é possível sintetizar 

algumas expressões que foram pelos entrevistados associadas aos instrumentos e fontes sonoras 
incomuns — “sense of discovery”, “imagination”, “curiosity”, “inventive”, “fantasy”, “openness” e 
“inquisitive mind” são algumas delas. De forma geral, as opiniões sugerem que a percussão, 
enquanto classe instrumental, contribui para estimular a curiosidade de seus performers e também 
do público espectador. Foi também sugerido que instrumentos e fontes sonoras incomuns são 
como catalisadores para a imaginação e investigação, e nesse sentido, podem ampliar a 
capacidade da percussão de instigar a curiosidade, tanto de seus performers quanto 
espectadores. 

c. Learning Process

O código “Learning Process” diz respeito às características do processo de aprendizagem 
das obras para percussão que usam instrumentos incomuns. O Gráfico 4 demonstra que os 
entrevistados expressaram opiniões sobre os processos de aprendizagem pelo menos uma vez, 
sendo que os percussionistas Beibei Wang, Håkon Stene e Joby Burgess apresentaram maior 
frequência neste tema. 
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Para Miquel Bernat, a aprendizagem de uma nova obra para instrumentos incomuns 

implica a investigação sobre os instrumentos que serão utilizados: 
porque não são instrumentos, implica um trabalho mais complexo porque tens que 
procurar, fazer uma pesquisa antes de poder começar, qual é o instrumento…tens que ir 
à procura primeiro. (Miquel Bernat) 
Um aspecto interessante no argumento de Bernat é o caráter ambíguo com que o termo 

“instrumentos” aparece: no início da frase (“porque não são instrumentos”), o termo é usado para 
distinguir instrumentos dos objetos vulgares, e, posteriormente, é usado para referir os objetos 
vulgares como sinónimo de um autêntico instrumento musical.  

William Winant argumentou que aprender uma nova peça para multi-percussão significa 
começar “do zero” em vários aspectos:  

Each setup you have to relearn where you’re playing, where that note on the staff 
corresponds to what you’re hitting. In percussion, almost every time you have to config 
your setup, and you have to come up with your own way of creating where to put the 
instruments. There is no real standard. You have to come to each new piece and see it in 
a new way, you start from the beginning a lot of the time. A piece for solo marimba or for 
timpani then usually…there you do not have to come up with a new arrangement of where 
the instruments will gonna be placed, or a diagram to learn what instruments correspond 
to the particular notes on the staff, that’s pretty standard. But with non-pitched percussion 
or multiple percussion where you’re playing a large array of different percussion then 
you’re dealing a lot of times with unusual notation, coming up with the setup you’re 
dealing with maybe some unusual instruments and combining it altogether. So it is always 
like beginning again. (William Winant) 
O aspecto técnico da aprendizagem também foi mencionado. Em sua experiência com 

um novo instrumento, Evelyn Glennie explicou: 
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I have to create my own discovery and that is literally like being a child with a new toy…
you take it apart and you put it together again. You are not searching for books on how to 
play something. (Evelyn Glennie) 
Beibei Wang foi categórica na comparação entre o processo aprendizagem nos 

repertórios para instrumentos incomuns e instrumentos standard. Na opinião de Wang, a 
aprendizagem destes repertórios envolve práticas distintas: 

For the unusual instruments you have to spend a lot of time, of course, for practice. But 
the practice is not about the practice, it is about trying something different and get to know 
the instrument well, so you have to spend time with it. And another practice of the 
standard repertoire is that you have to spend time with the music. You have to learn the 
music well. So it is less work with the instrument but more work with the music. But with 
unusual instruments you have to…at the same time…the music is related the new 
instrument, you have to know it very well then you can develop the music well. (Beibei 
Wang) 
O percussionista Joby Burgess partilha da mesma opinião, de que instrumentos 

incomuns e instrumentos standard implicam processos de aprendizagem diferentes: 
I suppose it is different because, when you play found objects you have to…I mean, I 
know how to play the vibraphone, I’ve played it a lot of times, so I know how to bow it and 
I know how the mallets works, I learned the stuff and I’ve played it loads of times, and I 
know how to play all the different chords and stuff. And I have more unusual ideas on how 
to play than anyone is gonna ask me to do. So I don’t have to think about these things. 
But if you see a new object or a new piece involving different collections of stuff, then I 
have to explore it, so yeah, the process is different. (Joby Burgess) 
Utilizando como exemplo a obra Psaphaa (1976) de Iannis Xenakis (1922-2001), um solo 

para percussão múltipla de instrumentação livre, Steven Schick discutiu sobre o processo de 
aprendizagem em um sentido ampliado, destacando alguns pontos de contraste entre 
instrumentos incomuns e standard: 

If you learn a marimba solo, one of the…you know, basically, your first goal is to learn the 
notes, that makes it very much like the piano or something like that. But if you learn 
Psaphaa, for example, the first thing you have to do is to understand the piece so you’ll 
know the notes really even are. And so you enter in this very fundamental level of music 
making if you’re playing those kinds of pieces. So you interrogate the piece for what it 
wants you to do and you interrogate the object for what it can do, and then you try to use 
sort of a match maker, kind of. (Steven Schick)  
As informações partilhadas pelos entrevistados trouxeram perspectivas distintas e 

particulares sobre seus processos de aprendizagem, e, principalmente, ajudaram a identificar 
algumas características diferentes entre estes processos no repertório para instrumentos 
incomuns e instrumentos de percussão standard. As opiniões dos entrevistados abrangidas por 
este código também tiveram como finalidade ilustrar diferenças ou semelhanças entre etapas e 
procedimentos da aprendizagem de obras para instrumentos incomuns e instrumentos standard. É 
importante informar que a utilização de instrumentos incomuns é uma prática que está inserida 
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dentro da performance de obras para percussão múltipla e, por isso, as opiniões dos entrevistados 
relacionadas com este assunto também foram consideradas. 

d. Performance Techniques 

O código “Performance Techniques” abrange as opiniões dos entrevistados sobre as 
técnicas de performance no repertório composto para instrumentos incomuns — seus 
entendimentos a respeito do tema, seus processos, desenvolvimentos, adaptações, diferenças 
entre técnicas específicas e standard, entre outros tópicos. De acordo com o Gráfico 5, os 
percussionistas Håkon Stene e Beibei Wang foram os que discutiram o tópico deste código com 
mais frequência: 

 

Para Håkon Stene, uma das principais diferenças na performance dos instrumentos 
incomuns e nos instrumentos standard se dá justamente pela noção de técnica instrumental: os 
instrumentos incomuns exigem a aplicação de técnicas específicas a cada instrumento e obra 
(work-specific), e os instrumentos standard geralmente requerem técnicas padronizadas de uso 
geral em grande parte do repertório. Stene explicou esta opinião no trecho abaixo, em que se 
refere aos instrumentos incomuns como “stuff things”:  

Yes, it is absolutely important to divide, for me…the work-specific and the general. I think 
all the stuff things it is labeled as work-specific technique, so the stuff you only use for 
particular piece or work. That’s the idea of work-specific technique or the work-specific 
instrument. For instance, the piece of paper I used for certain works by Simon Steen-
Andersen as air güiro, which you kind of blow and makes holes in the paper…it doesn’t 
make sense to make an universal technique that you can practice everyday, like scales or 
rolls, or whatever, like you would do in the snare drum or marimba. The division between 
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what is general percussion instrument…it is an instrument you can apply in a variety of 
musical contexts and you can develop a whole range…you can develop a technical 
language, basically, that can be applied to universal situations. The other things are more 
work-specific, it doesn’t make sense to make “The Well Tempered Air-Guiro” but it does 
make sense to make a catalogue for The Well Tempered Clavier. (Håkon Stene) 
Um exemplo nesse sentido foi mencionado por Joby Burgess, que comentou sobre as 

dificuldades envolvidas em uma técnica instrumental específica requerida na obra Import/Export: 
Percussion Suite for Global Junk, de Gabriel Prokofiev, que é também um dos estudos de caso 
desta investigação. A técnica em questão consiste em friccionar sacos plásticos com a pontas dos 
dedos para produzir sons bastante agudos, como guinchos:  

The plastic bags was definitely the most challenging one…you don’t normally pop plastic 
and stuff like this in any other project [laughs]. Or there is no ever instrument you really do 
that so… the thing that I’ve found really hard to work, was the squeaky one, which I think 
Gabriel must have worked that how…it was like “let’s try this” yeah, ok. And then he writes 
some ridiculous things to play, just like: “can you just do this on that”? Yeah, of course! 
[laughs]. So actually learning that technique was probably the hardest thing.  
As técnicas de performance podem mudar radicalmente entre diferentes objetos/

instrumentos e, para David Cossin, a suposta limitação dos instrumentos incomuns não deve ser 
subestimada:  

The techniques change a lot and you know that from doing all this research with water, 
specially with the waterphone. You become…you can become virtuosic on these 
instruments (David Cossin) 
Para Matthias Kaul, a noção de técnica incide sobre o conhecimento aprofundado dos 

materiais ou objetos envolvidos na produção sonora, tanto os instrumentos quanto os 
implementos usados para golpeá-lo (baquetas, mallets, implementos, etc.). 

So technique is really that you are able to change your way of movement at once, in every 
direction, in respect to the object which is front of you and you want a sound. So that is 
technique, not being fast, but knowing everything about the material, the material in your 
hands and the material which you want to bring it a sound. Sometimes pieces are very 
virtuous if you just bang on one thing once, but it sounds in the way you wanted it to 
sound. That is technique. Technique means that you have to know everything about the 
material, you have to know everything about gravity and relation to the material, and you 
have to know everything about your beaters, and of gravity and materials of the beaters. 
(Matthias Kaul) 
Quando questionado sobre o desenvolvimento de técnicas de performance em um novo 

instrumento, Kaul completou seu pensamento sobre este conhecimento dos materiais: 
You have to know the garbage, you have to really try to find out what this garbage is able 
to give to you, and you have to find out which spot on this garbage, metal bar, goes on 
with the pitch I really need, what do I have to do to the garbage do in the concert what I 
want. (Matthias Kaul) 
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Um aspecto interessante é que, para duas entrevistadas, as percussionistas Beibei Wang 
e Evelyn Glennie, o desenvolvimento de técnicas de performance em instrumentos incomuns foi 
associado a um mesmo tipo de qualidade, lúdica, que pode ser identificada nas palavras 
destacadas em negrito abaixo: 

When I see a new instrument in front of me I firstly just…like a kid, and touch it, and see 
how I make sound from it, and try to use different materials to touch the instrument, 
maybe different way of playing, whatever…Then try to…like a composer, to structure 
different sections with the instrument, different sounds, different movements even, yeah, 
like that. (Beibei Wang) 

It’s a bit like learning a piece of music where…even if you know that other people played, I 
have to know what does Evelyn want, what is Evelyn’s journey here, you know…even if 
it’s a long way round, that’s ok. I have to create my own discovery and that is literally like 
being a child with a new toy…you take it apart and you put it together again. You are 
not searching for books on how to play something. (Evelyn Glennie) 
O compositor Gabriel Prokofiev chamou a atenção para a eventual disjunção que pode 

haver entre técnica e sonoridade: 
You know, some musicians are technically brilliant but sometimes you can feel in their 
playing, the notes…they’re doing everything but they’re not…really trying to get the very 
best tone…So I think some percussionists might be brilliant in rhythm but they might not 
be so focused on nuance, on the details of the sound. So I think when you’re using 
unusual objects you have to be extra curious to really try to find the right sound. (Gabriel 
Prokofiev) 
Por outro lado, para Beibei Wang, o domínio técnico de um instrumento está associado 

com qualidade sonora. Wang discorreu sobre seu ponto de vista utilizando o waterphone como 
exemplo: 

Every music has a different instrumentation and different “atmosphere” of its instruments, 
you have to try to do what this music should be. So, for example the Water Concerto: at 
the beginning, when you play the waterphone. So waterphone is a new invention, then 
there are so many people playing it differently. You have to find beautiful sounds by 
bowing and beautiful sounds by knocking on the instrument, or using different mallets to 
tap it. Each mallet, each touching has different qualities. So you can find the best quality 
for each sound. This is one technique, I think, for me, to produce the best quality of the 
sound. (Beibei Wang) 
Os excertos do código “Performance Techniques” contribuíram para demonstrar 

perspectivas variadas sobre o assunto e mesmo alguns exemplos específicos de técnicas de 
performance envolvidas no repertório composto para instrumentos e fontes sonoras incomuns. De 
uma forma geral, a noção de técnica instrumental neste tipo de repertório parece envolver 
competências que vão além do domínio da motricidade envolvida em tocar um instrumento, como 
por exemplo a capacidade de ouvir do performer, bem como distinguir e produzir diferentes 

�53



qualidades sonoras, e o conhecimento aprofundado das características dos materiais usados na 
performance (instrumentos, baquetas e implementos).  

e. Listening

O código “Listening” trata das relações entre a capacidade de ouvir do performer e a 
performance de instrumentos incomuns. De acordo com o Gráfico 6, os percussionistas David 
Cossin e Matthias Kaul foram os que demonstraram mais atenção com o assunto deste código, 
enquanto que mais da metade dos entrevistados não manifestaram opiniões. 

 

Para Matthias Kaul, a capacidade de ouvir é essencial para o reconhecimento do 
potencial de um determinado objeto enquanto instrumento musical — sua instrumentalidade: 

Maybe it is an attitude to life, if you are listening all the time what is happening then you’ll 
find out that even a pencil is a great instrument that you can spend hours with it. […] You 
have to listen to what the things are doing when you are handling with them. I think 
listening is all. (Matthias Kaul) 
Kaul também vê a habilidade de ouvir como a base para o desenvolvimento de 

competências técnicas-instrumentais: 
And technique, technical skills is the way to handle with the experience you’ve made by 
listening. (Matthias Kaul) 
Em uma perspectiva similar, Håkon Stene defende a habilidade de ouvir como a técnica 

fundamental na performance de obras para instrumentos incomuns: 
Once you’re asked to play a piece by Simon Steen-Andersen or a piece by Michael Pisaro 
[…] the only thing you might need is the ear, and the way your ears are used to find the 
right sound. (Håkon Stene) 
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Uma das questões colocadas nas entrevistas foi sobre o tipo de conhecimentos que 
estão envolvidos na performance de instrumentos incomuns. Nesse sentido, David Cossin 
respondeu: 

I think it comes back to…not much knowledge but maybe having the ability as a listener, 
this ability to work on that. (David Cossin)  
Joby Burgess ressaltou sobre a importância da capacidade de ouvir, não apenas da 

perspectiva do próprio performer e seu instrumento, mas também de ouvir outros músicos e 
contextos instrumentais, gravações, etc.: 

I suppose the other thing, and it is easier these days, is researching, really listening. The 
thing I spent lots of time on college doing, which a lot of my friends, probably more often 
than not jazz musicians…they by and large didn’t spend every hour of the day practicing 
their instruments. But they spent conversely a lot of hours, by comparison to straight or 
classical musicians, listening to music, listening to what other people have done. I think 
that’s really keen, I think that’s really keen if you’re using found sounds or using objects 
don’t have a conventional place. So you need to know where those places might be. (Joby 
Burgess) 
A capacidade de ouvir foi também relacionada com a de improvisar: 
If you are a good improviser you know how to listen. And improvising is for me, in the first, 
just listening. Listen to what your surroundings, whatever it is, just the air or other 
musicians, listen to this and then listen to the result of you have contributed to the music, 
and go on with what you heard before, so you have to listen. (Matthias Kaul) 

Improvisation, for me is really listening. Listening and reacting. Of course you throw your 
ideas that are totally new into something…And I think the sound making is about that, 
about listening, professional listener. (David Cossin) 
Evelyn Glennie reflectiu sobre a capacidade de ouvir do público espectador frente à vasta 

gama de sons que podem ser produzidos pela percussão: 
With percussion, because of all these frequencies, all the ranges, the textures, the 
dynamics, the attacks, short sounds, long sounds, fast sounds, thin sounds, aggressive 
sounds, gentle sounds, you name it…people have to listen and really bring their listening 
skills with percussion, perhaps more than most of the other instruments because they 
don’t know what is going to come next. (Evelyn Glennie) 
O tema do código “Listening” não era inicialmente um dos assuntos principais do guião de 

entrevistas. No entanto, este assunto surgiu de forma espontânea durante as sessões, e, apesar 
de ter sido mencionado por menos da metade dos participantes (45,4%), suas respostas 
trouxeram perspectivas relevantes para o estudo. É importante observar que a expressão 
“capacidade de ouvir” foi sugerida pelos entrevistados em um sentido ampliado, não apenas como 
reação a um estímulo sonoro, mas principalmente como uma habilidade fundamental para 
reconhecer, distinguir e produzir diferentes qualidades sonoras. Nesse sentido, a capacidade de 
ouvir do performer foi também sugerida como um elemento essencial para a percepção e 
exploração da instrumentalidade dos instrumentos e fontes sonoras incomuns. 
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f. Time Investment 

O código “Time Investment” se refere ao investimento de tempo envolvido nas etapas ou 
processos de preparação da performance de obras compostas para instrumentos incomuns. 
Conforme ilustra o Gráfico 7, somente dois entrevistados não mencionaram o assunto, e o 
percussionista Joby Burgess o fez de forma mais frequente. 

 

Para a percussionista Beibei Wang, instrumentos incomuns demandam investimento de 
tempo para explorar e se adaptar ao novo objeto: 

I found, for the unusual instruments you have to spend a lot of time, of course, for 
practice. The practice is not about the practice, it is about trying something different and 
get to know the instrument well, so you have to spend time with it. (Beibei Wang) 
Apesar de não ser evidente no relato de Wang, a expressão “trying something different 

and get the instrument well” pode ser interpretada como a experimentação, com técnicas 
instrumentais diferentes das habituais, para aperfeiçoar o domínio de um instrumento incomum.  

Características da relação entre o investimento de tempo e a performance dos 
instrumentos incomuns também foram observadas nos comentários de Joby Burgess sobre sua 
experiência com a obra Import/Export, de Gabriel Prokofiev. Para Burgess, o investimento de 
tempo se dá pela demanda técnica da aprendizagem dos instrumentos e pelo processo de 
seleção e obtenção dos objetos para compor a instrumentação:   

The piece is really difficult, it is time investment…I mean, there’s nothing standard at all, is 
there? There is no “ah, I’ll just go to the cupboard at college and get the oil drum out get 
all those objects out, or go get my looper”. It is a big investment in time and, to some 
extent, money. […] you can’t open that score and go “right, I know what this means”, 
because you have to work on how this sound goes [he sings], and then you have to plug a 
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microphone and know what this thing is, and doing the next one and go…I mean, even 
getting past those first few things, it can take a long a time. You can spend one hour 
working on that piece, but only scrap the beginning. So I think it’s difficult, it is just the 
investment of time. (Joby Burgess) 
Em sua experiência na colaboração com outros compositores, Matthias Kaul explicou que 

algumas obras que usam instrumentos incomuns exigem tempo, não para a seleção dos objetos e 
materiais, mas para a construção de um instrumento específico; noutras, o fator tempo recai sobre 
a exploração sonora detalhada de um único instrumento: 

Sometimes you have a 7 minutes piece but you have to spend 7 hours to build 
instruments to perform those 7 minutes, so they [composers] like the richness of all this, 
that’s the interest…Other have the interest to get out of the instruments the most, so it is a 
big research about one instrument. (Matthias Kaul) 
William Winant comentou sobre uma experiência pessoal que envolveu o investimento de 

tempo na criação de instrumentos e no processo de aprendizagem dos mesmos: 
We just did a piece with the Contemporary Music Players in which we had to build a set of 
pipes tuned in specific pitches. Basically a micro tuning, quarter tones. So we had to learn 
how to play these pipes and also incorporate them in a normal percussion setup, so that 
requires a lot of practice. (William Winant) 
Para David Cossin, as obras para instrumentos incomuns exigem mais tempo e reflexão 

na escolha dos instrumentos, e vê isto como um aspecto de distinção entre a performance de 
instrumentos incomuns e instrumentos standard: 

There is more time and effort to the selection of the instruments. When I play a marimba 
solo, me personally, I’m not gonna, like, go and play in five different marimbas and say: 
“oh, this Adams marimba will be great for this piece, and Marimba One will be…” you 
know? Not that many people have the opportunity to…like, they have their marimba, you 
know? But if I’m gonna play five found metals, five found ceramics and five found woods, 
my head is gonna think about that and I’m gonna see the relationship between the ones 
that I have, and I’ll see what is gonna work. So I’m going to put a lot more time and 
thought in the selection process than I would if was just playing whatever known, 
vibraphone. (David Cossin) 
Para o compositor Gabriel Prokofiev, instrumentos incomuns exigem do performer mais 

trabalho para encontrar as sonoridades desejadas e a paciência — dedicar mais tempo ao 
processo — pode ser uma atitude benéfica: 

Specially when it is not a proper percussion instrument you have to work a bit harder to 
get it to really sing. You do have to work a little bit harder to really bring out the sound…
But is also how you hit it and I think some musicians might not be patient enough to really 
try to find the sound. (Gabriel Prokofiev) 
Evelyn Glennie partilha de uma opinião semelhante à de Prokofiev, ainda que com outras 

palavras: 
Sound is the most powerful thing we have, if we have the patience to listen to it. (Evelyn 
Glennie) 
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Joby Burgess expressou sua opinião sobre a relação entre investimento de tempo e a 
escolha de repertório, e traçou uma breve comparação entre o tempo dedicado à aprendizagem 
de uma nova obra por diferentes instrumentistas: 

I learned very few pieces and I love the ones I chose to learn, pieces that I was really 
excited about or really engaged with, they seemed relevant to me and to what I want to 
do, and pieces that if can invest the time, I was gonna spent three months or six months in 
a piece of music. I wanted to know, this is a piece I’m gonna play a lot of times or could 
play a lot of times, I think that is quite important. Because if you’re gonna do those things 
properly, you know, if you get a violinist playing Bach, they don’t spend a week learning a 
piece of Bach…you know, we can spend a week learning a nice piece for marimba, and 
then we can go and play it, and then we can forget it. I mean, they don’t do that. Because 
they invest so much time into it…yeah, I’m quite heavy on that. (Joby Burgess) 
O código “Time Investment” demonstrou que 81,8% dos entrevistados mencionou 

assuntos que relacionam a performance de instrumentos incomuns com investimento de tempo 
por parte do performer. As opiniões dos entrevistados classificadas sob este código sugeriram que 
o investimento de tempo incide sobre diferentes aspectos da preparação de obras compostas para 
instrumentos e fontes sonoras incomuns, como, por exemplo, o tempo dedicado à experimentação 
para obter as sonoridades desejadas, ao domínio técnico de um novo instrumento ou à seleção e 
preparação dos instrumentos para uma determinada performance. 

g. Adaptability

O código “Adaptability” está relacionado com a capacidade de adaptação do performer à 
diversidade de instrumentos, técnicas e ações específicas que é inerente à performance de 
instrumentos incomuns e à percussão múltipla, que é a categoria instrumental na qual o tema 
desta investigação se insere. O nome para este código foi criado a partir do conceito homónimo 
do percussionista e investigador Håkon Stene no seu trabalho acerca da performance com 
instrumentos incomuns, a qual chama de “post-instrumental practices” (Stene, 2014, p.12), e que 
se caracteriza pela habilidade do percussionista em se adaptar “towards instrumentations, actions, 
and techniques that are fragmented and unrelated” (Stene, 2014, p. 41). Como seria expectável, 
Stene demonstrou maior atenção ao tema deste código, como é possível observar no Gráfico 8: 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Stene vê a adaptabilidade como o fundamento básico das técnicas de performance 
exigidas no repertório para instrumentos incomuns, e explica o conceito: 

The only thing, in the end, if you boiled down the very essence of the experimental or 
post-instrumental technique, the only thing left is the adaptability, the ability to adapt to 
any given situation. Far from this extreme of post-instrumental musicianship, the only 
thing left is being specialist in being non-specialized. The only thing that we really know is 
how to adapt to situations super quick and still use our training as percussionists to find 
the good sound, and shape that object that sound for that particular situation. I call it 
adaptability.(Håkon Stene) 
Um aspecto interessante do conceito de adaptabilidade de Stene é a sua conexão com a 

atitude mental do performer. Nas palavras de Stene, esta atitude é referida como “mindset”: 
So I think…that is for me a technique, and it is also a mindset…it is not a technique that 
you can limit to certain way you move your body or the way you treat your sticks or 
something, but it is the way you treat your mind a little bit, how to train the mind. It is like 
when the horn player says to be warmed up as state of mind… so for me, for us, I think to 
be prepared, to be… feel ready technically to do anything on a strange instrument is a 
state of mind. (Håkon Stene) 
Esta conexão entre atitude mental e capacidade de adaptação também foi observada no 

discurso da percussionista Beibei Wang, em sua experiência com a obra Water Concerto for 
Water Percussion and Orchestra do compositor Tan Dun:  

With Tan Dun you have to learn a lot of different thinking. I think it is more like heavy mind. 
Before I play his Water Concerto, I always stayed in a swimming pool, or washing the 
bath, or trying to find something, the feeling…Then you have to prepare the mind. (Beibei 
Wang) 
Com o intuito de compreender mais sobre a noção de adaptabilidade, uma das questões 

que coloquei a Stene foi se a capacidade de adaptação rápida, a diferentes instrumentos, 
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técnicas, sonoridades, etc., também não faria parte das habilidades necessárias na performance 
de instrumentos de percussão tradicionais, já que a percussão, enquanto categoria instrumental, 
abrange diversos instrumentos diferentes. Para Stene, a adaptabilidade nos instrumentos de 
percussão tradicionais 

Is not the same, because I can pin down maybe the adaptability within the classical 
conservatoire percussion to a few things, like single strokes, double strokes, the roll, buzz 
roll, four mallets technique and then you have the details of four mallets technique, but it is 
more or less that, right? And you have to learn playing your triads and your scales and 
once you have the fundamentals, you can do most of the instruments quite well, and you 
can play most of the repertoire. But…once you’re asked to play a piece by Simon Steen-
Andersen or a piece by Michael Pisaro, you don’t need any of that. The only thing you 
might need is the ear, and the way your ears are used to find the right sound. (Håkon 
Stene) 
No relato de William Winant, é possível perceber que a adaptabilidade do performer tem 

muito a ver com o facto da percussão múltipla, categoria instrumental na qual o uso de 
instrumentos incomuns se insere, não apresentar padrões estabelecidos, seja no tipo, quantidade 
ou disposição dos instrumentos usados, aspectos que variam para cada obra e compositor:  

For percussionists, especially multiple percussion, the instruments setup and where you 
gonna play, where the instruments are located, all of that changes with every composer, 
with every piece. There is no standard setup for percussion. (William Winant) 
Para Steven Schick, a adaptabilidade é sugerida como a aquisição de habilidades gerais: 
In point of a fact, you have to become a generalist, you have to be able to extract from 
every one of those instruments or one of those objects, the thing that it can say, its voice, 
right? (Steven Schick) 
Este argumento de Schick encontra eco na reflexão de Stene, que posiciona o performer 

como um generalista, ainda que com outras palavras: 
Far from this extreme of post-instrumental musicianship, the only thing will left is being 
specialist in being non-specialized. (Håkon Stene) 
A capacidade de adaptação do performer, frente aos desafios impostos pela diversidade 

instrumental e técnica do repertório composto para instrumentos e fontes sonoras incomuns, foi 
um assunto que surgiu de forma espontânea no discurso de alguns entrevistados. Ao analisar o 
conteúdo das entrevistas, a noção de adaptabilidade é sugerida como uma técnica fundamental 
para a performance do repertório investigado. É importante observar que as opiniões dos 
entrevistados também sugerem que a adaptabilidade, enquanto competência técnica, incide mais 
sobre o treinamento mental do que físico do performer, o que indica relações entre o código aqui 
discutido, “Adaptability”, e o código “Mindset”, que será analisado posteriormente.  

h. Instrument Setup

O código “Instrument Setup” diz respeito aos processos de configuração de um conjunto 
de instrumentos (setup) para a performance de uma obra. As ocorrências deste código, 
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demonstrada pelo Gráfico 9, indicam que o percussionista William Winant foi quem apresentou 
opiniões sobre o tema mais frequentemente, e quase metade dos entrevistados (45,4%) não 
mencionou o assunto. 

 

A configuração dos instrumentos é uma etapa do trabalho do performer para 
aprendizagem e performance de uma obra para percussão múltipla. Quando a obra utiliza 
instrumentos e fontes sonoras incomuns, esta etapa pode envolver adaptações e criação de 
soluções práticas para tornar os instrumentos ergonomicamente executáveis. Isto pode implicar 
uma grande demanda de trabalho prévio à aprendizagem da música, conforme observou o 
percussionista David Cossin: 

I think just the idea of putting a set up together…It is incredible, there is so much work you 
have to do that is not playing. (David Cossin) 
Para Beibei Wang, a organização do setup é também uma técnica integral do repertório 

para instrumentos incomuns: 
You have to prepare the instrument setup. You have to design a good setup for your 
playing, this is also a lesson for us, for percussionists. This is, I think, part of the technique 
as well. You have to manage it and arrange where the instruments should be, where 
should be after or before, which one looks better to put on this side or the other side, just 
thinking visually, more like you are going to perform on the stage. So there is a lot of 
things which are part of the technique, I think. (Beibei Wang) 
William Winant comentou a influência da configuração dos instrumentos na aprendizagem 

de obras para percussão múltipla. Para Winant, a performance deste tipo de repertório é como 
retomar os fundamentos e aprender um instrumento novo para cada obra, uma vez que cada peça 
possui um conjunto e configuração de instrumentos própria: 

In percussion, almost every time you have to config your setup. A composer like 
Stockhausen gives you the setup because the composer works with a percussionist and 
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so the setup is given to you in the score. But most of the time they don’t, like Xenakis’ 
scores don’t give you the setup or diagrams and you have to come up with your own way 
of creating where to put the instruments. There is no real standard. You have to come to 
each new piece and see it in a new, you start from the beginning a lot of the time. A piece 
for solo marimba or for timpani then usually…there you’re not have to come up with a new 
arrangement of where the instruments will gonna be placed, or a diagram to learn what 
instruments correspond to the particular notes on the staff, that’s pretty standard. But with 
non-pitched percussion, or multiple percussion, where you’re playing a large array of 
different percussion, then you’re dealing a lot of times with unusual notation, coming up 
with the setup you’re dealing, with maybe some unusual instruments and combining it 
altogether. So it is always like beginning again. (William Winant) 
Steven Schick destacou que algumas configurações incluem a combinação de 

instrumentos standard e instrumentos incomuns, em sua visão, instrumentos optimizados e não-
optimizados para a performance, respectivamente: 

Very often we find that there are setups that are a mixture of instruments, So that would 
be a drum that is optimized for performance next to a frying pan which is not. (Steven 
Schick). 
Por outro lado, Joby Burgess comentou como algumas características de instrumentos 

standard podem ser transpostas à percussão múltipla e ajudar o performer a, se possível, 
contornar o caráter heterogéneo das configurações instrumentais: 

One of the things that I try to do with the music I play, is…I try to make instruments. What 
do I mean by that? For example, take a piece like Psaphaa. So when I play Psaphaa, I 
have set up, I have changed my setup many times, and I still change, I change out 
different things. But I have now a really stuck set, there three things here, in a particular 
order. And there’s in a particular order, so I can play Rebounds on the same instruments, 
and I think of this thing as an instrument. They happen to be individual objects but actually 
that, which is fifteen instruments or so, this is my Psaphaa setup. But it is also my setup 
for Rebounds, I don’t use other things, but I use the same things, and they’re in the same 
order. And it is also my setup for a piece from Max de Wardener. Maybe it sounds really 
simple, but it is such a massive difference to me (laughs). Because it means every time I 
play it is the same sort of order of things, and more reaching similar distances, just like the 
marimba or the vibraphone, I don’t have to reach over there to play a G sharp, because 
the G sharps are always in the same place. So that is using conventional instruments to 
think about that instrument. (Joby Burgess) 
Conforme mencionado anteriormente, a utilização de instrumentos e fontes sonoras 

incomuns pode ser compreendida como uma prática que se insere dentro da performance de 
obras para percussão múltipla. Por esta razão, as opiniões dos entrevistados sobre isto não só 
foram consideradas como também trouxeram contribuições relevantes para a análise dos 
conteúdos agrupados sob o código “Instrument Setup”. De forma geral, as opiniões dos 
entrevistados sugeriram que a configuração do conjunto de instrumentos é uma etapa do trabalho 
que não deve ser ignorada, pois trata-se da criação de uma unidade poli-instrumental a partir de 
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um conjunto heterogéneo de instrumentos. Em uma certa perspectiva, foi sugerido que a 
configuração do conjunto instrumental é como criar um novo instrumento de características 
singulares, e o resultado desta criação irá exercer grande influência na forma como o 
instrumentista irá abordar tanto o instrumento quanto a obra. 

i. Instrument Selection/Construction/Preparation

Este tópico refere-se aos processos de busca, escolha, preparação ou construção dos 
objetos e materiais que serão adaptados como os instrumentos musicais necessários para uma 
determinada performance. A frequência do tema deste código é ilustrada pelo Gráfico 10: 

 

De forma geral, a etapa inicial do estudo de uma obra para percussão composta para 
instrumentos incomuns envolve a seleção dos instrumentos para compor o conjunto requerido 
pelo compositor. Este conjunto pode ser fixo, com uma instrumentação específica, ou de livre 
escolha, ficando a critério do performer, ou mesmo uma combinação destas duas possibilidades. 
Alguma vezes, o compositor pode também optar por estabelecer apenas algumas características 
gerais, como, por exemplo, categorias instrumentais (peles, metais, madeiras, cerâmica, etc.), 
delegando ao performer a escolha dos instrumentos para cada categoria. É interessante observar 
que, mesmo quando as orientações para a escolha de instrumentos são bastante determinadas, 
há muitos aspectos que permanecem indefinidos e, consequentemente, e acabam por dar 
margem para interpretação e um certo grau de liberdade na escolha dos instrumentos. 

Se por exemplo a obra pede uma garrafa… uma garrafa tem muitos sons diferentes e há 
também milhares de tipos de garrafa diferentes, e assim entras num “mar” muito ambíguo 
e isso pode contrariar um pouco as ambições de querer aprender a obra. Não é muito 
definido, tenho que tocar numa garrafa, mas que tipo de garrafa? que tipo de vidro? 
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Garrafa grande, pequena? que tipo de sonoridade queres? Isso pode ser uma 
dificuldade. (Miquel Bernat) 
Usando como exemplo a peça To the Earth (1985) de Frederic Rzwesky (1938), Evelyn 

Glennie ilustrou o grau de liberdade envolvido na escolha dos instrumentos:  
You can have a piece like To the Earth by Frederic Rzwesky, you know, for five tuned 
flower pots, an oration, a completely notated piece of music, but you have freedom, a 
certain way of freedom, as regarded on the flower pots, you can choose them…you have 
freedom regardless to hold, or suspend or just on the floor, you can sit, you can stand, you 
can do whatever. (Evelyn Glennie)  
Para Steven Schick, ainda que o compositor deixe a escolha dos instrumentos a critério 

do perfomer, os instrumentos devem reflectir o caráter e as forças subjacentes da obra:  
At some point I realized that probably more than half of my solo repertoire was for 
instruments of free choice. Psaphaa, Toucher, you know, etc., etc.…Zyklus, to some 
extent. And even the ones that were dictated, like Zyklus, there is so much latitude, you 
know, you have all those choices. So in a way what that does is it enforces the 
percussion, the act of learning a percussion piece is to understand the system of the 
piece, not understand the sounds of the piece or understand the notes of the piece, but 
understand the underlying forces. And then you choose instruments that reflect those 
underlying forces. (Steven Schick) 
Nesse sentido, Schick também chamou a atenção para o papel determinante da escolha 

dos instrumentos: 
Psaphaa is a free instrumentation but there are a lot of sounds, I mean, you can play that 
on a ringing gongs for example, or suspended cymbals, or pillows, you know? It is really 
quite possible that the thing the instrument offers and the things that the piece demands 
don’t align. (Steven Schick) 
Muitas vezes o processo de escolha e preparação dos instrumentos pode levar bastante 

tempo ou mesmo até continuar após a primeira performance da obra, com o intuito de reavaliar e 
refletir sobre a efectividade das escolhas, o que pode levar o performer a substituir o(s) 
instrumento(s) selecionado(s) ou a preparações e modificações nos mesmos. Em uma perspectiva 
comparativa, David Cossin sugere que, na performance com os instrumentos incomuns, este é um 
processo que envolve muito mais tempo e reflexão do que na performance dos instrumentos 
standard.  

When I play a marimba solo, me personally, I’m not gonna, like, go and play in five 
different marimbas and say: “oh, this Adams marimba will be great for this piece, and 
Marimba One will be…” You know? But if I’m gonna play five found metals, five found 
ceramics and five found woods, my head is gonna think about that and I’m gonna see the 
relationship between the ones that I have, and I’ll see what is gonna work. So I’m going to 
put a lot more time and thought in the selection process than I would if was just playing 
whatever known, vibraphone. (David Cossin) 
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Beibei Wang descreveu como ocorreu a escolha dos instrumentos para performance dos 
concertos para percussão e orquestra do compositor Tan Dun, os quais usam uma grande 
variedade de instrumentos incomuns: 

For water instruments I prepared it myself, almost the main part. I’ve made the 
transparent bowl myself, from a factory in China. The rest, like the wooden salad bowl or 
something I collected, like you, from IKEA or different shops. And Paper Concerto, I went 
to the printing shop, like printing photos…I collected paper tubes, the long paper tubes 
from there…some other types of paper, because the concerto uses different paper 
materials. I went to the painting shop, and they were selling different papers for painting, 
for architecture, yeah…different usage. So I collected from there. And for Ceramic 
Concerto…ceramic is more easy, so I could go to like furniture shops, kitchens…because 
in China it is very easy to find it, there is a lot of pots in ceramic market. I just selected and 
brought my mallets just to find different sounds. (Beibei Wang) 
Miquel Bernat também discorreu sobre processos semelhantes: 
Com George Aperghis, lembro de ir procurar sons…ele vinha antes de compor e 
trabalhava connosco para procurar sons com cartões de crédito, raspando nas mesas, 
coisas que depois fizeram parte de suas peças. Ele procurava um som, dizia-nos a ideia 
e nós íamos procurá-la, passeando pelos armazéns, etc. James Wood também…quando 
ele escreveu para o duo que tive em Rotterdam, Contemporain, ele veio a Rotterdam 
para fazer uma masterclass e fomos a uma loja para procurar vasos, com afinação 
específica, bambus, simplesmente rudimentares, bambus mesmo…fomos a uma loja que 
importava bambus de Indonésia ou países tropicais, para recolher diferentes tipos de 
bambus…cortávamos, fazíamos tipo guiros…foram essas experimentações…passei por 
muitos processos diferentes, dependendo de cada compositor. (Miquel Bernat) 
A análise dos conteúdos classificados no código “Instrument Selection” trouxe 

perspectivas sobre como estes processos podem eventualmente influenciar a aprendizagem e 
performance, bem como sobre as relações entre os instrumentos escolhidos e as exigências 
musicais de uma determinada obra. De forma semelhante ao código “Instrument Setup”, analisado 
anteriormente, o processo de selecção dos instrumentos foi sugerido como uma etapa essencial 
da preparação da performance de obras para instrumentos incomuns. De acordo com os 
entrevistados, a selecção dos instrumentos neste tipo de repertório poderá exigir mais tempo e 
reflexão no processo, sobretudo pelo facto de que as decisões acerca de várias características 
dos instrumentos que serão usados parecem ser quase inteiramente delegadas ao performer.  

j. Improvisation

Este código abrange as opiniões dos entrevistados sobre improvisação e suas relações 
com os instrumentos incomuns e seu repertório. As percussionistas Beibei Wang e Evelyn Glennie 
demonstraram mais interesse sobre o tema, como pode ser observado no Gráfico 11: 
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Para Joby Burgess, a capacidade de improvisação é sugerida como um meio para 
explorar um novo instrumento: 

I think it probably helps to be comfortable to improvise, because I think one of the ways 
to…for me, certainly, to explore new instruments is to improvise with them. (Joby Burgess) 
A percussionista Beibei Wang vê a improvisação como uma capacidade à parte para o 

performer: 
I think improvisation is another world for music, totally different thinking. You have to think 
while you’re playing, you have maybe not thinking while you’re playing, it is really…difficult 
and quite emotional and personal…it just happens on the stage that moment, then you 
cannot repeat the same thing maybe next time again. But you can keep some good ideas, 
if you to compose a new piece, you can collect some beautiful moments you’ve never 
expected. (Beibei Wang) 
Por outro lado, para o percussionista Håkon Stene, a improvisação foi considerada de 

pouca importância no processo de aprendizagem de uma nova peça: 
For me it is not so important. I know many people like to learn their setups by improvising 
on them. But for me that is a little off topic. I think because my learning process with a 
piece is…I very often…I just preferred to stick to the text and not to depart from the things 
I’m actually going to do. So I don’t play around, I improvise but in other contexts. I don’t 
improvise when I’m learning a work, I just want to do that, because it is more to the point 
for me. You know, when I learn a piece with work-specific technique I just want to do that. 
Improvisation is for later, for other contexts. I separate that very clearly. (Håkon Stene) 
Para Jon Rose, a capacidade de improvisar é algo benéfico ao senso do performer em 

relação ao timbre e, consequentemente, para aceder ao potencial sonoro de um objeto: 
In the sense of timbre, you know, coming to the idea of accessing the sound that might be 
in an object…This is something that, you know, some percussionists who particularly 
improvise in percussion have a feel for. (Jon Rose) 
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Gráfico 11. Frequência do código Improvisation.



Em uma perspectiva semelhante à de Rose, Evelyn Glennie acredita que a improvisação 
é um recurso que ajuda o performer a ver o espectro sonoro dos instrumentos de uma forma 
abrangente, em oposição ao repertório escrito: 

Improvisation is really, really important because…I think as time goes on as you are 
reading notated music you kind of forget about the sound or you think that there is a right 
sound and not a right sound. You’re always sort of comparing it with something else, with 
someone else, with another type of interpretation. And I think that’s a shame, we kind of 
stop to listen to ourselves, we listen to the instrument but not to ourselves and that it is a 
huge difference. (Evelyn Glennie) 
A improvisação foi também relacionada com a capacidade de ouvir do performer, pelo 

percussionista David Cossin: 
Improvisation, for me is really listening. Listening and reacting. (David Cossin)  
E também por Matthias Kaul: 
Improvisation is obvious important, if you are a good improviser you know how to listen 
and improvising is for me, in the first, just listening. (Matthias Kaul) 
De forma geral, os conteúdos agrupados sob o código “Improvisation” sugerem que a 

relação entre improvisação e a performance de obras para instrumentos incomuns se dá, por um 
lado, por algumas obras deste tipo de repertório fornecerem margem, direta ou indiretamente, à 
improvisação, e por outro, pelo papel que esta competência pode eventualmente exercer no 
desenvolvimento da instrumentalidade de um determinado objeto. Em uma análise mais 
específica, as opiniões dos entrevistados também relacionaram a improvisação com outras 
competências, como a capacidade de ouvir do performer, e, nesse sentido, com conteúdos 
classificados sob o código “Listening”. Estas relações serão aprofundadas no capítulo reservado à 
discussão das análises.  

2.2.2. Categoria Immaterial Features 
A Categoria II da análise, intitulada “Immaterial Features”, compreende um total de seis 

códigos que se referem às características imateriais (Alperson, 2008) dos instrumentos e fontes 
sonoras incomuns. Estas características imateriais visam considerar os aspectos que vão além 
das propriedades físicas dos instrumentos estudados, como sua incorporação cultural, significado 
simbólico, entre outros. Os códigos desta segunda categoria visam agrupar as opiniões dos 
entrevistados sobre as relações entre os instrumentos incomuns e a cultura, a percepção do 
público espectador, os significados simbólicos atribuídos e os aspectos conceituais destes 
instrumentos, entre outras. Estes códigos estão abaixo distribuídos de acordo com sua frequência, 
de forma que a letra “a” representa o código com o maior número de ocorrências, e a letra “f”, o 
menor número de ocorrências na análise: 

a. mindset 
b. singularity  
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c. contributions 
d. audience perception 
e. cultural embeddedness  
f. symbolic significance 

A seguir, encontra-se a análise dos excertos classificados sob estes códigos, a partir do 
código mais frequente no estudo.  

a. Mindset

Sob o código “Mindset” estão organizadas as opiniões dos entrevistados sobre 
características da mentalidade  envolvida na abordagem de objetos vulgares como instrumento 15

musicais e seu repertório. Dos 11 entrevistados, apenas 3 (27,2%) não emitiram opiniões sobre o 
assunto, e o percussionista Håkon Stene foi quem o fez de forma mais frequente, conforme indica 
o Gráfico 12: 

 

Na opinião de Joby Burgess, ter uma mente “aberta” é uma característica benéfica para o 
performer do repertório composto para instrumentos incomuns: 

So I think having an openness and inquisitive sort of mind and sort of, some different roots 
for investigation would be quite good. (Joby Burgess) 

 Não parece haver uma expressão que seja mais ou menos adequada para a tradução portuguesa do termo “mindset”. 15

No contexto deste trabalho, as expressões “mentalidade” e “atitude mental” pareceram ser as mais coerentes e podem 
ser compreendidas como a tradução para o termo.
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Beibei Wang também destaca que essa característica contribui para a performance dos 
instrumentos incomuns. Em seu discurso, a expressão “open” pode ser interpretada como a 
disposição do performer para desconstruir paradigmas e aceitar diferentes possibilidades sonoras: 

The new repertoire you can use your own experience, like you learned from conservatoire 
how to produce nice sound from any instrument and use it in your instrument. But at the 
same time you have to be very open to create something maybe sounds ugly or harsh, 
but it could be interesting in some part of the new music. So for unusual instruments you 
have to be brave…to be brave to break the rules and be open to accept all different kinds 
of possibilities. (Beibei Wang) 
Outro ponto de vista associado para o código “Mindset” tem a ver com o conceito de 

adaptabilidade , defendido por Håkon Stene como a essência da técnica envolvida na 16

performance do repertório pós-instrumental (“found objects”/instrumentos incomuns). Para Stene, 
a adaptabilidade tem mais a ver com a mentalidade do performer do que com uma técnica 
instrumental no sentido literal da expressão, como o próprio autor explica: 

The only thing that we really know is how to adapt to situations super quick and still use 
our training as percussionists to find the good sound, and shape that object that sound for 
that particular situation. I call it adaptability. So I think…that is for me a technique, and it is 
also a mindset…it is not a technique that you can limit to certain way you move your body 
or the way you treat your sticks or something, but it is the way you treat your mind a little 
bit, how to train the mind. It is like when the horn player say to be warmed up as state of 
mind….So for me, for us, I think to be prepared, to be… feel ready technically to do 
anything on a strange instrument is a state of mind. (Håkon Stene) 
Ainda no âmbito das técnicas ou habilidades do performer, Matthias Kaul argumentou 

pela necessidade de uma formação ampla para o percussionista contemporâneo, em diversos 
estilos e contextos instrumentais, incluso os instrumentos incomuns, e a mente aberta para tudo:  

The most skilled they are in the different places….So they should be skilled as well to play 
some rock music, some standard music as well, and they should be skilled in handling 
what I just called garbage, and they should have open mind of everything. (Matthias Kaul) 
Matthias Kaul ainda levantou uma perspectiva interessante, a qual reivindica um 

comprometimento ou mentalidade do percussionsita, igual a um performer de um instrumento 
tradicional, como o piano: 

Sometimes is good to show the audience we treat the garbage as a piano, the same skills 
as a piano player…you have to do, if you use it in written down scores, which I use a lot, 
you have to learn about the instrument, it is not enough just improvise with them to find 
out what happens in the stage in real time…but you should be able to produce the same 
sound at once when it is needed. (Matthias Kaul) 

 “We cannot point to a set of coherent skills suggested by the post-percussive repertoire itself, perhaps with the 16

exception of one – that of adaptability. Coherent technique is systematic, organized, and consistent; post-percussive 
technical practices are unsystematic, disorganized, and fragmented; they are alloys of bits and pieces from diverse 
practices gathered according to one’s own desires and the requirements posed by individual works. Thus, I claim that 
one can define one’s own set of skills inside this practice, and shape it according to what is asked for by the music one 
wishes to play, furthermore, that the adaptability itself represents another form of virtuosity” (Stene, 2014, p. 41-42).
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Nas questões de performance, Evelyn Glennie trouxe à tona a expressão “commitment”, 
que em sua narrativa pode ser compreendida como sentimentos de comprometimento e 
confiança, não com os instrumentos, mas com a obra a qual se irá interpretar: 

If you believe in a piece of music and not ultimately is everything. If you believe in a piece 
of music, if you’re committed to that piece of music, then the audience will believe in it. 
You know, you always know that when you perform some people will like, some people 
won’t. Some people will like you playing and some people won’t. Some people will like the 
hall, some people won’t. And that you can’t control but you can in yourself believe in a 
piece of music. When you’ve got that commitment you know that you’re going to give a 
one hundred percent. So you know therefore that you’re in a good place, psychologically. 
(Evelyn Glennie) 
Glennie complementou esta ideia e reforçou a noção de comprometimento, com a obra 

acima de tudo, e crença no objeto usado como instrumento ao serviço da música: 
Again, it goes back to the commitment to the piece of music, you know, rather than the 
object itself, it is the piece of music, you have to believe in the object and that will serve 
the piece of music. And then you will win the day as it were. (Evelyn Glennie) 
Håkon Stene reflectiu sobre as relações entre a mentalidade ou receptividade dos 

performers do repertório pós-instrumental com a arte conceitual: 
I’m not sure if we can credit the post percussion thing all of the openness, I really think it 
comes from the conceptual and the experimental attitude, let’s say, Marcel Duchamp, who 
said:“who knows what is art?”, you know, who knows what belongs into this frame, who 
knows? It is a very frustrating question but it is an extremely important, liberating force into 
the human mind to ask these fundamental questions. (Håkon Stene) 
O código “Mindset” e seus conteúdos surgem a partir da tentativa de identificar os tipos e 

características dos conhecimentos envolvidos na performance de instrumentos e fontes sonoras 
incomuns e seu repertório. A sua alta frequência (72,7%), comparada com os demais códigos 
desta categoria, foi uma certa surpresa para a análise do conteúdo das entrevistas, uma vez que 
que este assunto não fazia parte do guião e surgiu de forma espontânea no discurso dos 
participantes. As opiniões dos entrevistados referiram diferentes expressões acerca do tema 
(“mindset”, “commitment”, “open”, “open mind” ou “openness”) que, de forma geral, sugerem 
relações com uma pré-disposição ou receptividade do performer para incorporar diferentes 
sonoridades e instrumentos. As opiniões dos entrevistados sobre a mentalidade adoptada na 
performance dos instrumentos fontes sonoras incomuns também sugerem relações com o código 
“Adaptability”, analisado anteriormente, e propõem correspondência entre as categorias “Skills/
Knowledge” e “Immaterial Features”. Estas relações serão aprofundadas no capítulo dedicado à 
discussão.  

b. Singularity

O código “Singularity” refere-se às características singulares dos instrumentos incomuns 
e seu repertório, e às eventuais influências que estas possam vir a exercer na performance. O 
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Gráfico 13 demonstra que 7 dos 11 entrevistados (63,6%) mencionaram o assunto, sendo que os 
percussionistas Joby Burgess e Matthias Kaul o fizeram mais frequentemente. 

 

O compositor Jon Rose forneceu uma ideia de quanto os instrumentos incomuns podem 
ter características próprias inigualáveis, referindo como exemplo o seu projeto Great Fences of 
Australia, em que viajou mais de 35 mil quilómetros executando, gravando e mapeando os sons 
únicos de centenas de cercas, em todos os estados e territórios do continente australiano.  

Every fence is different. All different, because of just how they are, they set up. Any 
instrument that is not set up correctly, like a violin or a guitar or a piano… you ask any 
pianist, every single piano, even though they are industrially made, sounds different to a 
pianist. Of course, when you get to a fence is even more extreme because it depends if 
they put the post in right, the gaps between the posts, how tight the fence is, where they 
are, all the different rattles and buzzes, they are all different. (Jon Rose) 
Matthias Kaul explicou que uma característica peculiar dos instrumentos incomuns é a 

sensibilidade a alterações de temperatura que interferem em suas propriedades sonoras. É 
importante ressaltar que esta característica não é exclusiva dos instrumentos incomuns, como o 
próprio Kaul observou, mas que podem ser mais extremas com estes objetos vulgares, 
provavelmente em função da ausência de qualquer tratamento acústico. 

This is sometimes more difficult than playing a traditional percussion instrument because 
if you…sometimes the temperature influences it. If it is too cold in the room then the 
garbage will not sound, the timpani might not as well or glockenspiel or so, because when 
it is too cold they don’t resonate that much. But with garbage it is sometimes very 
sensitive to all those changes in climate, so you have to be very clear about what this new 
instrument needs to be sort of safe on stage, but they are never really safe. And this is 
another thing which you always have to keep in mind, if you have a garbage performance 
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you’ll never know if you really got the result on stage when you ended at home. (Matthias 
Kaul) 
Outra particularidade mencionada pelo percussionista William Winant tem a ver com as 

características únicas da multi-percussão, na qual o repertório para instrumentos incomuns se 
insere. Cada obra requer um conjunto de instrumentos e disposições (setups) específicos, entre 
outras características particulares: 

For percussionists, especially multiple percussion, the instruments setup and where you 
gonna play, where the instruments are located, all of that changes with every composer, 
with every piece. There is no standard setup for percussion. (William Winant) 
Além das características mencionadas por Winant, as obras para instrumentos incomuns 

exigem, em muitos casos, o uso de técnicas de performance específicas. Joby Burgess 
mencionou sobre sua experiência com uma destas técnicas pouco usuais necessária na 
performance da obra Import/Export: Percussion Suite for Global Junk, de Gabriel Prokofiev:  

Scrunching a paper or a plastic bag, yeah, fine, that’s easy enough…yeah, so popping, I 
mean, you don’t normally pop plastic and stuff like this in any other project (laughs). Or 
there is no ever instrument you really do that so. (Joby Burgess) 
Um outro exemplo nesse sentido, também da obra Import/Export, foi reportado pelo seu 

compositor, Gabriel Prokofiev, acerca de um dos objetos usados como instrumento na peça, um 
bidão metálico (oil drum). Para Prokofiev, uma característica singular desse objeto é que, apesar 
de ser capaz de produzir diferentes alturas sonoras, elas não são tão definidas ou identificáveis 
como em outros instrumentos standard: 

Take the oil drum: they are clear pitched, different pitches, but they are not as clear as the 
pitches on the vibraphone or the tubular bells. So therefore you have to play almost more 
character and musicality to really bring out the pitches. (Gabriel Prokofiev) 
Em um olhar mais amplo sobre as características de Import/Export — instrumentos 

peculiares, técnicas específicas, sonoridades invulgares, entre outras — pode-se afirmar que a 
singularidade é uma qualidade da peça como um todo, e o facto da obra nunca ter sido 
apresentada por outros performers, que não Joby Burgess, reforça esta ideia: 

I’ve never seen a performance of the piece. It is really difficult, it is time investment…I 
mean, there’s nothing standard at all, is there? (Joby Burgess) 
De acordo com as opiniões classificadas sob o código aqui analisado, a singularidade 

parece ser uma qualidade intrínseca aos instrumentos e fontes sonoras incomuns. Para os 
entrevistados, as características singulares destes instrumentos podem ser identificadas 
principalmente em aspectos como o timbre e a resposta ao toque/golpe, já que cada objeto ou 
material parece reagir de uma maneira própria nestes aspectos, bem como no uso de técnicas de 
performance específicas. Alguns entrevistados também sugeriram atribuir mais importância e valor 
a certos instrumentos incomuns do que a alguns instrumentos standard, em função das 
características singulares destes instrumentos. 

c. Contributions
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O código “Contributions” está relacionado com as formas de contributo que a 
performance dos instrumentos incomuns e seu repertório podem eventualmente promover, na 
opinião dos entrevistados. O Gráfico 14 ilustra a frequência deste código: 

 

Uma das perspectivas de contribuição mencionadas foi de caráter pedagógico, como 
explicou Håkon Stene: 

There is a pedagogical quality to teach kids and youngsters, if you wanna look for sounds 
like…if you have a workshop, you can easily apply experimental sound making and, in 
that sense you give the kids a sort of openness, to always keep looking for sounds, from 
the beginning. (Håkon Stene)  
Para a percussionista Beibei Wang, a performance de instrumentos incomuns — em seu 

caso são aqueles usados em alguns dos concertos  do compositor Tan Dun (1957) — 17

contribuíram para ampliar possibilidades nunca apreendidas no ensino tradicional: 
Since I did audition for Tan Dun’s opera I got to know composer Tan Dun himself and his 
opera team. I started to know water, paper and ceramic percussion instruments. Then I 
got the chance to learn and explore the possibilities which I have never learned in the 
conservatory before. (Beibei Wang) 
Ainda na perspectiva pedagógica, William Winant defendeu uma aprendizagem 

equilibrada entre o que os instrumentos incomuns e instrumentos standard podem oferecer ao 
estudante: 

I think you learn from everything. I think you need to do both, you know, the traditional and 
learning to explore sounds, and hear sounds from what they are and to be able to. I think 
a good percussionist is always looking for new sounds, or looking for interesting 

 Water Concerto for Water Percussion and Orchestra (1998); Paper Concerto for Paper Percussion and Orchestra 17

(2003); Earth Concerto for Ceramic Percussion and Orchestra (2009). 
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instruments that are in garage sales or junkyards…going to automobile junkyard…You 
know, percussionist are always out there looking for new sounds or interested in building 
instruments and…I think that is part of…most of young percussionist are doing both, they 
start learning the traditional stuff very young and then they also learn to go out forge for 
new sounds, beautiful sounds, and collect a raw wide variety of sounds from found 
instruments or special built instruments or whatever. I think a percussionist should do all of 
that. (William Winant) 
Sob um outro prisma, a visão do percussionista Miquel Bernat trouxe a discussão para o 

campo da apreciação dos instrumentos musicais. Para Bernat, os instrumentos incomuns 
contribuem para uma apreciação mais espontânea e imparcial da performance, por não possuírem 
uma história ou pertencerem a uma tradição musical em particular: 

Não estamos a ouvir os instrumentos, estamos a ouvir nossas memórias, nossas 
culturas. Isso eu penso que é importante, a reeducação do ouvido. E nesse sentido, o 
descobrimento de novos instrumentos podem ajudar pois, como não há uma história, te 
concentras nas sensações puras, em tempo real, e tens que agir de uma maneira ou 
outra, e tens que processá-las. (Miquel Bernat) 
Joby Burgess partilha de um ponto de vista semelhante, e acrescenta que o aspecto 

visual e excêntrico dos objetos usados como instrumentos funciona como algo emblemático na 
relação entre performer e público: 

I suppose maybe it is easier to listen to something that got some novelty value to it, 
because you’re engaged, I mean, most people listen to stuff by using their eyes anyway 
so…it is quite easy if you look it’s a bit odd, that’s quite nice and that gives the audience 
the name, it is like “oh, we are all looking at this way new thing”. I think that helps broadly 
the appeal, you know, if it was just a bunch of pieces for vibraphone, who cares? There is 
a lot of pieces for vibraphone. So I think it helps in terms of giving an audience a 
markability to what we’re doing. (Joby Burgess) 
Os conteúdos abrangidos pelo código “Contributions” sugerem que a performance dos 

instrumentos e fontes sonoras incomuns pode apresentar contribuições de formas distintas, 
sobretudo no âmbito pedagógico. Além deste âmbito, as opiniões dos entrevistados também 
sugeriram que a performance dos instrumentos investigados poderá contribuir de diferentes 
formas na comunicação entre o performer e o público espectador. É importante observar que isto 
sugere relações entre o código “Contributions” e o código “Audience Perception”, que será 
apresentado a seguir.  

d. Audience Perception 

No código “Audience Perception” estão compreendidas as opiniões dos entrevistados 
sobre a percepção do público sobre os instrumentos e fontes sonoras incomuns e seu repertório. 
Dos 11 entrevistados, 7 emitiram opiniões sobre o assunto, o que corresponde a 63,6% dos 
participantes, sendo o compositor Gabriel Prokofiev quem o fez de forma mais frequente, 
conforme demonstra o Gráfico 15: 
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Evelyn Glennie acredita que o uso de objetos cotidianos como instrumentos musicais 
proporciona ao público um sentimento de identificação. Para Glennie, assistir a este tipo de 
performance pode ser uma experiência tocante para o espectador — em suas palavras, “a moving 
experience”: 

You can have a piece like To the Earth by Frederic Rzwesky, for five tuned flowerpots, an 
oration, a completely notated piece of music…It is quite a magical piece because of the 
fragility of the sound, and that can be a very moving experience in the same way that the 
Water Concerto can actually be a moving experience for the audience, because they can 
come in contact with water, they can strike a flower pot. So a lot of those types of pieces, 
although there is a certain kind of skill of the performer, of course there is, but at the same 
time, through improvisation and curiosity my mother could manipulate water, you know, 
she could strike a flowerpot and things like that. She maybe would not be able to do a 
paradiddle on a flowerpot but the point is: they can strike it and relate to that. And that is 
kind of interesting really. And I think that is how you can affect people, not just kids…But 
likewise bringing people, you know, much older in contact with this idea, they too can 
participate in sound creation, is really important. (Evelyn Glennie) 
Em uma forma de pensar semelhante à de Glennie, Miquel Bernat argumentou sobre o 

potencial dos instrumentos incomuns para romper barreiras e aproximar o público. Para Bernat, 
estes instrumentos fazem isto de forma mais comunicativa que outros instrumentos, dada a 
familiaridade das pessoas com objetos vulgares: 

A música erudita distanciou-se um bocado do público…profissionalizou-se e então criou 
uma barreira de distância…e o percussionista, nesse sentido, ao incluir coisas cotidianas, 
que qualquer pessoa tem em sua casa, rompe esta barreira do clássico/profissional, e o 
faz de forma mais comunicativa nesse sentido. E de facto o público muitas vezes vem ao 
palco após o concerto para tocar estes instrumentos. Porém, não vão tocar um piano, e 
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Gráfico 15. Frequência do código Audience Perception.



às vezes nem os deixam subir ao palco…ou um clarinete pois não sabem se não o vão 
quebrá-lo. Mas se vêm lá um vaso, ou uma máquina de escrever, ou um copo, como os 
que têm em casa, sabem como os podem manusear e então já se sentem com 
conhecimento para pelo menos experimentar os sons destes objetos. Isso rompe uma 
barreira que se pode criar em outros contextos da música. Aqui é, na verdade, o 
contrário, estás a incluir, de certa maneira, o público, estás a dizer “eu faço isto, mas isto 
está nas tuas mãos também, se quiseres, e podes experimentar”. (Miquel Bernat) 
Este tipo de conexão com o público é um dos elementos de interesse do compositor Jon 

Rose em sua obra Wreck, a qual usa a carcaça sucateada de um carro como um instrumento 
musical coletivo: 

If I go and write a kind of modern string quartet, which I could do, and play it in an 
Aboriginal community, it won’t mean anything, like silly white guys playing something that 
doesn’t mean anything. But if we go and play a wreck everyone knows what a wreck is. 
One of the sides of my work is that is quite esoteric and, just for me, if you like, it is like 
what interests me, and the other extension of the work is what can I bring to a community 
and how the community can respond, act and work with something they own. And maybe 
look at it in a slight different way they look at it before. (Jon Rose) 
Matthias Kaul associou os instrumentos incomuns com a capacidade de causar surpresa 

para o espectador, fazendo-o ouvir de forma uma especial. Estas associações são identificadas 
em sua narrativa e no uso das expressões “they listen to it very specially”, “they are astonished” e 
“they didn’t expect it”.  

Sometimes I see difference in the audience, how they listen to it. Sometimes they listen to 
it very specially, because they are astonished on what is happening with these so-called 
strange instruments. Because they are used to the sound of timpani, for example, and 
then when you bang on a timpani they have an expectation that will be fulfilled, but if you 
bang on a piece of garbage, which sounds as good as a big tam tam, they are astonished 
because they didn’t expect it. (Matthias Kaul) 
Kaul também ilustrou um exemplo da qualidade extraordinária dos instrumentos 

incomuns a partir da performance de uma de suas composições: 
There is one piece, it is called Relax, it is a big music theater piece, and the real 
culminating point of the piece is that I have three refrigerators on the stage, they are just 
open and the sound technician is gradually increasing the power, so the motors get louder 
and louder and this phase, I think it is seven minutes long. And the audience is very 
astonished about the acoustical result of this. And if you really think what the audience is 
doing at the moment when they are astonished, they are looking for empty refrigerators, 
nothing more, but they turned out to be a sort of miracle. (Matthias Kaul) 
Na opinião do compositor Gabriel Prokofiev, é notável a capacidade de comunicação dos 

instrumentos incomuns, através de suas qualidades teatrais e dramáticas, para instigar a 
curiosidade do público. No entanto, Prokofiev chama a atenção que essas qualidades não devem 
ser o elemento principal de uma obra, apesar de causarem efeitos significativos:  
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There is all different kind of effects. So I mean, the immediate theatrical and…immediate 
reaction which is curiosity and sort of drama that…is this an instrument? It creates some 
curiosity. Often it can be a feeling of pleasure and kind of excitement that this nonmusical 
object does start to create music, and it is like “Oh! That is nice! That is a surprise! I didn’t 
expect that.” So there is definitely this. And that’s a powerful effect, it is very important, 
very effective but that shouldn’t be the number one effect of the piece. I think often, 
sometimes in new music the idea of novelty, of doing something clever and new, people 
think that is enough. But it is still have to be good music. Obviously that is exciting in itself, 
but I would hope that somebody would see the piece once, they would have this kind of 
wonder, excitement, unexpected sounds coming from a nonmusical object, but then they’d 
be happy to hear it again because they really enjoyed the music itself. (Gabriel Prokofiev) 
Os conteúdos ordenados sob o código “Audience Perception” trouxeram perspectivas que 

contribuem para compreender como estes instrumentos são apreciados e percebidos pelo 
espectador, e também sobre a influência que a percepção do público pode exercer na 
instrumentalidade dos diferentes objetos. De forma geral, as opiniões sugerem que instrumentos e 
fontes sonoras incomuns podem contribuir para uma aproximação entre o público e a estética da 
música contemporânea, e que a percepção do público é um elemento fundamental para a noção 
de instrumentalidade.  

e. Cultural Embeddedness

Este código assinala as intersecções entre os instrumentos incomuns e aspectos da 
cultura. A frequência deste código (Gráfico 16) demonstra que menos da metade dos 
entrevistados mencionou o tema, sendo o percussionista Steven Schick quem apresentou maior 
interesse no assunto. 
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Um dos tópicos trazidos à discussão teve a ver com a carga histórica ou performativa dos 
instrumentos incomuns e como isto se relaciona com o performer. Na opinião de Miquel Bernat, a 
ausência de uma cultura musical dos instrumentos incomuns os torna também “novos 
instrumentos” o que, nesse sentido, pode fazer com que o percussionista tenha de regressar aos 
fundamentos básicos para abordá-los: 

Um instrumento já existente tem em si uma história, e tem uma história também em como 
ser tocado. Então quando vais tocar um instrumento já vem a ti, ou já aprendeste uma 
carga histórica de como aproximar-te a ele. Quando o instrumento é novo, não tens esta 
carga histórica. Podes exportá-la de outro instrumento, por exemplo, um metal poderá ser 
tocado como um tam-tam, um glockenspiel ou o que seja, mas não tens esta carga. 
Assim, estás começando do zero em diante. Em outros instrumentos já a carregas, pode 
ser a tua história como percussionista, que passaste com este instrumento, e já vens com 
uma “mala” de experiência e com esta experiência tentas ir mais longe ainda. Esta é a 
diferença, com instrumentos incomuns vais começar do zero ou quase do zero, pois 
como havia falado, a percussão é uma ação com certas qualidades que podes aplicá-la 
em outras situações. Mas claro tens que descobrir como esse instrumento irá soar, como 
irá reagir, etc. etc. E, a partir daí, criar o teu vocabulário, criar a tua maneira ou, já tens o 
vocabulário e o aplica e aperfeiçoa. (Miquel Bernat) 
Ao abordar um instrumento novo ou incomum, a chinesa Beibei Wang comenta sobre a 

influência da cultura pessoal neste processo: 
In exploring new instruments, then I can use my own experience, playing traditional 
Chinese rhythm or different ways of playing. Or I can use contemporary, I can use 
traditional classical or even jazz…so for new instruments you have to use your whole 
experience. Especially different people, from different countries, will bring their culture to 
the new thing, the new invention. (Beibei Wang) 
A relação entre instrumentos incomuns e cultura também incide no reconhecimento da 

instrumentalidade de um determinado objeto e sua consolidação em uma cultura musical. Para 
Steven Schick, a legitimação de um objeto vulgar como instrumento passa pela  

creation of a language, so that you redefine that object and you make it participating in 
another set of relationships. (Steven Schick) 
Schick aprofundou este argumento, e destacou a importância da construção de uma 

“linguagem” musical e a criação de uma nova identidade para os objetos que são transformados 
em instrumento:  

When you listen to a piece for found objects, hair dryers and junk…and if you then…hear, 
at the end of that piece, hair dryers and junk, then the piece is not creating, the piece is 
not generalizing the language from it. And, it is, you are left with the fact that there still 
pieces of junk, and that is where the interest comes from. But no one never listens to a 
drum solo and at the end says:“Wow, drums!”. No, what you do is you extract the 
language, right? One of the things about the break drum, for example, is that it operates 
really on the plane of shock, of like: “oh my god! That comes from a car?” or “oh my god! 
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That’s a loud, strident sound!”. But at certain point that’s not enough, neither are those 
enough. And that either, at certain point in our lives, that either participates in a language 
of sonic construction; or, it loses its utility in music, you either…you have to do one of the 
two. You cannot have, generation after generation, listener after listener, who says: “Wow, 
a break drum! Can you believe that”? That would grow old. And if you listen to Lou 
Harrison, that is one example of a person who constructed a musical language using 
those as sounds, they no longer are really found objects, they have been transformed…
Sometimes I’m asked about the music of Mason Bates for the same reason, and I have all 
kinds of objections to that, to his musical language. But one of them is that it relies so 
heavily on the kind of villain aspect of “Oh! Wow! There is a bicycle on the stage!” or 
whatever might happen to be. And as long as you’re doing it you’re really not playing an 
instrument, I think…Yeah, the sense that it never loses its identity as something 
extramusical. If you never loose identity as something from outside music, then it can’t 
participate in a generalized language, you know? (Steven Schick) 
Nesse sentido, a cultura do público ouvinte é também um componente importante na 

apreciação e legitimação dos instrumentos incomuns, e esse foi um ponto trazido por Miquel 
Bernat à discussão. Bernat recorreu a John Cage para ilustrar a ideia de que os instrumentos 
incomuns podem contribuir para uma “reeducação do ouvido”: 

Cage dizia que as pessoas não ouvem com o ouvido, mas sim, com a mente, com a sua 
cultura. Do ponto de vista de que o músico, o intérprete, ensina ou mostra os sons nunca 
ouvidos, o público teria que estar de uma maneira objetiva ouvindo, sem nenhuma 
referência histórica, sem nenhuma cultura…isso sim que é importante, pois está a descer 
ao nível básico de sensação, quase um momento de…quase…sensação pura. O que 
perdemos, por causa da cultura, muitas vezes perdemos esta sensação, e nisto John 
Cage tinha razão. Não estamos ouvir os instrumentos, estamos a ouvir nossas memórias, 
nossas culturas. Isso eu penso que é importante, a reeducação do ouvido. E nesse 
sentido, o descobrimento de novos instrumentos podem ajudar pois, como não há uma 
história, te concentras nas sensações puras, em tempo real, e tens que agir de uma 
maneira outra, e tens que processá-las. (Miquel Bernat)  
Através dos excertos abrangidos pelo código “Cultural Embeddedness” foi possível 

identificar diferentes perspectivas que emergem da relação entre instrumentos e cultura, 
sobretudo como os vários contextos culturais moldam a compreensão da instrumentalidade dos 
objetos musicais, como os instrumentos incomuns se inserem culturalmente, e que tipo de 
influência isto poderá ter em aspectos da performance. As opiniões dos entrevistados sugerem 
que, de forma geral, instrumentos e fontes sonoras incomuns são como entidades alóctones, e 
isto pode influenciar alguns aspectos envolvidos na performance. Foi também sugerido que, de 
forma semelhante ao código “Audience Perception”, anteriormente analisado, o contexto cultural 
em que um determinado instrumento se insere é um aspecto importante para a compreensão da 
sua instrumentalidade.    
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f. Symbolic Significance 

O código “Symbolic Significance” abrange as opiniões sobre o significado simbólico que 
os objetos e materiais possam adquirir para o performer quando transformados em instrumentos. 
O tema deste código foi o de menor frequência da categoria em que se insere, sendo que apenas 
4 entrevistados mencionaram o assunto, como é possível observar no Gráfico 17: 

 

 O percussionista Miquel Bernat sugeriu que, através do processo de procura e escolha 
de objetos “encontrados”, bem como sua utilização em uma determinada obra, conexões mais 
profundas entre o performer e o(s) instrumento(s) possivelmente poderão surgir: 

Acho que sentes…quando estás a tocar seus instrumentos, os toca com algo diferente 
porque não são instrumentos que compraste e que chegaram lá. Há um processo de tua 
vida que chegou lá e já há uma característica deste som que não está nesse momento, 
mas já estava contigo antes porque fostes tu quem o encontrastes…vistes o que queria o 
compositor, que som queria, como sacar esse som…então, já ao integrá-lo, não somente 
irá formar uma parte da obra mas também formar uma parte de algo mais da tua vida, e 
algo mais profundo da obra que não somente relacionado à notação da partitura. Vês que 
detrás desta notação da partitura irá aparecer o instrumento, claro, com sua notação 
específica, mas para ti isso já diz mais que somente a sua notação. E claro, tocas…não 
vou dizer que é um “dom” de como tens de tocar, mas dás uma importância a este som 
que, se calhar, se tivesse seguramente ido comprar e pô-lo lá, se calhar não dava tanto. 
(Miquel Bernat) 
Em algumas situações, as características únicas de certos instrumentos incomuns podem 

fazer com eles se tornem mais preciosos do que outros instrumentos manufacturados e de valor 
financeiro muito superior. Essa foi uma perspectiva observada nas palavras de Matthias Kaul:  
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There is one difference: you can replace one timpani for another one but, if you have a 
special piece of garbage, it never can be replaced. So garbage for me is much more 
precious than another instrument because, it is easy, if you break a normal instrument, 
you can get a new one, which is the same. But these pieces of garbage you won’t find it 
again, and if it is broken, it is lost. And sometimes people are very astonished because I 
handle with my garbage stuff with a lot of care and then I stroll with my timpani! [laughs] 
but is easy, the timpani… no problem, because it is the same, but these piece of garbage 
you have to pay extra attention, they are garbage but they are very special. That is the 
difference. (Matthias Kaul) 
De forma semelhante, David Cossin também demonstrou essa forma de pensar ao 

mencionar um dos implementos — encontrado em uma loja de materiais para restaurantes — que 
usa em suas performances: 

Some of my favorite things are things that I find. I have these brushes that I use all the 
time because you kind of…there is bamboo, you know, these very thick bamboo like 
ProMark has…But this ones I found and bought them in a Chinese restaurant supply and 
they are really harsh bamboo, and it is a wok cleaner. They sound great playing, you can 
also use on the heads, and creating all those sounds. (David Cossin) 
Apesar de um número pouco expressivo, as opiniões dos entrevistados trouxeram 

perspectivas importantes sobre o tema do código “Symbolic Significance”. De forma geral, foi 
sugerido que os instrumentos incomuns ou “encontrados” possuem significado ou valor simbólico 
para o performer, que pode os tornar até mais importantes do que instrumentos musicais genuínos 
e de valor financeiro superior. Além das características do próprio objeto em si, o processo de 
busca e seleção pelos objetos parece desempenhar uma função importante na atribuição de seu 
valor e significado.  

2.2.3. Categoria Organology
A 3.ª categoria, chamada “Organology”, compreende 6 códigos que se referem às 

questões organológicas dos instrumentos e fontes sonoras incomuns, como nomenclaturas, 
definições e distinções apresentadas pelos entrevistados, e também aos assuntos decorrentes da 
classificação dos instrumentos, como a padronização de aspectos da performance, a influência do 
contexto na percepção de instrumentos musicais, ou a depreciação e legitimação de certos 
objetos usados musicalmente. Seguindo a lógica das categorias anteriores, a letra “a” 
corresponde ao código com mais ocorrências e a letra “f” ao código com menor ocorrências. 

a. Terms  
b. Definitions 
c. Standardization 
d. Legitimation 
e. Depreciation 
f. Context 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a. Terms

O código “Terms” abrange os nomes e expressões usados pelos entrevistados para 
referir os instrumentos e fontes sonoras incomuns em suas práticas. Este código apresentou a 
maior frequência dentro da categoria em que se insere, e o Gráfico 18 demonstra que os 
percussionistas Matthias Kaul e Beibei Wang apresentaram os termos que utilizam de forma mais 
frequente: 

 

Abaixo encontra-se uma seleção dos excertos com as expressões usadas pelos 
entrevistados para referir instrumentos incomuns. Para facilitar a identificação durante a leitura, os 
termos usados estão em negrito: 

I find myself using the term unconventional a lot. But you know, within the confines of the 
percussion world, it is unusual but it is not unusual…[laughs]. Because there is a sort of 
an inflation of the term unusual, from the economics sense. So for us it doesn’t really has 
any value anymore, I guess. (Håkon Stene) 

I think from the people who started to work with…maybe John Cage, back in the day, who 
weren’t even musicians, they were like dancers, painters and whatever and they played all 
these found objects and then… that sort of multitasking they took on. (Håkon Stene) 

Objects. (Evelyn Glennie) 

Instrumentos não-tradicionais ou não-clássicos. (Miquel Bernat)  
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Found comes up a lot…found instruments. If it is a found, it is not made to be any 
instrument or something. Found instruments seem to be the title that falls under, but this is 
very general. (David Cossin) 

Esta é a diferença, com instrumentos incomuns vais começar do zero ou quase do 
zero, pois como havia falado, a percussão é uma ação com certas qualidades que podes 
aplicá-la em outras situações. (Miquel Bernat) 

E nesse sentido, o descobrimento de novos instrumentos podem ajudar pois, como não 
há uma história, te concentras nas sensações puras, em tempo real, e tens que agir de 
uma maneira outra, e tens que processá-las. (Miquel Bernat) 

So I played and improvised with live electronics processing or percussion instruments or 
found instruments. (William Winant) 

A lot of instruments that they used were found percussion, you know, automobile break 
drums or spring coils from trucks, or tin cans, coffee cans, clock coils, pieces of sheet 
metal. (William Winant) 

If it is not a conventional, manufactured instrument I would normally refer it as a found 
sound. I suppose that comes from John Cage, that sort of early pioneer American 
composers. (Joby Burgess) 

The same in exploring new instruments, then I can use my own experience, playing 
traditional Chinese rhythm or different way of playing. Or I can use contemporary, I can 
use traditional classical or even jazz…so for new instruments you have to use your 
whole experience. (Beibei Wang) 

But with unusual instruments you have to…at the same time…the music is related the 
new instrument, you have to know it very well then you can develop the music well. 
(Beibei Wang) 

I like the theatrical aspect of the performer, the percussionist comes with an unexpected 
object and then revealing all the things you can do on it. (Gabriel Prokofiev) 

Specially when it is not a proper percussion instrument you have to work a bit harder to 
get it to really sing. (Gabriel Prokofiev) 

Sometimes I say garbage because people are mostly astonished that so-called cheap 
things can produce those precious sounds and so I remind them, ok you hear this 
wonderful sound but, in the end, you would call it garbage. And how do you call it? 

�83



Everything is an instrument and everything is the thing which is mean to be. It is all 
attitude to life, you know? I like to play with this double meaning. (Matthias Kaul) 

Sometimes they listen to it very specially because they are astonished on what is 
happening with these so-called strange instruments. (Matthias Kaul) 

With sound, the same with fences, the best quality “instruments”, if you like [laughs], are 
normally in the best condition or they have enough strings and tension properties to get 
stretched strings… (Jon Rose) 

The whole process of practicing that is to take those found objects and to construct 
something that functions as a musical sound from them. (Steven Schick) 

I think one of the interesting things is to really, plus very carefully, think what you mean by 
these words because I think people mean a lot of different things when they say those 
words, instrument, object, tool, device…you know, they are not the same things. 
(Steven Schick) 

A categorização dos excertos classificados sob o código “Terms” procurou considerar não 
só as diferentes nomenclaturas adoptadas pelos entrevistados mas também suas reflexões sobre 
o assunto. Através das opiniões emitidas pelos entrevistados foi possível observar a variedade de 
termos e expressões adoptadas em seus discursos, o que sugere a falta de consenso para referir 
o que, nesta investigação, são instrumentos e fontes sonoras incomuns. Ainda que um ou outro 
termo tenha apresentado uma certa predominância, o uso de diferentes nomenclaturas poderá 
também estar associado à atribuição de diferentes significados e níveis de importância a estes 
instrumentos. 

b. Definitions

O código “Definitions” diz respeito às definições dos instrumentos e fontes sonoras 
incomuns pelos entrevistados, as distinções ou relações com instrumentos de percussão 
standard, bem como seus entendimentos sobre a noção de instrumento musical de forma geral. 
De acordo com o Gráfico 19, é possível perceber que praticamente todos os entrevistados 
mencionaram assuntos relacionados com este código, com exceção do compositor Gabriel 
Prokofiev. 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Para David Cossin, não há diferença entre instrumentos “encontrados” e instrumentos 

standard: 
For me, they are all instruments. There is not really a division between. I don’t really find 
any difference between something that was found or something that I bought or 
something someone gave me. (David Cossin) 
Na opinião de Steven Schick, não há uma separação evidente entre instrumentos 

incomuns e instrumentos standard, além de ser comum coexistirem no mesmo espaço: 
I don’t distinguish them quite as much as you are in your question and…one of the other 
things is that very often we find that there are setups that are a mixture of instruments, So 
that would be a drum, that is optimized for performance, next to a frying pan, which is not. 
We don’t even really have such a thing as a separation, so they really kind of take the 
same space. (Steven Schick) 
Na perspectiva de Beibei Wang, Evelyn Glennie e Jon Rose, qualquer coisa pode ser um 

instrumento em potencial: 
So the new instrument can be anything, can an object, can be the air, anything, it is all 
about yourself. For me is more a philosophical part, I think. (Beibei Wang) 

From my perspective, as the musician, as the sound creator, basically anything can be 
used to create sound, whether it is the most expensive instrument in the world or the least 
expensive instrument, if it can create sound, so that for the imagination is what the real 
vehicle is, that is the thing that propels everything, that moves forward.(Evelyn Glennie) 

If you look at the history of percussion in the twentieth century, this is the widest 
developments of any instruments, it can be anything. And is anything. And it has 
become…it is gone from being timpani and cymbals. (Jon Rose) 
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O compositor Jon Rose, no contexto de sua obra Wreck, apresentou sua definição para o 
instrumento protagonista da obra, a carcaça sucateada de um automóvel: 

The wreck is an object, it has sonic resonance, it has cultural capacity, is historically, you 
know, in a place like Australia it is a marker as I said earlier. So I think it has a lot to offer. 
(Jon Rose) 
David Cossin reflectiu sobre o tipo de categoria organológica a qual os instrumentos 

incomuns (em seu discurso referidos como “found instrument”, meu negrito) poderiam pertencer, e 
sugeriu a sua definição: 

You can say that found instrument is a found category, I’ve made up this category, this 
category is not categorized [smiles]. So playing on the idea, your search for that category 
is actually the same search of what those instruments are. It is a found category, it 
doesn’t even exist, I didn’t find it in a book, I didn’t find it, you know? I’ve found it in a junk 
yard. (David Cossin) 
Matthias Kaul também partilha da opinião que qualquer coisa pode ser usada como 

instrumento, e destaca que a utilização de um instrumento incomum não está relacionada apenas 
com a descoberta de novos sons, mas também com a disponibilidade ou, nesse caso, a 
indisponibilidade de algum instrumento: 

Everything can be an instrument, sometimes you use your discoveries and sometimes 
you just used it because you don’t have the right instrument. (Matthias Kaul) 
O percussionista Steven Schick apresentou sua definição de instrumento e chamou a 

atenção para a reflexão do significado do termo: 
I think the interesting thing is to think about what you mean by instrument. If an instrument 
is only something that makes a sound, then of course everything can be an instrument. 
But if an instrument is something beyond that, what is to me something, in other words, 
that mediates the will, the desire to make music from the result of making music, then I 
think it becomes something more refined, more sophisticated than not everything 
qualifies. For example, one of the cases of an instrument, one of the criteria of an 
instrument is that it is limited, so that it doesn’t just respond and change. That’s why I 
don’t think of music technology as an instrument, people talk about them. You know, like a 
program or real time computer processing, a strategy platform as an instrument, I don’t 
think of that way because if something doesn’t work if you need the sound wave just…the 
instrument changes. So one of the things for me is that the instrument doesn’t change, 
you are forced to confront the essence, so you get this kind of relationship of two things. 
So there is a kind of social or a psychological aspect to have an instrument as well. So 
yes, many found objects can be instruments, but not all found objects can be instruments. 
And I think probably not all things that you would call percussion instruments are 
instruments in my view either. (Steven Schick) 
O código “Definitions” procurou abranger as opiniões dos entrevistados sobre suas 

formas de perceber, de forma geral, os instrumentos no contexto de suas práticas, com o intuito 
de auxiliar a compreensão das diferenças ou semelhanças que poderão eventualmente existir 
entre os instrumentos e fontes sonoras incomuns e outros instrumentos. De forma geral, os 
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entrevistados sugeriram não fazer distinções entre tais instrumentos, e que qualquer coisa poderá 
ser utilizada como instrumento musical, desde que tenha capacidade para produzir som.  

c. Standardization 

O código “Standardization” compreende as opiniões relacionadas com a padronização de 
aspectos integrantes da performance em percussão. Conforme indica o Gráfico 20, este assunto 
foi mencionado por mais da metade dos entrevistados (63,6%) e o percussionista Håkon Stene foi 
quem demonstrou mais preocupações com o tema: 

 

Para Matthias Kaul, modelos padronizados de ensino de técnica instrumental são 
problemáticos, tanto para instrumentos standard como para instrumentos incomuns: 

So this is one problem which I see very often in music schools: the teachers teach only 
one way of movement for banging on a thing. But every object, even if it is a simple 
classical instrument or a tricky garbage, every object needs a special treatment if you 
want to hit it or if you want to produce a sound by I don’t know what. (Matthias Kaul) 
David Cossin comentou sobre a padronização dos performers e repertório: 
I listen to applications for festivals, people ask me to listen and choose. I watch videos 
online from these people and look at the repertoire they do. And they’re all really, really 
good. But it is kind of codified now, everyone plays the same pieces. It seems like you 
have to play these pieces, people sound very similar. (David Cossin) 
E complementou, afirmando: 
So everyone plays great, but I’m looking for that odd quality. It can be anything from…
playing other styles of music, folk music or whatever, or it can be they playing other 
instruments. (David Cossin) 
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Gráfico 20. Frequência do código Standardization.
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Na experiência de Beibei Wang, transgredir as normas artísticas transmitidas no 
conservatório foi desafiante: 

At the beginning when I started to learn in the school, in the conservatory, the most 
struggling thing is that you have to follow what your professor told you, and where the 
standards should be, and other good students play, they had to copy a lot. (Beibei Wang) 
Na perspectiva da sonoridade dos instrumentos musicais, Håkon Stene acredita que a 

música erudita, em oposição à música experimental, opera dentro de uma qualidade mais 
uniforme do som: 

The search for sounds, which almost any composer or experimental musician do, I mean, 
of course, classical people, they work on sound all the time, but it is just a much more 
uniform kind of sound. (Håkon Stene) 
Nas palavras de Matthias Kaul, percebe-se que a percussão clássica/erudita segue um 

modelo de ensino que parece não estimular a inclusão de instrumentos incomuns, referido em 
suas palavras como “strange instruments”: 

I started with those strange instruments as a baby, and maybe I forgot a little bit about it 
when I studied percussion in this classical way, because they normally don’t lead you into 
those ideas. (Matthias Kaul) 
Nas palavras de Håkon Stene, a música erudita é um ambiente “monocromático” que, em 

sua visão, oferece poucas margens para o aspecto criativo dos performers, no que se refere à 
interpretação das obras: 

In classical music I think it is a fantastic place but it can also be a very boring place, 
because it is so monochrome in a way that it treats its artisans, its practitioners…and 
there is always…like composer’s work played by so and so…and then, after such and 
such standards, only very rarely, never in the mainstream practices, you’ll see something 
totally, not shocking, but unheard of. Like, you cannot go to a symphonic and expect 
something totally weird to happen. You will just hear this micro variations, you know? Like 
“the tempo was little hired, the cello group sounded blabla”…And all are sort of micro level 
interpretation. (Håkon Stene) 
Stene ainda argumentou que os concursos de instrumentistas são um perfeito exemplo 

da promoção de modelos de performance e acrescentou que a busca por novas sonoridades, 
instrumentações ou formas de expressão musical são tentativas de ir em direção oposta aos 
padrões estabelecidos: 

I think competition world is all about unification and standardization of what is good and 
what is bad and what is high quality in music making… and I think what we are trying to 
do is totally opposite, to get out of that thing and to look a new meanings, and move 
beyond the standards. (Håkon Stene) 
A categorização dos excertos abrangidos pelo código “Standardization” procurou 

identificar opiniões e reflexões dos entrevistados sobre a disseminação ou imposição de modelos 
pré-concebidos na performance em percussão, e as influências que poderão eventualmente 
exercer no performer. De acordo com os entrevistados, a padronização pode ser identificada em 
diferentes contextos e aspectos envolvidos na performance, sobretudo no ensino da música e, por 
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consequência, influenciando escolhas de repertório, qualidade sonora, interpretação das obras, 
entre outros. Suas opiniões também sugeriram relações entre os assuntos do código aqui 
analisado, “Definitions”, e o código “Depreciation”, que será apresentado a seguir. 

d. Legitimation 

O código “Legitimation” classifica as opiniões dos entrevistados relacionadas com os 
processos de legitimação de objetos vulgares como instrumentos musicais. De acordo com o 
Gráfico 21 abaixo, os percussionistas Steven Schick e David Cossin demonstraram mais atenção 
ao assunto, e mais da metade dos entrevistados não mencionou o tema. 

 

David Cossin comentou sobre como os brake drums (discos de travão de automóveis), 
usados principalmente nas obras de John Cage e Lou Harrison, deixaram de ser apenas objetos 
vulgares: 

And there are certain found instruments that, historically, become legitimated as 
instruments. I’m thinking about, like the Cage thing, like break drums. You can call any 
percussion rental company in New York and say: “I need five break drums” and they all 
have that, you know?  That is like an instrument that has been like “legitimated” and part 
of the, you know, the family of percussion. Even in the orchestration books or 
instrumentation books. (David Cossin) 
De forma semelhante, Steven Schick reflectiu sobre como a legitimação influenciou sua 

percepção de um dado objeto vulgar: 
When I was in Sydney, I was coaching a performance of the Third Construction and they 
were the youngest group, you know, like the beginners and so, I was sort of, like braced to 
have this experience where they were struggling with the piece. And they had these tin 
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cans and they were all…the little ones, the big ones…and I almost said before:“this is not 
gonna work, you will need make a scale of these tin cans”…and thought: “maybe you 
should just listen to it first”. And it was fascinating, it was amazing, because it wasn’t really 
optimized as an instrument. And I realized to what happened to me is that I had ceased to 
think of the tin can as a tin can. And now, it is a part of the scale, and it is made by 
Kolberg, and it is put on padded, you know, there is cushion in between the stand, you 
know, it’s been made like the Marimba One. (Steven Schick) 
David Cossin apresentou, com um certo humor, um exemplo de que a legitimação não 

incide somente em instrumentos, mas também nos implementos usados para produzir som, como 
a baqueta superball: 

Like a superball…you can buy them now, like Mike Balter Company or whatever. To me, it 
is like: No! You have to go the candy machine, you know, you have to find the good 
ones…and then, making yourself [laughs]. Now, that is something…like, I see the 
students, they have a set up of superball mallets…wow! 
Um perspectiva diferente do processo de legitimação pode ser identificado nas palavras 

de Joby Burgess. Para Burgess, um instrumento legítimo parece ser um instrumento útil (useful), 
de maneira que sua validação passa pela aplicação e reflexão de sua utilidade em diferentes 
contextos instrumentais e estilísticos: 

I’m not sure the best way to explore a tin can is to do it in a small room by yourself. You 
need to take the tin can, you know, with the jazz group, with a recorder player, with a film 
score, whatever, and you see where it is useful, why it is useful. So I have to come to 
learn when things are useful, why they are useful for different people, it is not enough to 
go “oh this a really cool sound”. You must like it because lots of people want, and that’s 
fine.(Joby Burgess) 
Apesar da baixa frequência do código “Legitimation” (apenas 36,3% dos participantes 

mencionaram o tema), as opiniões por eles emitidas são relevantes para esta investigação. De 
acordo com os entrevistados, discos de freio de automóveis (brake drums) e latas metálicas (tin 
cans) são dois exemplos de objetos vulgares que foram legitimados como instrumentos musicais, 
e atualmente podem ser encontrados desde lojas de instrumentos musicais até livros de 
orquestração. Em uma outra perspectiva, foi sugerido que o processo de legitimação de um objeto 
vulgar como instrumento musical passa pela sua aplicação e reflexão da sua utilidade em 
diferentes contextos musicais.  

e. Depreciation

O código “Depreciation” abrange as opiniões dos entrevistados referentes à depreciação 
dos instrumentos e fontes sonoras incomuns e seu repertório. A seguir, no Gráfico 22, é possível 
observar que os percussionistas Håkon Stene e Evelyn Glennis demonstraram mais atenção com 
o tema, enquanto a maior parte dos entrevistados não se manifestou sobre o assunto. 
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A opinião apresentada por Evelyn Glennie sugere que a percussão, com sua grande 
parafernália de instrumentos, pode eventualmente encontrar dificuldades em ser levada a sério 
como classe instrumental: 

This has been one of the challenges with percussion and…as regards to take it seriously, 
you know? Because people might see this whole barrage of stuff, really…just beat some 
pieces and they don’t necessarily take it seriously. (Evelyn Glennie) 
 Håkon Stene ressaltou que a percussão ainda possui uma baixa qualificação na 

hierarquia da música erudita, e no caso dos instrumentos incomuns a desvalorização pode se 
tornar ainda mais acentuada: 

I think the percussion world still has traditionally a very low rate in the hierarchy of 
classical music, and when we go and do this junk stuff it is even lower, maybe. The craft 
element sort of goes away and you are left just with the ideas. (Håkon Stene) 
Na perspectiva da performance de obras para instrumentos incomuns e o ensino nos 

conservatórios, Beibei Wang comentou sobre a descrença de seus professores neste tipo de 
repertório, a partir de sua experiência com as obras do compositor Tan Dun:  

When I started to play Tan Dun’s music, the teachers seemed not happy with this kind of 
music, because they don’t know it and this is a new thing, and not so many people play it, 
it is not very popular, and even having been proved it is good [laughs]. (Beibei Wang) 
Håkon Stene partilhou de uma opinião semelhante à Wang, embora seu discurso dê a 

entender que a situação atual dos instrumentos incomuns nas instituições de ensino seja um 
pouco mais favorável, pelo menos no ensino superior: 

I think from the people who started to work with…all these found objects and then…they 
had this openness to “whatever are available to me, I’m gonna make music on”. And they 
started the linage of thinking that, you know, anything can be an instrument. And this 
hasn’t really got into the mindset of conservatoire education, I think, before our generation 
maybe, because we are sort of the practitioners that keep pushing this, and now we are in 
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PhD programs, talking about it, presenting it, commissioning works, we have this all sort 
of academic push, if you like. Thirty years ago, if we would be doing this thing we would 
be two weirdos, in the very fringe of the musical life. If you think about percussionists such 
as Max Neuhaus, the really early ones, Michael Ranta, all those guys who pushed these 
techniques in the sixties and seventies, and they were just weirdos, total aliens. (Håkon 
Stene) 
Com um certo optimismo, Evelyn Glennie reflectiu sobre a criatividade, às vezes não tão 

evidente, envolvida em instrumentos tratados de forma depreciativa: 
When you think of a lot of the ethnic nations, a lot of South American places, you know, 
the Caribbean…I mean, so many territories where they make such a wonderful sounds 
and emotions through…you know, box and matches or something…that’s extraordinary! 
And wow, that ignites the imagination. Nothing can be taken for granted at all. Nothing can 
be seen as inferior, you know? When we think of where the steel pan came from and the 
whole history of steel pans, you know? And now look what it’s been developed, I mean, 
these are serious instruments and people do extraordinary things on it, virtuosic players. 
We can’t be the judge of nothing, really. (Evelyn Glennie) 
Apesar de não ter sido um dos tópicos incluído no guião das entrevistas, a depreciação, 

tema do código aqui apresentado, acabou por surgir espontaneamente no discurso de alguns 
participantes, e suas opiniões contribuíram para esclarecer como isto pode influenciar a 
percepção geral dos instrumentos e fontes sonoras incomuns. De acordo com os entrevistados, a 
percussão é sugerida como uma classe instrumental de história e desenvolvimento recentes, e 
que possui um baixo prestígio, se comparada a outros instrumentos estabelecidos ou standard. 
Nesse sentido, as opiniões deram a entender que com instrumentos e fontes sonoras incomuns a 
desvalorização pode ser ainda mais crítica, apesar de alguns entrevistados terem ressaltado que 
estes instrumentos podem contribuir para instigar a capacidade criativa de seus performers.  

f. Context

“Context”, o último código desta categoria, abrange algumas opiniões sobre os contextos 
de utilização de instrumentos e fontes sonoras incomuns. A frequência deste código é expressada 
pelo Gráfico 23: 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Na opinião de David Cossin, o contexto o qual um dado objeto cotidiano é apresentado 

tem influência significativa na forma como o percebemos:  
Like what I was saying, “Oh, this is glass” but when you put this on the stage, it is an 
instrument. Like Marcel Duchamp, it is the same idea, readymades, where he was just 
taking objects, putting them in the gallery. And as soon as you do that, you know, his 
famous one was an urinal, a toilet. Ok, everyone knows what this is, but as soon it is 
presented in that way, it become something else. I think that is the same for the 
instruments, you know, water, oh yeah, we all know water, I know how it sounds like, like 
taking a bath. But then the job is to do that as the performer but also as the composer who 
makes that idea. You know, as soon as it is on the stage, and the audience has come to a 
musical event, it is going to be music. (David Cossin) 
William Winant levou a discussão para um sentido distinto: ao invés da influência do 

contexto na percepção dos instrumentos, Winant mencionou a sua relação com os resultados de 
performance. Para Winant, é importante considerar o contexto histórico em que certos objetos 
vieram a se tornar instrumentos, em uma perspectiva semelhante às performances historicamente 
informadas.  

All what I’m saying is the context. When Lou Harrison and John Cage wrote for brake 
drums they wrote for brake drums that were built in the 40s. Sixty years ago they sound 
very different than brake drums that people use today. Lou built these tom wood drums, 
and you have to know the kind of drums that he met for the Organ Concerto. We didn’t 
want log drums, he wanted a special wood drum that he built. Like similar these drums 
that Stockhausen used in Kontakte, the wood drums that are wooden heads, not skin 
heads. Very different sound from, for example, a log drum. So you have to know the 
context…you know, the differences between the water buffalo bell or a Latin American 
cowbell. Or the differences between the almglocken. For some of these pieces you need 
to do a research of what an elephant bell sounds or an old break drum sounds like, or 
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original sleigh bells sound as opposed to the commercial sleigh bells you may find today. 
The pieces wouldn’t sound correct if you play…like 2nd Construction of Cage…he writes 
for sleigh bells, but he wrote for the sleigh bells that were these giant cast iron bells that 
were on a leather bell or around a horse’s neck. The commercial sleigh bells you get 
today are nothing like that. They are like jingles on a stick that you shake. (William 
Winant) 
Nas palavras de Matthias Kaul é possível perceber que o contexto, para ele, adquire um 

significado que tem a ver o tipo de utilidade que atribuímos aos objetos: 
When you’re young and you see the first cup, your mother would say: “this a cup, and you 
have to put milk into it” or you have to put anything to drink in it. And then, if you take this 
cup and put it in your ear, then you have the same effect as when you’re in the beach and 
take a sea shell and hold it in your ear. So you hear more white noise and you hear better. 
Then, as a small child, I think:“ok, my mother is right, this is a cup and it is for drinking”. 
Then you have a very linear life. And to make life more rich I think it is good to see 
everything as everything, which means a cup can be an instrument or can be a cup. I 
think this is my attitude in general to life, and if somebody says:“this is like this”, I don’t 
believe. I think everything has, at least, two purposes, not only the one which is generally 
there. Everything is more than one thing. (Matthias Kaul) 
Os conteúdos abrangidos pelo código “Context” demonstraram que, para os 

entrevistados, o termo “contexto” pode adquirir diferentes ou múltiplos significados, que vão desde 
a utilidade proposta aos objetos, suas maneiras e locais de apresentação, às formas de 
apreciação, entre outros. De forma geral, as opiniões dos entrevistados sugerem que o contexto 
em que um objeto se insere é fundamental para compreendermos aquilo que ele é ou poderá vir a 
ser. Esta reflexão não só é válida para os instrumentos e fontes sonoras incomuns como também 
sugere que o contexto exerce influência na percepção da instrumentalidade, bem como ligações 
entre os códigos “Context” e “Cultural Embeddedness”. 
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2.3. DISCUSSÃO DOS CÓDIGOS DA ANÁLISE 

2.3.1. Categoria Skills/Knowledge

a. Sound
A análise dos excertos abrangidos pelo código “Sound” demonstrou que o som é sugerido 

pelos entrevistados como um elemento essencial na performance dos instrumentos e fontes 
sonoras incomuns. Para alguns entrevistados, o som adquire uma dimensão até mais importante 
que outros componentes envolvidos na performance musical, como a obra, a interpretação ou a 
técnica. Isto foi observado nos discursos de alguns entrevistados, sobretudo nos percussionistas 
Joby Burges e Evelyn Glennie, que defenderam que o som é tudo para um percussionista, a coisa 
mais importante, e chamaram a atenção para o facto que, independente do instrumento que se 
toque, a função fundamental de um músico é criar sons. 

 Para alguns entrevistados, a capacidade de se distinguir e produzir um repertório variado 
de qualidades sonoras foi também sugerida como uma competência técnica fundamental à 
performance dos instrumentos e fontes sonoras incomuns, e que esta capacidade poderá ser mais 
complexa nos instrumentos incomuns do que com instrumentos de percussão standard. O 
compositor Gabriel Prokofiev foi um dos entrevistados que defendeu este ponto de vista, 
explicando que o performer, quando toca instrumentos incomuns, tem de trabalhar mais para fazer 
o instrumento realmente soar. A opinião de Prokofiev torna-se particularmente interessante para a 
investigação se considerarmos sua experiência em trabalhar com diferentes performers e 
instrumentos no curso de sua carreira como compositor, o que amplia a visão sobre o assunto 
aqui discutido pois complementa a perspectiva apresentada pela grande parte dos entrevistados, 
que são percussionistas.  

As opiniões sobre o som também apresentaram intersecções com outros assuntos, como 
por exemplo a capacidade de ouvir do performer ou de compor e improvisar. Alguns entrevistados 
descreveram que para produzir e identificar diferentes qualidades sonoras, é preciso saber ouvir 
antes de qualquer coisa. A improvisação e composição foram também mencionadas como meios 
ou caminhos para desenvolver a capacidade de ouvir e, consequentemente, aprimorar o 
reconhecimento das qualidades do som e produção sonora nos instrumentos. Estas intersecções 
não apenas indicam ligações entre os assuntos dos códigos “Sound”, “Listening”, “Improvisation” e 
“Performance Techniques” como também sugerem que a capacidade de produzir som nos 
instrumentos e fontes sonoras incomuns é permeada por outras competências. Nesta óptica, o 
som não deveria ser percebido como um elemento isolado, uma vez que está fundamentado na 
experiência obtida através de outras práticas. 

b. Experimentation
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A análise dos conteúdos selecionados no código “Experimentation” apresentou diferentes 
perspectivas sobre o assunto, que relacionaram principalmente sentimentos de descoberta, 
curiosidade e investigação à performance de instrumentos e fontes sonoras incomuns. De forma 
geral, as opiniões sugeriram que a sensação de descoberta é uma qualidade intrínseca da 
percussão, dado o convívio de seus performers com uma vasta gama de instrumentos, timbres, 
técnicas, implementos, baquetas, articulações sonoras, extensões, níveis de dinâmica, entre 
diversas características. Para alguns entrevistados, o caráter experimental da percussão pode ser 
ampliado se considerarmos que “percussão” é, mais do que uma classe instrumental, uma ação 
ou uma técnica, aplicável a praticamente qualquer objeto e não apenas a instrumentos standard, 
e, nesse sentido, apresenta uma infinidade de possibilidades e estimula a criatividade do 
performer.  

A partir das entrevistas foi sugerido que instrumentos incomuns são como catalisadores 
para a imaginação, pois instigam o performer a explorar e descobrir o potencial sonoro de objetos 
não concebidos para uso musical. De facto, as opiniões indicaram que instrumentos incomuns e 
imaginação parecem estar conectados em um ciclo de interdependência: ao mesmo tempo em 
que estimulam a imaginação, a instrumentalidade de objetos vulgares também é construída e 
depende da capacidade imaginativa do performer. Também foi mencionado que a utilização de 
objetos vulgares como instrumentos musicais poderá exigir do percussionista um nível adicional 
de curiosidade se comparado aos instrumentos de percussão standard, sobretudo nas questões 
ligadas ao som. Nesse sentido, a pré-disposição do performer para investigar foi sugerida como 
um fator benéfico na performance destes instrumentos e seu repertório. Para alguns 
entrevistados, os performers dedicados aos instrumentos incomuns apresentam, de facto, uma 
abordagem investigativa natural, o que pode ajudar a expandir as possibilidades sonoras, não 
apenas da percussão em geral mas também de outros instrumentos. 

c. Learning Process

De acordo com as opiniões dos entrevistados classificadas sob o código “Learning 
Process”, a aprendizagem de obras para instrumentos incomuns e de obras para instrumentos 
standard parecem envolver percursos distintos. O percussionista Joby Burgess foi um dos 
entrevistados que enfatizou esta proposição, explicando que os processos são diferentes pois ao 
tocar um instrumento de percussão standard (em seu relato, Burgess usou o vibrafone como 
exemplo), o percussionista já conhece e tocou este instrumento, e por isso já possui as 
competências técnicas necessárias. Por outro lado, Burgess argumentou que com instrumentos e 
fontes sonoras incomuns, é necessário explorar o objeto/instrumento antes de qualquer coisa. Na 
opinião de Burgess foi possível identificar algumas evidências de que o tempo dedicado à 
aprendizagem de um instrumento, e como consequente experiência adquirida, surge como um 
fator de diferenciação entre instrumentos standard e instrumentos incomuns: em seu contacto com 
o vibrafone, Burgess ressaltou, mais de uma vez, o factor “tempo” quando mencionou: “I’ve played 
it a lot of times” ou “I’ve played it loads of times”, e por consequência, não necessita de pensar 
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sobre aspectos técnicos da execução do instrumento, dando a ideia de que a performance do 
vibrafone se tornou um hábito.  

Por outro lado, ao abordar um instrumento incomum, Burgess afirmou ser preciso 
explorá-lo antes de tudo e, por esta razão, os processos de aprendizagem de instrumentos 
incomuns e instrumentos standard são diferentes, em sua opinião. No entanto Burgess não 
esclareceu quais seriam estas diferenças sob o ponto de vista prático. Uma das diferenças entre a 
aprendizagem destes dois tipos de instrumentos, sugerida por alguns entrevistados, é que 
instrumentos incomuns não possuem qualquer suporte pedagógico nesse sentido, ao contrário 
dos instrumentos standard. Para a percussionista Evelyn Glennie, na aprendizagem de um novo 
instrumento não é possível procurar em livros ou métodos como tocá-lo, e é preciso literalmente 
agir como uma criança com um novo brinquedo.  

Sob esta perspectiva, a aprendizagem de um instrumento incomum foi sugerida como um 
processo individual de exploração e descoberta, de maneira que cada performer desenvolve sua 
forma particular de executar um novo instrumento. Alguns entrevistados mencionaram que este 
processo pode ser mais complexo do que a aprendizagem de instrumentos incomuns, pelo menos 
no que diz respeito à técnica e sonoridade. O compositor Gabriel Prokofiev sugeriu este ponto de 
vista, ao comentar sobre o bidão metálico, um dos instrumentos de sua peça Import/Export: 
Percussion Suite for Global Junk, que também é estudo de caso nesta investigação. Para 
Prokofiev, é possível produzir diferentes alturas sonoras (notas) no bidão, mas elas não são 
identificadas de forma tão clara como em outros instrumentos metálicos como o vibrafone ou os 
sinos tubulares. Em sua opinião, o bidão apresenta diferentes referenciais, sonoros, visuais e 
tácteis que exercem influência na forma de aprender e manipular as qualidades sônicas deste 
instrumento. Para Prokofiev, o percussionista, portanto, precisa ter ou desenvolver uma 
abordagem musical diferenciada na performance deste instrumento, já que seu processo de 
aprendizagem parece se apoiar bastante na identificação das subtilezas das sonoridades. Com 
base neste argumento, é possível identificar correspondências entre os códigos “Learning 
Process”, “Sound” e “Performance Techniques”.  

Outra característica do processo de aprendizagem dos instrumentos incomuns, 
identificada na análise do conteúdo das entrevistas, é que muitos dos seus aspectos parecem ser 
reconfigurados, exigindo do performer, para cada obra, novas abordagens ou mesmo um retorno 
aos fundamentos básicos da execução instrumental. De acordo com o percussionista William 
Winant, na performance de instrumentos incomuns não há padrões, é preciso abordar cada peça 
musical e seu conjunto de instrumentos de forma nova e única. Isto, explicou Winant, na prática, 
significa começar “do zero” pois cada nova obra geralmente implica o contacto do performer com 
novos instrumentos, nova notação musical, sonoridades, técnicas de performance, novas relações 
entre corpo e instrumento, e assim por diante. Isto parece ter a ver com a singularidade dos 
instrumentos e fontes sonoras incomuns, já que, como acrescentou Winant, todas estas 
características mudam com cada compositor, em cada peça. 

As opiniões dos entrevistados também sugeriram que, nas obras compostas para 
instrumentos incomuns, a aprendizagem do instrumento ocupa uma grande parte da demanda do 
trabalho. Este foi um assunto mencionado pela percussionista Beibei Wang, que argumentou que, 
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apesar dos instrumentos incomuns exigirem bastante tempo dedicado à prática, a qualidade desta 
prática é diferente em comparação com instrumentos standard. Para Wang, com obras compostas 
para instrumentos standard é preciso investir tempo na aprendizagem da obra musical em si mas 
não necessariamente na aprendizagem do instrumento e, portanto, é menos trabalho com o 
instrumento, mas mais trabalho com a música. Por outro lado, com o repertório composto para 
instrumentos e fontes sonoras incomuns Wang argumentou que só após conhecer bem o novo 
instrumento é que se pode desenvolver bem a obra musical, e que neste tipo de repertório a 
prática parece estar mais centrada na experimentação de formas distintas de abordagem 
instrumental, a fim de conhecer o novo instrumento ao máximo — o que, em sua opinião, exige 
grande investimento de tempo por parte do performer. 

Isto não significa que com instrumentos standard o processo de aprendizagem não exija 
trabalho e atenção ao instrumento, técnica, sonoridade, etc. O que parece, nesse caso, é que com 
instrumentos standard estes aspectos já estejam interiorizados ou assimilados, ou seja, tornaram-
se habituais pelo performer, tal como mencionado por Burgess no início desta secção. Além disso, 
deve ser observado que a aprendizagem do repertório para instrumentos incomuns exige 
igualmente foco e trabalho nas demandas das obras, mas o domínio do instrumento é primordial, 
já que “the music is related to the new instrument, you have to know it very well then you can 
develop the music well” (Wang, 2017, entrevista, meu negrito). 

d. Performance Techniques 

A análise dos conteúdos relacionados ao código “Performance Techniques” trouxe 
diferentes perspectivas sobre a noção de técnica instrumental que está envolvida na performance 
dos instrumentos incomuns e seu repertório. Uma das ideias mencionada por alguns entrevistados 
é que, ao contrário dos instrumentos standard, instrumentos e fontes sonoras incomuns 
geralmente exigem a aplicação de técnicas de performance específicas a cada obra em particular. 
Este foi o caso com o percussionista Håkon Stene, que defendeu que a noção de técnica de 
performance é um elemento de distinção entre os instrumentos de percussão standard e os 
instrumentos e fontes sonoras incomuns, e que esta distinção se dá pela aplicação de técnicas 
gerais e técnicas específicas, respectivamente. Stene ainda complementou que a essência da 
técnica instrumental no repertório para instrumentos incomuns é a “adaptabilidade”, a capacidade 
de se adaptar rapidamente a qualquer situação, que será discutida mais detalhadamente no 
código “Adaptability”.  

Outro ponto sugerido por alguns entrevistados é que a noção de técnica de performance 
nos instrumentos incomuns não parece incidir apenas em capacidades cinestésicas do performer, 
mas também em conhecimentos de natureza tácita, como a compreensão das características 
sonoras dos diferentes materiais e objetos que são usados como instrumentos, e também dos 
variados implementos, baquetas e mallets que permitem ao percussionista golpear o instrumento 
de diversas formas, e consequentemente produzir qualidades sonoras distintas. No entendimento 
do percussionista e compositor Matthias Kaul, técnica significa saber tudo sobre o material ou 
objeto usado como instrumento, sobre as relações entre gravidade e os implementos e baquetas, 
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seus materiais, sobre o tipo de movimento necessário para cada objeto, bem como os resultados 
das combinações entre todos estes elementos. É interessante observar que, para Kaul, técnica é 
sinónimo de conhecimento e os movimentos ou gestos do performer são consequências do 
conhecimento profundo sobre os diversos materiais envolvidos na produção sonora (seja o 
instrumento ou os implementos usados para golpeá-lo), e que irão habilitar o performer a produzir 
o som desejado, no momento desejado. Kaul ainda desenvolveu mais sua noção de técnica de 
performance, envolvida nos instrumentos e fontes sonoras incomuns, relacionando-a com a 
capacidade de ouvir do performer. Para Kaul, competências técnicas são também o resultado da 
experiência acumulada do performer como ouvinte — experiência apontada por ele como 
primordial.  

Um outro aspecto das técnica de performance foi mencionado pelo compositor Gabriel 
Prokofiev, que explicou que alguns músicos são tecnicamente brilhantes mas é possível sentir 
que, apesar de estarem a realizar uma execução precisa, não estão tentando ou conseguindo 
obter a melhor qualidade sonora do seu instrumento, o que indica uma disjunção entre virtuosismo 
técnico e sonoridade. Prokofiev foi mais específico sobre isto no que diz respeito à percussão, 
quando argumentou que alguns percussionistas podem ser excepcionais com ritmos mas que 
poderão não ser tão focados nas nuances e particularidades do timbre. Este argumento sugere a 
ideia de que as competências técnicas do performer, se limitadas apenas ao aspecto físico/
mecânico da execução instrumental, poderão não ser suficientes para assegurar qualidade sonora 
— o que também reforça a ideia defendida anteriormente por Kaul, de que o conhecimento amplo 
dos materiais, bem como a experiência adquirida como ouvinte, parecem ser fundamentais para 
se produzir o som desejado nos instrumentos incomuns.  

Para os percussionistas Beibei Wang, Matthias Kaul e Håkon Stene, a habilidade de 
produzir distintas qualidades som foi defendida como um dos rudimentos das técnicas de 
performance dos instrumentos e fontes sonoras incomuns, e chamaram a atenção que a aquisição 
desta habilidade poderá ser mais difícil nestes instrumentos do que naqueles considerados 
standard. Os compositores Gabriel Prokofiev e Jon Rose pareceram corroborar este argumento 
quando sugeriram que o performer que lida com instrumentos incomuns tem de possuir um nível 
extra de curiosidade, bem como um senso dos materiais, para realmente encontrar a melhor 
sonoridade, e que cada objeto necessita de um tratamento especial nesse sentido. Em outras 
palavras, cada instrumento incomum parece requerer a aplicação de técnicas de performance 
específicas, o que, por conseguinte, indica inter-relações entre os códigos “Performance 
Techniques”, “Singularity”, “Sound” e “Listening”.  

e. Listening

A análise dos conteúdos abrangidos pelo código “Listening” apresentou diferentes 
perspectivas sobre o tema. Conforme mencionado anteriormente, a expressão “capacidade de 
ouvir” foi sugerida pelos entrevistados em um sentido ampliado, não apenas como percepção de 
um estímulo sonoro, mas principalmente como uma habilidade fundamental para reconhecer, 
distinguir e produzir diferentes qualidades sonoras. De forma geral, esta capacidade foi 
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considerada pelos entrevistados como uma habilidade essencial na performance dos instrumentos 
e fontes sonoras incomuns. Quando questionados sobre o tipo de conhecimentos que o performer 
de instrumentos e fontes sonoras incomuns deverá ter ou desenvolver, alguns entrevistados 
afirmaram que este tipo de repertório envolve, mais do que conhecimentos específicos, a 
habilidade de ouvir e aprimorar esta competência, já que em muitas obras e instrumentos a 
audição é o único guia para encontrar as sonoridades desejadas.  

A análise também indicou que a capacidade de ouvir do performer exerce influência em 
outras habilidades, como o domínio técnico ou a capacidade de improvisar. De acordo com 
Cossin, para saber produzir som o performer deve primordialmente ser um exímio ouvinte; Kaul 
acredita que o domínio técnico de um determinado instrumento resulta da experiência adquirida 
como ouvinte, conforme já foi mencionado anteriormente na discussão do código “Performance 
Techniques”. De modo semelhante, a habilidade de ouvir foi defendida como uma competência 
necessária para a improvisação. Algumas opiniões sugeriram que improvisação é, em primeiro 
lugar, saber ouvir, e posteriormente reagir; e, se o performer é um bom improvisador ele sabe, 
portanto, como ouvir. Sob esta perspectiva, na performance de instrumentos e fontes sonoras 
incomuns, as capacidades de produzir som e de ouvir coexistem de modo inextricável. 

A capacidade de ouvir foi também apontada como um fator importante para a 
identificação da instrumentalidade, pois uma audição concentrada é essencial para descobrir 
possibilidades sonoras ocultas em objetos vulgares. Sobre isto, David Cossin comentou sobre sua 
abordagem à performance da peça Silver Street Car for Orchestra (1988) de Alvin Lucier (1931): 
“I’m not performing this piece, I’m creating the sound but I am being an active listener at this 
moment” (Cossin, 2016, entrevista). Na perspectiva de Cossin, é interessante observar o 
antagonismo das duas frases “I’m not performing/I am being an active listener”, o que sugere que 
ser um ouvinte ativo é o seu principal foco e também um fator determinante para produzir os sons 
da peça. Cossin pareceu confirmar esta ideia quando explicou: “Do you know what I mean? You’re 
not performing it, you’re doing it, you’re listening it and you are making choices as you 
listen” (Cossin, 2016, entrevista). Este tipo de atitude sobre a importância de ouvir com atenção ao 
lidar com instrumentos incomuns foi igualmente defendido pelo percussionista Matthias Kaul, que 
explicou: “Just listen. You have to listen to what the things are doing when you are handling with 
them” (Kaul, 2016, entrevista). 

Outro aspecto identificado na análise do código “Listening” está relacionado com a 
capacidade de ouvir, não do performer, mas por parte do público. Nesse contexto, a percussão foi 
sugerida como uma das categorias instrumentais mais instigantes para a capacidade de ouvir do 
espectador, devido à grande diversidade de sons, texturas, dinâmicas, articulações, entre outros, 
que se pode produzir. Para Glennie, a percussão é capaz de exigir muito a habilidade de escuta 
do público, talvez mais do que a maioria dos outros instrumentos, porque as pessoas não sabem 
exatamente que tipo de som irá ser produzido. Cabe ressaltar que uma opinião semelhante foi 
apresentada pelos entrevistados nos conteúdos abrangidos pelo código “Audience Perception”, e 
que será discutido posteriormente. De qualquer forma, as palavras de Glennie sugerem uma 
relação entre os conteúdos dos códigos “Listening” e “Audience Perception”.  

�100



Em síntese, a análise dos conteúdos abrangidos pelo código aqui analisado posicionou 
as habilidades de ouvir e produzir som como interdependentes, e mesmo outras competências, 
como a improvisação ou aquisição de técnicas de performance, parecem ser fortemente 
influenciadas pela forma como o performer ouve e se relaciona com os sons dos instrumentos. Do 
mesmo modo, os conteúdos também indicaram intersecções com outros temas, principalmente 
com os códigos “Sound”, “Improvisation” e “Performance Techniques”. A capacidade de ouvir do 
performer assume um papel central dentro da categoria que se insere (“Skills/Knowledge”), pois 
foi compreendida pelos entrevistados como um conhecimento ou habilidade essencial na 
performance de instrumentos e fontes sonoras incomuns. Em uma perspectiva de continuidade, 
deve ser observado que, se por um lado a análise do código “Listening” apresentou conexões 
relevantes com o assunto da presente investigação, por outro também indicou a existência de 
uma lacuna no que diz respeito aos estudos das relações entre a capacidade de ouvir e a 
instrumentalidade de objetos vulgares e fontes sonoras incomuns, bem como a performance de 
seu repertório.   

f. Time investment

Em um olhar geral, a análise dos conteúdos classificados sob o código “Time Investment” 
sugeriu o investimento de tempo do performer na preparação das obras como uma característica 
de distinção entre a performance de instrumentos incomuns e instrumentos standard. De acordo 
com as opiniões expressadas pelos entrevistados, o diferencial entre estes dois tipos de repertório 
tem a ver com o facto de as obras compostas para instrumentos incomuns, geralmente, exigirem 
investimento de tempo para 1) procurar, modificar ou mesmo construir os instrumentos solicitados 
para a performance; 2) aprender a tocar instrumentos específicos e desenvolver suas técnicas. 
Isto não significa que a preparação de uma obra composta para um instrumento standard não 
exija tempo na sua preparação, mas sim que estas duas etapas não parecem exercer influência 
nesse sentido, se considerarmos que instrumentos standard já se encontram prontos, optimizados 
para o uso musical, à disposição do performer, e partindo do pressuposto de um músico já 
especializado no seu instrumento, com anos de prática acumulados (Ericsson et al, 1993; 
Sloboda, 1996; Krämpe, 1997).  

O percussionisa Håkon Stene argumentou que, de forma geral e do ponto de vista 
puramente técnico, os instrumentos de percussão standard envolvem um conjunto de habilidades 
que é bastante fácil de definir , e que estas habilidades funcionam para a performance da maioria 18

dos estilos musicais do repertório. Por outro lado, alguns entrevistados defenderam que, se 
considerarmos que instrumentos incomuns não são instrumentos musicais genuínos, mas sim 
objetos vulgares que foram adaptados para fins musicais, eles poderão exigir mais trabalho e 

 “Single strokes, double strokes, the roll, buzz roll, four mallets technique and then you have the details of four mallets 18

technique, but it is more or less that, right? And you have to learn playing your triads and your scales and once you have 
the fundamentals, you can do most of the instruments quite well, and you can play most of the repertoire” (Stene, 2016, 
entrevista).
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investimento de tempo do performer para obter os sons desejados, desenvolver um vocabulário 
técnico específico e dominar sua execução.  

As entrevistas demonstraram que um dos estudos de caso desta investigação, a obra 
Import/Export: Percussion Suite For Global Junk, de Gabriel Prokofiev, que tem como 
instrumentação um conjunto de objetos vulgares , exige um grande investimento de tempo do 19

performer. O percussionista Joby Burgess explicou que com esta obra não é possível abrir a 
partitura, compreendê-la e já começar a estudá-la; não há nada de standard em Import/Export, e o 
performer pode facilmente investir uma hora de estudo e não sair da página inicial — para 
Burgess, é uma obra difícil, exigente e demanda investimento de tempo.  

As entrevistas indicaram que o investimento de tempo no repertório para instrumentos 
incomuns geralmente está relacionado com processos prévios ao estudo da obra propriamente 
dita, como selecionar, preparar os objetos ou até mesmo construir algum instrumento necessário 
para a performance. Sobre isto, o percussionista e compositor Matthias Kaul explicou que, em 
alguns casos, o performer apresenta uma obra com 7 minutos de duração, mas que envolveu 7 
horas de trabalho para construir e obter os instrumentos para a performance destes 7 minutos. Em 
função disto, David Cossin argumentou que a performance de obras compostas para instrumentos 
incomuns envolve mais tempo, esforço e reflexão na seleção dos instrumentos, pois, ao contrário 
dos instrumentos standard, que já se encontram prontos e optimizados para uso musical, é 
preciso reflectir sobre a eficiência dos objetos e materiais escolhidos, bem como sobre as relações 
entre os diferentes objetos.  

Em síntese, grande parte dos entrevistados (72,7%) apresentaram em seus discursos 
relações entre investimento de tempo e o processo de seleção dos instrumentos. Foi também 
mencionado que, em alguns casos, mesmo após os instrumentos terem sido selecionados, pode 
ser necessário dedicar tempo para a reflexão dessas escolhas e efetividade dos instrumentos a 
serviço da obra, de modo que todo o processo de seleção poderá até ser reavaliado ou repetido. 
Nesse sentido, os assuntos dos códigos “Time Investment” e “Instrument Selection/Preparation” 
estão relacionados e as opiniões classificadas sob este último código, que serão discutidas 
posteriormente, podem também ser compreendidas como exemplos do investimento de tempo 
dos performers. 

g. Adaptability

O código “Adaptability” surgiu a partir da tentativa de identificar conhecimentos e 
competências exigidas na performance do repertório composto para instrumentos e fontes 
sonoras incomuns. As opiniões classificadas sob este código foram, de certa forma, uma surpresa 
para a análise e, ainda que o assunto tenha apresentado uma frequência não tão expressiva, se 
comparado aos códigos restantes da categoria, ele trouxe perspectivas relevantes para o tema da 
investigação e, por isso, foi incluído no estudo. 

 1 Bidão metálico, sacos plásticos, 2 garrafas de Fanta®, 1 palete de madeira, looper e processamento de áudio em 19

tempo real.
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Conforme mencionado na análise, pareceu fazer sentido nomear este código 
“Adaptability”, já que seus conteúdos estão relacionados com o conceito homónimo do 
percussionista e investigador Håkon Stene no seu trabalho acerca da performance com 
instrumentos incomuns — a qual chama “post-instrumental practices” (Stene, 2014, p.12). De 
acordo com Stene, o conceito de adaptabilidade refere à capacidade do performer de se adequar, 
de forma ágil, às fragmentadas e forâneas instrumentações, ações e técnicas inerentes das 
práticas pós-instrumentais (Stene, 2014).  

Sobre este conceito, Stene explicou durante uma sessão de entrevista que ao tentar 
resumir a própria essência da técnica envolvida no repertório pós-instrumental, a única coisa que 
resta é a adaptabilidade, a capacidade de se adaptar a qualquer situação. Em uma analogia com 
a linguagem, o percussionista Steven Schick defendeu sua compreensão da adaptabilidade 
argumentando que o performer deste tipo de repertório tem que se tornar um generalista, tem que 
ser capaz de extrair o que cada objeto é capaz de “dizer”, ou a sua “voz”. Nesta perspectiva, a 
ideia de adaptabilidade parece ter a ver com a capacidade do performer de desenvolver a 
instrumentalidade de qualquer material. 

A adaptabilidade surge como uma técnica fundamental no repertório composto para 
instrumentos e fontes sonoras incomuns, porém não necessariamente na maneira das habilidades 
motoras envolvidas em tocar um instrumento, mas sim como uma atitude mental a ser 
desenvolvida pelo performer. Para Stene, estar preparado, sentir-se pronto tecnicamente para 
realizar qualquer coisa com um instrumento desconhecido, é um estado mental. É interessante 
observar que alguns entrevistados, embora não tenham mencionado ou demonstrado consciência 
do conceito de adaptabilidade, apresentaram em suas opiniões características que remetem a 
sentimentos ou estados psicológicos similares ao treinamento mental proposto por Stene neste 
conceito. Este foi o caso com a percussionista Beibei Wang, que comentou que a performance de 
alguns instrumentos incomuns e seu repertório implica aprender a preparar a mente e pensar de 
formas pouco ortodoxas. Joby Burgess pareceu reforçar esta ideia quando explicou que os 
performers deste tipo de repertório deveriam ter uma mente aberta, e predisposta à investigação. 
Nesta óptica, estas opiniões sugerem relações bastante relevantes entre os códigos “Adaptability” 
e “Mindset”, este último que será discutido no posteriormente.  

h. Instrument Setup

Uma das tarefas envolvidas na performance de obras para percussão múltipla (categoria 
instrumental a qual o uso de instrumentos e fontes sonoras incomuns se insere) é a organização 
do conjunto de instrumentos solicitados na obra. Senso de unidade e coesão são alguns dos 
princípios que regem a configuração dos instrumentos em obras para percussão múltipla, ou seja, 
um conjunto de instrumentos individuais deve ser organizado de maneira que o percussionista 
possa tocar todos como uma unidade poli-instrumental singular (Schick, 2006, p. 16). 

A análise dos conteúdos relacionados sob o código “Instrument Setup” indicou a 
capacidade de configuração dos instrumentos como uma competência importante da performance 
de obras para percussão múltipla e, por consequência, também dos instrumentos incomuns. Para 
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David Cossin, é incrível a quantidade de trabalho que está envolvida na montagem de um setup 
de percussão múltipla, há imensas coisas que devem ser feitas que não são propriamente tocar. 
De forma semelhante, Beibei Wang explicou que com obras para percussão múltipla é necessário 
preparar o setup, o que, em sua opinião, não só é uma grande lição para os percussionistas mas 
é também parte da técnica envolvida neste tipo de repertório.  

Na ausência de instruções do compositor sobre o setup de uma determinada obra (o que 
acontece em algumas situações), a configuração dos instrumentos irá depender da criatividade do 
performer, já que é imprescindível criar, a partir de vários instrumentos individuais, uma unidade 
poli-instrumental que funcione de forma eficiente e equilibrada, consoante tanto as exigências da 
peça e quanto as características físicas do performer. Os relatos dos entrevistados sugeriram que 
configurar um instrumento de percussão múltipla é uma etapa da preparação de uma obra que 
não pode ser ignorada ou subestimada, pois trata-se de conceber um novo instrumento. Para 
alguns entrevistados, a configuração do setup de um conjunto de instrumentos incomuns poderá 
envolver um trabalho mais extenso e complexo do que com instrumentos de percussão standard, 
isto porque é necessário muitas vezes tornar objetos e materiais vulgares executáveis ou 
optimizados para performance musical. Tendo isto em mente, é possível perceber que a 
configuração de um setup de multi-percussão demanda tempo, sobretudo se incluir instrumentos e 
fontes sonoras incomuns na preparação de uma obra e, nessa óptica, os códigos “Instrument 
Setup” e “Time Investment” surgem inter-relacionados.  

i. Instrument Selection/Construction/Preparation 

O tema dos conteúdos abrangidos pelo código “Instrument Selection/Construction/
Preparation”, diz respeito, tal como o título sugere, a três tarefas envolvidas na performance de 
obras para instrumentos e fontes sonoras incomuns: 1) seleção, 2) construção ou 3) preparação 
dos objetos ou materiais que serão usados como instrumentos. A seleção diz respeito à escolha 
de um determinado objeto com as características sonoras desejadas, usando-o sem 
necessariamente alterá-lo; por construção entende-se a necessidade do performer criar um 
determinado instrumento incomum solicitado em uma obra; por último, preparação se refere às 
modificações ou alterações feitas em um objeto vulgar que é usado como instrumento.  

Destes três processos, a seleção dos instrumentos é uma tarefa imprescindível do 
trabalho do performer, assim como a configuração dos mesmos, e que foi discutida recentemente 
sob o código “Instrument Setup”. De facto, o processo de seleção dos objetos é prévio à 
configuração dos mesmos, por razões óbvias. No entanto, mesmo depois dos objetos/
instrumentos serem selecionados e configurados na montagem desejada, pode ser necessário 
realizar adaptações ou modificações, de maneira que estes processos se permeiam. Coleman 
reconhece esta inter-relação ao afirmar que “Set-up and fabrication are two separate yet intimately 
related skills within multiple percussion instrumentation” (2012, p. 5). Em suas palavras, “set-up” 
tem a ver com o que chamo montagem, configuração; “fabrication”, por sua vez, tem relação com 
o que chamo construção ou preparação dos materiais. 

�104



De forma geral, os conteúdos abrangidos pelo código “Instrument Selection/Construction/
Preparation” sugeriram a seleção dos instrumentos como uma etapa cuidadosa da aprendizagem 
de obras compostas para instrumentos e fontes sonoras incomuns. Alguns entrevistados 
argumentaram que, mesmo nas obras em que a instrumentação é especificada pelo compositor, a 
seleção dos instrumentos é acompanhada por um grau considerável de indeterminação, já que há 
muita margem para as escolhas. Interessantemente, esta indeterminação foi interpretada pelos 
entrevistados de formas opostas: na opinião do percussionista Miquel Bernat, ela pode dificultar o 
processo e, ocasionalmente, desencorajar a incursão do performer neste tipo de repertório. No 
entanto, a percussionista Evelyn Glennie mencionou diversas vezes a expressão “freedom” para 
referir esta indeterminação inerente à escolha dos instrumentos, o que a sugere como um aspecto 
positivo, pois fornece margem para a criatividade e preferências do performer.  

Outro ponto de vista identificado nas entrevistas foi que o processo de seleção de 
instrumentos incomuns envolve mais tempo e esforço do que a seleção em obras que envolvam 
instrumentos standard. Sobre isto Cossin explicou que é necessário investir grande parte do 
tempo para procurar e testar os materiais e objetos que serão usados como instrumentos 
musicais, e este processo é permeado por constante reflexão e experimentação acerca do 
potencial dos instrumentos e da sua efetividade em relação às demandas da obra. De facto, a 
seleção dos objetos é realizada consoante vários factores, entre os quais a qualidade sonora, a 
resistência ou durabilidade, o grau de exequibilidade, a necessidade de preparação ou 
optimização do material, se é de fácil ou difícil obtenção, entre outras características. Na relação 
entre o investimento de tempo e a seleção dos instrumentos é possível perceber que os assuntos 
dos códigos “Time Investment” e “Instrument Selection/Construction/Preparation” são quase 
complementares.  

Alguns entrevistados também argumentaram sobre a importância de escolher 
instrumentos que estejam em conformidade com as demandas da obra. O percussionista Steven 
Shick explicou que durante a seleção dos instrumentos o performer deve, por um lado, reflectir 
sobre as necessidades da obra e, por outro, sobre as possibilidades do objeto e, a partir disto, 
combinar as informações das duas partes em busca de um equilíbrio. Schick também chamou a 
atenção para o facto de que, na escolha dos instrumentos, é bastante possível que aquilo que o 
instrumento pode oferecer e o que a peça exige não estejam em conformidade, o que também 
poderá influenciar o processo de aprendizagem da obra, já que os gestos do performer, bem como 
a coreografia dos seus movimentos, são desenvolvidos e moldados, em grande parte, de acordo 
com as características físicas e sonoras oferecidas pelos instrumentos. Nesta perspectiva, é 
possível identificar correspondências entre os assuntos classificados sob os códigos “Instrument 
Selection/Construction/Preparation” e “Learning Process”.  

j.  Improvisation

As opiniões classificadas sob o código “Improvisation” demonstraram que, para os 
entrevistados, a improvisação está relacionada com tópicos distintos. Para alguns, a capacidade 
de improvisar foi associada com a habilidade de ouvir do performer, ou mesmo apontada como 
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competência subordinada. O percussionista Matthias Kaul argumentou que se o performer é um 
bom improvisador ele sabe, portanto, como ouvir. De forma semelhante, o percussionista David 
Cossin explicou que improvisar é, em primeiro lugar, ouvir e, posteriormente, reagir. Estas 
opiniões sugerem a ideia de interdependência entre as capacidades de improvisar e ouvir, de 
modo que uma parece ser informada pela outra, uma interdependência que também correlaciona 
os conteúdos dos códigos “Improvisation” e “Listening”. 

Em outra perspectiva, a improvisação foi defendida como uma atividade que favorece o 
performer a expandir seu repertório sonoro através da inclusão de formas não usuais de produção 
sonoras. Glennie argumentou que, com o passar do tempo, enquanto se está tão dedicado a um 
repertório completamente escrito, você esquece um pouco do som ou começa a pensar que há 
sonoridades certas e outras erradas. Nesse sentido, a improvisação é, para Glennie, muito 
importante para relembrar o performer da importância do som e das suas distintas formas de 
apresentação. Glennie completou este argumento, acrescentando que a capacidade de improvisar 
pode eventualmente contribuir para um caráter mais pessoal da interpretação, pois ajuda o 
performer a ouvir a sua “voz” ou som interior e não apenas a “voz” ou som do instrumento, e isto 
é, em sua opinião, uma grande diferença. Sob esta óptica, é possível afirmar que a capacidade de 
improvisar, sobretudo com instrumentos e fontes sonoras incomuns, traz contributos em diferentes 
níveis para o performer — o que também demonstra relações entre os códigos “Improvisation” e 
“Contributions”, que será discutido posteriormente. 

Outro tópico apresentado pelos entrevistados sugeriu a improvisação como um recurso 
para a exploração da instrumentalidade de um objeto. Para o percussionista Joby Burgess, uma 
das maneiras de explorar novos instrumentos é através da improvisação. Esta ideia foi identificada 
nas palavras do compositor Jon Rose, quando explicou que alguns percussionistas que 
improvisam possuem particularmente uma vocação para o timbre e para aceder ao som que pode 
estar em um objeto. 

A análise dos conteúdos do código “Improvisation” também sugeriu a hipótese de que 
improvisação e experimentação parecem ser processos distintos, mas que, de acordo com 
Barrett, geralmente são usados como sinónimos e sem distinção clara (Barrett, 2014). 
Particularmente em um relato da percussionista Beibei Wang, em que descreve sua experiência 
ao abordar um novo instrumento incomum, é possível identificar duas fases, com características 
que sugerem algumas diferenças entre improvisação e experimentação. Estas fases estão 
identificadas na Tabela 5 abaixo: 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Na primeira fase, que considerei como fase experimental, o relato de Wang sugere a 

realização de algumas ações com o propósito de produzir diferentes sonoridades e identificar a 
instrumentalidade do objeto; é importante observar que estas ações, apesar de possuírem um fim 
específico, não parecem ser realizadas de forma objetiva por Wang, e dão margem para 
interferências, conforme sugere as expressões em negrito no trecho abaixo: 

When I see a new instrument in front of me I firstly just…like a kid, and touch it, and see 
how I make sound from it, and try to use different materials to touch the instrument, 
maybe different way of playing, whatever…maybe destroy it, just to see what is gonna 
happen. (Wang, 2017, entrevista, meu negrito) 
Em seguida, naquele que parece ser o estágio dedicado à improvisação, o discurso de 

Wang assume características que sugerem a estruturação de elementos ou intenção de uma 
narrativa composicional, bem como a criação de diferentes secções e contraste:  

Then I try to…like a composer, to structure different sections with the instrument, 
different sounds, different movements even, yeah, like that. (Wang, 2017, entrevista, 
meu negrito) 
Estas fases, experimental e improvisada, poderiam ser definidas por duas características 

principais que estão associadas aos estudos da improvisação, respectivamente, imprevisibilidade 
e estruturação (Sawyer, 1999). Biasutti e Freeza (2009) observam que a improvisação é uma 
atividade regida pela estruturação, “characterized by the use of preexisting musical formulas and 
patterns (use of repertoire), which combine with other more creative fragments” (Biasutti & Frezza, 
2009, p. 240). Ao re-analisarmos, sob esta perspectiva, o relato de Wang sobre sua experiência 
com um novo instrumento, é possível perceber que primeiro estágio parece dedicado ao 
desenvolvimento de um repertório (experimentação), e o segundo, à estruturação deste repertório 
(improvisação). Assim, poder-se-ia afirmar que, na performance dos instrumentos incomuns, a 
experimentação está relacionada com a descoberta das possibilidades sonoras do objeto que é 
usado como instrumento (sua instrumentalidade), ao mesmo tempo que estas descobertas irão 
fundamentar o repertório sônico que começa a ser elaborado pelo performer. Merece ser 
observado que estas proposições também indicam relações relevantes entre os conteúdos dos 
códigos “Improvisation” e “Experimentation”.  
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Tabela 5. Fases Experimental e Improvisatória.

When I see a new instrument in front of me I firstly just…like a kid, and touch it, and 
see how I make sound from it, and try to use different materials to touch the 
instrument, maybe different way of playing, whatever…maybe destroy it, just to see 
what is gonna happen. (Wang, 2017, entrevista)

Experimentation 
Phase

Then I try to…like a composer, to structure different sections with the instrument, 
different sounds, different movements even, yeah, like that. (Wang, 2017, entrevista)

Improvisation 
Phase



2.3.2. Categoria Immaterial Features

a. Mindset

Sob o código “Mindset” foram organizadas as opiniões sobre características da 
mentalidade envolvida na abordagem de objetos vulgares como instrumento musicais e 
performance do seu repertório. Merece atenção o facto de que a tradução portuguesa do termo 
mindset é bastante discutível, já que não corresponde a uma palavra exata, e pode adquirir 
significados variados, dependendo do contexto em que é utilizado. Na discussão deste código, as 
expressões “mentalidade” e “atitude mental” pareceram ser as mais coerentes e, nesse sentido, 
devem ser compreendidas como a tradução para mindset. 

Diferentes perspectivas foram trazidas à tona pelos entrevistados sobre o tema do código 
aqui discutido. De forma geral, as opiniões sugeriram que ter uma mentalidade “aberta” ou 
receptiva contribui para a incorporação de diferentes formas de produção sonora e, 
consequentemente, para a performance dos instrumentos incomuns. O percussionista Steven 
Schick argumentou que parte do treino dos percussionistas consiste em aprender, não só a 
manusear objetos cotidianos ou encontrados mas vê-los e abordá-los como verdadeiros 
instrumentos musicais, e que isto é algo que outros instrumentistas não costumam fazer — o que 
sugere uma mentalidade ou imaginação “instrumental” ou “musical” para algo que, em essência, é 
outra coisa. 

Além de “mindset”, algumas das expressões identificadas nos discursos foram 
“commitment”, “open”, “open mind” ou “openness”. Estas expressões foram usadas principalmente 
para referir que na performance com instrumentos e fontes sonoras incomuns é preciso estar 
receptivo para aceitar todos os diferentes tipos de possibilidades e, nesse sentido, ter uma mente 
aberta e curiosa, bem como pré-disposta a investigar, poderá ser algo bastante benéfico para o 
performer. Além disso, alguns entrevistados argumentaram que seria expectável que, ao usar 
objetos e materiais vulgares, esta atitude mental fosse convertida em uma abordagem 
instrumental semelhante à dos instrumentos standard — com a mesma dedicação e zelo pela 
qualidade sonora, domínio técnico e expressividade.  

Em uma perspectiva pedagógica, os conteúdos classificados sob o código “Mindset” 
indicaram que uma atitude mental inclusiva (openness) para práticas que envolvem instrumentos 
incomuns e seu repertório contribui para ampliar a formação do percussionista. Algumas opiniões 
neste sentido defenderam que o percussionista deve ter uma mente aberta a tudo, não somente 
aos instrumentos da percussão clássica ou standard, mas também aos instrumentos incomuns e à 
experimentação sonora, pois todos proporcionam a aquisição de competências importantes e 
distintas. Isto demonstra intersecções entre o código aqui discutido, “Mindset”, e o código 
“Contributions”, que será discutido posteriormente. 

A mentalidade do performer também foi relacionada ao conceito de adaptabilidade 
discutido anteriormente. Vale lembrar que este conceito, defendido por Stene (2014) como 
fundamental para a performance do repertório composto para instrumentos incomuns, diz respeito 
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a uma técnica mental, moldada através de treino e atitudes adoptadas pelo performer, para 
adaptar-se, de forma eficiente, à diversidade técnica e instrumental imposta por obras específicas. 
Neste sentido, as opiniões classificadas sob o código “Adaptability” podem também ser 
compreendidas como exemplos da mentalidade (mindset) adoptada pelos performers com os 
instrumentos investigados, e também indica que os assuntos dos códigos “Mindset” e 
“Adaptability” se interpõem e conectam as duas categorias distintas às quais pertencem, 
“Immaterial Features” e “Skills/Knowledge”, respectivamente.  

b. Singularity

De forma geral, a análise das opiniões dos entrevistados apontou a singularidade como 
uma qualidade frequentemente identificada nos instrumentos e fontes sonoras incomuns, bem 
como nas suas técnicas de performance e obras de seu repertório. Uma das possíveis razões 
para isto parece ter a ver com o facto de estes instrumentos serem objetos vulgares originalmente 
concebidos para propósitos não-musicais, o que faz com que muitos dos aspectos normalmente 
considerados importantes nos instrumentos musicais standard (como o timbre, a afinação e 
temperamento, ergonomia, propriedades acústicas, etc.) se tornem meras obras do acaso nos 
instrumentos incomuns — daí estes objetos apresentarem características únicas ou singulares. 
Em função disso, alguns performers mencionaram atribuir mais valor e importância aos 
instrumentos incomuns do que alguns instrumentos standard, pois, caso sejam danificados, 
dificilmente poderão ser substituídos.  

Foi também sugerido que os instrumentos incomuns podem ser mais imprevisíveis que 
os instrumentos standard em alguns aspectos, como, por exemplo, variações de temperatura (que 
podem alterar as qualidades do som resultante) ou no tipo de resposta ao golpe (que exerce 
influência no controle técnico do performer para produzir o som desejado). Esta imprevisibilidade é 
outra característica que confere qualidades singulares aos instrumentos e fontes sonoras 
incomuns e que, novamente, parece surgir do facto de não serem instrumentos musicais 
genuínos, mas sim objetos comuns que foram adaptados para uso musical.  

Do ponto de vista técnico-instrumental, as opiniões dos entrevistados sugeriram que a 
singularidade associada aos instrumentos incomuns também resulta da necessidade, em muitos 
casos, da aplicação de técnicas de performance específicas aos instrumentos e obras. Deve ser 
ressaltado que, não apenas os instrumentos, mas as próprias obras musicais compostas para 
instrumentos incomuns foram compreendidas por alguns entrevistados como objetos artísticos 
singulares. Isto não se deve só às suas instrumentações mas também à necessidade de aplicação 
de técnicas de performance específicas, ambas dificilmente repetidas. A singularidade das obras 
compostas para instrumentos incomuns também foi associada com qualidades site-specific que 
algumas possuem, já que muitas destas obras são apresentadas apenas uma única vez, ou mais 
de uma vez, mas por um único performer. 

c. Contributions
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De forma geral, os conteúdos abrangidos pelo código “Contributions” sugeriram que os 
instrumentos e fontes sonoras incomuns podem contribuir para desenvolver as competências do 
performer, principalmente em uma perspectiva pedagógica e também na relação com o público 
espectador. De acordo com os entrevistados, estes instrumentos propiciam novos timbres e a 
aplicação de novas técnicas de performance e por isso podem ajudar a ampliar a receptividade 
dos estudantes para diferentes formas de produção sonora. Para o percussionista Håkon Stene, 
no contato com instrumentos e fontes sonoras incomuns há uma qualidade pedagógica inerente, 
principalmente no que diz respeito ao ensino de jovens instrumentistas, pois estes instrumentos e 
repertório fomentam uma espécie de receptividade para procurar sons desde os estágios iniciais.  

Do mesmo modo, alguns entrevistados sugeriram que instrumentos e fontes sonoras 
incomuns podem ajudar o estudante a adquirir competências que geralmente não são transmitidas 
no ensino tradicional, favorecendo uma formação mais equilibrada se combinada às práticas 
instrumentais estabelecidas. Para a percussionista Beibei Wang, estes instrumentos e seu 
repertório ajudaram-na a aprender e explorar possibilidades com as quais nunca tivera contacto 
durante sua formação no conservatório, como criar diferentes sonoridades, improvisar ou compor, 
e experimentar com diferentes instrumentos. A capacidade de investigar diferentes sonoridades e 
técnicas de performance foi sugerida como algo que os instrumentos incomuns podem ajudar o 
músico a desenvolver, pois, para alguns entrevistados, os performers que trabalham com 
instrumentos e fontes sonoras incomuns possuem uma abordagem especial nesse sentido, 
principalmente por estarem acostumados à pesquisa sonora com diferentes materiais.  

O percussionista William Winant defendeu uma aprendizagem equilibrada que seja mais 
inclusiva para instrumentos e fontes sonoras incomuns, pois acredita que o performer aprende a 
partir de tudo, e por isso deveria se dedicar a ambos os “mundos”, o dos instrumentos standard e 
também os incomuns, aprendendo a explorar os sons e a ouvir do que são capazes. De forma 
similar, Kaul argumentou que quanto mais competências o/a percussionista adquirir em diferentes 
áreas ou estilos, mais “open-minded” (Kaul, 2016, entrevista) ele ou ela irá se tornar.  

Do ponto de vista da relação entre performer e público, a inexistência de uma tradição de 
performance ou cultura instrumental específica à qual os instrumentos incomuns possam ser 
associados foi compreendida como um contributo para uma forma de apreciação estética mais 
imparcial da música. O percussionista Miquel Bernat explicou que, em uma performance musical, 
o espectador não está a ouvir os instrumentos, mas sim suas memórias, sua cultura. E, nesse 
sentido, o descobrimento de novos instrumentos poderá ser benéfico na relação com o público 
pois, como não há uma história, o espectador se concentra nas sensações puras, sem 
referenciais. Para Bernat, instrumentos e fontes sonoras incomuns podem contribuir para uma 
“reeducação do ouvido” (Bernat, 2016, entrevista), um assunto que considera de grande 
importância.  

Ainda sob o prisma da relação com o público, foi sugerido que o caráter peculiar dos 
instrumentos incomuns (que é usualmente atribuído em função da transposição do objeto para um 
contexto distinto do qual está normalmente vinculado), bem como a produção de novos 
significados, poderão reforçar a componente visual da performance e o envolvimento da audiência 
com a performance, respectivamente. Para Joby Burgess, instrumentos e fontes sonoras 
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incomuns ajudam a atrair visualmente o espectador pelo seu caráter original pois, ao assistir uma 
performance, o público também “ouve” usando os olhos, e estes instrumentos são muito 
emblemáticos nesse sentido. Para alguns entrevistados, instrumentos incomuns podem exercer 
uma comunicação mais direta com o público pois a inclusão de objetos cotidianos, que qualquer 
um tem em sua casa, ajuda a romper barreiras mais formais que existam no contexto da música 
erudita ou profissional. Nesta perspectiva, o código “Contributions” possui relações com o código 
“Audience Reception”, e também com o código “Learning Process”, através do seu aporte de 
caráter pedagógico, mencionado por alguns entrevistados anteriormente. 

d. Audience Perception

As opiniões classificadas sob o código “Audience Perception” apresentaram reflexões 
sobre a capacidade de comunicação dos instrumentos e fontes sonoras incomuns com o público, 
a forma como são apreciados, e também foram sugeridos como um elemento de aproximação 
entre o público e a estética da música contemporânea. Para alguns entrevistados, os instrumentos 
incomuns são capazes de suscitar no espectador sentimentos de identificação ou 
reconhecimento, possivelmente resultantes da familiaridade de grande parte das pessoas com 
objetos cotidianos. Por conseguinte, tais sentimentos parecem ajudar a suavizar fronteiras que 
possam existir entre o performer e a audiência, já que ao ver o músico manipular um objeto vulgar, 
o status ou o prestígio imposto por alguns instrumentos standard parece ser dissolvido.  

Para a percussionista Evelyn Glennie, usar um objeto vulgar como instrumento musical 
aproxima as pessoas pois qualquer um pode percuti-lo e se relacionar com ele. Em concordância 
com Glennie, Miquel Bernat explicou que, em uma performance com instrumentos e fontes 
sonoras incomuns, é comum o público muitas vezes ir ao palco após o concerto para ver mais 
perto e mesmo tocar e manipular estes instrumentos. Por outro lado, em um recital de piano, por 
exemplo, é pouco provável as pessoas irem ao palco ao final do concerto para tocar o piano, e às 
vezes nem os deixam subir ao palco. Na opinião de Bernat, esta diferença no comportamento do 
público tem a ver com o reconhecimento e afinidade das pessoas com objetos como os que têm 
em casa e que conhecem bem, e por isso já se sentem à vontade e com conhecimento para, pelo 
menos, experimentar os sons destes objetos. Bernat concluiu que esta proximidade do público 
com instrumentos incomuns rompe uma barreira que possa existir em outros contextos da música. 
Em uma perspectiva similar, instrumentos incomuns foram referidos pelos entrevistados como 
eficientes elementos de comunicação com o espectador, em função das qualidades dramáticas ou 
teatrais que possuem e do caráter surpreendente que pode emergir da produção de sons 
inesperados a partir de objetos vulgares. 

e. Cultural Embeddedness

De todos os códigos, “Cultural Embeddedness” é possivelmente aquele que possui mais 
intersecções com os assuntos de outros códigos da análise das entrevistas. As opiniões 
abrangidas pelo código “Cultural Embeddedness” demonstraram que, de forma geral, 
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instrumentos incomuns parecem ser percebidos como objetos estrangeiros, aculturados 
musicalmente, e que, portanto, não possuem tradições performativas ou um historial de como 
serem executados. Na prática, a ausência de uma cultura musical destes objetos, que vieram a se 
transformar em instrumentos, é expressada sobretudo pela necessidade de o performer 
desenvolver formas pessoais de os tocar (a criação de técnicas de performance específicas, 
conforme discutido anteriormente no código “Performance Techniques”). Dito de outra forma, cabe 
ao performer desvendar a instrumentalidade destes objetos e, para o percussionista Steven 
Schick, isto se dá através da criação de uma “linguagem”, para que esse objeto seja redefinido e 
participe de outro conjunto de relações. Conforme foi observado por alguns dos entrevistados, 
neste processo de abordar um novo instrumento, parte da cultura musical do performer é 
consequentemente transferida para moldar a cultura do novo instrumento.  

Foi também mencionado que, por não estarem associados a nenhuma cultura em 
particular, a performance com instrumentos incomuns é como começar do início em vários 
aspectos — um ponto de vista também defendido anteriormente por alguns entrevistados na 
discussão do código “Learning Process”. Para alguns entrevistados, esta é uma característica que 
diferencia os instrumentos incomuns dos instrumentos standard, já que estes últimos possuem um 
histórico técnico-performativo estabelecido. Esta também parece ser uma das razões pela qual 
muitas vezes instrumentos incomuns são envolvidos em uma “atmosfera” de experimentalismo, 
algo bastante enraizado na performance de instrumentos e fontes sonoras incomuns, conforme foi 
discutido anteriormente sob o código “Experimentation”. 

Outro aspecto apresentado por alguns entrevistados é que instrumentos incomuns 
possuem potencial parece estabelecer conexões com o público de forma mais abrangente, se 
comparado aos instrumentos musicais standard. O compositor Jon Rose ilustrou esse ponto de 
vista através de sua obra Wreck (que usa a carcaça de um carro como instrumento musical 
coletivo), explicando que se ele compusesse um quarteto de cordas moderno e o apresentasse 
em uma comunidade aborígine no interior da Austrália, isso não significaria nada, seria “um bando 
de homens brancos tolos tocando algo que não significa nada” (Rose, 2016, entrevista). No 
entanto, explicou Rose, se sua obra Wreck fosse apresentada, todos sabem o que é um carro, e 
há uma ligação muito mais direta com o público pois se trata de um objeto que eles possuem e se 
identificam culturalmente.  

Em suma, as opiniões dos entrevistados demonstraram que as relações dos instrumentos 
e fontes sonoras incomuns com a cultura parece exercer influência em diversos aspectos como, 
por exemplo, a adaptação do performer com um novo instrumento, o desenvolvimento de suas 
técnicas e processos de aprendizagem, a experimentação, a relação com o público, os 
significados ou níveis de importância que são atribuídos aos instrumentos, entre outros. Nesta 
perspectiva, os assuntos do código “Cultural Embeddedness” apresentam intersecções com os 
temas dos códigos “Adaptability”, “Experimentation”, “Audience Perception”, “Performance 
Techniques”, “Learning Process” e “Symbolic Significance”, este último discutido a seguir. 

f. Symbolic Significance 
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O código “Symbolic Significance” classificou as opiniões dos entrevistados sobre os 
significados que são atribuídos aos instrumentos e fontes sonoras incomuns. Ainda que este 
código tenha apresentado uma frequência relativamente baixa (apenas 4 ocorrências em 36,3% 
dos entrevistados), ele trouxe perspectivas importantes para a compreensão dos instrumentos 
investigados. De forma geral, as opiniões demonstraram que objetos vulgares que são 
transformados em instrumentos musicais parecem adquir um significado simbólico para seus 
performers. Para Bernat, o processo de transformação de objetos comuns em instrumentos faz 
com que o performer se relacione de forma diferente com eles pois não são como os instrumentos 
que estavam prontos e foram comprados. Em sua opinião, há todo um processo pessoal de busca 
e descoberta pela sonoridade desejada e, neste processo, surge uma conexão mais profunda com 
os instrumentos ou um valor simbólico. Isto não significa que não possam existir tais laços com 
outros instrumentos, mas sim que o vínculo com instrumentos incomuns parece ser de uma 
natureza diferente.  

Este valor simbólico que instrumentos “encontrados” adquirem para o performer parece 
ter relação com as características especiais e únicas que estes objetos geralmente possuem. Para 
alguns entrevistados, as características singulares dos instrumentos incomuns fazem com que 
eventualmente venham adquirir uma importância maior do que instrumentos standard, ainda que 
sejam construídos a partir de materiais comuns sem grande valor financeiro — um ponto de vista 
discutido anteriormente sob o código “Singularity”, e que indica correspondências deste com o 
código aqui discutido. 

Alguns entrevistados descreveram com certo entusiasmo suas experiências de procura e 
descoberta de um determinado objeto para compor a instrumentação de uma obra, ou algum 
timbre idealizado. Isto sugere a ideia de que o processo de busca e descoberta parece ter um 
papel relevante para o surgimento de significado simbólico do instrumento “encontrado”, e que 
este significado não parece ser resultante apenas das características singulares do objeto em 
questão. 

2.3.3. Categoria Organology

a. Terms

Através da análise dos conteúdos classificados sob o código “Terms” foi possível 
observar a variedade de expressões que são usadas pelos entrevistados para referir o que, nesta 
investigação, chamo instrumentos e fontes sonoras incomuns. Algumas das expressões 
encontradas nos discursos foram “found instrument”, “found sound”, “found percussion”, 
“unconventional instruments”, “garbage”, “cheap things”, “objects, non-traditional” e “non-classical 
instruments”, “not a proper percussion instrument”, “strange instruments”, “new instruments”, 
“unexpected object”. Foi também identificado que a maior parte dos entrevistados chegou a usar 
mais de uma expressão, apresentando uma em um certo momento e posteriormente 
mencionando outra(s) diferente(s) no decorrer da entrevista (este foi o caso com Jon Rose, 
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Matthias Kaul, Håkon Stene, Beibei Wang, Gabriel Prokofiev, Miquel Bernat e William Winant — o 
que corresponde a 63,6% dos entrevistados). 

Para o percussionista David Cossin, “found instrument” (instrumento encontrado) é a 
expressão que vem ao seu pensamento ao discutir instrumentos incomuns, apesar de Cossin 
reconhecer que são termos bastante genéricos. De forma semelhante, Joby Burgess argumentou 
que, se não é um instrumento convencional, fabricado, normalmente o referiria como “found 
sound” (som encontrado). Burgess acredita que esta expressão tenha origem a partir de John 
Cage e compositores americanos pioneiros no uso de objetos enquanto instrumentos musicais, e 
a considera bastante adequada, já que o percussionista tem de ir e encontrar algo, e descobrir as 
sonoridades que o objeto pode produzir. 

Já o percussionista Håkon Stene comentou que a expressão instrumento não-
convencional é a que costuma usar mais frequentemente. Stene acrescentou também que estes 
instrumentos são de facto incomuns, mas dentro dos limites do mundo da percussão já não são 
tão incomuns. Em sua opinião, há uma espécie de inflação do termo “incomum”, do ponto de vista 
económico e, portanto, realmente não tem muito significado para os percussionistas.  

Steven Schick chamou a atenção para a importância da reflexão, bem como de uma 
certa cautela, na escolha das expressões usadas e o que se pretende comunicar com elas, uma 
vez que podem assumir vários significados distintos. Nesta perspectiva, a escolha de uma 
determinada expressão para referir os instrumentos investigados vai além do espectro 
estritamente organológico, pois parece implicar outros tópicos, como o significado ou nível de 
importância que é atribuído a um instrumento, bem como a valorização ou depreciação dos 
mesmos. Nesse sentido, o assunto do código “Terms” sugere relações com os assuntos dos 
códigos “Cultural Embeddedness” e “Depreciation”, o que também relaciona as categorias 
“Immaterial Features” e “Organology”.  

b. Definitions

O código “Definitions” teve como propósito classificar opiniões que apresentassem as 
definições dos entrevistados sobre instrumentos e fontes sonoras incomuns, bem como as 
distinções ou relações que eventualmente possam ter com instrumentos de percussão standard. 
De certa forma, os conteúdos deste código podem ser compreendidos como complementares 
àqueles do código “Terms”, discutido anteriormente.  

De forma geral, as opiniões dos entrevistados sugeriram que qualquer coisa que seja 
capaz de produzir som pode ser usada como instrumento musical. Para Rose, a percussão 
representa um dos maiores desenvolvimentos instrumentais do século XX e, atualmente, qualquer 
coisa pode ser um instrumento de percussão, deixou de ser apenas tímpanos e címbalos. A 
percussionista Evelyn Glennie, semelhantemente a Rose, argumentou que, basicamente, tudo 
pode ser usado como instrumento musical, seja o mais caro instrumento ou o mais barato objeto, 
e acrescentou: “if it can create sound, so that for the imagination is what the real vehicle is, that is 
the thing that propels everything, that moves forward” (Glennie, 2016, entrevista). Merece atenção 
na definição de Glennie para instrumento musical a relação entre a criação de som e o estímulo à 
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imaginação, o que sugere ligações entre os assuntos dos códigos “Sound”, “Experimentation” e 
“Definitions”.  

As opiniões apresentadas também demonstraram que, quando comparados a outros 
instrumentos standard, instrumentos incomuns não parecem ser vistos de forma diferente. Alguns 
entrevistados argumentaram que não há propriamente uma divisão, são todos instrumentos e 
supostamente ocupam o mesmo espaço. Ao discutir sobre definições e classificações dos 
instrumentos incomuns, Cossin defendeu que “a found instrument is a found category […] this 
category is not categorized. So playing on the idea, your search for that category is actually the 
same search of what those instruments are. It is a found category, it doesn’t even exist” (Cossin, 
2016, entrevista). Esta opinião reforça a dificuldade em tentar definir os instrumentos investigados 
ou mesmo agrupá-los sob alguma categoria organológica.  

Na opinião do percussionista Steven Schick, um instrumento é algo mais refinado do que 
qualquer coisa que seja capaz de emitir som; em sua opinião, um instrumento é mediador entre a 
vontade de produzir som e o som resultante desta vontade. Além disso, para Schick há um 
aspecto social e psicológico intrínseco na compreensão de um instrumento, pois um instrumento 
não é apenas um objeto que responde a estímulos e é inevitável para o performer confrontar sua 
essência. Tendo isto em mente, Schick parece sugerir a ideia de que, na definição de instrumento 
musical, outros aspectos deveriam ser considerados, aspectos que vão além das dimensões 
físicas e propriedades materiais do objeto em si. 

O percussionista e compositor Matthias Kaul, por sua vez, explicou que sua definição de 
um instrumento musical está completamente relacionada com sua atitude e filosofia de vida, que é 
reconhecer que cada objeto tem mais de um propósito e que este é definido pelo contexto em que 
o objeto é inserido. Nesta perspectiva, a instrumentalidade de um objeto parece estar intimamente 
relacionada com o contexto que o cerca, já que um determinado objeto pode não ser em essência 
um instrumento musical, mas se torna um quando usado como tal. Isto demonstra 
correspondências entre os assuntos dos códigos “Definitions” e “Context”, e a discussão deste 
último código, apresentada ao fim deste capítulo, poderá ajudar a evidenciar esta relação.  

c. Standardization

O código “Standardization” tratou das questões da padronização de aspectos envolvidos 
na performance dos instrumentos de percussão. Em síntese, os conteúdos abrangidos por este 
código sugeriram que a disseminação de modelos ou padrões ocorre em situações diversas, 
sobretudo no ensino da percussão, o que acaba por influenciar outros aspectos como escolha de 
repertório, formas de se produzir som nos instrumentos ou o caráter da interpretação das obras.  

De acordo com as entrevistas realizadas, um dos aspectos que a padronização parece 
influenciar tem a ver com a noção estética das qualidades do som produzido pelos instrumentos. 
Algumas opiniões sugeriram que os músicos que atuam dentro da “escola” ou tradição erudita 
parecem lidar com o elemento “som” de uma forma mais uniforme, em oposição aos músicos 
dedicados a outros estilos, como a música experimental ou a música improvisada, que parecem 
lidar e ser mais receptivos com sonoridades variadas ou pouco usuais. Sobre isto, Kaul explicou 
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que um dos exemplos — problemáticos, em sua visão — é que os professores de percussão 
costumam ensinar aos estudantes um modo único de percutir ou produzir som. Isto, em sua 
perspectiva, é um erro pois cada objeto, seja um simples instrumento standard ou um complexo 
instrumento incomum, necessita de um tratamento especial para se produzir um determinado 
som. Este tipo de educação, que prioriza apenas formas específicas de produzir som acaba 
também por influenciar a abordagem de outros instrumentos, e pode eventualmente excluir formas 
alternativas de produção sonora que não estejam em compatibilidade com ela.  

Para alguns entrevistados, o ensino da percussão erudita nos conservatórios não parece 
abrir margem para a performance de instrumentos e fontes sonoras incomuns e seu repertório. 
Um dos principais obstáculos mencionados nesse sentido é que, pelo foco da aprendizagem 
incidir quase exclusivamente nos standards (seja nos instrumentos ou no tipo de repertório), os 
estudantes acabam copiando uns aos outros e, por conseguinte, não desenvolvem uma 
identidade artística própria. Para o percussionista David Cossin, que além do trabalho como 
performer é também regularmente solicitado para analisar vídeos submetidos pelos candidatos de 
festivais e cursos de instrumentistas, isto gera uma situação “codificada”, pois todos tocam as 
mesmas peças e soam muito similares uns aos outros no que se refere ao caráter das 
interpretações. Em uma opinião semelhante, Stene argumentou que a música erudita também 
pode ser algo muito monótono, pois é tão uniforme na forma que trata seus artistas e performers 
que, como consequência, fornece pouca margem criativa.  

Em síntese, os conteúdos abrangidos pelo código “Standardization” demonstraram que a 
estandardização é um assunto que incide em diversos aspectos da performance, como a forma de 
produzir som nos instrumentos (e consequentemente, nas técnicas de execução), nos processos 
de aprendizagem, no caráter das interpretações e criatividade do performer, na escolha de 
repertório, entre outros. A partir disto, foi também possível verificar afinidades entre os temas dos 
códigos “Standardization”, “Sound”, “Performance Techniques” e “Learning Process”. Não menos 
importante, a estandardização também parece incidir no julgamento de valor e apreciação de 
práticas musicais que sejam extrínsecas aos padrões estabelecidos, o que sugere 
correspondências entre os códigos “Standardization”, “Depreciation” e “Legitimation”, estes dois 
últimos discutidos a seguir.  

d. Legitimation

O código “Legitimation”, que se refere ao processo de legitimação de um objeto vulgar 
como instrumento musical, não fazia, inicialmente, parte do guião de entrevistas e surgiu de forma 
espontânea no discurso de alguns dos entrevistados. Apesar de sua baixa frequência, as opiniões 
abrangidas por este código apresentaram perspectivas relevantes para o assunto da investigação, 
demonstrando que, ao longo do tempo, alguns objetos e utensílios vulgares podem vir a se tornar 
instrumentos musicais legítimos. Na história dos instrumentos musicais, há diversos exemplos de 
objetos cotidianos que, além de suas funções ordinárias, passaram a desempenhar o papel de 

�116



instrumentos musicais regularmente, como por exemplo o musical saw , washboard , cajón , 20 21 22

moringa , apenas para citar alguns.  23

Os entrevistados fizeram referência particulares a dois objetos vulgares, os discos de 
freio de automóveis (brake drums) e as latas de metal (tin cans), e também às obras  de John 24

Cage para grupo de percussão, as quais utilizam estes objetos como instrumentos musicais. 
Algumas opiniões, como as dos percussionistas David Cossin e Steven Schick, sugeriram que 
estes objetos particulares já foram usados com tanta frequência que atualmente são 
compreendidos como autênticos instrumentos de percussão, de maneira que são 
comercializados  por companhias de fabrico e aluguer de instrumentos, podendo até ser 25

encontrados em livros de orquestração ou instrumentação.  
Foi também sugerido que a legitimação de um objeto vulgar como instrumento musical 

inclui a sua aplicação e versatilidade em variados contextos musicais. Burgess argumentou que a 
legitimação de um instrumento incomum passa pelo reconhecimento de sua instrumentalidade e 
que neste processo é necessário experimentá-lo em uma variedade de situações, formações 
camerísticas, performances, etc. Desta maneira o performer poderá aprender quando alguns 
objetos são úteis e por que são úteis em contextos distintos.  

É importante observar que talvez a expressão “instrumento musical legítimo” poderá não 
ser a mais adequada para classificar objetos vulgares que foram convertidos em instrumentos 
musicais, pois a identidade original destes objetos dificilmente se extingue, ainda que sejam 
usados progressivamente dentro de um contexto musical. Além disso, nenhum entrevistado soube 
explicar em que estágio um determinado objeto vulgar passa a ser compreendido como um 
instrumento musical genuíno, pois mesmo os instrumentos standard e a percussão como classe 
instrumental são bastante recentes, se comparados a outros instrumentos. 

Um outro ponto de vista identificado nas entrevistas foi que alguns performers pareceram 
ver com certa surpresa ou reserva alguns aspectos consequentes da legitimação, como, por 
exemplo, a comercialização acentuada. Cossin mencionou sobre a chamada baqueta superball, 
um implemento de construção bastante simples, usada para produzir sons friccionados em uma 
variedade de superfícies, e que geralmente é criado pelos próprios percussionistas, através da 
adaptação de uma bola de borracha a um cabo flexível. Para Cossin, os estudantes hoje em dia 

 “Refere-se ao serrote usado em trabalhos de marcenaria cuja empunhadura ou cabo é preso entre os joelhos do 20

instrumentista sentado numa cadeira, segurando a extremidade da lâmina com os dedos da mão esquerda e friccionado 
a borda não-dentada da peça com um arco. Enquanto se fricciona é possível flexionar a lâmina com uma das mãos e 
produzir sons com altura definida” (Frungillo, 2002, p. 300).

 “Tábua de lavar - tábua retangular de madeira com cerca de 18’’ de comprimento por 15’’ de largura, ondulações 21

simétricas em um dos lados, usada pelas lavadeiras de New Orleans (EUA) na beira dos rios para esfregar roupas. 
Passou a ser utilizada como instrumento, semelhante a um reco-reco, para acompanhar músicas no estilo 
Dixieland” (Frungillo, 2002, p. 320).

 “Nome dado a uma caixa de madeira fechada com cerca de 34’’ de altura e 25’’ de largura, com um furo circular em 22

um dos lados. colocada na posição vertical, o instrumentista senta-se sobre ela e percute com as mãos a superfície que 
se encontra entre as pernas ou nas laterais” (Frungillo, 2002, p. 57).

 Pote ou recipiente de barro, com ou sem gargalo, no qual é feito um furo com cerca de 2,5’’ na lateral do ‘casco’. É 23

percutido com a palma das mãos no ‘casco’ e nas aberturas e também com o tamborilar dos dedos. Eventualmente 
´colocada água no interior para a produção de diferentes efeitos sonoros” (Frungillo, 2002, p. 378).

 First Construction (in metal) (1939), Second Construction (1940), Third Construction (1941). 24

 http://www.kolberg.com/products/en_GB/909/group/1046.html. Consultado em 14/09/2017.25
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compram um conjunto pronto destas baquetas, mas para ele o próprio performer quando as 
constrói aprende durante o processo e enriquece seu conhecimento.   

Outro aspecto nesse sentido é que a comercialização de um determinado objeto vulgar, 
sob o estatuto de instrumento musical, acaba geralmente por modificar as suas características 
originais em prol de uma optimização instrumental, transformando-o a tal ponto que interfere na 
abordagem do performer ao objeto/instrumento. O percussionista Steven Schick, utilizando latas 
metálicas (tin cans) como exemplo, explicou que em um determinado momento se apercebeu que 
havia parado de ver estes objetos como o que realmente são, devido ao facto de algumas 
companhias os terem alterado, colocando-os em suportes emborrachados, criando escalas com 
diferentes alturas, etc. Para Schick, se, por um lado, a comercialização proporciona um maior 
acesso a um determinado instrumento incomum, por outro, perde-se a essência dos objetos. O 
que é interessante observar é que a legitimação, conforme explica Frith (2000, p. 311), não é um 
processo sem tensões, já que é moldada por diversas condições, sobretudo políticas e 
comerciais, entre outras. Nesse sentido, a legitimação parece ter seu desenvolvimento entranhado 
pelas questões culturais, o que também sugere intersecções entre os códigos “Legitimation” e 
“Cultural Embeddedness” e conecta suas respectivas categorias nesta investigação, 
nomeadamente “Organology” e “Immaterial Features”. 

e. Depreciation

A depreciação de instrumentos musicais incomuns, tema do código “Depreciation”, é 
também um assunto que deriva das questões sobre a classificação de instrumentos e por essa 
razão o código foi agrupado na categoria “Organology”. Embora o tema deste código não tenha 
sido um dos principais focos das entrevistas, ele foi identificado no discurso de alguns 
entrevistados, e as opiniões contribuíram para perceber como a depreciação pode influenciar a 
percepção dos instrumentos e fontes sonoras incomuns. De forma geral, os conteúdos 
classificados sob o código “Depreciation” sugeriram que a situação da percussão, ainda nos dias 
atuais, é de baixo status se comparada a outros instrumentos da música erudita, e, no caso dos 
instrumentos incomuns, a desvalorização pode ser ainda mais crítica. Esta desvalorização não 
parece incidir apenas nos instrumentos incomuns, mas também nos seus performers, repertório, e 
até nas instituições que fomentam suas práticas.  

 Para os entrevistados, a depreciação de instrumentos incomuns e seu repertório pode 
ser percebida muitas vezes no ensino da música, principalmente nos conservatórios — embora o 
ensino superior e investigação tenham sido mencionados como áreas um pouco mais favoráveis 
para tais práticas. Uma das razões sugeridas para isto acontecer parece ter a ver com um 
possível desequilíbrio entre o aspecto conceitual de algumas obras e as competências técnicas 
exigidas, já que, como argumentou Stene, neste tipo de repertório parece que as habilidades 
práticas se extinguem e restam apenas as ideias. Além disso, instrumentos e fontes sonoras 
incomuns foram sugeridos como elementos antagónicos às tradições instrumentais estabelecidas, 
e, uma vez que seu repertório não entrou realmente na mentalidade da educação nos 
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conservatórios de música, seus performers são, às vezes, percebidos como “weirdos, total 
aliens” (Stene, 2016, entrevista). 

Na relação entre depreciação e tradição, poder-se-ia afirmar que estas parecem ser as 
direções opostas de uma mesma reta, e isto, na opinião de Stene, é algo visível nos concursos de 
instrumentistas, por exemplo. Para Stene, o mundo da competição tem tudo a ver com unificação 
e padronização do que é bom e do que é ruim, bem como do que pode ser considerado alta 
qualidade na performance musical. No entanto, o que os performers que se dedicam aos 
instrumentos e fontes sonoras incomuns estão a tentar fazer, em sua opinião, é completamente o 
oposto, ou seja, sair desta formatação e ir além dos padrões em busca de novos significados. 
Alguns entrevistados também sugeriram que os instrumentos incomuns estimulam o potencial 
criativo de seus performers e não deveriam ser subestimados. Nesse sentido, a percussionista 
Evelyn Glennie chamou a atenção para origens rudimentares de instrumentos como o steel drum, 
bem como toda sua história de desenvolvimento e o surgimento de músicos virtuosos neste 
instrumento.  

Em suma, o que se pôde perceber a partir destes argumentos é que padronização e 
depreciação estão profundamente conectadas, ou seja, as práticas musicais que não seguem as 
normas da tradição, ao mesmo tempo que se afastam dela, parecem estar mais susceptíveis ao 
descrédito. Nesse sentido, há uma correlação evidente entre os conteúdos dos códigos 
“Standardization” e “Depreciation”. 

f. Context

“Context”, sendo o sexto e último código da categoria “Organology”, foi o código com 
menor frequência de toda a análise das entrevistas, tendo sido mencionado por 4 dos 11 
entrevistados (36,3%). A análise dos excertos relacionados com este código demonstrou que, para 
os entrevistados, o termo “contexto” assumiu significados distintos, relacionando épocas, locais, 
formas de utilização ou de apreciação dos objetos que são usados como instrumentos. De forma 
geral, as opiniões sugeriram que o contexto em que um determinado objeto está inserido exerce 
influência na forma como o percebemos, e isto também se aplica aos instrumentos e fontes 
sonoras incomuns. O percussionista David Cossin explicou que seja qual for o tipo de objeto, ou 
sua utilidade ordinária, quando o performer o coloca no palco, torna-se um instrumento. Nesse 
sentido, Cossin mencionou Marcel Duchamp e seus readymades como exemplo do papel do 
contexto na percepção dos objetos. Além de Cossin, o percussionista Håkon Stene também citou 
Duchamp como exemplo, e atribuiu ao artista francês toda a abertura da atitude conceitual e 
herdada pela música experimental.  

Isto reforça a ideia de que, no caso de um instrumento encontrado (found instrument), 
não são apenas as propriedades físicas do objeto que irão definir o seu estatuto enquanto 
instrumento musical, o que torna o contexto um critério fundamental para a compreensão da sua 
instrumentalidade. Ao mesmo tempo, também sugere uma inter-relação entre os códigos “Context” 
e “Cultural Embeddedness”, bem como entre suas categorias, “Organology” e “Immaterial 
Features”, respectivamente.  
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Em uma outra perspectiva, a noção de contexto foi associada à compreensão do cenário 
cultural ou época de criação de obras do passado, e como isto pode influenciar a escolha de 
instrumentos adequados para suas performances. Sobre isto, alguns entrevistados ressaltaram a 
importância de conhecer o contexto cultural ou temporal em que determinadas obras e 
instrumentos incomuns surgiram, uma vez que certos objetos vulgares podem apresentar 
características bastante variadas ao longo do tempo e, como consequência, alterar o caráter da 
interpretação. O percussionista William Winant explicou que vários objetos usados como 
instrumentos em algumas obras de John Cage e Lou Harrison (principalmente brake drums, sleigh 
bells e cowbells) mudaram consideravelmente desde a época em que foram inicialmente usados, 
e por isso soam radicalmente diferentes. Nesta óptica, a noção de contexto incide no 
conhecimento das qualidades singulares dos objetos usados como instrumentos musicais, e 
também no contexto cultural em que estes instrumentos e obras foram concebidos — o que 
também conecta os assuntos dos códigos “Context”, “Singularity” e “Cultural Embeddedness”. 
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PARTE 3: ESTUDOS DE CASO 
Nesta parte serão abordados métodos de investigação centrados na prática artística e 

sua respectiva aplicação na pesquisa, bem como a discussão aprofundada dos estudos de caso. 
Inicialmente serão abordados os critérios de seleção das obras musicais que compõem estes 
estudos, nomeadamente as obras Import/Export: Percussion Suite for Global Junk de Gabriel 
Prokofiev, Wreck de Jon Rose e Memórias Líquidas para waterphone solo & Live Loops (2014) de 
minha autoria. A seguir, irei elucidar algumas fundamentações teóricas sobre o uso da prática 
artística como estratégia de investigação (studio research), bem como as analogias entre estúdio 
e laboratório e entre experimentação científica e experimentação artística. Posteriormente serão 
apresentadas algumas das ações específicas empregadas no contexto da pesquisa em estúdio, 
finalizando com a discussão dos três estudos de caso. 
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3.1. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS OBRAS 
MUSICAIS QUE COMPÕEM OS ESTUDOS DE 
CASO 

O processo de seleção das obras musicais que servem como estudos de caso nesta 
investigação não foi linear. Algumas obras foram selecionadas durante a elaboração do projeto no 
ano de 2013, e acabaram por ser descartadas: esse foi o caso de Water Concerto for Water 
Percussion and Orchestra (1998) de Tan Dun (n. 1957), um concerto para percussão e orquestra 
em que a água e instrumentos de percussão aquáticos são protagonistas, e The Anvil Chorus 
(1991) de David Lang (n. 1957), um solo para multi-percussão que emprega em sua 
instrumentação diversos metais ressonantes e não ressonantes, à escolha do performer, 
combinados com outros instrumentos de percussão tradicionais. No caso da obra de Tan Dun, a 
decisão de não a incluir como estudo de caso tem a ver com a dificuldade logística de dispor de 
uma orquestra sinfónica para a realização da performance, ainda que sua instrumentação possua 
um notável grau de originalidade. Já a peça de David Lang foi desconsiderada pelo facto de sua 
instrumentação não suscitar alterações relevantes em aspectos inerentes da performance — por 
exemplo, as técnicas instrumentais, ou mesmo o tipo de material e tipo de resposta ao golpe dos 
instrumentos usados são muito semelhantes a alguns instrumentos de percussão tradicionais, 
como cowbells, gongos e outros idiofones metálicos. Outro fator que foi considerado é que a obra 
se tornou standard no repertório para percussão solo, além de ser também bastante usada como 
objeto de estudo em investigações na área da performance em percussão (Lewis, 2007; Smith, 
2014).  

Outras, como Light Music (2004), obra musical e visual do compositor e realizador belga 
Thierry De Mey (n. 1956) ou Mani Mono (2007) para spring drum solo de Pierluigi Billone (n. 
1960), foram analisadas e eventualmente pré-selecionadas na medida em que a pesquisa 
avançou no decorrer do 2º ano de doutoramento. No entanto, por razões semelhantes às das 
obras de Tan Dun e David Lang, Light Music e Mani Mono viriam a ser substituídas por outras 
obras. Light Music envolve um sistema interativo complexo de som e imagem, equipado com 
tecnologias emergentes de captura de movimento, em que sons eletrónicos são disparados em 
tempo real de acordo com a leitura dos movimentos coreográficos do performer em contacto com 
um feixe de luz. Além do aparato tecnológico envolvido, esse sistema exige a presença constante 
de outros profissionais, o que tornaria o processo de aprendizagem e treino da obra dependentes 
de outrem. Além disso, até ao momento de conclusão desta investigação, a partitura ainda não 
estava editada e disponível para consulta, somente um manuscrito na posse do compositor — o 
qual tentei contactar diversas vezes, não tendo obtido resposta. Já Mani Mono chegou a ser 
incluída como um estudo de caso e obtive sua partitura, mas foi substituída pela obra Memórias 
Líquidas, de minha autoria, para contrapor uma criação original com obras de outros 
compositores. 
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Todo este processo de busca ocorreu na medida em que a investigação foi sendo 
aprimorada ao longo do curso de doutoramento, um período essencial para a maturação dos 
conhecimentos e objetivos, bem como para a realização de contactos com compositores, 
performers e investigadores. Finalmente, a presente pesquisa incluiu um total de três obras/
estudos de caso que foram escolhidos de acordo com os critérios que serão discutidos a seguir. 
Estas obras são Import/Export: Percussion Suite for Global Junk de Gabriel Prokofiev (n. 1975); 
Wreck (2012), obra multimédia de Jon Rose (n. 1951) e Memórias Líquidas (2014), uma 
composição para waterphone solo e live loops de minha autoria (n. 1981).  

Na seleção de obras, procurei estabelecer um critério fundamental ou transversal a todos 
os estudos de caso, e critérios secundários, mas igualmente importantes, que denotassem as 
características singulares de cada obra e a relevância das mesmas para o tema da pesquisa. Isto 
posto, o critério adoptado como fundamental baseou-se na originalidade da instrumentação de 
cada obra musical. Antes de justificar a escolha desse critério, considero imprescindível discutir 
brevemente as principais características do conceito de originalidade. 

Para Csikszentmihalyi e Wolfe, “originality refers to any new idea or product” (2014, p. 
162), “doing something which has not, perhaps even could not, have been done before” (Boden, 
2004, p. 142). Ser original requer a utilização de ideias que são estatisticamente infrequentes 
(Hennessey e Amabile, 1999, p. 348), ou “the statistical uncommonness of the ideas 
produced” (Epstein e Laptosky, 1999, p. 178). A originalidade é o aspecto mais comum e 
reconhecido da criatividade, e suas definições geralmente focam comportamentos novos, 
incomuns ou únicos (Runco, 1993; Carson, 1999). 

Na área da performance musical, especificamente no artigo “Creativity, Originality and 
Value in Music Performance”, Williamon et al. (2006) propõem que: 

Something is original if some significant aspect of it is new, in the sense of not having 
been produced before by anyone to the best of our knowledge. The product in question 
need not be a concrete object of any kind (as with creativity, we often talk about original 
concepts, thoughts, ideas), but anything that is the outcome of some creative process. 
The first criterion for originality, then, seems to be as follows: whatever type of thing is 
being referred to, for it to be original it must be qualitatively different in some respect from 
any previously known instance of that type. (Williamon et al., 2006, p. 167) 
Isto vai ao encontro das definições mencionadas anteriormente, as quais relacionam 

originalidade com inovação de algum aspecto previamente conhecido do objeto ou ideia em 
questão. Com base nestes argumentos, procurei selecionar obras com características originais, 
preferencialmente nas suas instrumentações, obras que apresentassem algo de inédito, seja nos 
próprios instrumentos, nas técnicas de performance requeridas, no estilo da obra, na formação 
(solo, câmara, solo com orquestra, etc.) ou em qualquer outro aspecto relevante.  

A escolha da originalidade como critério tem a ver com o facto que instrumentações 
originais, no contexto da pesquisa, criam novas utilidades ou realidades para objetos comuns — o 
que também pode ser entendido como criar novos instrumentos — e, consequentemente, novos 
desafios para o performer, já que muitos aspectos relevantes da performance musical são também 
alterados ou repensados de forma pragmática ou filosófica, tal como explica Wilson (2013): 
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‘Building an instrument’ is no neutral thing — in the creation of the new is an inherent 
confrontation with tradition and the ‘natural’ way of things. Philosophical and experiential 
issues are inherently explored in building instruments; how building instruments concerns 
an implicit connection, development, or break from established instrumental practices. 
Furthermore, as the body is always involved in playing instruments, building instruments 
encompasses wider concerns about what we understand the body to be, how we use our 
bodies, and how bodies are performed. (Wilson, 2013, p. 425) 
Assim, estas características apontadas por Wilson — confronto com a tradição ou noções 

habituais na performance musical, questões filosóficas e experienciais, e principalmente 
desenvolvimento ou ruptura das práticas instrumentais estabelecidas — derivam do embate do 
performer com novos instrumentos e, portanto, são assuntos de interesse desta investigação. 

Deve ser observado que as obras que usam instrumentos e fontes sonoras incomuns já 
poderiam, por si só, serem consideradas originais, uma vez que pressupõem uma nova ou 
diferente utilidade para objetos ou materiais vulgares. No entanto, o uso musical de objetos 
cotidianos é algo corrente, pelo menos, desde o início do século XX, conforme discutido 
anteriormente. Assim, mesmo neste tipo de prática é também possível encontrar obras que 
possuam um grau maior ou menor de originalidade. Em suma, o critério fundamental de seleção 
dos estudos de caso procurou encontrar traços de originalidade dentro de um repertório, 
essencialmente, original.  

Reitero que a noção de originalidade destes estudos de caso não incide exclusivamente 
sobre a suas instrumentações: uma determinada obra musical poderá utilizar uma instrumentação 
que já tenha sido usada em uma outra peça, mas com técnicas de performance completamente 
distintas, por exemplo, ou através de abordagens diferentes (amplificada, acústica, com eletrónica, 
etc.). Nesse contexto, a compreensão de uma obra como sendo “original” não deve levar em 
conta as suas características individuais, mas sim a totalidade das propriedades que a definem. 
De forma a demonstrar ao leitor o caráter original das peças selecionadas como estudos de caso, 
torna-se necessário discorrer sobre algumas características de cada obra, o que será feito já a 
seguir.  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3.1.1. Estudo de caso n.º 1: Import/Export: Percussion 
Suite for Global Junk (2008) - Gabriel Prokofiev (1975)

Import/Export é um solo para percussão composto para quatro tipos de objetos comuns: 
sacos plásticos, garrafas de vidro, uma palete de madeira e um bidão metálico. A performance da 
obra, que se divide em 7 movimentos e com duração total de cerca de 35 minutos, requer também 
sistema de amplificação, processamento sonoro ao vivo e live looping. Há ainda uma componente 
visual, realizada com a projecção de filmes criados exclusivamente para a peça (opcional).  

a) Instrumentação

A primeira característica original de Import/Export é sua instrumentação, um quarteto de 
“junk objects” (Prokofiev, 2008): uma palete de madeira, um bidão metálico, sacos plásticos e 
garrafas de refrigerante Fanta®. De acordo com o compositor, o conjunto de instrumentos 
requerido possui características sonoras singulares, as quais são aspectos essenciais da obra: 

Import/Export was composed using a particular set of Junk Objects, and the specific 
pitches and resonances particular to these objects I found were very important aspect of 
the composition. So far the work has always been performed with the very same Oil Drum 
& Wooden Pallet that it was originally composed for, however many Fanta® Bottles and 
Plastic Bags have been used. (Prokofiev, 2008, p. 2) 
Ainda que algum destes objetos possam também ser encontrados e utilizados 

musicalmente em outras obras, Gabriel Prokofiev torna-se mais preciso ao solicitar tipos 
específicos de alguns deles: o bidão metálico deve ter exatamente o mesmo aspecto daquele 
usado na composição da obra, contendo os dois sulcos principais, mais um par de 3 sulcos mais 
suaves, e também as duas tampas, com parafusos, que o acompanham; garrafas de refrigerante 
da marca Fanta® devem ser de origem africana, de 350ml, pois, para Prokofiev, possuem o 
melhor timbre e extensão de alturas; uma palete de madeira com 9 lâminas, que podem 
apresentar uma afinação diferente ou serem re-afinadas pelo performer; sacos plásticos o mais 
similares possíveis ao modelo especificado pelo compositor (Prokofiev, 2008). Para auxiliar a 
compreensão, criei uma tabela (Tabela 6), com as informações de cada instrumento e respectivas 
imagens, e as descrições do compositor extraídas das notas de performance da obra, no idioma 
original (inglês): 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Instrumento Especificações do compositor Imagem

Sacos 

plásticos

Plastic Bags  
Best Bags vest carriers 11" x 17" x 21"  

(Thin, Blue plastic). 
The Plastic Bag should be as similar as possible to the Pastic Bag 

specified. It is important that the plastic is very thin & ‘crinkly’. A 
thicker plastic bag will not give the crunching sounds or respond 

well to the finger rubs. 

Palete de 

madeira 

Wooden Pallet 
1.15m x 1.15m  

load capacity 1,000kgs 
Much of the movement for the Wooden Pallet was composed with 
the specific pitches of the original Wooden Pallet that I found. The 
slats were removed from the pallet and laid back on the pallet but 
with rolled felt inbetween so that they could resonate like a giant 

marimba. A different pallet will give quite different pitches. So either 
the piece will be performed with very different harmonic and tonal 
results, OR the performer will need to re-tune the wooden slats by 

changing their lengths so that they are the same pitches as the 
original. The pitches are available as audio files direct from the 

composer. 

Bidão 

metálico/Oil 

Drum

Oil Drum - 44 gallon / 55 US gallons 
RECONDITION OIL DRUM - with the exact same look as the one 

we used: 
with the 2 main ridges + pair of 3 softer ones; and also the 2 

screw lids that come with it. 
If the exact same model of Oil Drum is used, I don’t see why it 

shouldn’t give a very satisfactory performance. However the pitches 
may sound slightly different to the official recording of import/export 
– so potentially some melodic & harmonic aspects of the music will 

be different. However if the performer chooses the Oil Drum 
carefully this will only add a new personalized element to the 

performance, and I would personally be very interested to hear how 
another Oil Drum sounds. 

Garrafas de 

Fanta® 350ml

Glass Fanta® Bottles 350ml imported from Nigeria. 
The Fanta® Bottle must be a 350ml African Fanta® bottle as it has 

the best tone and pitch range. It is possible that other Fanta® 
bottles may work, but for example, I have tried a 500ml Mexican 

Fanta® bottle, which looks like it should be great for the piece, but 
in fact has a completely hollow tone and is not suitable. However, 
the Ghanaian Fanta® bottle which is around 335ml can work – 
though the pitch range is a little lower. Ultimately the performer 

needs to try to source a Fanta® bottle of the same design of the 
original that also has a good sound. 
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Tabela 6. Especificações dos instrumentos usados em Import/Export - textos e imagens 
extraídos da partitura original.



b) Técnicas de performance

A performance de Import/Export envolve um conjunto misto de técnicas instrumentais, 
algumas standard e outras específicas. As técnicas padronizadas são oriundas de outros 
instrumentos de percussão tradicionais (como a marimba, o bombo sinfónico ou os bongôs, por 
exemplo), enquanto que as técnicas específicas são exclusivamente para a performance dos 
objetos usados como instrumentos na peça. O Excerto 1  ilustra um exemplo em que o performer 26

deve utilizar a técnica padrão de percutir bongôs, porém aplicada em um bidão metálico, um dos 
instrumentos protagonistas de Import/Export: 

 

Já no Excerto 2, o compositor solicita ao performer a técnica squeak para friccionar 
partes de um saco plástico. Trata-se de uma técnica específica, em que uma pequena porção do 
saco é esticada firmemente entre os polegares de ambas as mãos. Esta área esticada é então 
esfregada com os dedos, usando a fricção para criar sons guinchantes (Prokofiev, 2008, 
performance notes). 

 

Há diversos outros exemplos da utilização de técnicas gerais e específicas ao longo dos 
sete movimentos de Import/Export, os quais discutirei mais detalhadamente no capítulo destinado 
ao respectivo estudo de caso. O que pretendo demonstrar aqui é que a originalidade de Import/
Export também está relacionada somente com objetos usados em sua instrumentação, mas 

 Todos os excertos da obra Import/Export usados aqui neste trabalho foram gentilmente cedidos pelo compositor e sua 26

editora, Mute Song. Material usado com permissão.
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q = 130

Gabriel Prokofiev (Oct 2008)

Voyage #5
Tropica
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Excerto 1. Voyage #6: Tropical Shores, início do solo, compassos 21 e 22 (Prokofiev, 2008).
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Balloon friction rubs (rhythms approximate)
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CYCLE LOOP 2
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Plastic Invasion

4

Excerto 2. Voyage #4: Plastic Invasion, compassos 139 ao 141 (Prokofiev, 2008).



também com seu aspecto performativo que incide na exigência de algumas técnicas de 
performance específicas. 

c) Estilo da obra

Um aspecto interessante (e talvez contraditório) de Import/Export é a intenção de 
Prokofiev em criar uma obra composta para fontes sonoras incomuns com um conteúdo musical 
próximo da tradição clássica — o que, de acordo com o compositor, seria uma obra concebida 
com “um senso tradicional de estrutura, melodia e harmonia” (Prokofiev, 2008, performance 
notes). Isto parece contrariar a tendência de obras que utilizam objetos vulgares como 
instrumentos musicais, que são geralmente agrupadas dentro das fronteiras de géneros como 
sound art, música experimental ou conceptual, por exemplo, em que o conceito assume, muitas 
vezes, uma dimensão maior do que a própria obra. Prokofiev explica:  

Through discussions with Joby Burgess, I constructed a way of notating these objects as 
if they were 'normal' pitched percussion instruments. And an important aspect of this work, 
was to create a pre-composed piece of music in the classical tradition that is 'musical' and 
has a sense of form, harmony and melody; not an experimental piece of conceptual 
sound-art. (Prokofiev, 2008, p. 1) 
Assim, apesar de sua instrumentação pouco usual, Import/Export possui várias 

características semelhantes a uma obra tradicional, e esta combinação gera um contraste que 
contribui para moldar o caráter original da peça. Sua notação, por exemplo, é bastante tradicional, 
em oposição à notação comummente utilizada no repertório para instrumentos encontrados, em 
que cada obra costuma empregar uma notação específica e, muitas vezes, através do uso de 
gráficos ou símbolos distintos da escrita musical padrão. Além disso, alguns procedimentos 
composicionais bastante comuns, como melodia e acompanhamento, são também empregados 
em Import/Export, como no excerto abaixo (Excerto 3), em que a mão esquerda (pauta inferior) 
realiza um acompanhamento para uma melodia que se desenvolve com mão direita (pauta 
superior). É também interessante observar a utilização de termos expressivos comuns da tradição 
clássica, como o cantabile (no início da melodia) ou as indicações de articulação sonora (como o 
tenuto nas notas do acompanhamento), entre outros que são amplamente utilizados em toda a 
obra. 
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Memories of a Wooden Workhorse

2

Excerto 3. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, compassos 45 ao 47 (Prokofiev, 
2008).



Outra característica de Import/Export é a aproximação da tradição clássica no que diz 
respeito à estruturação formal: alguns dos seus sete movimentos estão organizados similarmente 
a formas cíclicas como o rondó, o scherzo ou sonata, por exemplo. Há também aspectos que 
põem em ênfase o virtuosismo do performer, seja através da execução de trechos em 
andamentos rápidos ou de conteúdo musical tecnicamente exigente — como no Excerto 4 abaixo, 
em que o bidão metálico é explorado sonoramente através de dois tipos de baquetas diferentes, 
para executar ritmos complexos em uma unidade de tempo de 140 b.p.m.: 

 

Assim, se por um lado Import/Export possui características bastante tradicionais em 
termos de notação, forma e procedimentos composicionais, por outro lado a obra lida com práticas 
invulgares para o performer de percussão, como a sua instrumentação, sonoridades e técnicas 
pouco usuais, bem como o uso de live looping e também o processamento de áudio, aspectos que 
serão discutidos a seguir. 

d) Live Looping

A realização de loops ao vivo é um componente fulcral da performance de Import/Export. 
A obra foi toda composta e estruturada para ser apresentada com o uso de um pedal looper — um 
dispositivo eletrónico que possibilita criar e reproduzir diferentes camadas sonoras 
simultaneamente. Este dispositivo é controlado através dos pés do performer, e por isso é 
imprescindível que ele saiba utilizá-lo. Todos os sete movimentos da obra estão notados com 
indicações precisas dos conteúdos musicais a serem gravados e reproduzidos, suas respectivas 
durações e sequências de ativação, conforme indicado no diagrama da partitura (Excerto 5). 
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Voyage #1
 -introduction-2

Excerto 4. Voyage #1: On Land, compassos 49 ao 54 (Prokofiev, 2008).
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Excerto 5. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, diagrama ilustrativo dos símbolos 
para gravação dos loops (Prokofiev, 2008).



Um aspecto curioso é que, ainda que a partitura apresente indicações claras do conteúdo 
musical a ser gravado e reproduzido, não inclui qualquer informação sobre as formas de usar ou 
configurar o pedal para melhor fazê-lo. Sendo um dispositivo tecnológico complexo e com 
diversas funcionalidades, há um número imenso de configurações possíveis do pedal para realizar 
a performance dos sete movimentos de Import/Export, e cabe ao performer estudar o seu 
funcionamento e investigar as possibilidades mais adequadas no contexto da obra. Isto quer dizer 
que cabe ao performer de Import/Export possuir, além das competências intrínsecas a um 
percussionista, conhecimento do funcionamento e operação do pedal Boss® RC-300 Loop 
Station. Nesse sentido, cabe a reflexão acerca do papel desempenhado pelo looper no conjunto 
de instrumentos de Import/Export, se é também um instrumento integrante ou não, ou mesmo qual 
a instrumentalidade deste dispositivo. Estas são questões às quais retornarei posteriormente para 
uma discussão mais aprofundada. 

Além do caráter original de Import/Export, evidenciado pelas características discutidas 
anteriormente, há outros aspectos que motivaram a sua inclusão nesta investigação: 

• Contacto prévio e colaboração com o compositor: tive a oportunidade de colaborar com 
Prokofiev, como um dos artistas convidados, em uma edição do evento NonClassical Night 
organizado pelo compositor em parceria com o Leeds College of Music, em 2014. Nessa 
oportunidade pude conhecer Prokofiev e também sua obra Import/Export, mantendo contacto 
regular desde então.  

• Obtenção das partituras: a partitura de Import/Export ainda não possui uma edição final 
e a única forma de obtê-la é solicitando ao compositor. O mesmo se pode dizer dos ficheiros 
digitais para o processamento de áudio. Prokofiev concordou em ceder todo o material 
gratuitamente, para fins de investigação e performance.  

• Acesso facilitado: durante o ano de 2016, Gabriel Prokofiev foi um dos compositores 
em residência na Casa da Música , uma das principais salas de concerto e instituição dedicada 27

à música em Portugal, localizada na cidade do Porto, que também é a capital do distrito onde 
resido. Por esta razão, o compositor realizou algumas viagens regulares à cidade, com 
agendamento prévio, o que permitiu encontrá-lo pessoalmente para a realização de entrevistas 
para a investigação. 

3.1.2. Estudo de caso n.º 2: Wreck (2012) - Jon Rose 
(1951)

Wreck é uma obra multimédia, de autoria do compositor, violinista e artista australiano 
Jon Rose, que utiliza a carcaça sucateada de um carro como instrumento musical. Na 
performance da obra a sucata é amplificada com o uso e microfones e sistema de áudio, além de 
contar também com eletrónica, manipulada em tempo real, e projeções de vídeo. Wreck foi o 

 http://www.casadamusica.com27
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último dos três estudos de caso a ser incluído nesta investigação. A ideia de acrescentá-lo surgiu 
após o convite que me foi feito pela Fundação de Serralves  para realizar a performance da obra, 28

em conjunto com o compositor e outros músicos, na abertura do evento Serralves em Festa!, 
realizado na cidade do Porto em 2016. 

a) Instrumentação

Entre as características de Wreck que motivaram sua inclusão nos estudos de caso, 
destaca-se, em primeiro lugar, a originalidade da instrumentação e sua total correspondência com 
a temática da investigação. Em Wreck, a carcaça sucateada de um carro (Figura 1) é explorada 
das mais variadas formas pelos músicos, transformando-a, literalmente, em um instrumento 
musical coletivo. 

 

  
Conforme mencionado anteriormente, mesmo em obras compostas para instrumentos e 

fontes sonoras incomuns é possível identificar aquelas que possuam um grau maior ou menor de 
originalidade, no que diz respeito à instrumentação. Tendo isto em mente, o caráter original da 
instrumentação de Wreck não se deve só ao facto de usar um objeto cotidiano como instrumento 
musical, mas também à natureza ou origem deste objeto. Dos estudos de caso que integram esta 
investigação, Wreck é, em meu ponto de vista, aquele que apresenta o objeto mais inusitado, 
original, com o propósito de produzir som. Esta é uma qualidade que deve ser considerada e que 

 https://www.serralves.pt/pt/fundacao/a-fundacao/28
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Figura 1. Carcaça do veículo usada na performance de Wreck.

https://www.serralves.pt/pt/fundacao/a-fundacao/


poderá exercer influência em determinados aspectos da performance. Este assunto será discutido 
detalhadamente mais tarde. 

b) Estilo da obra

A inclusão de Wreck nos estudos de caso também é justificada pelas características que 
tornam a obra distinta das outras analisadas nesta investigação, sobretudo pela exploração 
multimédia e papel determinante da improvisação. Wreck é considerada uma “experiência 
multimédia”  que, sob meu ponto de vista, transcende classificações, pois é difícil afirmar 29

precisamente qual o seu estilo. Para Rose, visão e audição estão no mesmo nível de importância 
e é por esta razão que Wreck é concebido como um projecto multimédia, e não apenas musical 
(Rose, 2015, entrevista). Para além da performance ao vivo dos músicos, há também a 
exploração de imagem, através do uso de projeções em vídeo, efeitos visuais, luz e sombra, 
processamento de áudio para gerar sons sintetizados e manipular os sons produzidos pelos 
músicos em tempo real. 

c) Formação

A versão de Wreck que foi apresentada no Serralves em Festa! 2016 contou com três 
músicos, um designer de áudio, um designer visual, e o compositor Jon Rose no violino e direção 
musical. Em conversas informais, Rose explicou que, ao longo dos anos, tem apresentado Wreck 
em diferentes contextos e países, e que a sua formação pode variar no número de músicos, mas 
é essencialmente uma performance em grupo. A formação camerística de Wreck, portanto, é 
também um aspecto diferenciado dos demais estudos de caso, que são obras solistas. Esta 
característica reforçou a intenção de incluir a obra na investigação pois oferece uma perspectiva 
diferente e complementar sobre o tema investigado.  

d) Técnicas de performance

O conteúdo sonoro de Wreck foi desenvolvido através de sessões de improvisação, 
experimentação, gravações, reflexão e discussão conjunta entre os performers e o compositor. A 
partir da perspectiva dos músicos, é preciso criar formas de “tocar” a carcaça do carro e, nesse 
sentido, as técnicas instrumentais usadas em Wreck configuram uma característica importante da 
demanda de trabalho envolvida na performance da obra. Wreck, de forma similar aos outros 
estudos de caso, constitui um exemplo da aplicação de técnicas de performance específicas, 
talvez de uma forma um pouco mais extrema, dada a natureza peculiar do objeto usado como 
instrumento. Stene (2014) propõe que o uso de técnicas específicas em uma determinada obra é 
um dos conceitos-chave que definem o que chama práticas “pós-instrumentais” ou “pós-

 Citado em http://www.jonroseweb.com/f_projects_wreck.html, e também em http://carriageworks.com.au/events/29

wreck/. Links acedidos em 19/08/2017.
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percussivas”, em oposição à percussão tradicional em geral, um assunto que também discutirei 
mais adiante. 

e) Improvisação

A capacidade do músico para improvisar é essencial em Wreck, não só para a 
performance ao vivo mas também para a concepção e estruturação da obra, pois grande parte do 
seu conteúdo é criado a partir de sessões de improvisação que são posteriormente organizadas 
em uma determinada ordem ou sequência. A improvisação, enquanto competência, é 
“multidimensional”, inclui elementos técnicos, expressivos e diversas outras habilidades 
específicas (Biasutti e Frezza, 2009, p. 240). A improvisação não faz de Wreck uma obra mais ou 
menos original, mas a forma como este recurso é utilizado distingue-se dos outros estudos de 
caso, nomeadamente, de Memórias Líquidas, em que a improvisação é apenas pontual, ou 
mesmo de Import/Export, em que não há improvisação. Assim, a necessidade de improvisar em 
uma fonte sonora incomum, exigida em Wreck, assume uma perspectiva particular que pode 
ampliar o escopo do conhecimento investigado. 

f) Trabalho com o compositor

 Outro motivo que favoreceu a inclusão de Wreck nos estudos de caso foi a possibilidade 
de trabalhar diretamente com o compositor. Isto tornou-se particularmente vantajoso para a 
investigação, uma vez que Wreck não é o tipo de obra em relação à qual os músicos recebem a 
partitura, estudam-na individualmente, e reúnem-se para alguns ensaios antes da performance. 
Referi anteriormente que a preparação da obra envolve ações conjuntas de experimentação, 
discussão, reflexão, improvisação, entre outras. Em minha visão, Wreck é uma obra em que a 
miríade de seu conhecimento está sobretudo na elaboração destes processos colectivos, e a 
possibilidade de realizar isto com o criador da obra foi, portanto, um motivador para a sua inclusão 
nos estudos de caso. 

3.1.3. Estudo de caso n.º 3: Memórias Líquidas (2014) - 
Luís Bittencourt (1981)

Memórias Líquidas é uma obra solo para waterphone e loops ao vivo que compus entre 
2013 e 2014. A obra pode ser considerada como um dos resultados artísticos de uma pesquisa 
preliminar sobre as possibilidades sonoras do instrumento e suas combinações com universos 
musicais distintos, como a dança sul-americana Chacarera e o bombo legüero. Sua criação está 
relacionada com necessidades pessoais de performance e investigação, respectivamente, dispor 
de repertório solista para o waterphone e ampliar suas técnicas instrumentais. 

a) Instrumentação  
�133



O waterphone é um instrumento que utiliza as propriedades da água para ampliar suas 
possibilidades sonoras e como um componente essencial para a produção do seu timbre 
característico. Inventado em 1976 pelo artista norte-americano Richard Waters (1935-2013), o 
waterphone é um instrumento bastante recente e seu repertório solista é praticamente inexistente. 
Além de seu repertório, suas técnicas de performance e potencial, enquanto instrumento solista, 
constituem um terreno fértil e ainda pouco explorado da música contemporânea. Uma descrição 
mais detalhada do instrumento será providenciada posteriormente.  

Uma qualidade interessante é que, dos objetos empregados nas instrumentações dos 
três estudos de caso, o waterphone é o único que mais se aproxima de um instrumento musical 
tradicional — única e exclusivamente pelo facto de não ser um objeto vulgar ou “encontrado”, mas 
intencionalmente desenhado e construído por um indivíduo com o propósito de produzir som. Isto 
torna-se relevante e amplia o leque do assunto investigado, uma vez que que tanto Import/Export 
e Wreck utilizam em suas instrumentações objetos “encontrados” (fontes sonoras) e não 
instrumentos incomuns. 

Se por um lado o waterphone apresenta características similares às de um instrumento, 
por outro a sua construção é artesanal, tal como sua tecnologia musical. Isto, de certa forma, 
aproxima-o dos objetos ou instrumentos “encontrados” (found object), se considerarmos que estes 
últimos também possuem uma tecnologia musical similar, já que são objetos concebidos para 
outros propósitos. Outro aspecto a considerar é que o criador do waterphone, Richard Waters, não 
era um luthier, mas um artista plástico. É claro que instrumentos musicais não têm de ser 
concebidos somente por luthiers — isto, aliás, é um dos equívocos, derivado da obsoleta noção 
de instrumento musical, que o conceito de instrumentalidade visa desconstruir (Alperson, 2008; 
Hardjowirogo, 2017). Mas o facto de Waters ter sido originalmente artista plástico faz sentido 
quando, ao lançarmos um olhar atento ao waterphone, percebe-se que o mesmo possui tanto 
características similares de uma escultura sonora quanto de um instrumento musical. A partir 
destas considerações, a originalidade do waterphone tem a ver com suas características híbridas 
e contornos difusos, que mesclam qualidades de horizontes distintos e relevantes para a 
investigação.  

b) Técnicas de performance

As técnicas de performance usadas no waterphone geralmente combinam ações de 
fricção e percussão. Uma das formas mais comuns de execução, por exemplo, é através do uso 
de um arco para friccionar as barras laterais do instrumento. Assim, é possível aplicar ao 
waterphone parte do repertório técnico dos instrumentos de corda friccionada, embora alguns 
parâmetros sejam bastante diferentes e exijam a adaptação às características particulares do 
waterphone.  

As técnicas percussivas também podem ser usadas, ainda que a execução mais 
predominante seja através do arco. É importante observar que o waterphone não possui técnicas 
de performance padronizadas e isto, em conjunto com a sua qualidade híbrida de instrumento de 
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percussão e fricção, tornou-se um tópico interessante a ser explorado em uma perspectiva de 
investigação. Deve ser observado que a escassez de pesquisas nessa área poderá trazer 
implicações pedagógicas para a disseminação das técnicas de performance do waterphone. Vale 
ressaltar que uma das poucas fontes disponíveis sobre o assunto é de minha autoria, 
nomeadamente o artigo “Memórias Líquidas para Waterphone solo e Live Loops: criação, 
performance e transtextualidade”, publicado na revista Música Hodie (Bittencourt, 2016). 

c) Timbre

A originalidade do waterphone deve muito ao seu timbre peculiar. O músico e compositor 
Tom Waits descreveu-o como “a cascading crystal waterfall of light amidst the songs of a 
whale” (Waits in Waterphone Online, 2017, s/p). Predominantemente metálico, devido ao material 
usado em sua construção, o timbre do waterphone possui uma característica singular, que é a 
produção de diferentes tipos de glissandos, ascendentes e descendentes em função do uso de 
água que preenche o interior do instrumento. O waterphone já foi referido como um “sintetizador 
acústico”  e tentar definir seu timbre, através da linguagem escrita, não é uma tarefa fácil, 30

conforme observa a percussionista Evelyn Glennie: 
It is difficult to put into words the description of the sound, because it is forever fluid and 
changes in ways that are totally unpredictable, thus allowing the performer to experience 
a truly never-ending journey of fascination. (Glennie, 2017, in Waterphone Online, 2017, 
s/p) 
De forma semelhante, Jesse Stewart, percussionista, compositor e designer de 

instrumentos, considera o waterphone “a remarkably versatile and aesthetically beautiful 
instrument that is capable of producing an astonishing range of sounds and colours” (Stewart, 
2017, in Waterphone Online, 2017, s/p). Para Stewart, a versatilidade e sonoridade fazem do 
waterphone “one of the most significant additions to the percussive palette over the past half-
century” (Stewart, 2017, in Waterphone Online, 2017, s/p). A riqueza tímbrica do waterphone faz 
do instrumento um interessante objeto de exploração, em conjunto com o facto do instrumento ser 
uma invenção relativamente recente, pela ausência de técnicas padronizadas e de repertório 
escasso. Todd Barton, compositor, sound designer e artista multimédia, e também um dedicado 
performer do waterphone, afirma que “after 30 years of exploring the waterphone there are still 
new territories to find”.  

Logo, o vasto espectro sonoro do waterphone e a possibilidade de investigá-lo motivaram 
a inclusão da obra Memórias Líquidas nos estudos de caso. Finalmente acrescentaria ainda que, 
além de todos os aspectos referidos acima, havia ainda o desejo pessoal de incluir uma criação 
original como estudo de caso e como um dos resultados artísticos desta investigação. Ainda que 
as outras obras dos estudos de caso também envolvam o trabalho criativo, em diversos aspectos, 
na área da performance, minha intenção foi de contribuir especificamente na área da composição, 
especialmente para um instrumento incomum e ainda pouco explorado.  

 Acedido em http://www.waterphone.com/about.php e consultado em 25/08/2017.30
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3.2. TRABALHO DE CAMPO 

O trabalho de campo realizado nesta investigação teve como objetivo geral obter 
informações sobre a natureza epistêmica da performance de obras para percussão que utilizam 
instrumentos e fontes sonoras incomuns: os conhecimentos envolvidos no processo de 
preparação da performance e suas ações inerentes, técnicas instrumentais, estratégias 
adoptadas, são alguns dos vários aspectos que se procurou explorar. Conforme discutido 
anteriormente, as obras deste tipo de repertório não utilizam instrumentos de percussão 
padronizados e pouco lidam com práticas de performance estabelecidas. Isto faz com que cada 
obra e as “epistemic things”  (Assis, 2013) envolvidas em sua performance configurem um 31

microcosmo de características singulares, o qual suscita noções como “work-specific technique”, 
proposta por Stene (2014, p. 8) em suas investigações sobre uma prática pós-instrumental na 
percussão, uma prática que, em sua visão, lida com instrumentações, ações e técnicas 
fragmentadas e não-relacionadas. 

Assim, o conhecimento envolvido na performance de tais obras também pode ser visto 
como particular, o que poderíamos chamar, seguindo a linha de raciocínio proposta por Stene, de 
“work-specific knowledge”. Nesse sentido, esse conhecimento tem muito a ver com natureza 
singular destas obras, e as experiências pessoais e profissionais dos seus performers configuram 
uma fonte importante de conhecimento. E por esta razão, considerei essencial obter informações 
em primeira pessoa sobre o assunto investigado utilizando como “pilares” metodológicos minha 
própria prática artística nos estudos de caso e a realização de entrevistas com performers e 
compositores do repertório composto para instrumentos e fontes sonoras incomuns.  

A utilização da prática artística enquanto método tem encontrado cada vez mais espaço 
nas investigações realizadas dentro do âmbito das áreas de artistic research, performative 
research, practice-led ou practice-based research (Borgdorff, 2006, 2012; Haseman, 2006; 
Crispin, 2015; Robson, 2013; Scrivener, 2010). Discussões sobre as vantagens e desvantagens 
deste método ocorrem, pelo menos, desde 2006, mas é bastante raro encontrar definições claras 
sobre os procedimentos envolvidos na sua aplicação, especialmente na área da performance 
musical. Por esta razão, irei, nos próximos capítulos, iniciar por elucidar algumas fundamentações 
teóricas preliminares sobre o uso da prática artística como estratégia de investigação, abordando 
um termo usado nesse contexto (studio research) e as analogias entre estúdio e laboratório, 
concluindo com as ações deste método que foram aplicadas na presente investigação. 

3.2.1. Prática artística

 Materials generated by the composer (sketches, drafts, manuscripts, first prints, revisions of prints, etc.); editions of a 31

“piece” throughout time; recordings of works; the reflective and conceptual (musicological, philosophical, analytical, etc.) 
apparatus around musical works (including thesis, articles, books, etc.); the organological diversity, that is, the musical 
instruments in use (for example, historical versus contemporary); the performative/aesthetic “orientation” of the performer 
(historically informed practice, “Romantic interpretation”, “new objectivity”, “modernising approach”, etc.); arrangements 
of works; the practitioner’s own body, which is biologically, technically, and culturally organised. (Assis, 2013, p. 156).
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Em denominações como research through practice, studio research, practice as research 
ou practice-led research estão compreendidos métodos de investigação que visam produzir 
conhecimento sobre a prática a partir da perspectiva do performer da ação em contexto 
(Haseman, 2006, p. 3). Esta abordagem está associada a um emergente terceiro paradigma de 
investigação, para além do binómio quantitativo/qualitativo, denominado “Performative 
Research” (Haseman, 2006, p. 3). Este paradigma tem sua origem nos métodos tradicionais 
utilizados na pesquisa qualitativa (Haseman, 2006; Bendrups & Downes, 2011), e exige, além de 
novas abordagens metodológicas, novas formas de disseminação do conhecimento produzido que 
vão além da tradicional reflexão textual da pesquisa qualitativa.  

Investigators are invited into considering the entire range of communicative expression in 
the arts and entertainment world—graphic arts, video, drama, dance, magic, multimedia, 
and so on—as forms of research and presentation. Again, in moving towards performance 
the investigator avoids the mystifying claims of truth and simultaneously expands the 
range of communities in which the work can stimulate dialogue. (Gergen & Gergen, 2003, 
p.582-83)  
A Tabela 7 descreve as principais características destes paradigmas de investigação: 
 

Assumindo os contornos de uma investigação “performativa”, as diferentes formas de 
disseminação do conhecimento gerado através de minha prática artística incluem 32 
performances/recitais (incluso 23 estreias absolutas e nacionais), 5 composições musicais (uma 
delas obteve 1.º prémio em concurso), uma oficina, 2 workshops, um mini-documentário, uma 
residência artística, duas sessões/apresentações de vídeo, uma performance e entrevista em 
programa de televisão, uma participação em mesa redonda e uma performance-conferência como 
orador convidado (ambos em simpósios internacionais), apresentação de 7 comunicações e 
recitais-conferência em eventos académicos e a publicação de 3 artigos científicos. Estas 
atividades de produção estão listadas no Anexo 1 desta tese.  

3.2.2. Studio Research
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performative speech acts are utterances that accomplish, by their very 
enunciation, an action that generates effects. His influential and founding 
example of the performative is: “I do (sc. take this woman to be my lawful 
wedded wife)” enacts what it names. The name performs itself and in the 
course of that performing becomes the thing done. (This leaves unexamined 
the pervasiveness of the action accomplished –i.e. how long the state of 
marriage persists, along with the notions of the longevity of the following 
performative statements: “to love and cherish her, in sickness and health, for 
richer or poorer ”.) 
 
In this third category of research – alongside quantitative (symbolic numbers) 
and qualitative (symbolic words) – the symbolic data works performatively. It 
not only expresses the research, but in that expression becomes the research 
itself. The context, as Austin makes clear, is crucial to this:  

 
In these examples [“I do”; “I name this ship the Queen Elizabeth”] it 
seems clear that to utter the sentence (in, of course, the appropriate 
circumstances) is not to describe my doing of what I should be said in 
so uttering to be doing or to state that I am doing it: it is to do it the 
issuing of the utterance is the performing of an action ”.   

 
When research findings are presented as such utterances, they too perform 
an action and are most appropriately named Performative Research. It is not 
qualitative research: it is itself. 
 
A simple way of capturing the key differences between these three research 
paradigms can be represented thus. 
 
Quantitative Research Qualitative Research Performative Research
“the activity or operation 
of expressing something 
as a quantity or amount 
– for example, in 
numbers, graphs, or 
formulas” (Schwandt, 
2001: 215). 

refers to “all forms of 
social inquiry that rely 
primarily on qualitative 
data i.e., nonnumeric 
data in the form of 
words” (Schwandt, 
2001: 213).  

expressed in 
nonnumeric data, but in 
forms of symbolic data 
other than words in 
discursive text. These 
include material forms of 
practice, of still and 
moving images, of 
music and sound, of live 
action and digital code. 

the scientific method multi-method  Multi-method led by 
practice 

 
The ‘practice’ in ‘practice-led research’ is primary – it is not an optional extra; 
it is the necessary pre-condition of engagement in performative research. It is 
important to note that in using the term performative to define this field of 
research I am seeking to go beyond the way performative is currently being 
used in the research literature. For Langellier, performativity “articulates and 
situates personal narrative” (Langellier in Lincoln & Denzin, 2003: 447) while 
Bauman (Bauman in Lincoln & Denzin 2003: 451) looks to the performance 
paradigm as a way of enabling scholars to “provide an integrated account of 

Tabela 7. Três paradigmas de investigação (extraído de Haseman, 2006, p. 6).



A pesquisa em estúdio pode ser compreendida como a utilização da práxis do artista-
investigador como fonte primária para a produção de dados e conhecimento (Gray & Mallins, 
2004). Nesse sentido, studio research diz respeito a uma estratégia de investigação, embora estes 
termos também sejam empregados em um significado mais amplo: para Borgdorff, por exemplo, 
studio research não parece constituir apenas um método, mas sim o próprio campo ou área do 
conhecimento no qual a investigação é desenvolvida, uma área na qual a prática artística é tão 
importante quanto o assunto, o contexto, método ou resultados da investigação (Borgdorff, 2012). 

No presente trabalho, a prática artística desempenhou um papel central — as questões 
de partida, os métodos e estratégias utilizados, assim como a disseminação dos resultados, estão 
fundamentados em minhas atividades como performer, tornando-a, assim, o “motor de la creación-
investigación” (López-Cano & Opazo, 2014, p. 169). Particularmente no desenvolvimento de 
pesquisas artísticas, o uso de métodos formados e informados pelas atividades e necessidades 
práticas do performer-investigador é essencial (Gray & Malins, 2004) não apenas como fator 
motivacional mas também para a produção de conhecimento novo: 

Characteristic of artistic research is that art practice (the works of art, the artistic actions, 
the creative processes) is not just the motivating factor and the subject matter of research, 
but that this artistic practice – the practice of creating and performing in the atelier or 
studio – is central to the research process itself. Methodologically speaking, the creative 
process forms the pathway (or part of it) through which new insights, understandings, and 
products come into being. (Borgdorff, 2012, p. 164) 
Ainda que o termo studio research tenha relação com o facto de o estúdio ser o espaço 

usual para a prática artística, é importante ressaltar que a prática pode ocorrer em espaços 
variados: no caso da música, envolve diferentes locais (estúdio de ensaio, salas de concerto, 
estúdios de gravação, entre outros) mas também diferentes contextos, sejam privados (por 
exemplo, sessões de estudo ou gravações) ou exposição pública (concertos, masterclasses, entre 
outros).  

Crispin (2015) identifica três diferentes tipos de funções para a atividade prática em uma 
investigação artística: como informação (artistic practice as input), processo (artistic practice as 
process) ou produção (artistic practice as output). No primeiro caso, a prática pode ser atual ou 
anterior à investigação e, para a autora, ela é essencialmente um repositório de experiências 
sobre o qual a pesquisa será desenvolvida (Crispin, 2015); no segundo caso a prática geralmente 
será atual, podendo ser privada e confinada ao estúdio ou sala de ensaio, ao invés de ser parte de 
uma prática profissional contínua que envolve a exposição pública; por fim, na prática artística 
como resultado espera-se um alto nível de prática e atuação profissional no domínio público. Para 
Crispin, a qualidade deste tipo de prática artística não é o único critério de validade mas 
desempenha claramente um papel importante na investigação para evidenciar os argumentos 
defendidos na reflexão escrita.  

Em meu caso, a prática artística desempenhou as três funções descritas por Crispin, 
nomeadamente, informação, processo e produção. Antes mesmo de ingressar no Programa 
Doutoral em Música da Universidade de Aveiro, as inquietações decorrentes de minha prática, 
atividades profissionais como performer, bem como questões não respondidas em investigações 
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prévias (Bittencourt, 2012, 2015) motivaram a criação de um projeto de investigação que foi 
submetido à CAPES (Brasil) e que obteve aprovação e financiamento com duração de 4 anos. 
Tais inquietações serviram como estímulo para reflexionar minha práxis, no âmbito do repertório 
contemporâneo para percussão escrito para instrumentos incomuns, levantando questões iniciais 
como: Que tipo de técnicas instrumentais são usadas nesse repertório e como são 
desenvolvidas? Como se dá a produção sonora em objetos que não são originalmente concebidos 
para esta finalidade? Qual o conceito de instrumento de percussão na atualidade e como estes 
instrumentos se relacionam a ele? Quais são os limitações e possibilidades destes instrumentos 
na performance? Que tipo de conhecimento está envolvido no processo de aprendizagem e 
performance de obras deste tipo de repertório? 

Já durante a realização do curso de doutoramento, a prática artística serviu como um 
meio para aprimorar a elaboração das questões de investigação e também para testar hipóteses 
de trabalho artisticamente e cientificamente, através de sessões de estudo, experimentação, auto-
observação direta e indireta com as obras e instrumentos dos estudos de caso, entre outros. A 
atividade artística, portanto, forneceu o contexto ou ambiente necessário para que indagações 
pertinentes à performance surgissem e, ao mesmo tempo, fomentou a reflexão para gerar 
conhecimento e fundamentar respostas a estas mesmas questões. Por fim, a prática foi utilizada 
como meio para validar a experiência e os saberes adquiridos no processo de investigação e 
defendidos na argumentação escrita, através de performances públicas, gravações, workshops, 
recitais-conferência, sessões de discussão, residências artísticas, estreias de obras, entre outros 
(Anexo 1). 

3.2.3. O estúdio como laboratório
Para as artes criativas como a música, o estúdio é um espaço “natural” de 

experimentações, criações e desenvolvimento e a sua existência é, para o artista, tão necessária 
quanto o laboratório é para o cientista (Edmonds et al, 2005; McNiff, 1998). Para Gramelsberger 
(2013), estúdios e laboratórios estão ambos munidos com seus respectivos aparatos técnico-
instrumental, e são locais onde novos eventos ou realidades são estabelecidas e o campo dos 
fenómenos pode ser manipulado e alterado pelos seus agentes, respectivamente, artista e 
cientista. No caso desta investigação, em que um dos aspectos a ser pesquisado demanda a 
extensa exploração sonora de instrumentos e fontes sonoras incomuns, o estúdio postulou a 
conjugação entre a prática de diferentes obras musicais, instrumentos, materiais e objetos 
(diferentes tipos de madeira, metais, plásticos, vidros, pedras, molas, canos, ripas, partes de 
utensílios domésticos e automotivos, garrafas, esferovite, arames, entre muitos outros), que foram 
sendo adquiridos e armazenados ao longo dos anos de realização da pesquisa. Além de meu 
estúdio pessoal (Figuras 2 e 3), foram utilizados outros estúdios como, por exemplo, o espaço 
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colectivo da Sonoscopia Associação  (Figuras 4 e 5). Integro alguns dos projetos desenvolvidos 32

pela Sonoscopia, como a N.O.F.P - Nova Orquestra Futurista do Porto  e o Srosh Ensemble , e 33 34

suas atividades serviram como estudos de caso auxiliares para a investigação. A Nova Orquestra 
Futurista do Porto surgiu em 2013, em função das celebrações do centenário da publicação do 
manifesto The Art of Noises (1913) e da primeira apresentação pública dos intonarumori – as 
máquinas de produzir ruídos desenvolvidas por Luigi Russolo. Desde então a N.O.F.P tem 
realizado regularmente concertos, residências artísticas, gravações e outras atividades 
relacionadas com a performance de instrumentações incomuns. 

 

 Associação/plataforma de criação, produção e promoção de projectos artísticos e educativos, centrados 32

essencialmente na área da música e da exploração/investigação sonora, e do seu cruzamento interdisciplinar com a 
literatura, a dança, o teatro e as artes visuais. O seu âmbito de actuação abrange o apoio à concepção e produção de 
espectáculos e o desenvolvimento de actividades de carácter pedagógico e de investigação. Acedido em http://
sonoscopia.pt/sonoscopia e consultado em 27/04/2016.

 http://www.sonoscopia.pt/srosh-ensemble/nofp33

 http://www.sonoscopia.pt/srosh-ensemble34
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Figura 2. Estúdio pessoal/Palete de madeira 
usada em Import/Export e materiais para 
preparação das teclas de um vibrafone.

Figura 3. Estúdio pessoal/diferentes tipos de 
baquetas e implementos.

Figura 4. Um dos estúdios da Sonoscopia 
Associação.

Figura 5. Oficina da Sonoscopia Associação.

http://sonoscopia.pt/sonoscopia
http://www.sonoscopia.pt/srosh-ensemble
http://www.sonoscopia.pt/srosh-ensemble/nofp


 
Borgdorff observa que, mais do que de um espaço físico para o aperfeiçoamento da 

prática, o estúdio de um artista é também um espaço de investigação (Borgdorff, 2006). Para 
Rheinberger “an artist’s studio is not only an aesthetic space, it is usually also an epistemic work-
space with a lot of as well as material investment, an investment that tends to disappear in the 
product” (2013, p. 216). Rheinberger acrescenta também que o estúdio é um aspecto integral do 
trabalho do artista, sem o qual ele ou ela provavelmente não seria motivado para realizar esse 
trabalho (Rheinberger, 2013).  

Tal analogia entre estúdio e laboratório, bem como entre ciência e arte, suscita também a 
ideia de “experimento” ou “experimentações”, termos frequentemente encontrados nos discursos 
sobre arte contemporânea e especialmente no debate sobre artistic research (Young, 2001; 
Balkema e Slager, 2004; Schippers, 2007; Borgdorff, 2006, 2012; Gramelsberger, 2013; Bippus, 
2013; Stallchuss, 2013; Peters, 2013). Nesse sentido, torna-se interessante discutir brevemente o 
conceito de “sistemas experimentais”  de Hans-Jörg Rheinberger:  35

The notion is firmly entrenched in the everyday practice and vernacular of twentieth-
century life scientists, especially biochemists and molecular biologists. Scientists use the 
term to characterize the scope, as well as the limits and constraints of their research 
activities. Ask a laboratory scientist what he is doing, and he will speak to you about his 
‘system’. Experimental systems constitute integral, logically manageable units of scientific 
research. It is through them that particular scientific objects — epistemic things in my 
terminology — gain prominence in a wider field of epistemic cultures and practices”. 
(Rheinberger, 1997, p. 246) 
De acordo com Rheinberger, sistemas experimentais não são apenas dispositivos para 

gerar respostas, mas sim veículos para materializar perguntas e co-gerar fenómenos, de maneira 
que práticas e conceitos surgem inextricavelmente unidos (Rheinberger, 1997, in Peters, 2013, p. 
98). Rheinberger argumenta que a estrutura de um sistema experimental é também acompanhada 

 As quatro principais características dos sistemas experimentais estão descritas detalhadamente em seu ensaio 35

“Experimental Systems: Entry Encyclopedia for the History of Life” (2004) disponível online em http://vlp.mpiwg-
berlin.mpg.de/essays/data/enc19. Estas características são também discutidas resumidamente em Assis (2013).
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Figura 6. Réplica de um intonarumori 
construído pela N.O.F.P.

Figura 7. Alguns dos instrumentos usados 
pela N.O.F.P.



de um “espírito experimental” em que a interação do experimentador com o seu material é fulcral: 
“se não se está imerso, ou até soterrado pelo material, não há experimentação 
criativa” (Rheinberger in Schwab, 2013, p. 198). É importante observar que, apesar da teoria de 
sistemas experimentais ter sido desenvolvida no contexto da biologia molecular, a aparente 
incongruência que poderá surgir de sua transposição à música esconde mais particularidades com 
as artes do que inicialmente aparenta. Ao desenvolvê-la, Rheinberger não só foi inspirado como 
citou repetidamente a obra The Shape of Time: Remarks on the History of Things de George 
Kubler, um historiador de arte que Rheinberger considera um “structural thinker” tão importante 
quanto os filósofos pós-estruturalistas Michel Foucault e Jacques Derrida (Stallschus, 2013, p. 16). 
Isto posto, percebe-se que o laboratório de um cientista e o estúdio de um artista partilham 
princípios semelhantes e a transposição dos fundamentos dos sistemas experimentais à pesquisa 
no estúdio não é, de todo, forçada. Tal como afirma Stallschus: “Kubler has yet to receive attention 
in the debates on the artistic research, even though Rheinberger’s analysis of his theory indicates 
that it could be more relevant to artistic research than this lack of interest would 
suggest” (Stallschus, 2013, p. 16).  

3.2.4. Procedimentos de pesquisa artística
São escassos os estudos que descrevam as ações envolvidas na pesquisa em estúdio 

enquanto método de investigação, talvez devido à pluralidade de procedimentos e estratégias que 
são realizados pelos artistas, bem como à variedade de equipamentos e instrumentos que 
compõem estes espaços, tornando difícil definir este método e traçar padrões gerais de sua 
aplicabilidade. Apesar de tal dificuldade metodológica, Schippers descreve resumidamente 
algumas das ações que são realizadas na pesquisa em estúdio pelo performer-investigador da 
área da música: 

This is the lab or experimental phase of the research. Here, thousands of deeply 
considered and split-second decisions are made using music notation or memory; ideas 
from publications about music (structure, history); consulted or remembered recordings in 
private collection and libraries and performances; learned, acquired and developed 
values; experience and assessment of audience reactions; and probably most importantly 
an aural library, which, for a mature musician, would typically consist of 20,000 to 50,000 
hours of listening, learning and playing. The research output often takes the form of a 
performance and/or recording.  (Schippers, 2007, p. 3) 
Nas ações descritas por Schippers é possível perceber duas coisas: a recorrente 

analogia entre estúdio e laboratório e também que a pesquisa em estúdio envolve uma amálgama 
de ações, algumas pragmáticas e outras reflexivas. É também verdade que ações reflexivas 
podem também ser realizadas em outros espaços que não unicamente o estúdio. A partir deste 
argumento poderíamos levantar outra questão: o que, de facto, o estúdio pode oferecer que um 
simples acto de reflexão não pode? Esta é exatamente uma das questões feitas por Susan Kozel, 
que, utilizando palavras de Pierre Bourdieu para responder, afirma: “the constraints and urgencies 
of practice are provided by the studio” (Bordieu, 1992, in Kozel, 2010, p. 205). Isso parece sugerir 
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que o estúdio não só fornece as adversidades e desafios necessários para que questões 
relevantes à prática surjam em “1.ª pessoa”, provendo o contexto e significado necessários para 
reflexionar a práxis na busca de respostas ou soluções.  

Sob esta óptica é importante proporcionar condições para que criação e investigação 
possam coexistir no mesmo ambiente, tornando o estúdio tanto um espaço de criação como 
também de reflexão, uma espécie de visão laboratorial da arte (Gramelsberger, 2013). López-
Cano e Opazo (2014) argumentam que a pesquisa em estúdio deve integrar a atividade prática 
em um ciclo de interação e retro-alimentação com outras ações reflexivas como a observação, 
conceitualização e planeamento de outras ações criativas. Este modelo está ilustrado na Figura 8 
e foi utilizado como referência para a aplicação do método nesta investigação. 

 

Este ciclo tem muito em comum com a “dupla articulação” defendida por Barbara Bolt 
sobre a prática artística no estúdio, “whereby theory emerges from a reflexive practice at the same 
time that practice is informed by theory” (Bolt, 2010, p. 29). Cabe aqui ressaltar que este tipo de 
conexão prático-teórica foi um dos pilares do processo de criação e investigação neste trabalho (a 
criação de minha obra Memórias Líquidas, para waterphone solo e live loops, é um dos exemplos 
nesse sentido, em que as ações de performance, composição e investigação estão incorporadas 
no mesmo indivíduo e foram equitativamente inter-informadas umas pelas outras).  

Nesta investigação a aplicação da pesquisa em estúdio envolveu uma série de ações de 
cunho prático/reflexivo que procurei classificar em oito grupos principais (prática artística, criação 
de instrumentos, meta-praxis, observação, documentação, reflexão, conceitualização e 
planeamento de novas ações), cada qual envolvendo procedimentos específicos. Com o intuito de 
explicar tais procedimentos, foi criada uma tabela que descreve o tipo de ação e sua função na 
investigação. Ressalto que as classificações aqui apresentadas não devem ser compreendidas 
como categorias intransponíveis e de ocorrência isolada: seus procedimentos e funções 
permearam-se de modo que frequentemente uma ação informou e foi informada pela outra. 
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Figura 8. Ciclo de interação e retroalimentação entre prática artística e reflexão (extraído de 
López-Cano & Opazo, 2014, p. 169) 

169 
 

 

 
Figura 7. Bucle de interacción y retroalimentación entre práctica creativa y 
reflexión 

 

8.5.1. Práctica artística  

El punto de partida y arribo siempre es la práctica artística. Es el eje 

motor de la creación-investigación.  

 

8.5.2. Observar la práctica  

Realizamos observación de la práctica por medio de técnicas 

autoetnográficas como autobservación indirecta, autobservación 

directa y autobservación interactiva.80 

 

8.5.3. Registrar la práctica. 

El registro se realiza por medio de estrategias autoetnográficas como 

el registro por intervalo cronológico o de inventario, el registro de 

acción y el registro de ocurrencia.81 Recordemos que, como vimos en 

los métodos cualitativos, para el registro es indispensable el 

cuaderno de campo que incluye las notas, el diario, los registros y las 

reflexiones recogidas en el campo de nuestra práctica artística.82 

 

                                                      
80 Véase la sección 8.4.2.2. 
81 Véase la sección 8.4.2.3. 
82 Véase la sección 7.3.1. 
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A prática artística envolveu o contacto direto com as obras musicais, através de ações 
específicas como a leitura das partituras, o treino, repetição e memorização dos seus conteúdos, 
e também simulações de uma performance real (com auxílio de gravadores ou vídeo transmissão 
online). A prática artística também incidiu sobre ações secundárias, igualmente importantes, como 
sessões experimentais para adaptar ou criar técnicas de performance para os instrumentos dos 
estudos de caso; a investigação da instrumentalidade de um determinado material ou objeto 
(experimentação dos pontos de contacto entre instrumento e baqueta/mão/implemento a fim de 
verificar as diferentes formas de fazê-lo soar, observando as diferentes qualidades sonoras 
produzidas) verificação das possibilidades e limitações dos instrumentos, por exemplo, os sons 
requeridos pelo compositor e sons possíveis de serem produzidos, entre outras ações.  

Uma vez que a performance dos estudos de caso envolveu outros tipos de práticas, 
escolhi chamar meta-praxis as ações pragmáticas que vão além daquelas expectáveis na 
performance de obras escritas para instrumentos de percussão tradicionais. A escolha deste termo 
tem a ver com o conceito “praxis/meta-praxis”, central no trabalho do compositor grego Jani 
Christou (1926-1970). Sobre este conceito, Christou explica que 

any living art keeps generating an overall logic fed by a collectivity of characteristic 
actions. Whenever an action is performed to conform with the overall logic of the art, that 
action is a praxis. But whenever an action is performed so as to go beyond the overall 
logic of the art, that action is a meta-praxis. (Lucciano, 2000, p. 98)
Estas práticas extra-musicais incluíram o estudo e domínio de conhecimentos 

relacionados sobretudo com o uso de dispositivos eletrónicos, softwares para processamento de 
áudio e edição de vídeo, utilização de microfones e resolução de problemas de ordem tecnológica. 
Entre 2015 e 2017, várias horas da pesquisa em estúdio foram dedicadas a:  

a) Estudar o funcionamento do pedal Loop Station Boss® RC-300: além da manipulação 
direta do dispositivo para testar e compreender suas funcionalidades de forma pragmática, foi 
também necessário reservar horas extra para estudar o seu manual de instruções, assistir a 
vídeos e tutoriais, bem como participar de discussões em forums online dedicados ao tema 
com o intuito de investigar, analisar e comparar soluções adoptadas por outros músicos para 
problemas enfrentados na aprendizagem.  

b) Treinar a execução do pedal no contexto dos estudos de caso: se por um lado a 
performance com o looper exige o estudo de suas capacidades — sua teoria, por assim dizer 
— por outro lado é necessário estudar sua execução, e treinar seus movimentos e coreografia 
durante a leitura da partitura e ao mesmo tempo em que outros instrumentos são executados.   

c) Descobrir a melhor forma de amplificar os objetos/instrumentos, de acordo com a 
orientação estética pretendida, o que envolveu diversas horas de sessões experimentais 
dedicadas à pesquisa dos diferentes pontos de vibração dos materiais/objetos e testes com 
microfones. Como dois dos três estudos de caso envolvem live looping, um processo no qual o 
uso de microfones e amplificação é essencial, foi necessário dedicar tempo ao estudo de 
artigos sobre os diferentes tipos de microfones, suas funcionalidades, aplicações e forma de 
posicioná-los em contexto de performance ao vivo e gravação em estúdio, e também sessões 
de gravação de excertos para posterior apreciação e análise.  
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d) as atividades mencionadas acima também envolveram a aquisição de competências 
gerais (ou mesmo avançadas) de manipulação de softwares de edição de áudio e vídeo, não 
somente para a performance dos estudos de caso, mas também para o processo de 
documentação e registo. Assim, um tempo considerável também foi reservado para aprender o 
funcionamento das interfaces, através de sua manipulação direta e também do estudo de 
conteúdo textual e audiovisual relacionado aos assuntos.  

A criação de instrumentos envolveu toda e qualquer atividade relacionada com a 
transformação de um objeto ou material vulgar em um instrumento musical. Estas atividades 
abrangeram várias etapas, indo desde a seleção do objeto, passando pelo processo de o preparar 
ou configurar para executá-lo, até o seu aperfeiçoamento. Por exemplo, no estudo de caso Import/
Export: Percussion Suite for Global Junk, de Gabriel Prokofiev, foi primeiro necessário selecionar e 
testar os objetos (instrumentos) solicitados para a performance da peça — um bidão metálico, 
uma palete de madeira, garrafas de refrigerante Fanta® e sacos plásticos. Foi também preciso 
criar formas de tornar alguns desses objetos executáveis ergonomicamente, o que implicou a 
resolução de diversos problemas de ordem prática, que serão discutidos no capítulo dedicado ao 
respectivo estudo de caso.   

Atividades de auto-observação direta, a partir de uma abordagem fenomenológica 
(Kozel, 2007), e indireta, com o auxílio de gravações de vídeo, contribuíram perceber a 
interacção entre os instrumentos investigados e todo um repertório intangível de gestos e ações, 
que, de acordo com Cance (et al, 2009), são, ao menos, tão importantes quanto os atributos 
físicos do instrumento. Foram também utilizados cadernos de anotações (tradicional e digital) 
para exteriorizar e comunicar conceitos, interpretações, avaliações e desenvolvimento de ideias 
ao longo do tempo (como, por exemplo, a montagem e organização dos conjuntos instrumentais 
de uma determinada peça ou a criação de um novo instrumento), incluindo recursos visuais e 
notas escritas, bem como outras referências contextuais. Em sessões de reflexão e 
introspecção foi dedicado tempo para escrever textos, palavras-chave e depoimentos sobre as 
atividades desempenhadas e assuntos da investigação. Nessas sessões utilizei também software 
de gravação de áudio (Dictafone) do telemóvel para registar em áudio reflexões ou indagações 
que pudessem eventualmente surgir. Em algumas dessas sessões surgiram também ideias de 
interpretações das obras, assim como soluções para execução de trechos musicais específicos ou 
de problemas técnicos ou tecnológicos dos estudos de caso.  

Ações de documentação envolveram a gravação e edição de áudio e vídeo de 
performances realizadas no curso da pesquisa, de sessões de estudo, improvisação ou 
experimentação com os instrumentos e obras investigados, visitas aos locais de obtenção dos 
instrumentos, seus processos de preparação, entre outros. Também foi utilizado registo fotográfico 
da preparação e aperfeiçoamento de alguns instrumentos, e também das diferentes montagens 
(setups) para verificar sua eficiência e evolução ao longo de um período de tempo. De forma a 
organizar e tornar mais apresentável o processo documental, foi necessário dedicar uma parcela 
de tempo para aprender a utilização de interfaces de gravação e edição de áudio e vídeo.  

O estúdio serviu também como um espaço para planeamento de ações da investigação, 
como a pesquisa, seleção e os contactos prévios com os performers a serem entrevistados, 
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seleção de obras para compor os estudos de caso, realização de buscas online, telefonemas, 
emails, acerca dos locais para visitar e obter os materiais/objetos necessários para as 
instrumentações investigadas, planeamento dos programas dos concertos a serem realizados, 
etc. 

 É importante ressaltar que, ao contrário de instrumentos musicais tradicionais, que 
podem ser facilmente encontrados em lojas especializadas do género, a procura por alguns dos 
objetos solicitados revelou-se uma tarefa mais complicada do que esperado inicialmente. No caso 
do estudo de caso Import/Export, por exemplo, a palete de madeira usada na obra é de um 
modelo específico (com 9 lâminas, normalmente usada para armazenar produtos químicos, 
modelo CP9), que não se encontra disponível em qualquer estabelecimento. As garrafas de 
Fanta®, por exemplo, encontram-se fora de fabricação há alguns anos e para obtê-las foi 
necessário um planeamento prévio através de uma busca e listagem de distribuidoras de garrafas 
e colecionadores que poderiam eventualmente ter tais modelos de garrafa. Estes procedimentos 
serão discutidos mais detalhadamente no capítulo dedicado aos estudos de caso. 

Todas estas ações envolvidas na pesquisa em estúdio desempenharam funções 
específicas na investigação, funções de cunho experimental, veicular, informativo e reflexivo 
(López-Cano & Opazo, 2014). Para López-Cano e Opazo, a prática artística   

Es informativa cuando provee de información a la investigación. Es reflexiva cuando se 
convierte en un lugar para pensar, encontrar similitudes y contradicciones, generar ideas 
o producir conceptualizaciones y soluciones. Es experimental cuando se convierte en 
espacio para comprobar, testear y evaluar diferentes soluciones o ideas o se convierte en 
el laboratorio de exploración artística y/o intelectual. Es vehicular cuando se convierte en 
recurso de comunicación de los resultados de la investigación. (López-Cano & Opazo, 
2014, p. 126) 
A Tabela 8 foi criada com o propósito de ilustrar ao leitor as diferentes ações empregadas 

na pesquisa em estúdio e as funções que estas ações desempenharam na investigação: 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Tipo de atividade Ações específicas Descrição Função na 
investigação

Prática artística 

Sessões de estudo Prática artística privada; leitura das obras; treino, aperfeiçoamento e 
memorização

Informativa e 
Reflexiva

Experimentação 
Exploração dos instrumentos para aquisição de recursos técnicos e 

performativos; criação de técnicas de performance, experimentação com 
diferentes

Experimental e 
Informativa 

Performance Recitais públicos; sessões de gravação. Informativa e 
Veicular 

Improvisação Sessões de improvisação; desenvolvimento de um repertório pessoal nas 
diferentes instrumentações investigadas 

Experimental e 
Informativa

Meta-praxis 

Estudo do looper/
processamento 

sonoro

Conhecer o pedal Loop Station Boss® RC-300: estudar o manual de 
instruções, assistir a videos e tutoriais, participar de discussões em forums 

online

Informativa e 
Reflexiva 

Performance do 
looper

Prática da execução do pedal, seus movimentos e coreografia em conjunto 
com a leitura da partitura e execução dos instrumentos

Informativa e 
Reflexiva 

Amplificação

sessões experimentais com microfones; estudo de artigos sobre seus 
diferentes tipos, funcionalidades, aplicações e forma de posicioná-los em 

performance ao vivo e estúdio; sessões de gravação de excertos para 
posterior apreciação e análise. 

Experimental e 
Informativa 

Criação de 
instrumentos

Experimentação Experimentos com diferentes tipos de materiais/objetos 
Experimental, 
Informativa e 

Reflexiva 
Brainstorm/Design Processo criativo de criação, adaptação ou aperfeiçoamento dos instrumentos 

solicitados

Construção Atividade prática de construção ou alteração dos instrumentos

Observação

Auto observação 
direta e indireta Fenomenologia (Kozel, 2007); auto observação através de gravações de vídeo  

Reflexiva e 
Informativa

Áudio reflexão Registo em áudio de pensamentos e indagações durante a prática 

Caderno de esboços 
exteriorização e comunicação de conceitos, interpretações, avaliações através 

de desenhos e esboços; desenvolvimento de ideias ao longo do tempo, 
através de referências visuais e notas escritas e outras referências contextuais. 

Documentação

Gravações em áudio 
e vídeo

Captação de áudio e vídeo das sessões de estudo, improvisação, 
performances das obras e experimentação com os instrumentos investigados; 
utilização de softwares de gravação e edição de áudio e vídeo para investigar 

determinados aspectos mais detalhadamente Informativa e 
Veicular 

Fotografia Registo de imagens dos locais visitados, instrumentos obtidos, suas 
adaptações e montagens (setup) de uma obra em particular

Reflexão

Introspecção
Reflexão sobre os assuntos pertinentes à investigação (obras, instrumentos, 
processos, objetivos, etc.). Diferentemente da auto-observação, esta ação é 

realizada em momentos posteriores, e não durante, à atividade prática.
Reflexiva e 
InformativaTextos e relatos auto-

etnográficos
Escrita de textos, palavras-chave, depoimentos, sobre as atividades 

desempenhadas e assuntos da investigação

Análise Avaliação crítica e reflexiva dos assuntos de investigação

Conceitualização Escrita académica 
Catalogar os fenómenos; descrevê-los; abordagem transdisciplinar através do 

cruzamento com outros conceitos; escrita da tese, artigos para publicação, 
resumos para conferências e comunicações orais

Reflexiva e 
Veicular 

Planeamento de 
novas ações Lista de tarefas

pesquisa, seleção e contactos com os performers a serem entrevistados, 
pesquisa e seleção de obras para compor os estudos de caso, realização de 
buscas online, telefonemas, emails, etc., acerca dos locais para visitar e obter 

os materiais/objetos necessários para as instrumentações investigadas, 
planeamento dos programas dos concertos a serem realizados

Informativa 

Tabela 8. Ações envolvidas na pesquisa em estúdio.



Um aspecto a ser observado é que muitas das ações envolvidas na pesquisa em estúdio 
desempenharam mais de uma função: por exemplo, é quase impossível afirmar que uma atividade  
prática — como uma sessão de estudo de uma nova peça ou a realização de fotografias para um 
processo documental — seja desprovida de uma componente reflexiva, tendo sua função reduzida 
a apenas informar ou veicular os assuntos de investigação. Nesta perspectiva, Frisk e Östersjö 
chamam a atenção para a dificuldade em imaginar qualquer prática artística que não resida na 
interação entre ação e reflexão (2013), uma interação que é assunto central na obra de James J. 
Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception (1979), e que relaciona percepção e ação 
de forma indissociável.  

Esta qualidade inter-relacional e plural das atividades da pesquisa em estúdio também 
tem a ver com o facto de que muitas ações ocorreram de forma não-sistemática, permeando-se 
em diferentes estágios e contextos da pesquisa, e não obedeceram a uma ordem cronológica 
rígida. Tais características remetem à abordagem multi-métodos da investigação artística que 
Denzin e Lincoln chamam “bricolagem” (Denzin & Lincoln, 1994), já mencionada anteriormente. 
Vale relembrar que, por ser destinada às investigações no contexto do “mundo real” da prática, a 
bricolagem emprega uma abordagem metodológica “complex and sometimes ‘messy’, open to 
change, interaction and development” (Gray e Malins, 2004, p. 74). De forma similar, Paul 
Feyerabend defende que um anarquismo metodológico 

é mais humanitário e mais suscetível de estimular o progresso do que suas alternativas 
representadas por ordem e lei. Isso é demonstrado seja pelo exame de episódios 
históricos, seja pela análise da relação entre ideia e ação. O único princípio que não inibe 
o progresso é: tudo vale. (Feyerabend, 1977, p. 9) 
Helga Nowotny (2011) argumenta que uma investigação é inerentemente cercada por 

incertezas, uma vez que os resultados ou produção são, por definição, desconhecidos. Para 
Nowotny, investigar é ser dirigido pela curiosidade na produção de novos conhecimentos, num 
processo orientado para o domínio das possibilidades a serem exploradas, manipuladas, 
controladas, moldadas e transformadas. A autora vai além, e explica que, entre a rigidez do 
controlo e aquilo que ainda se está por descobrir, há uma “zona de incertezas” que é fundamental 
para criatividade, não apenas no domínio da pesquisa artística, mas também científica: 

Between society’s preference for the new and its attempts to gain or regain control over 
what is uncontrollable, since it is not known where curiosity and the ‘play of possibilities’ 
will lead or what consequences will result from it, a vast zone of uncertainty is emerging 
as the true breeding ground of creativity, be it scientific or artistic. (Nowotny, 2011, p. xviii.) 
No que diz respeito à coexistência entre arte e ciência em investigações artísticas, Frisk e 

Östersjö (2013) defendem que é essencial que esta zona de incertezas, apontada por Nowotny, 
seja preservada e que sejam identificadas quaisquer tentativas de diminuir ou restringir esse 
espaço, não apenas aquelas impostas pela academia. Os autores também sugerem que a 
pesquisa artística se situa em um espaço multifacetado e multidimensional, definido 
principalmente por quatro campos de gravitação: o subjetivo, o académico, o experimental e o 
mundo da arte e que estes, englobados pela esfera sociopolítica, juntos formam o contexto da 
pesquisa artística (Frisk & Östersjö, 2013). 
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3.3. ESTUDOS DE CASO 

3.3.1. Estudo de caso n.º1: Import- Export: Percussion 
Suite for Global Junk (2008), de Gabriel Prokofiev

Import/Export: Percussion Suite for Global Junk (2008) é uma obra para percussão solo, 
loops e processamento sonoro ao vivo composta por Gabriel Prokofiev (n. 1975). Como descrito 
anteriormente, sua instrumentação utiliza um quarteto de objetos vulgares: um bidão metálico, 
garrafas de vidro, sacos plásticos e uma palete de madeira. Com cerca de 30 minutos de duração 
divididos em sete movimentos, a obra foi encomendada pelo percussionista inglês Joby Burgess e 
seu grupo multimédia Powerplant, com financiamento da Universidade de Bath/ICIA, e estreada 
em Novembro de 2008 em Inglaterra. Uma breve sinopse da obra assim a descreve: 

The seven voyages of Import/Export explore a quartet of truly global Junk objects. An Oil-
drum, Wooden Pallet, Plastic Bag and Soda Bottle all travel the world — transporting, 
polluting and keeping our modern economy moving — the innocent yet destructive 
messengers of an ever hungry free-market. Using electronics to enhance the natural 
sounds of the metal, wooden, plastic and glass objects, the resulting music has a diverse 
range of textures, timbres composed with the traditional sense of structure, melody and 
harmony. (Prokofiev, 2008, s/p, notas de programa) 
O trabalho de elaboração da performance de Import/Export incluiu, além do estudo da 

partitura, algumas ações prévias, como a obtenção dos instrumentos, preparações, estudo do 
funcionamento do pedal looper e compreensão do processamento sonoro. A discussão que se 
segue irá abordar primeiramente estas ações, e em seguida cada um dos movimentos da obra.  

a) Obtenção dos objetos

 Antes do estudo técnico/interpretativo da obra foi obviamente necessário conseguir os 
instrumentos e, em alguns casos, prepará-los ou modificá-los de acordo com as exigências da 
partitura. Inicialmente fiz uma pesquisa informal com colegas músicos para saber possíveis locais 
para obtê-los, paralelamente a uma pesquisa intensa na internet e contacto com fornecedores e 
empresas. Conforme mencionei anteriormente, o conjunto de instrumentos requerido — palete de 
madeira, bidão metálico, sacos plásticos e garrafas de Fanta® — possui características sonoras 
bastante específicas, que são aspectos muito importantes da obra (Prokofiev, 2008, p. 2) e, por 
esta razão, procurei obter os objetos mais semelhantes possíveis àqueles solicitados na partitura. 

Dos instrumentos necessários, os sacos plásticos são os mais fáceis de se obter, uma 
vez que são encontrados em muitos estabelecimentos comerciais como supermercados, lojas, 
etc. O bidão metálico e a palete de madeira também são relativamente fáceis de serem obtidos, e 
podem ser encontrados nos fabricantes e comércio de produtos químicos e empresas da área da 
logística industrial. O bidão possui medidas padronizadas, mas as paletes podem ser encontradas 
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em diversas dimensões e modelos. O modelo mais próximo daquele requerido pelo compositor 
que encontrei foi a palete CP9 (usada para o armazenamento na indústria química, daí a sigla CP 
— Chemical Products), de medidas 1,14 m x 1,14 m, e contendo nove lâminas, quantidade 
equivalente às notas solicitadas na partitura. No entanto as garrafas de Fanta® foram mais difíceis 
de conseguir pois estão descontinuadas, e os modelos fabricados atualmente são diferentes. Após 
buscas online por coleccionadores de antiguidades, e através da ajuda de alguns amigos em 
outros continentes, acabei por obter as duas garrafas necessárias para a performance. 

b) Preparação

A palete de madeira foi o único objeto que necessitou de uma preparação mais 
detalhada. Primeiramente, e por uma questão de salubridade, iniciei o trabalho limpando e 
desinfectando a palete, uma vez que sua utilização comum é para o armazenamento de produtos 
químicos. Após esta etapa procurei remover as lâminas (Figura 9) que estavam fixadas à estrutura 
com pregos, pois isto dificultava a vibração e consequentemente a qualidade do som, bem como a 
produção das notas ou alturas específicas (pitch). Este procedimento é algo mencionado nas 
instruções ao performer da partitura. Procurei também lixar as lâminas de maneira a retirar 
algumas lascas da madeira que pudessem causar ferimentos na mão durante o seu transporte. A 
estrutura em madeira que acompanha as lâminas também passou por este processo pela mesma 
razão. 

 

Após libertar as lâminas da estrutura, utilizei um afinador eletrónico para verificar as 
alturas originais de cada lâmina (Figura 10), e, assim, registá-las e comparar com a afinação 
solicitada na partitura (Figura 11). Ao fazer isto constatei que praticamente nenhuma das notas 
originais da palete coincidia com as notas requeridas na partitura — o que de certa forma já era 
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Figura 9. Remoção das lâminas da estrutura da palete.



por mim esperado, uma vez que a singularidade, em termos de timbre e afinação, faz parte das 
características dos instrumentos encontrados e os tornam únicos nesses aspectos. 

 

Assim, decidi afinar as lâminas, não com o objetivo de alcançar as notas exatas 
solicitadas na partitura mas para, ao menos, manter a relação intervalar da obra . Realizei, de 36

forma artesanal, a afinação de cada lâmina, após uma breve pesquisa online de vídeos  e artigos 37

(Mechanical Music Digest, 2009) sobre o processo de afinação das teclas de marimba ou xilofone. 
A afinação das lâminas nestes instrumentos é um processo complexo, que exige conhecimento 
especializado e equipamentos específicos. Em minhas investigações sobre o assunto descobri 
que, de forma muito geral e básica, os três princípios que regem a afinação são: 1) retirar massa 
do centro da lâmina baixa apenas a afinação da nota fundamental; 2) retirar massa dos pontos 
nodais (pontos de fixação da lâmina à estrutura) baixa apenas a afinação dos harmónicos; 3) 
retirar massa de qualquer uma das extremidades da lâmina sobe a afinação da nota fundamental 
e dos harmónicos simultaneamente. 

Por não ser imprescindível obter uma afinação precisa, e também pelo meu interesse em 
adquirir conhecimentos básicos, de forma pragmática, sobre a afinação de barras vibratórias, optei 
por realizar sozinho a afinação das lâminas com os equipamentos que tinha à disposição em meu 
estúdio. Algumas notas estavam a cerca de 1 semitom acima ou abaixo das notas solicitadas. 
Assim, utilizei uma furadeira elétrica para fazer pequenos orifícios e retirar massa das lâminas e 
re-afiná-las (Figura 12) para obter a sequência de notas próxima das notas especificadas na 
partitura. 

 As notas da palete que constam na partitura de “Memories of a Wooden Workhorse” são: A# - B - C# - D - D# - E - F - 36

F# - G#.
 Consultado em https://www.youtube.com/watch?v=5PesHXkN2M8 e acedido a 10/07/2016.37
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Figura 10. Verificação das alturas das 
lâminas.

Figura 11. Registo das alturas.

https://www.youtube.com/watch?v=5PesHXkN2M8


 
Com as lâminas já afinadas, tratei de cortar e colar porções de espuma macia na palete 

(Figuras 13 e 14). A espuma foi colada entre a madeira da estrutura e as lâminas, próximas ao 
ponto nodal de cada lâmina (próximo onde as lâminas são afixadas com pregos), para evitar o 
contacto direto a permitir que cada barra vibrasse o mais livremente possível. 

 

Além das preparações da palete, foi necessário criar soluções para a execução do bidão 
metálico e das garrafas de Fanta®. No caso das garrafas, por exemplo, o modelo requerido 
(Figura 15) encontra-se descontinuado e é extremamente difícil encontrar garrafas de Fanta® 
originais lacradas — ou seja, com o refrigerante no interior. 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Figura 12. Processo manual de afinação das lâminas.

Figura 13. Corte de espuma para a estrutura 
da palete.

Figura 14. Espuma colada na estrutura.



 
Assim, as únicas garrafas que consegui obter estavam sem as cápsulas (tampas) e 

vazias. É importante ressaltar que as garrafas devem estar cheias para a performance da peça, 
uma vez que o líquido no interior da garrafa é um componente essencial para a produção de 
diferentes alturas e efeitos expressivos como o glissando. A solução que encontrei para resolver 
esta questão foi comprar um capsulador  manual para, assim, poder voltar a encher as garrafas 38

com líquido e recolocar as cápsulas. Também utilizei uma balança digital para medir com precisão 
a quantidade de líquido que seria recolocado com a intenção de preservar as características 
sonoras originais de uma garrafa lacrada.  

Já para a performance do bidão metálico foi preciso criar maneiras de posicionar o 
instrumento de forma adequada para a performance. Isto implicou suspendê-lo horizontalmente 
em uma altura confortável, evitando abafar sua vibração. No entanto, não existem suportes 
específicos para bidões metálicos e também não foi uma tarefa fácil encontrar um suporte que 
fosse compatível com este objeto. Por conseguinte, esta adversidade motivou a criação de um 
suporte alternativo, que criei adaptando um suporte de teclado eletrónico com bridas plásticas e 
tecido de espuma sintética (Figura 16), de forma a que o bidão pudesse ser acomodado em uma 
posição estável, sem movimentações durante a performance e evitando o contacto direto do 
instrumento com o metal do suporte, a fim de evitar ruídos indesejáveis. Dobrei porções de tecido 
de espuma sintética de forma a criar quatro anéis espessos, que foram afixados no suporte com 
as bridas plásticas (Figura 17). Estes anéis evitaram que o bidão se movimentasse para frente ou 
para trás, fazendo-o permanecer no suporte, mas sem exatamente fixá-lo por completo, pois isto 
poderia impedir a ressonância do metal e condicionar a qualidade sonora. Para evitar também o 
contacto direto do bidão com o metal do suporte, o que poderia produzir sons indesejados, 
adicionei pequenas porções de espuma sintética entre os anéis, com a ajuda de fita cola (Figura 
18). Na Figura 19 é possível observar o bidão no suporte adatado. Os restantes objetos usados 
como instrumentos (sacos plásticos) não necessitaram de preparação. 

 Aparelho de pressão que permite colocar as cápsulas manualmente. 38
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Figura 15. Garrafas de Fanta® usadas na performance de Import/Export.



 

c) Pedal Looper

O uso de live looping é um recurso imprescindível para a performance de Import/Export. 
Por conseguinte, saber utilizar dispositivos eletrónicos dessa natureza torna-se uma competência 
essencial a qual o performer deve possuir ou desenvolver. Assim, por mais que o performer possa 
ler a partitura e executar seus conteúdos separadamente durante sessões de estudo, ele deverá 
ser capaz de realizar live looping para apresentar a performance da peça tal como foi concebida.  

Para a composição de Import/Export, Prokofiev baseou-se em um modelo de looper 
específico, o RC-300 Loop Station, fabricado pela companhia Roland/Boss™. Este foi o modelo 
usado pelo percussionista Joby Burgess na estreia da obra e também por mim neste estudo de 
caso. O RC-300 possui 3 canais independentes para gravar, reproduzir e sobrepor (overdub) 
inúmeras camadas de som em cada canal, proporcionando ao percussionista, sozinho, criar e 
manipular ao vivo texturas polifônicas e ritmos complexos que só seriam possíveis com outros 
músicos. O Excerto 6 serve como exemplo para tentar demonstrar como o looper é utilizado na 
performance: neste excerto, uma polifonia a quatro vozes, o performer deve realizar um solo 
(pauta principal) sobre outras três vozes restantes — que são a repetição em loop de conteúdos 
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Figura 16. Tecido de espuma sintética e 
brida plástica.

Figura 17. Anéis de espuma fixados no 
suporte de teclado e espuma com fita cola.

Figura 18. Ponto de contacto do bidão no 
suporte.

Figura 19. Visão panorâmica do bidão no 
suporte adaptado.



musicais gravados previamente (representados pelas linhas contínuas inferiores com números 1, 
2 e 3): 

 

Para um performer com conhecimento superficial deste tipo de tecnologia (como foi o 
meu caso), isto implicou estudar detalhadamente o dispositivo, através de ações que incluíram 
desde ler o manual de instruções do aparelho, até assistir a tutoriais online e participar de fóruns 
de discussão com outros usuários. Além disso, não se tratou apenas de estudar e conhecer o 
looper, mas sim de compreender seu funcionamento e possibilidades dentro do contexto 
específico da obra. Para este estudo de caso, foram dedicadas diversas horas de prática e estudo 
nesse sentido.  

Para dar um exemplo prático, em Import/Export o uso do pedal looper ocorre em certas 
passagens que exigem uma considerável destreza do performer para controlar, com os pés, os 
movimentos necessários para manipular os loops — como no Excerto 7, em que o percussionista 
deve interromper a reprodução de 3 loops simultaneamente (linhas contínuas, inferiores e 
numeradas) e, ao mesmo tempo, iniciar a gravação de um novo loop no canal 1 (retângulo 
superior à pauta): 

 

Este excerto, particularmente, é mais difícil de executar do que indica sua notação. Isto 
porque, para gravar o novo loop no no canal 1, é necessário antes apagar o conteúdo musical já 
gravado neste canal. Esta é uma informação que não está indicada na partitura e só através da 
manipulação e conhecimento do pedal looper é que, posteriormente, o performer poderá buscar 
soluções para a execução do excerto. A estratégia que adoptei foi incluir um pedal extra  ao 39

RC-300, que permite atribuir funções extras e ampliar as possibilidades de controle do dispositivo. 

 Foot switch Boss® FS-5.39
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Excerto 6. Voyage #4: Plastic Invasion, compassos 123 ao 124 (Prokofiev, 2008).
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Excerto 7. Voyage #2: Engine Multiplier, compassos 26 ao 28 (Prokofiev, 2008).



Isto permitiu-me apagar o conteúdo do canal 1 ligeiramente antes do compasso 27, e depois, 
pressionando simultaneamente os botões all start/stop e rec do canal 1, interromper todos os 
canais e simultaneamente iniciar uma nova gravação no canal 1. Em resumo, o que está notado 
na partitura neste excerto serve como um esboço, não como algo irrevogável, e implica 
conhecimentos extra-percussivos e a criação de soluções para a performance. Há diversas 
situações como esta ao longo da obra e, nesse sentido, a partitura de Import/Export poderia ser 
definida através das palavras de Thom, que vê a partitura de uma obra musical da seguinte 
maneira: 

I think of a work for musical performance as a sequence of specifications for action. Such 
a sequence is indeterminate to the extent that there are actions—actions relevant to the 
project of executing that sequence of specifications—that are neither prescribed nor 
proscribed by the specifications in question. (Thom, 2003, p. 128) 
Assim, é preciso que o percussionista invista parte do tempo destinado ao estudo de 

Import/Export para estudar o funcionamento do pedal looper, bem como resolver vários problemas 
de ordem prática na sua utilização e buscar soluções criativas para os pontos conflitantes entre 
notação e performance. Estes pontos serão discutidos caso a caso no contexto de cada um dos 
seus sete movimentos, no decorrer das próximas páginas. 

d) Processamento de áudio ao vivo

Outra característica importante de Import/Export é a utilização de amplificação e 
processamento sonoro ao vivo. De acordo com Prokofiev,  

Electronics are used sparingly in this piece, with the aim of enhancing the natural sounds 
of the metal, glass, plastic and wooden objects. Whilst the lead part generally remains 
“clean”, live looping is used to create multi-layered ostinati which are often processed. 
(Prokofiev, 2008, performance notes) 
Embora não esteja especificado claramente na partitura, subentende-se a necessidade 

de um técnico de áudio para a performance, pois da maneira como a obra está concebida não é 
possível para o percussionista realizar, sozinho, o processamento sonoro especificado. Esta 
necessidade também foi confirmada, através de conversas informais com o compositor. Além das 
partituras do conteúdo solista, há também partituras para o processamento de áudio, com 
indicações sobre a ativação e desligamento dos efeitos, bem como informações técnicas das 
frequências e intensidade dos mesmos, além de documentos para a configuração física dos 
microfones e respectivos canais de áudio. O Excerto 8 foi extraído da partitura do processamento 
de áudio para o 2.º movimento da peça: há uma pauta da percussão que serve como guia e, 
acima dela, estão as indicações para o técnico de som (letras maiúsculas em negrito): 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Como é possível observar neste excerto, o técnico deve guiar-se pela notação musical do 

percussionista para poder executar a sua parte. Esta é mais uma das especificidades de Import/
Export, e que a tornam uma obra peculiar e de realização complexa: não é apenas uma questão 
da necessidade de dispor de um técnico de áudio, mas sim de um técnico específico, que possua 
conhecimento tanto em processamento sonoro quanto em notação musical, para que possa 
acompanhar o desenvolvimento da obra através da partitura e executá-la corretamente — e 
encontrar profissionais que conjuguem conhecimento nestas duas áreas poderá ser uma tarefa 
um tanto difícil. É igualmente importante mencionar que a tecnologia usada no processamento de 
áudio foi concebida exclusivamente através do software Logic Pro®, que também deve ser usado 
no processamento ao vivo. Assim, o técnico também deverá possuir conhecimento sobre a 
manipulação desta interface. Em síntese, são necessários um técnico de áudio, conhecimentos e 
software específicos. 

Deve-se também considerar que, apesar do conhecimento em processamento sonoro ao 
vivo não ser uma exigência direta ao performer de Import/Export, há particularidades deste 
assunto que, inevitavelmente, confluem com a demanda das competências exigidas da obra. Para 
que o processamento de áudio possa ser realizado, é necessário, por exemplo, configurar as 
saídas (outputs) de cada um dos três canais do pedal looper, para enviar os respectivos sinais de 
forma isolada para o técnico, uma vez que cada canal possui efeitos distintos e deve ser 
processado individualmente. Por um lado, é possível que o performer possa contar com alguma 
ajuda do técnico para configurar o pedal, mas, uma vez que o controlo do looper é de sua 
responsabilidade na performance, é provável que esta configuração também o seja. Assim, será 
útil o performer compreender minimamente as especificidades técnicas ligadas à realização de 
processamento sonoro ao vivo, não só para uma comunicação mais eficiente com o técnico de 
som, mas também para a obtenção de melhores resultados na performance. 

Um facto que merece atenção é que a realização de processamento sonoro, combinada 
ao uso do looping, é uma tarefa bastante árdua de ser feita em uma performance ao vivo. Ao 
contrário de um estúdio de som, que é um espaço acusticamente controlado, as condições 
acústicas dos locais usualmente usados para performances ao vivo são imprevisíveis, com a 
presença de variados tipos de reverberações, interferência de ruídos, feedback, entre outras 
adversidades. O percussionista Joby Burgess argumenta sobre isto: 
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Excerto 8. Voyage #2: Engine Multiplier, partitura do processamento sonoro, compassos 14 ao 
21 (Prokofiev, 2008).



The difficult always, with that piece, was putting it into a live show, because it is really hard 
to do that, the live processing. Well, just going to a big open space, put microphones on 
things and loop them, and trying to process them, and send signal back, it is just not easy. 
It is great if you are in a small, dry theater, it works brilliantly, it is very easy to do many 
things. And it is really easy to do it in a recording studio, because there is no acoustic — 
which it’s where Gabriel was doing everything, it is where we rehearsed everything. So as 
soon as we got our very first tour with that piece — I think it was ten days running UK — 
and it was three, four, five venues, and some were pretty hard, the first one was pretty 
hard…so we had to find ways round that quite quickly, plus exploding Fanta® bottles in 
the first sound check, so rolling in touch for new pedals. (Burgess, 2017, entrevista) 
Assim, todas estas características da obra — instrumentação incomum, técnicas de 

performance específicas, virtuosidade, longa extensão/duração (sete movimentos e cerca de 30 
minutos), conhecer o funcionamento e saber executar o pedal looper, necessidade de 
processamento sonoro ao vivo, bem como de um técnico, que conjugue conhecimentos distintos, 
para assumir esta função — fazem de Import/Export uma obra complexa, “a demanding 
work” (Prokofiev, 2016, entrevista). É interessante observar que, desde o ano de sua estreia 
(2008) até a conclusão desta investigação, Import/Export só foi gravada e apresentada 
integralmente ao vivo pelo percussionista Joby Burges — o que pode ser compreendido como um 
indicador da demanda da obra, entre outras razões. Sobre isto, o próprio Burgess comenta que 
Import/Export 

is really difficult, it is time investment…I mean, there’s nothing standard at all, is there? 
There is no ‘ah, I’ll just go to the cupboard at college and get the oil drum out get all those 
objects out, or go get my looper. It is a big investment in time and, to some extent, money. 
(Burgess, 2017, entrevista) 
A seguir, será apresentada uma análise interpretativa da obra Import/Export: Percussion 

Suite for Global Junk através da discussão dos seus sete movimentos. Para Meyer (1973), análise 
é algo que ocorre quando olhamos de forma inteligente para o mundo — sempre que os estímulos 
são agrupados, ordenados e relacionados dentro padrões e processos coerentes, a análise se faz 
presente. Por isso, explica Meyer, a performance de uma obra é, portanto, um ato analítico, 
embora essa análise possa ter sido intuitiva e não sistemática. A análise que virá a seguir foi 
realizada a partir do ponto de vista do performer de Import/Export, e inclui excertos musicais e 
exemplos visuais a fim de proporcionar ao leitor uma melhor compreensão das escolhas que 
regeram a preparação da obra. 

  

I) Voyage #1: On Land

O movimento que abre a peça, On Land, utiliza o bidão metálico como instrumento 
principal e explora o contraste entre suas qualidades melódicas e percussivas. Antes de discutir o 
conteúdo musical de On Land, é relevante esclarecer algumas características sonoras do bidão 
metálico. Dos quatro objetos utilizados na instrumentação de Import/Export, o bidão é, 
provavelmente, o que apresenta a maior gama de sons diferentes, obtidos através de várias 
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formas de o percutir, com diferentes implementos e baquetas, e também em diferentes partes do 
instrumento. Ao todo, Prokofiev solicita a utilização de 10 partes do bidão para serem percutidas: 
“holes”, “skin centre”, “skin edge”, “ridge”, “middle”, “corrogation”, “end”, “edge”, “rim” e “cap”. A 
partitura de Import/Export inclui uma legenda indicativa (Excerto 9), destes diferentes locais a 
percutir no bidão e sua respectiva grafia na pauta, que serve tanto para o 1.º movimento quanto 
para os restantes  que o utilizam como instrumento principal. Nesta legenda, cada compasso 40

representa um local do bidão (com os nomes escritos sobre a pauta), e o formato da cabeça das 
notas, bem como as letras abaixo da pauta, indicam qual das mãos e qual dos lados do bidão 
deve ser utilizado. 

 

Assim, as notas com o formato de cabeça triangular e assinaladas com a letra “L” (inicial 
de “left”) indicam que o percussionista deve tocar com a mão esquerda, na parte correspondente 
do lado esquerdo do bidão; de forma semelhante, as notas com o formato de cabeça padrão 
(arredondadas) e assinaladas com a letra “R” (“right”) indicam que a mão direita deve ser usada 
para percutir a parte correspondente do lado direito do bidão. Por exemplo, no 2.º compasso da 
legenda (“Skin Centre”), a primeira nota, com a cabeça triangular, indica que a mão esquerda 
deve ser usada para percutir o centro da “pele” do lado esquerdo.  

Para a performance de On Land, o bidão pode ser disposto tal como um bombo sinfónico, 
uma vez que ambos possuem uma forma parecida, com um corpo cilíndrico e de extremidades 
fechadas. Mesmo o compositor se refere às partes laterais do bidão como “skins”(peles), tal como 
as membranas do bombo sinfónico. Assim, quando posicionado horizontalmente sobre um 
suporte, as diferentes regiões do bidão podem ser facilmente acedidas pelo performer. 

On Land inicia com uma espécie de melodia de sons metálicos, em que diferentes alturas 
sonoras e regiões do bidão são explorados (Excerto 10). Uma característica proeminente do bidão 
é a sua capacidade de produzir sons de longa duração. Isto confere ao instrumento um 
interessante potencial melódico para produzir notas sustentadas, com muita ressonância, algo que 
Prokofiev explora já no tema introdutório dos compassos iniciais (melodic tone): 

 Voyage #2: Engine Multiplier e Voyage #6: Tropica.40
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Excerto 9. Legenda das regiões a percutir no bidão.
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Apesar do compositor solicitar baquetas de látex para a performance deste excerto, optei 

por utilizar outro tipo de baquetas e também por usar dois tipos diferentes simultaneamente. Para 
as notas iniciais (1.º compasso), usei uma baqueta de lã, macia, de marimba, que realçou o 
caráter grave e misterioso das aberturas (“holes”) do bidão; para as notas do 2.º compasso, utilizei 
baquetas de linha, duras, de vibrafone, que ajudaram a evidenciar a sonoridade brilhante das 
diferentes partes laterais do bidão (Vídeo 1 ): 41

 

Após o tema melódico introdutório inicia-se uma secção mais rítmica, em que outras 
sonoridades do bidão são apresentadas ao ouvinte (Excerto 11 e Vídeo 2 ). Esta secção contém 42

10 compassos que devem ser gravados através do pedal looper para reprodução posterior. O 
texto acima da pauta ratifica o interesse do compositor no potencial melódico do objeto, algo 
bastante explorado e recorrente neste movimento: 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/ytqrr9hz7/flash.html?locale=pt41

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/vphvez1mq/flash.html?locale=pt42
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commisioned by Power Plant & the ICIA Bath, Autumn2008

Excerto 10. Voyage #1: On Land, compassos 1 ao 4 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 1. Voyage #1: On Land, introdução.

https://educast.fccn.pt/vod/clips/vphvez1mq/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/ytqrr9hz7/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/ytqrr9hz7/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/ytqrr9hz7/flash.html?locale=pt


A seguir, o percussionista realiza um solo (Excerto 12 e Vídeo 3 ), sobre a reprodução 43

em loop do conteúdo gravado na secção rítmica. Este conteúdo (Loop 1) atua como um ostinato 
para a realização do solo, no qual Prokofiev busca evidenciar qualidades do bidão não exploradas 
até então: a possibilidade de controlar a duração das notas, através do abafamento do som pelo 
corpo e mãos do performer. A combinação entre solo e ostinato neste trecho, aliada ao 
processamento sonoro e espacialização do som, cria um efeito interessante para o ouvinte: por 
um lado ouve-se o som natural do instrumento (sem processamento), em notas curtas e com 
caráter agressivo; por outro lado, ouve-se, nas pausas, o ostinato fluido, processado e repetido 
ciclicamente, que cria um efeito “pedal” para o solo. 

 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/vphvez2jb/flash.html?locale=pt43
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Excerto 11. Voyage #1: On Land, compassos 16 ao 18 (Prokofiev, 2008). 

Video 2. Voyage #1: On Land, “soft ringing tone”.

Vídeo 3. Voyage #1: On Land, “solo agressivo”.
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Excerto 12. Voyage #1: On Land, 
compassos 32 e 33 (Prokofiev, 2008).
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Após o desenvolvimento da secção rítmica, On Land encerra-se com uma espécie de 
coda, de textura polifónica, em que a densidade sonora é ampliada em função dos 3 loops que 
são repetidos ciclicamente (Excerto 13 e Vídeo 4 ). O caráter lontano desta coda tem muito a ver 44

com a produção de notas graves na membrana metálica (skin) pelo punho do percussionista. 
Neste trecho, estas notas são produzidas por golpes do punho (mão fechada) contra uma das 
“peles” do bidão. Para obter um som com as características próximas das indicações do 
compositor (deep bass tone), procurei percutir o bidão com a parte lateral do punho (face oposta 
ao dedo polegar), para produzir um som com menos ataque e grave. 

 

  
Em geral, On Land exige foco e precisão do performer para produzir os diferentes sons 

solicitados: além das 10 diferentes partes do bidão que são usadas na performance deste 
movimento, o instrumento deve ser percutido com baquetas de látex, com o cabo das baquetas 
(madeira), com baquetas de triângulo (metálicas), com o punho, bem como em diferentes pontos 
(nas bordas, no centro, nas laterais, nos aros, nos orifícios, nas tampas, etc.) e técnicas (rufos, 
notas curtas, notas longas, notas raspadas, notas abafadas, etc.). Nesse sentido, a capacidade de 
distinguir as nuances do som e produzir as sonoridades solicitadas é um aspecto crucial para a 
performance deste movimento. Sobre isto Prokofiev afirmou: “they [percussionists who will perform 
the piece] have to be precise, they have to hit very exact points on instruments […] take the oil 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/3na2ry8b4/flash.html?locale=pt44
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Voyage #1
 -introduction- 3

Excerto 13. Voyage #1: On Land, compassos 90 ao 92 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 4. Voyage #1: On Land, parte final.
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drum: it is clear pitched, different pitches, but it is not as clear as the pitches on the vibraphone or 
the tubular bells. So therefore you have to play almost more character and musicality to really bring 
out the pitches” (Prokofiev, 2016, entrevista). 

II) Voyage #2: Engine Multiplier

O bidão metálico também é o instrumento protagonista neste segundo movimento. Em 
Engine Multiplier (Motor Multiplicador) Prokofiev utiliza as capacidades do pedal looper para criar 
uma série de camadas sonoras e gerar uma textura rítmica, maquinal e complexa, ou, como 
referido pelo compositor na partitura, “a menacing inexorable engine” (Prokofiev, 2008, p. 1). A 
“força propulsora” neste movimento é o ritmo de semicolcheia e suas variações, em uma métrica 
4/4 invariável, e andamento de 85 b.p.m. (Excerto 14 e Vídeo 5 ). Em Engine Multiplier não há 45

praticamente paragens ou momentos de completo silêncio; uma vez iniciada, a música 
desenvolve-se de forma constante até o fim do movimento, havendo apenas alterações de textura 
e densidade sonora, de acordo com a quantidade de loops e linhas melódicas que são 
adicionados ou retirados do discurso musical. 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/29lft8sr6i/flash.html?locale=pt45
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Excerto 14. Voyage #2: Engine Multiplier, compassos 1 ao 3 (Prokofiev, 2008)

Vídeo 5. Voyage #2: Engine Multiplier, início.
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Diferentemente do 1.º movimento, em que o bidão é percutido com baquetas diversas na 
maior parte da música, em Engine Multiplier predomina a execução através das mãos, 
principalmente com dedos ou técnicas adaptadas de instrumentos de percussão de mão. A seguir, 
o percussionista deve realizar um solo utilizando o slap, uma técnica de performance que é 
comum dos bongôs, sobre um ostinato de 3 loops/linhas melódicas (Excerto 15 e Vídeo 6 ): 46

 

Engine Multiplier exige do performer destreza para a lidar com o curto tempo disponível 
para as trocas de baquetas exigidas na música, bem como para a coreografia necessária para 
ativar e desativar os pedais de gravação e reprodução dos loops. A produção de distintas 
qualidades de som também merece a atenção do performer, já que este 2.º movimento também 
demanda o uso de diferentes baquetas, implementos e técnicas para explorar sonoramente o 
bidão. Nesse sentido, destaca-se o Excerto 16, em que uma das “peles” do bidão deve ser 
percutida por uma baqueta grande e macia (big soft beater), tal como baquetas de bombo 
sinfónico, para produzir um som grave e profundo. É necessário um controle técnico para evitar a 
distorção do som neste trecho, pois, ainda que seja em dinâmica piano, a pele ou membrana 
metálica vibra com muita facilidade, e os golpes/notas constantes podem sobre-alimentar a 
vibração e, assim distorcer o som. Na performance deste excerto procuro abafar a membrana, 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/29lft8srf4/flash.html?locale=pt46
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Excerto 15. Voyage #2: Engine Multiplier, compassos 16 ao 18 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 6. Voyage #2: Engine Multiplier, solo. 
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com a palma de uma das mãos em contacto, para diminuir a ressonância e conseguir obter uma 
melhor articulação rítmica de cada nota (Vídeo 7 ). 47

 

III) Voyage #3: Cloudburst

Cloudburst, 3.º movimento de Import/Export, é um breve prelúdio para Plastic Invasion, o 
movimento seguinte. A ideia deste prelúdio é recriar o ambiente sônico de uma “tempestade” 
através do processamento e looping de sons produzidos pelo bidão metálico e por sacos 
plásticos. Com pouco mais de 2 minutos de duração, Cloudburst é uma “tempestade 
sintética” (Prokofiev, 2008) que surge a partir de sonoridades pianissimo e, após passar por um 
longo crescendo, culmina num fortississimo que gradualmente decresce até as dinâmicas iniciais. 
O início de Cloudburst acontece já nos compassos finais da partitura do 2.º movimento, Engine 
Multiplier, com fragmentos rítmicos, tocados com a ponta dos dedos no corpo do bidão para 
simular o som do cair de gotas de água (Excerto 17). 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/mqsegp97g/flash.html?locale=pt47
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Excerto 16. Voyage #2: Engine Multiplier, compassos 40 ao 42 (Prokofiev, 2008).

21

         
      mp



OVERDUB LOOP 2

thin metal beater


 

  
  

  

 





26

  
metal



SCRAPE RUBS



mp



RECORD LOOP 1

        
  

 
 

      


3 3



29

 
  


 

CYCLE LOOP 1

CYCLE LOOP 2

(LOOP 2 cue)                           

3 


31

 
 


f


fingers


 


 


 


 


 


 


 




  



OVERDUB LOOP 2

  



 




  


CYCLE LOOP 3


  





 

34

  

 


 


 

'SOLO'

 
f




  
  

  
  


 

5


  

  
5 5




37

   
  


 

5


  

  
  


   
5

  
  


 

5


    

5 5




40

   
  


 

5
 

p



deep bass tone (don't allow to 'break-up')

big soft beater




         



 


 






  

RECORD LOOP 1

  






Voyage #2  
Engine Multiplier

2

Vídeo 7. Voyage #2: Engine Multiplier, “deep bass tone”. 
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Estes fragmentos são gravados e reproduzidos em loop, diversas vezes, para criar o 
ambiente de chuva que culminará em uma estrondosa tempestade. Após a gravação destes 
fragmentos, a densidade é então gradualmente aumentada, pela adição de mais camadas 
sonoras (loops). Uma vez instalado um ambiente sonoro similar ao da chuva, através dos vários 
loops que são reproduzidos continuamente, o percussionista começa a manipular os sacos 
plásticos — primeiro separadamente, com um em cada mão, e em seguida esfregando-os e 
esticando-os um contra o outro — para produzir uma espécie de “ruído branco”, constante e 
crescente (Excerto 18). 

 

O ápice do prelúdio se dá após o percussionista realizar um longo crescendo, através do 
aumento da velocidade e força dos movimentos com os sacos plásticos, e que culmina em um 
fortississimo (fff), da combinação da sonoridade plástica e metálica, dos sacos e do bidão 
respectivamente. Lenta e gradualmente, dinâmica e densidade decrescem até o ambiente sonoro 
inicial, com poucas gotas a cair e como se a tempestade tivesse cessado.  

IV) Voyage #4: Plastic Invasion

O 4.º movimento de Import/Export, Plastic Invasion, usa sacos plásticos como 
instrumentos para criar diversas texturas sonoras e ritmos. Neste movimento, Prokofiev solicita ao 
performer construir um ritmo constante a partir da sobreposição (overdub) de várias camadas de 
som que possuem diferentes células rítmicas. O principal conteúdo deste movimento são 6 frases/
camadas de 4 compassos, em métrica 4/4 (Excerto 19 e Vídeo 8 ), que devem ser sobrepostas 48

“continuamente, de forma quase aleatória”  (Prokofiev, 2008, p. 2). 49

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/2h00ttl4xp/flash.html?locale=pt48

 “Driving (with quasi random build-up)”.49
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Excerto 18. Voyage #3: Cloudburst, compassos 1 ao 18 (Prokofiev, 2008).
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O resultado da sobreposição destas camadas é uma obra de ritmo próximo da música de 

dança (groove), com uma certa qualidade pop, mas com timbres completamente invulgares. Para 
esclarecer a relação destes estilos musicais, não apenas com este 4.º movimento, mas com a 
obra Import/Export de forma geral, pode ser útil abordar brevemente o perfil criativo de Gabriel 
Prokofiev como compositor. Uma das intenções de Prokofiev em suas composições  é integrar os 50

mundos da música erudita com a música pop urbana, uma influência que tem a a ver com sua 

 Essa influência pode ser percebida, além de em Import/Export, nos seus dois Concertos para DJ e Orquestra 50

(Concert for Turntables and orchestra nº 1 e nº2), Beethoven9 Symphonic Remix, Two Dances for String Trio, Bass 
Clarinet, Piano & Turntables, entre várias outras.
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Excerto 19. Voyage #4: Plastic Invasion, appendix #1 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 8. Voyage #4: Plastic Invasion, “main groove”.
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atividade como DJ e produtor musical (de géneros como hip-hop, grime e electro, entre outros), e 
com o facto de residir em uma grande cidade, cosmopolita e multicultural, como Londres. Quando 
questionado sobre o que o inspira para compor, Prokofiev responde: “I would say the world around 
me, my personal experiences and London. I find the city very inspiring” (Prokofiev, 2016, s/p ). 51

O compositor também é o idealizador da editora fonográfica NonClassical e dos eventos 
NonClassical Club Nights, que têm entre os seus objetivos apresentar a música erudita 
contemporânea fora do ambiente tradicional da sala de concerto e também torná-la mais próxima 
do público jovem. O conceito da editora NonClassical é gravar artistas eruditos contemporâneos e 
convidar músicos e produtores, que costumam trabalhar em diferentes géneros de música, para 
re-misturá-los (remixes). As NonClassical Club Nights são encontros informais de música erudita 
contemporânea, frequentemente em espaços não tradicionais, que combinam performances ao 
vivo, de instrumentistas e cantores e ensembles, com performance de DJs e música eletrónica. O 
compositor explica o surgimento do projeto NonClassical: 

It started out of my frustration as a composer. I saw that the audience at classical concerts 
was quite small and not from my peer group. It tended to be two or three times the age of 
a composer or a performer. As a young composer, I wanted to share my music and my 
experiences with people of my age as well as with older people. None of the musicians or 
composers seem to care about this situation, they just have accepted it. I have been 
playing in a band in clubs since I was twelve, where we were playing for young people. I 
thought that if I want a younger audience to hear this music, they are not going to come to 
a concert hall, because it is not in their lifestyle, so I have to bring it to them, take classical 
music to clubs and bars, where people feel comfortable. That was the concept of 
NONCLASSICAL project, and it worked from the first time twelve years ago. We get a nice 
mix of people of different ages at these concerts […] Most people have a ‘well-balanced 
diet’ when it comes to literature or cinema. They can read a comic as well as a long novel, 
but for many people an orchestral concert at a traditional concert hall is not a part of their 
life. In the early twentieth century the world of classical music became more formal, while 
before it was more inviting for a wider audience. It has retreated into a high-art bubble, 
which could be seen as a form of protection from the rise of popular culture, but at the 
same time it can be very damaging. It is especially true for contemporary classical music, 
and I think it is our duty as composers and musicians to bring it back to a contemporary 
audience of different ages. (Prokofiev, 2016, s/p ) 52

Tive a oportunidade de ser um dos artistas convidados de uma das edições da 
NonClassical Club Night, realizada em Leeds, no dia 13 de Março de 2014, como parte da 
programação do International Festival for Artistic Innovation (IFAI), organizado pelo Leeds College 
of Music, UK. Neste evento realizei a estreia britânica de minha composição “Memórias Líquidas”, 
para waterphone solo e live loops, e acabei por conhecer pessoalmente o compositor Gabriel 

 Acedido em http://www.russianartandculture.com/interview-gabriel-prokofiev-on-music-in-the-cinema-sergei-51

prokofievs-legacy-and-classical-music-today/ e consultado em 07/07/2017.
 Acedido em http://www.russianartandculture.com/interview-gabriel-prokofiev-on-music-in-the-cinema-sergei-52

prokofievs-legacy-and-classical-music-today/ e consultado em 07/07/2017.
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Prokofiev. Prokofiev foi um dos keynotes do IFAI e realizador da edição da NonClassical Night em 
que participei, e em uma das conversas que tivemos ele falou-me sobre sua obra Import/Export. 
Após conhecer melhor a obra, sua instrumentação, e o estilo composicional de Prokofiev, Import/
Export viria a tornar-se um dos estudos de caso desta investigação de doutoramento.  

Um aspecto interessante de Plastic Invasion é variedade de sons que podem ser obtidos 
dos plásticos e a gama de frequências que abrangem, que vão desde um registo bastante grave, 
semelhante a um baixo sintetizado, até os agudos que lembram um shaker. Para produzir esta 
gradação de timbres e alturas são empregadas cerca de 10 técnicas de performance, que 
envolvem movimentos para friccionar, sacudir, percutir ou esticar os sacos plásticos. Apesar do 
compositor sugerir um único tipo de sacos plásticos para a performance deste movimento, optei 
por utilizar pelo menos 4 tipos, de diferentes densidades e sonoridades (Figura 20). Isto foi feito 
com o propósito de evidenciar as particularidades do som resultante de cada técnica e, 
consequentemente, ampliar a diversidade sonora da peça. 

 

Curiosamente Plastic Invasion é o único dos 7 movimentos a incluir uma página com a 
descrição detalhada da execução de cada uma das técnicas envolvidas na peça, contrariamente 
aos movimentos restantes que apresentam apenas indicações dos locais dos instrumentos que 
devem ser golpeados — mas sem explicar necessariamente como fazê-lo. Realizei uma tradução 
para língua portuguesa destas técnicas, a partir das informações originais, em inglês, da partitura. 
As técnicas estão divididas em três grandes grupos — 1) Espremer com o punho, 2) Balão e 3) 
Outras técnicas.  

ESPREMER COM O PUNHO
O saco plástico é esmagado dentro do punho. O punho é mantido suavemente fechado e parado 
para que nenhum som seja produzido. Para fazer soar, o saco é espremido pelo punho 
rapidamente.
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Figura 20. Tipos de plásticos usados na performance de Import/Export.



• Espremida apertada: o saco está quase completamente fechado no punho. O punho fecha-se, 
muito firmemente, para gerar um som curto e de frequência aguda. A abertura do punho também 
serve para gerar som.

• Espremida frouxa: o saco não está completamente fechado no punho. O punho é fechado 
firmemente para fazer um som curto, de frequência médio-aguda. A abertura do punho também 
produz som.

• Espremida lenta: com o saco não completamente fechado no punho, deve-se espremê-lo 
rapidamente e depois liberá-lo lentamente, para produzir um ataque seguido por um som/ruído 
longo de sustentação.

BALÃO
O saco plástico é soprado e enchido como um balão. Em seguida, deve-se torcer a extremidade 
aberta do saco e segurar firmemente com uma das mãos para que não escape o ar. A mão que 
segura o balão deve também espremer o seu fundo para aumentar a pressão e produzir diferentes 
alturas.

• Balão-baixo percutido: percutir o balão com a ponta dos dedos indicador ou médio para criar 
um som claro e profundo, como um bombo (não muito diferente de "808 kick drum" quando 
amplificado).

• Estalar: o balão é pressionado pela ponta de um dos dedos e liberado rapidamente para criar 
um clique/estalo brilhante e afiado. O dedo pode precisar ser ligeiramente húmido para criar 
fricção.

Os estalos estão inevitavelmente conectados com os golpes percutidos (taps), que são feitos 
quando o dedo é colocado no balão e antes de ser libertado do golpe.

• Friccionar: pressionar o balão com a ponta de um dos dedos, movendo-se lentamente ao longo 
da sua superfície e com pressão contínua. A fricção cria uma série de sons estalados agudos.

OUTRAS TÉCNICAS

• Palmas: usa-se um saco vazio, na palma de cada mão, para bater palmas.
Quando as mãos são percutidas uma contra a outra, produz-se um som ao mesmo tempo 
profundo, das palmas, e brilhante, dos sacos. 

• Golpes com o saco aberto: o saco vazio é segurado por uma das extremidades, e golpeado no 
ar como um chicote. Produz um pequeno ruído percutido (um pouco mais solto e menos definido 
do que a técnica de espremer).

• Guinchar: uma pequena porção do saco é esticada firmemente entre os polegares de ambas as 
mãos. Esta área esticada é então esfregada com os dedos, usando a fricção para criar sons 
guinchantes.

Durante a aprendizagem destas técnicas, uma parte do meu estudo centrou-se em ouvir 
atentamente a sonoridade resultante de cada uma, de modo a obter o seu caráter de forma clara e 
eficiente. A atenção ao som poderá ser um aspecto essencial do trabalho do performer, uma vez 
que a utilização musical de um objeto ou material bastante vulgar, como sacos plásticos, pode 
dificultar a percepção das diferentes sonoridades e suas nuances. Plastic Invasion é, dos 7 
movimentos de Import/Export, aquele que possui as técnicas de performance mais específicas e, 
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nesse sentido, menos transversais ou aplicáveis a outros instrumentos. Um exemplo disto é a 
peculiar técnica “squeak” (guinchar) (Excerto 20 e Vídeo 9 ): 53

 

O resultado sonoro desta técnica é, de forma geral, semelhante aos sons da cuíca, 
instrumento que emprega a fricção para produzir seu timbre característico, e é bastante usado em 
estilos musicais como o samba brasileiro. No entanto, o tipo de fricção usada aqui envolve uma 
técnica diferente daquela usada na cuíca, e sua aplicação talvez esteja restrita apenas a Import/
Export. O percussionista Joby Burgess discorre sobre isto e o quanto esta técnica pode ser 
desafiante ao performer: 

The plastic bags movement was definitely the most challenging one[…]. I mean, 
scrunching a paper or a plastic bag, yeah, fine, that’s easy enough. So popping, I mean, 
you don’t normally pop plastic and stuff like this in any other project [laughs]. Or there is 
no ever instrument you really do that so[…]. And again, it is a fun piece so you need to get 
that. That is the thing that I’ve found really hard to work, was the squeaky one, which I 
think Gabriel must have worked that how…it was like “let’s try this” yeah, ok. And then he 
writes some ridiculous things to play, just like: “can you just do this on that”? Yeah, of 
course! [laughs]. So actually learning that technique was probably the hardest thing. 
(Burgess, 2017, entrevista) 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/tdb86k7xh/flash.html?locale=pt53
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Excerto 20. Voyage #4: Plastic Invasion, compassos 139 ao 141 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 9. Voyage #4: Plastic Invasion, “squeaks”.
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Um outro exemplo das exigências técnicas de Plastic Invasion é o Excerto 21, que 
emprega duas técnicas de performance distintas. Na performance deste trecho o percussionista 
deve bater palmas, com sacos plásticos vazios posicionados em cada uma das mãos, e produzir 
sons friccionados, esfregando os sacos, entre os golpes das palmas: 

 

Neste excerto (Vídeo 10 ), optei por usar apenas um saco plástico (ao invés de dois, 54

como sugerido) pois assim consegui um pouco mais de distinção sonora entre as duas técnicas 
exigidas (palmas e fricção do plástico). Em minha opinião, utilizar dois sacos plásticos prejudica a 
execução e o som resultante das palmas, em função de haver demasiado plástico entre as mãos. 
Outra alteração que fiz foi utilizar um saco plástico com alças, posicionando os pulsos dentro de 
cada alça. Isto evita que o saco possa eventualmente cair das mãos na performance do excerto. 

 

A performance deste excerto implica movimentos em dimensões ou direções 
contrastantes, ou seja, o percussionista deve pensar horizontalmente para executar as palmas, e 
verticalmente para os movimentos de fricção dos sacos vazios. A execução é particularmente 
difícil aqui pois é preciso manter as mãos próximas para esfregar os sacos (open bag rubs) e, ao 
mesmo tempo, é preciso afastá-las, a uma certa distância uma da outra, para fazer as palmas 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/22ywxby7vj/flash.html?locale=pt54
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Excerto 21. Voyage #4: Plastic Invasion, compassos 123 ao 124 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 10. Voyage #4: Plastic Invasion, “open bag rubs”.

https://educast.fccn.pt/vod/clips/22ywxby7vj/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/22ywxby7vj/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/22ywxby7vj/flash.html?locale=pt


soarem. Esta dificuldade, somada ao andamento  do trecho e ao facto das diferentes técnicas/55

movimentos serem escritas em figuras de semicolcheia, exige uma rápida e precisa alternância 
entre movimentos em direcções quase opostas. 

Plastic Invasion também solicita ao performer produzir diferentes notas (pitches) com os 
sacos plásticos. Isto acontece na gravação do loop n.º 3 nos compassos 99 ao 102. Neste trecho 
(Excerto 22 e Vídeo 11 ) deve-se usar o saco plástico enchido com ar, como um balão, para 56

percutir pequenos golpes com os dedos enquanto, simultaneamente, com a mão que segura o 
balão, se altera a pressão do ar no seu interior, apertando-o ou afrouxando-o, para mudar a 
afinação e obter notas diferentes.  

 

A intenção do compositor para o trecho é produzir uma linha melódica, como um baixo, 
daí o nome da técnica empregada, balloon bass taps. Por esta razão, é importante perceber o tipo 
de pressão necessária para produzir diferentes alturas que, ainda que sejam indeterminadas, 
sigam o contorno melódico pretendido. De acordo com a notação de duas linhas, o excerto pode 
ser interpretado como 3 alturas: uma nota média (ao centro, no espaço entre as linhas), aguda 
(sobre a linha superior) e grave (abaixo da linha inferior). 

De forma geral, uma das características mais singulares de se usar sacos plásticos como 
instrumentos é a grande sensibilidade deste material, de forma que o mais gentil manuseio ou 

 Œ = 120 b.p.m.55

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/vphvez1f6/flash.html?locale=pt56
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Excerto 22. Voyage #4: Plastic Invasion, compasso 99 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 11. Voyage #4: Plastic Invasion, “balloon bass”.
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toque acaba por gerar sons audíveis, ainda mais pelo uso de amplificação. Isto afecta a 
performance de duas formas: a primeira é que é praticamente inevitável que sons indesejáveis 
sejam produzidos, ou seja, quase todas as técnicas acabam por envolver sons não-intencionais 
que precedem o golpe “real”. A segunda é que, como consequência, surge uma certa disparidade 
entre a notação e o resultado sonoro ao vivo, pois torna-se difícil evitar estes sons indesejáveis, 
até mesmo nos momentos de silêncio (pausas). E, uma vez que Plastic Invasion possui algumas 
partes tão rítmicas, as pausas adquirem uma importância essencial para a articulação e o caráter 
destes ritmos.  

Os trechos a seguir são alguns exemplos destas constatações: no Excerto 23 e Vídeo 
12 , a execução das notas com o saco aberto (open bag, abaixo da linha), gera sons 57

indesejáveis, anteriores e posteriores ao golpe, que não fazem parte da nota principal, e, de certa 
forma, prejudicam a articulação rítmica: 

 

Já no Excerto 24 o percussionista deve fechar o punho e espremer o saco para tocar a 
nota em contratempo do compasso 67 (tight squeeze). Mas, para tocar a nota do compasso 
seguinte, de ritmo idêntico e com a mesma técnica, a mão deve estar aberta para que seja 
possível fechá-la novamente e realizar o golpe. No entanto há silêncio entre estas duas notas em 
contratempo, e o simples movimento de abrir a mão, para preparar o próximo após o golpe, 
também pode produzir som. Isto poderá parecer um detalhe sem grande importância, mas deve 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/29lft8srzh/flash.html?locale=pt57
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Excerto 23. Voyage #4: Plastic Invasion, compassos 71 e 72 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 12. Voyage #4: Plastic Invasion, “open bag hits”.
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ser observado que este trecho é o primeiro a ser gravado (loop 1) e reproduzido ciclicamente, 
como base para os outros loops que vêm a seguir, e posterior desenvolvimento da peça. Isto 
significa que a sua execução deve, ou deveria ser, o mais precisa possível — de contrário o Loop 
1 irá permanecer errado ou mal executado durante as repetições. Há ainda o facto de que, nesta 
peça, os sacos plásticos devem ser performados com um grande nível de amplificação — “heavily 
amplified” (Prokofiev, 2008, s/p) — e, dessa forma, mesmo os sons mais subtis podem ser 
captados pelos microfones e tornarem-se evidentes, assumindo uma dimensão muito maior do 
que se fossem apenas acústicos. A estratégia que utilizei foi utilizar o movimento de abertura do 
punho para produzir a nota do compasso 68 (2.º nota da técnica “tight squeeze”). No entanto, de 
forma a buscar uma sonoridade semelhante ao som produzido pelo fecho do punho conta o 
plástico, procurei esfregar o plástico entre os dedos e realizar uma rápida rotação do punho, ao 
mesmo tempo em que abria os dedos (Vídeo 13 ). 58

 

A questão da amplificação também merece atenção: o uso de microfones na performance 
faz com que a dinâmica resultante dos sacos plásticos dependa, em grande parte, da distância 
existente entre estas fontes sonoras e o microfone. Como cada tipo de técnica ou golpe possui 
intensidades distintas (as palmas soam mais fortes do que os sacos espremidos com o punho, por 
exemplo), é necessário que o performer tenha atenção para buscar o melhor equilíbrio entre os 
diferentes níveis de volume. 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/29lft8ssdg/flash.html?locale=pt58

�175

Driving (with quasi random build-up)

q = 120

61

  
SLOW SQUEEZE



RH

i 
squeeze, then 

slowly release 
SLOW SQUEEZE  


67

 
SLOW SQUEEZE

RECORD LOOP 1

RH
LH


TIGHT SQUEEZE





   


 


   
 

71

 
LH

OVERDUB LOOP 1 (ii)

TIGHT 
SQUEEZE

OPEN 
BAG




  RH


   RH

LH


        

  


  


   
       




75

 iii

LOOSE 
SQUEEZE

OVERDUB LOOP 1 (iii)


close fist

RH
open fist







    
       

 
        



80

 

Blow-up bag, like a balloon
moisten RH finger & try a few test SNAPS

 



  
tap

snap

     
  

       
 



85

 

RECORD LOOP 2

tap

snap

tap

    
    

SNAPS

        
 

      
 



89

 
CYCLE LOOP 2

  CLAPS

OVERDUB LOOP 1 (iv)

  
    

    
    







95

     







Plastic Invasion

2

Excerto 24. Voyage #4: Plastic Invasion, compassos 67 e 68 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 13. Voyage #4: Plastic Invasion, “tight squeeze”.
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V) Voyage #5: Fanta®

Fanta®, o movimento mais longo da obra, com cerca de 7 minutos e 30 segundos de 
música, possui uma forma livre e usa como instrumentos, como o seu título sugere, duas garrafas 
do famoso refrigerante. Este foi o primeiro dos sete movimentos a ser composto por Prokofiev e 
também aquele que deu origem a Import/Export. O compositor comenta como isto aconteceu: 

So I came to his [Joby Burgess] studio and […] I noticed in the corner a glass of Fanta® 
bottle on the shelf, and it was not the Fanta® bottle that we get in England. I’ve seen this 
same Fanta® bottle in Tanzania in East Africa […] And I’ve seen this Fanta® bottle 
everywhere, that was what they used to drink there, and I’ve seen sometimes people 
tapping them in a band, almost like a cowbell, a glass cowbell. And also I knew that the 
design of the bottle has these bumps, these ridges, so you can rub it like a güiro. So I said 
“Oh, I’ve never seen one of those in England! How come you’ve got that?” and he said: 
“Oh yeah, you can use it like a guiro” and he’s got some sound. I don’t know where this 
one came from, maybe even came from South America because you find the mid South 
America in Africa. And actually my plan changed, I said: “You know what? I’m gonna write 
your piece for Fanta® bottle”. Not for the percussion instruments. […] So I found where I 
live, in East London, in Dulston, we have a lot of Nigerian and Ghanaian population and 
they actually import the Fanta bottles from Nigeria to London, to sell to their community. 
And it is the same size, 350 ml or 35 cl. So I bought some of these and I really played the 
Fanta® bottles and experimented…So then I wrote this first piece called “Fanta®”. And it 
was for a performance he did in Waterloo […] and he was using the looper and also some 
filtering, the filtering was done through a laptop with some plugins as you know, so I could 
create a range of tones, get some actual bass sounds from the Fanta® bottle. Playing with 
it I realize how many sounds you can get from it. […] so then Joby said: I want to 
commission a full, a large scale percussion piece. And we agreed that Fanta® could be 
like one movement of a bigger piece. (Prokofiev, 2016, entrevista) 
Durante o processo de aprendizagem de Fanta® percebi que há uma considerável 

discrepância entre a partitura e o registo em CD e DVD pelo percussionista Joby Burgess. Em 
conversas informais com Prokofiev, o compositor mencionou que a partitura deste movimento 
necessitava de uma revisão, pois fora a primeira das sete peças a ser escritas, e certamente havia 
trechos em que a notação não corresponde à performance final gravada no CD/DVD. Para mais, 
na entrevista que realizei com Joby Burgess, o percussionista explicou: “so a year after we did 
Fanta®, we did this whole piece [Import/Export], so the oil drum came in, and plastic bags and 
wooden pallet came in” (Burgess, 2017, entrevista). Assim, é possível que muitas alterações 
tenham ocorrido na performance de Fanta® durante este lapso de 1 ano, mas que infelizmente 
não foram registadas, e a partitura permanece desatualizada. Aliás, Burgess comentou como 
todos os movimentos de Import/Export sofreram modificações, após uma digressão por algumas 
cidades do Reino Unido, e antes de ter sua versão final gravada em estúdio: 

The whole piece [Import/Export] was about 40 minutes long. When we do it live nowadays 
it is under 29 minutes, and that’s a good length, because 40 minutes is too long for an 
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audience […] But the problem we had… it was that the oil drum was like 15 minutes. And 
Gabriel got a lot of good ideas […] but there is a limit to everything. So 15 minutes on the 
oil drum is too much. So when we came to record the album together, which was a couple 
of years later, it was like cut in and tightening the whole thing up, really tight, to get this 
really precise piece of music, then the audience would stay in touch with it all the time. 
That was largely coming probably from me and our experience as touring it live, Gabriel 
did not come on tour with us [Powerplant], so that came from us and from our experience 
playing the piece in front of audiences, and what we got from them. So that was a good 
way to put those stuff back in. And same happened with all of the movements. So we got 
the recording when all tight and up became very tight task, which was what we made on 
the road. So that touring was a really important part before recording, and I think that is 
really valid with most pieces. Because actually making something in the studio is really 
different that being in the audience, so it is quite nice to make it, take it ou, bring it back, 
and “oh! this is really what is”, our experience is telling us this is this. Because when you 
get into a big space is quite nice to do things maybe for a long time, or maybe it is difficult 
to do for a long time because of their work as well, as they does it in a really tiny little box, 
watching TV screens, so changing around, can be quite good. (Burgess, 2017, entrevista) 
Assim, a partitura de Fanta®, é, na verdade, apenas um esboço do que a música é ou 

poderá ser. Esta não é uma conclusão de um ponto de vista exclusivamente musicológico — em 
que a partitura musical também é percebida, por alguns autores, como um script (Cook, 2001), 
rascunho ou esquema (Godlovitch, 1998) — mas de forma bastante pragmática: em uma análise 
comparativa da partitura e do registo do percussionista Joby Burgess, percebi que há alguns 
trechos escritos na partitura de Fanta® que não são executados na gravação; os canais dos loops 
a serem gravados e reproduzidos também estão imprecisamente notados, entre outros aspectos 
errôneos da notação, se comparados à gravação de Burgess, que, aliás, é a única realizada até 
hoje de Import/Export. Também é facto comum os performers alterarem, conscientemente, 
aspectos relevantes de uma determinada obra em prol de um ideal interpretativo, e, sob essa 
perspectiva, as alterações identificadas na performance de Burgess, e seu registo em CD e DVD, 
talvez não devessem ser tomadas como referenciais. No entanto, deve ser considerado que: 1) a 
comparação que realizei entre a gravação e a partitura tem a finalidade de esclarecer trechos 
imprecisos da notação, e não adoptar tais meios como modelos estéticos de performance; 2) Joby 
Burgess não é apenas um intérprete/performer de Import/Export, mas também o responsável pela 
encomenda, estreia e primeira gravação da obra, tendo realizado um trabalho próximo e exaustivo 
com o compositor em workshops, sessões de improvisação e experimentação, para, juntos, 
conceberem o conteúdo sonoro da peça. Burgess comenta sobre isto: 

The first thing we did was the single bit from the middle called Fanta®. So we met and 
chatted about doing a piece and maybe in 2006 […]. So, then it became a period of 
meeting and working on different things that could be done with the bottle. […] So I had 
some ideas on different sounds we can make and then Gabriel starts scoring and these 
things and then we started to working how to loop it, which is basically using guitar pedals 
to loop it, build textures and forms, which I was doing in my work. And then we found a 
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way to process the sounds live, as going back from the looper, as well using the laptop. 
So about eighteen months later, there was a piece called Fanta®, which is very effective, 
the piece is on the album, that is the kind of demented idea of what the piece meant to be. 
So I did dozens of performances at the end of that year and a few dozen in the next year. 
And people “oh, that is cool, it is a really great piece!”, people were really into it, and so 
we started saying “what else can we do?” [laughs] […]. So a year after we did Fanta®, we 
did this whole piece, so the oil drum came in, and plastic bags and wooden pallet came in. 
Similar processes, trying to find ways to play things, and bits of improvising…Gabriel is 
really specific on things he wants to do, and then we put it together, free workshops, free 
sessions on the studio, and processing sounds.  
Isto posto, percebe-se que este movimento, Fanta®, bem como Import/Export de forma 

geral, são resultados de um extenso trabalho colaborativo entre Burgess e Prokofiev, e por isso, a 
performance gravada em CD/DVD, por estar fundamentada neste trabalho conjunto, configura 
uma fonte importante sobre as ideias e objetivos da peça, e não deve ser compreendida como 
apenas um registo de uma orientação performativa arbitrária.  

Uma das características mais exploradas das garrafas de Fanta® é a capacidade 
melódica destes objetos. Ao contrário do bidão metálico e dos sacos plásticos, que produzem 
alturas indefinidas, as garrafas são capazes de gerar notas/alturas identificáveis, e 
consequentemente, criar pequenas melodias e frases de forma mais semelhante a instrumentos 
de altura definida. Prokofiev explora esta capacidade nos compassos 38-40, em que uma melodia 
cromática deve ser tocada e gravada (Excerto 25 e Vídeo 14 ): 59

 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/2enu5s6uj3/flash.html?locale=pt59
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Excerto 25. Voyage #5: Fanta®, compassos 38 ao 40 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 14. Voyage #5: Fanta®, “chromatic oriental style phrase”.
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As alturas da partitura são aproximadas, pois as notas e extensão podem variar de 
garrafa para garrafa. No entanto, independentemente das notas serem ou não as que constam na 
pauta, procurei evidenciar a intenção cromática da frase. Uma estratégia que adoptei nas sessões 
de estudo foi observar o ângulo de inclinação da garrafa para cada nota até memorizá-lo e 
automatizar cada movimento. 

A palete de madeira, que é usada como instrumento principal no 7.º movimento, também 
possui notas específicas e um potencial melódico similar ao das garrafas. No entanto estas 
últimas possuem uma qualidade expressiva distinta, uma vez que também produzem glissandos 
ascendentes e descendentes. A possibilidade de obter notas específicas e a produção de 
glissandos só são possíveis devido ao facto de as garrafas terem líquido (refrigerante) em seu 
interior. Em geral, é possível alterar a afinação, ou criar efeitos como o glissando, em qualquer 
corpo ressonante que seja imerso em água ou outros tipos de líquidos de densidade similar. O 
water gong  é um exemplo nesse sentido e já comentei sobre o uso da água para ampliar as 60

possibilidades sonoras dos instrumentos de percussão em investigações prévias (Bittencourt, 
2012). Curiosamente, a possibilidade de produzir melodias com a garrafa foi uma das primeiras 
explorações sonoras realizadas por Prokofiev e Burgess e que impulsionou a composição de 
Fanta®: 

So after this meeting Gabriel said: “I think maybe we could do a piece for Fanta® bottle”. 
So, then it became a period of meeting and working on different things that could be done 
with the bottle. The main one, I don’t remember where this came from, but was, as you 
move the bottle as you play, it changes the pitch. You can get rhythm out from anything 
but you can get melody out of it as well, it was the big kicker. (Burgess, 2017, entrevista) 
A qualidade melódica das garrafas não foi só um estímulo para a criação da peça, mas 

também um aspecto amplamente explorado neste 5.º movimento. Nos compassos 52 ao 55, uma 
melodia ascendente deve ser executada, gravada e reproduzida em loop (Excerto 26 e Vídeo 
15 ); esta melodia abrange um intervalo de 6.ª maior, e a preocupação do compositor, acerca da 61

precisão melódica, pode ser observada no texto: “gentle & precise: try to get clearest pitch as 
possible”. 

 “Nome dado por John Cage para um gongo ou tam-tam que, após ser tocado, deve ser imediatamente imerso em 60

água. A água faz com que a nota emitida seja alterada por um efeito de glissando. O glissando pode ser ascendente ou 
descendente, dependendo da direção que o gongo está indo, se é aproximado ou afastado da água” (Beck, 2007, p. 
105).

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1m7l8805j9/flash.html?locale=pt61
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Excerto 26. Voyage #5: Fanta®, compassos 52 e 53 (Prokofiev, 2008).

https://educast.fccn.pt/vod/clips/1m7l8805j9/flash.html?locale=pt


Para produzir as diferentes notas, o percussionista deve percutir a garrafa em diferentes 
ângulos de inclinação. Estas variações no ângulo irão alterar as partes da garrafa que estão em 
contacto com o líquido do seu interior e, assim, gerar diferentes alturas. De forma geral, é possível 
alcançar cada nota a partir da referência visual do ângulo da garrafa. Por exemplo, a nota mais 
grave é obtida quando a garrafa está no sentido vertical, com o fundo perpendicular ao solo; com 
uma inclinação de aproximadamente 40º, ascende-se um semitom, e assim por diante. 

O Excerto 27 e Vídeo 16  ilustram outro exemplo semelhante desta exploração 62

melódica, porém a melodia que deve ser executada agora possui, além de pequenas variações 
rítmicas, um sentido inverso à anterior, descendente: 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/igg5kmry5/flash.html?locale=pt62

�180

B52

 
mp

gentle & precise: try to get clearest pitch as possible

RECORD LOOP 2

'liquid pitching' 
-tilt bottle to change pitch -over range of a 6th

   

ascending




    
  

  


 


  

54

         



   

      

[bottom / mid / gap]

   
  

 

56

 
f

bottom / mid / gap

CYCLE LOOP 2

RECORD LOOP 3

hits (cowbell) 

      


 


  
  

CYCLE LOOP 3


 

60

 
p

low liquid hits 
[bottle horizontal, 
bubble in middle]

  
 

RECORD LOOP 1

  



 


  

 
CYCLE LOOP 1






64

  
L Mic

mf

OVERDUB LOOP 1

tough bounces (clave) [bottle on bottle]

   
3

   
3

   
3

   
3

   
3

   
3

   
3

   
3




67

  



  


71

 
mp

RECORD LOOP 2

     
descending

   
   

  


 


  
           





74

 
        

CYCLE LOOP 2

   
Guiro scrapes [metal beater]





    




   



76

   
 


 




  
 

OVERDUB LOOP 2

 
 


 




 


   
 


 

 


 



Fanta Bottles

3

Excerto 27. Voyage #5: Fanta®, compassos 71 e 72 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 15. Voyage #5: Fanta®, “ascending melody”.

Vídeo 16. Voyage #5: Fanta®, “descending melody”.
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Em ambos excertos (26 e 27) as exigências técnicas incidem principalmente sobre a 
capacidade auditiva do performer — em outras palavras, afinação e ouvido atento— e também o 
controle e precisão da mão que segura a garrafa para realizar os movimentos de pulso para 
incliná-la, bem como a memória dos diferentes ângulos correspondentes às notas. A execução 
destas melodias torna-se particularmente difícil nos trechos em que há saltos intervalares de 6ª 
(entre as notas Mi e Sol, seja ascendente ou descendente), devido ao facto de que é praticamente 
impossível evitar que o líquido se agite demasiado, e tê-lo o mais estático possível é uma das 
premissas para uma afinação justa.  

Em alguns trechos da partitura há indicação dos locais a percutir na garrafa (bottom/mid/
gap), mas não há sugestões sobre a melhor forma de fazê-lo (Excerto 28). Neste excerto em 
particular, a garrafa deve ser percutida, com baquetas metálicas de triângulo, na base (bottom), na 
parte intermediária (mid) e no topo, no espaço vazio entre a tampa e o líquido (gap). Ao 
experimentar com diferentes tipos de golpe e baquetas, percebi que, para as notas na base, 
golpear, de baixo para cima, a borda do fundo da garrafa, com a baqueta em um ângulo de cerca 
de 45º, produz um som mais cheio, com a nota fundamental mais clara. O tipo de baqueta usado 
também influencia a qualidade do som. Quanto mais pesada e espessa for a cabeça da baqueta, 
mais cheio, e com predomínio da nota fundamental, será o som da base da garrafa. Não menos 
importante é a região em que a garrafa é segurada por uma das mãos, pois isso influencia na 
sustentação do som: quanto menor o contacto da mão, e mais próxima da cápsula (tampa) ela 
estiver, maior será a capacidade de vibração e consequentemente maior será a sustentação da 
nota. No entanto, a baqueta que escolhi para percutir a base da garrafa era demasiado pesada e 
dura e, em minha opinião, não funcionou bem para percutir as outras partes, não apenas por 
produzir um som um tanto agressivo mas também por correr o risco de partir o vidro da garrafa. 
Por essa razão, optei por usar simultaneamente duas baquetas, de diferentes espessuras, na 
performance deste trecho: uma pesada, para percutir a base, e outra leve, para o meio e o topo da 
garrafa (Vídeo 17 ). 63

 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1awp2t1px3/flash.html?locale=pt63
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Excerto 28. Voyage #5: Fanta®, 
compasso 26 (Prokofiev, 2008).
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Vídeo 17. Voyage #5: Fanta®, “loop 3”.
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Um outro aspecto a destacar é que a escolha do compositor por garrafas de Fanta®, dos 
modelos antigos e descontinuados, não foi por acaso. O formato destas garrafas, com suas 
ranhuras em forma de anel, talhadas no vidro, lembra também a aparência de um güiro (um tipo 
de reco-reco) e esta semelhança permite que as garrafas também sejam tocadas como tal. 
Burgess comenta: 

He [Prokofiev] saw at the top of one of my things and instruments this little glass of 
Fanta® bottle. And he said: “where did you got that”? And I said: “oh, it’s cool, I’ve got this 
when I was in Africa”, and they are really cool, they used it as güiro, because it has this 
ridges on it, the Nigerian ones, so it is like a glass güiro. (Burgess, 2017, entrevista) 
Prokofiev tira proveito da aparência peculiar da garrafa de Fanta® no compasso 75 

(Excerto 29 e Vídeo 18 ), solicitando ao performer executá-la como um güiro de vidro, usando 64

uma baqueta de metal para produzir golpes raspados. 
 

Na performance deste trecho, poderá ser benéfico segurar o corpo da garrafa, apoiada 
sobre a palma da mão e envolvendo-a com os dedos, de forma a abafar a vibração o máximo 
possível. Isto ajuda a produzir notas mais curtas e obter uma melhor articulação rítmica das 
semicolcheias.Outro tipo de técnica percussiva explorada em Fanta® é o que Prokofiev chamou 
“tough bounces (clave)”, que consiste em utilizar duas garrafas como claves, percutindo uma 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/2g7yltlpr8/flash.html?locale=pt64

�182

Vídeo 18. Voyage #5: Fanta®, “güiro scrapes”. 

Excerto 29. Voyage #5: Fanta®, compasso 75 (Prokofiev, 2008).
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contra outra. No Excerto 30 e Vídeo 19 , esta técnica é solicitada e combinada com a aplicação 65

de rebotes ou ricochetes. 
 

Uma técnica que merece atenção encontra-se entre os compassos 60 a 63, em que o 
percussionista deve percutir a garrafa horizontalmente para produzir notas graves (low liquid hits), 
e que funciona como uma espécie de baixo melódico para o trecho (Excerto 31 e Vídeo 20 ). O 66

caráter grave da sonoridade solicitada aqui é, de certa forma, contrastante com a maior parte dos 
sons que a garrafa pode produzir, que são predominantemente agudos e brilhantes.  

 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/igg5klekt/flash.html?locale=pt65

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/5zgo67m8i/flash.html?locale=pt66
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Excerto 31. Voyage #5: Fanta®, compassos 60 e 61 (Prokofiev, 2008). 
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Excerto 30. Voyage #5: Fanta®, compasso 65 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 19. Voyage #5: Fanta®, “tough bounces clave”.
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Na a performance deste trecho, Prokofiev sugere que a garrafa seja segurada 
horizontalmente, para que a bolha de ar esteja ao meio da garrafa (“bottle horizontal, bubble in the 
middle”). Esta técnica implica certo cuidado pois há um grau considerável de imprevisibilidade em 
sua execução, que tem a ver com o controle do líquido no interior do objeto. Instrumentos que 
envolvem manipulação de líquidos possuem essa característica e nem sempre se pode obter o 
som que se tem em mente — mesmo repetir um som que foi acabado de tocar pode ser bastante 
difícil e já comentei sobre isto em uma investigação prévia (Bittencourt, 2012). Assim, manter a 
bolha de ar ao meio, como sugerido, poderá não ser suficiente para obter a sonoridade grave 
sempre que necessário. 

Duas ações que me ajudaram a executar a técnica e alcançar som grave da garrafa, de 
forma mais consistente, foram: 1) utilizar uma baqueta de borracha ao invés da baqueta de 
triângulo (metal beater); 2) movimentar subtilmente a garrafa, no sentido horizontal, em direcção à 
baqueta, no momento do golpe, para proporcionar uma espécie de choque conjunto entre baqueta 
e instrumento. A escolha de uma baqueta de marimba, ao invés de uma baqueta metálica, ajuda a 
moldar o timbre para uma qualidade mais profunda e menos brilhante; o movimento subtil da 
garrafa, horizontalmente, ajuda a produzir notas graves mais constantemente, em minha opinião. 
Certamente haverá alguma razão ou princípio de hidrodinâmica que poderia explicar isto, mas 
seria necessária uma investigação paralela que foge ao foco deste trabalho. Um outro pormenor 
que ajuda na produção do som grave é percutir o fundo da garrafa o mais próximo da borda 
possível, evitando a zona central.  

VI) Voyage #6: Tropical Shores

Tropical Shores , a sexta peça de Import/Export, tem uma forma A-B-A e tem o bidão 67

metálico como protagonista, e sua principal característica é que o instrumento é tocado com as 

 O nome original que consta é Tropica. No entanto, o nome que consta no CD e DVD é Tropical Shores, que acredito 67

ser o nome correcto, uma vez que as partituras existentes, que me foram enviadas pelo compositor, ainda são 
rascunhos e necessitam de uma revisão. 

�184

Vídeo 20. Voyage #5: Fanta®, “low liquid hits”.
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mãos durante praticamente toda a peça. Para isto, Prokofiev emprega técnicas de performance de 
instrumentos como congas, djembes e bongôs, entre outros, e, assim, insere o bidão no domínio 
dos tambores de mão. Esta abordagem apresenta o instrumento de uma forma particularmente 
distinta dos outros movimentos da obra, e atribui uma qualidade “latina” ou “tropical” à peça, daí o 
seu nome: Tropical Shores. Tal qualidade também se percebe no caráter desejado pelo 
compositor para este movimento: “warm, hot-country Groove feel”. Um outro aspecto que remete 
ao universo dos ritmos latinos ou tropicais é o uso de certas partes do bidão: nos compassos 
iniciais (Excerto 32), o performer deve usar as cápsulas (tampas) do bidão como um chocalho 
(shaker), sacudindo-os dentro das mãos, em formato de concha: 

 

Em minha performance neste trecho (Vídeo 21 ) busquei uma execução ligeiramente 68

alternativa: ao invés de sacudir as cápsulas com as mãos fechadas em forma de concha, procurei 
segurar a cápsula maior como um shaker e sacudi-lo como tal, usando apenas uma das mãos. 
Também substituí a cápsula menor do bidão por uma moeda pequena (objetos similares, como 
anilhas metálicas, também servem), que foi posicionada dentro da cápsula maior. A moeda é um 
pouco mais pesada do que a cápsula menor do bidão, e por isso é capaz de produzir som com 
mais intensidade. Estas alterações não comprometem, sob meu ponto de vista, o caráter 
expectado para este trecho, ao contrário: a execução, tal como como um shaker, possibilita 
produzir um som mais legato e mais próximo do que sugere a notação, ao contrário da execução 
sugerida na partitura, que gera resultado sonoro mais rítmico (como semicolcheias ou fusas, por 
exemplo). Também há a vantagem de se ter uma das mãos livres para cobrir/descobrir levemente 
a cápsula maior, o que produz um efeito semelhante a um pedal wah-wah e, desse modo, oferece 
mais um recurso expressivo que poderá ser usado na performance do trecho. 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/rf5picj3i/flash.html?locale=pt68
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Excerto 32. Voyage #6: Tropical Shores, compassos 1 ao 5 (Prokofiev, 2008).
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Uma outra ideia de performance que desenvolvi para um trecho similar (Excerto 33 e 

Vídeo 22 ), em que deve ser gravado o Loop 1, é usar a mão livre para golpear a anilha, que está 69

dentro da cápsula maior, e produzir as notas curtas e acentuadas. Isso faz com que seja possível 
abafar/interromper o som de imediato, gerando assim mais contraste entre o caráter, contínuo e 
legato, do trinado das colcheias, e as notas acentuadas, curtas, quase stacatto, das 
semicolcheias. 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/2iy6fixqlw/flash.html?locale=pt69
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Excerto 33. Voyage #6: Tropical Shores, compasso 9 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 21. Voyage #6: Tropical Shores, “shake lids together”.

Vídeo 22. Voyage #6: Tropical Shores, “loop 1”.

https://educast.fccn.pt/vod/clips/2iy6fixqlw/flash.html?locale=pt
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https://educast.fccn.pt/vod/clips/2iy6fixqlw/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/2iy6fixqlw/flash.html?locale=pt


A familiaridade com técnicas utilizadas nos tambores de mão não é um aspecto 
imprescindível para a performance deste movimento, mas possuí-la irá, sem dúvida, ajudar. No 
Excerto 34 e Vídeo 23 , por exemplo, deve-se usar o punho de uma das mãos para percutir o 70

bidão, uma técnica usada similarmente no djembe, enquanto a outra mão abafa a “pele” para 
reduzir a vibração do metal (notas com o símbolo “+”). 

 

O uso do punho (fist) para percutir poderá, em minha opinião, ter interpretações muito 
distintas, mas igualmente válidas: o punho, ou seja, a mão completamente fechada, como se 
fosse usada para “socar” algo, dá ao performer diversas faces ou possibilidades para percutir, com 
as laterais, com o dorso, com a parte dos dedos que estão fechados, etc. Na performance do 
Excerto 34 utilizo a base do punho, mais propriamente o pulso, ponto de união entre a palma da 
mão e o antebraço, por ser, em minha opinião, capaz de gerar um som mais marcado, com menos 
ressonância que o som produzido pelo punho. Para mim, esta escolha possibilita executar o ritmo 
do excerto de forma mais articulada. 

O trecho abaixo (Excerto 35 e Vídeo 24 ) é similar, mas com a adição de ornamentos e 71

inclusão da sonoridade “aberta” no 4.º tempo do compasso, representado pelo símbolo “°” sobre a 
semínima. Este trecho constitui parte do material que deve ser gravado para o Loop 2. A execução 
da apojatura tripla pode ser feita com os dedos indicador, médio e anelar, tal como a técnica que é 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/8bne6mezs/flash.html?locale=pt70

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1d8vstul9s/flash.html?locale=pt 71
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Excerto 34. Voyage #6: Tropical Shores, compassos 11 e 12 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 23. Voyage #6: Tropical Shores, “djembe effect”.

https://educast.fccn.pt/vod/clips/8bne6mezs/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/8bne6mezs/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/1d8vstul9s/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/8bne6mezs/flash.html?locale=pt


usada na darabuka  para este tipo de ornamentação. No entanto o bidão possui dimensões, 72

formato, projeção sonora, e resposta ao golpe diferentes, entre outras características distintas — 
para contornar estas diferenças, procurei realizar estes ornamentos com a ponta dos dedos ao 
invés da face dos mesmos (que é usualmente usada na darabuka), visando golpear mais com os 
ossos dos dedos que a pele, para obter melhor articulação da apojatura. 

 

No que diz respeito ao pedal looper, a secção A deste movimento utiliza, basicamente, 
dois canais para criar uma textura a duas vozes que serve como ostinato rítmico para o 
desenvolvimento de um solo. Este solo é repetido quase integralmente no retorno da secção A ao 
final da peça. Prokofiev solicita o uso da técnica de bongôs para a performance do solo (Excerto 
36 e Vídeo 25 ), repousando as mãos após os golpes para restringir a sustentação e produzir 73

notas de curta duração. O bidão é explorado em quase toda a sua dimensão neste solo, desde as 
bordas, passando pelas ranhuras laterais até o centro, para criar as diferentes alturas. Este solo é 
repetido, quase sem alterações, na repetição da parte A ao final da peça. 

 “Tambor de uma pele entre 9’’ e 17’’ de diâmetro, casco em fome ate taça feito de madeira, metal ou barro, entre 6’’ e 72

12’’ de comprimento. O fundo do instrumento é aberto, sendo segurado pelo braço, sob a axila, e tocado com os dedos 
e as duas mãos. O termo é de origem persa (dar abook keh), em que “darb” significa bater” (Frungillo, 2002, p. 105).

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/mqseqopbo/flash.html?locale=pt73
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Excerto 35. Voyage #6: Tropical Shores, compasso 16 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 24. Voyage #6: Tropical Shores, “loop 2”.

https://educast.fccn.pt/vod/clips/1d8vstul9s/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/mqseqopbo/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/1d8vstul9s/flash.html?locale=pt


 
Uma das preocupações que tive, durante o processo de aprendizagem e interpretação 

deste solo, foi com o intuito de evidenciar ao máximo sua orientação melódica e as diferentes 
alturas que o compõem. Nesse sentido, a exigência de abafamento das notas e restrição da 
sustentação torna-se um obstáculo pois impede que cada nota vibre livremente, criando uma 
qualidade metálica uniforme para todos os sons e dificultando a identificação de diferentes alturas. 
Assim, procurei encontrar um ponto de abafamento intermediário, que não fosse nem tão curto, a 
ponto de suprimir o caráter de cada nota, nem tão longo que viesse a deturpar a intenção do 
compositor. Para isto, experimentei diferentes pontos de contacto entre a mão e o bidão para 
obter o abafamento desejado. 

Já o Excerto 37 envolve, além da técnica percussiva inerente à execução dos flams , 74

uma coreografia precisa dos pés na performance do pedal looper. Neste excerto, o percussionista 
deve realizar o solo, sobre a reprodução cíclica do primeiro loop (Loop 1), enquanto o Loop 2 é 
acionado e desativado constantemente (indicado pela expressão “punch loop”), a cada 3 ou 2 
tempos dos compassos: 

 “Nome da execução de uma nota com apojatura simples. Em razão da influência técnica e de métodos norte-74

americanos, o termo se fixou no Brasil e em inúmeros países” (Frungillo, 2002, p. 125).
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Excerto 36. Voyage #6: Tropical Shores, início do solo, compassos 21 e 22 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 25. Voyage #6: Tropical Shores, solo.

https://educast.fccn.pt/vod/clips/mqseqopbo/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/mqseqopbo/flash.html?locale=pt


A execução desta secção (Vídeo 26 ) exige precisão para ligar e desligar o Loop 2 nos 75

momentos certos, sem comprometer a fluidez necessária para a performance do solo. É 
expectável que o percussionista possua ou desenvolva um senso táctil apurado com os pés, de 
forma a evitar olhar para o pedal a todo instante em que pressiona os botões. Para isto, procurei, 
durante minhas sessões de estudo, praticar este trecho com os pés descalços ou com meias, para 
ampliar a sensibilidade e tacto. Isso permitiu também desenvolver uma “memória” muscular 
nestes membros, de forma que, após um período de treino, foi possível realizar os movimentos 
solicitados na peça de forma automatizada. 

 

No trecho Excerto 38 é novamente solicitado o uso do punho para percutir o bidão. 
Conforme mencionei anteriormente, a indicação de Prokofiev para usar o punho dá margem para 
diversas interpretações distintas acerca de qual parte do punho deve ser usado para percutir, o 
que também produz resultados sonoros muito diferentes. Aqui optei pela parte lateral do punho, o 
lado da mão junto ao dedo mínimo, por ser a parte mais macia e capaz de produzir menos ataque 
no golpe (Vídeo 27 ). Esta característica foi útil para obter uma sonoridade de baixo profundo, tal 76

como solicitado na partitura (“deep bass”). 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1t859ckkba/flash.html?locale=pt75

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1yajo8ijpc/flash.html?locale=pt76
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Excerto 37. Voyage #6: Tropical Shores, compassos 41 ao 43 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 26. Voyage #6: Tropical Shores, “loop on-off”, c. 37 a 48.

https://educast.fccn.pt/vod/clips/1t859ckkba/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/1t859ckkba/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/1t859ckkba/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/1yajo8ijpc/flash.html?locale=pt


É particularmente interessante a exploração sonora de uma das tampas do bidão: 
Prokofiev solicita ao performer tocá-la como um instrumento melódico, usando uma das mãos, em 
forma de concha, para abrir e fechar a cavidade da tampa e, dessa forma, produzir diferentes 
alturas (Vídeo 28 ). No interior da tampa cria-se uma “bolsa” de ar que acaba por amplificar o 77

som, e ao abrir e fechar a cavidade, altera-se as dimensões da abertura da tampa e, por 
consequência, também a altura do som produzido. A extensão das notas solicitadas neste trecho 
(Excerto 39) abrange um intervalo de 5.ª e a ideia aqui é, não produzir alturas exatas, variações 
de alturas, mais ou menos dentro desta extensão. Para isso, a audição atenta do performer para 
as nuances do som é uma habilidade necessária. 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/zlt0pgggf/flash.html?locale=pt 77
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Excerto 38. Voyage #6: Tropical Shores, compassos 50 e 51 (Prokofiev, 2008).

Vídeo 27. Voyage #6: Tropical Shores, “deep bass fist”.

Vídeo 28. Voyage #6: Tropical Shores, “big lid plastic beater”.

https://educast.fccn.pt/vod/clips/zlt0pgggf/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/1yajo8ijpc/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/zlt0pgggf/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/1yajo8ijpc/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/zlt0pgggf/flash.html?locale=pt


 
Já no Excerto 40, a mesma tampa é explorada de forma similar e deve ser percutida com 

uma baqueta de metal para criar uma sonoridade aguda e metálica, tal como um triângulo 
(“ringing like a triangle”): 

Para este trecho, utilizei uma baqueta de triângulo de fina espessura, procurando percutir 
o centro da tampa, que é o local com sonoridade mais focada na nota fundamental e com poucos 
harmónicos (Vídeo 29 ). Não há especificações de qual parte da tampa deve ser percutida 78

(borda, centro, interior, etc.), e estas produzem qualidades distintas. O tipo de baqueta, e o ponto 
de contacto da mesma (ponta, corpo, etc.) com o instrumento também interferem no resultado 
sonoro. Cabe ao performer experimentar as diferentes possibilidades e optar por aquela que vá ao 
encontro de sua orientação performativa. 

 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/28tdmk3wvh/flash.html?locale=pt78
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Excerto 40. Voyage #6: Tropical Shores, compassos 74 e 75 (Prokofiev, 2008).

Excerto 39. Voyage #6: Tropical Shores, compassos 72 e 73 (Prokofiev, 2008).
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Vídeo 29. Voyage #6: Tropical Shores, “big lid - triangle beater”.

http://www.apple.com/pt
http://www.apple.com/pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/28tdmk3wvh/flash.html?locale=pt


VII)Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse

Memories of a Wooden Workhorse, o movimento que encerra a obra, é composto para 
uma palete de madeira que deve ser executada de forma similar a uma marimba, através da 
aplicação direta ou adaptada da técnica de 2 ou 4 baquetas (mallets). Esta peça possui uma 
forma livre e está organizada em três partes, uma breve introdução, seguida de duas grandes 
secções: lenta (Slow Nostalgic Wooden March) e outra, contrastante, rápida (Mechanical but with 
Funk). A introdução apresenta um tema melódico e suas variações (Excerto 41 e Vídeo 30 ): 79

Em Memories of a Wooden Workhorse, Prokofiev joga tanto com o carácter melódico/
harmónico da palete quanto com seu potencial percussivo/rítmico, usando os sons provenientes 
das suas 9 lâminas (que compõem a escala usada na peça) e também da estrutura de madeira 
que sustenta as mesmas, respectivamente. Este conteúdo musical está notado no Excerto 42: 

 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/vphvexqtk/flash.html?locale=pt79
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Excerto 41. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, compassos 15 ao 18 (Prokofiev, 
2008).
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Excerto 42. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, legenda (Prokofiev, 2008).

Vídeo 30. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, “expressivo con poco rubato”.

https://educast.fccn.pt/vod/clips/vphvexqtk/flash.html?locale=pt
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Dos sete movimentos da peça, este foi o primeiro que estudei. Iniciar o processo de 
aprendizagem de Import/Export pelo seu último andamento teve mais a ver com uma condição do 
que uma decisão, pois a palete de madeira foi também o primeiro instrumento que obtive. Assim, 
por ser o único instrumento disponível e por uma questão de tempo, optei por iniciar o estudo da 
obra por Memories of a Wooden Workhorse. Uma das primeiras características da palete que 
observei foi que, apesar da grande semelhança com a marimba, a sua projecção do som e gama 
de dinâmicas é muito mais reduzida. Isto tem a ver principalmente pelo facto de a palete não 
possuir os tubos de amplificação que são posicionados embaixo de cada lâmina, e também por 
usar um tipo de madeira comum, sem grande qualidade sonora e sem qualquer tratamento 
acústico, entre outros factores. 

Uma outra característica que chamou minha atenção é que há também muita variedade 
de timbres que se pode produzir, dependendo do ponto de contacto entre a lâmina e a baqueta, 
devido à grande dimensão das lâminas (cerca de 1 metro e 15 centímetros de comprimento). 
Mesmo pequenas alterações do local percutido geram qualidades sonoras diferentes e 
perceptíveis. O Vídeo 31  apresenta uma improvisação sobre um dos temas deste movimento e 80

que demonstra esta variedade sonora das lâminas da palete. Durante a pesquisa em estúdio, 
percebi que o som das bordas da lâmina possui um grande equilíbrio entre a nota fundamental e 
os harmónicos, e com mais sustentação (decay mais longo); ao centro há uma preponderância da 
nota fundamental e poucos harmónicos, a sustentação é mais curta e a nota fundamental é ouvida 
uma oitava acima da nota real, como uma espécie de harmónico produzido em uma corda (ao 
meio de sua extensão). Na partitura de Memories of a Wooden Workhorse, há um ou outro trecho 
em que o compositor solicita um timbre específico das lâminas, fazendo-o através de indicações 
do local a ser percutido. No entanto, de forma geral, não há informações sobre onde percutir na 
lâmina, ficando ao critério do percussionista investigar e escolher o caráter do som desejado. 

 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/2dhqvdup71/flash.html?locale=pt80
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Vídeo 31. Improvisação com a palete.
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Embora seja possível realizar boa parte da performance de Memories of Wooden 
Workhorse através da técnica tradicional de quatro baquetas, há algumas particularidades neste 
movimento que exigem que a técnica seja adaptada para fins específicos. Já nos compassos 
iniciais (Excerto 43 e Vídeo 32 ), por exemplo, é solicitado ao performer percutir a estrutura que 81

sustenta as lâminas da palete e realizar rufos nas suas cavidades laterais. 

Isto faz com que o percussionista tenha que percutir verticalmente, de baixo para cima 
(up strokes), um tipo de golpe que contraria o movimento usual da técnica percussiva básica, que 
é, o golpe de pulso em sentido vertical para baixo (down stroke). Ainda que seja possível virar a 
palma das mãos para cima, e, dessa forma, realizar movimentos de pulso semelhantes ao toque 
para baixo, o percussionista ainda assim estará percutindo “para cima” e, com isso, realizando o 
movimento contrário à atuação da força da gravidade, algo que acaba por interferir 
consideravelmente na técnica de percutir.  

Ainda neste mesmo excerto o compositor solicita a execução de um rufo na cavidade 
existente entre a parte superior e inferior da estrutura da palete (inside/shake roll). De acordo com 
Prokofiev este é “um rufo rápido percutindo a baqueta entre a lâmina superior e inferior da 
estrutura” (2008, s/p). Semelhantemente ao exemplo anterior, a execução deste rufo também 
envolve o movimento invulgar de percutir verticalmente para cima. Em busca de uma sonoridade 
mais legato e menos rítmica, optei por realizar este rufo segurando os mallets com a palma das 
mãos posicionadas perpendicularmente em relação ao solo, ou seja, fazendo com que os mallets 
fiquem um sobre o outro, ao invés de um ao lado do outro. Isso possibilita que cada baqueta fique 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/vphvexute/flash.html?locale=pt81
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Excerto 43. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, compassos 8 ao 10 (Prokofiev, 
2008).

Vídeo 32. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, “inside shake roll”.
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mais próxima das partes superior e inferior da estrutura, percutindo de forma mais rápida e 
produzindo mais notas, o que preenche mais os espaços de silêncio entre um golpe e outro, 
deixando o rufo mais contínuo (legato).

A secção central da peça, Slow Nostalgic Wooden March, é, como o título sugere, uma 
marcha em métrica 6/8 e andamento lento, em que uma melodia é desenvolvida sobre um 
acompanhamento com intervalos de 1.ª aumentada (ou 2.ª menor ), realizado pela mão esquerda 82

(Excerto 44). 

 A grande dimensão das lâminas e suas diferentes qualidades sonoras são aspectos 
centrais no desenvolvimento da melodia, realizada pela mão direita, nesta secção. Inicialmente 
deve-se tocar o centro da lâmina (“hit in middle of slats”), representado pelas notas com a cabeça 
em formato de losango (último compasso do Excerto 44). A escolha das baquetas irá definir muito 
o caráter sonoro desejado, não apenas nesta secção, mas na peça em geral. Prokofiev fornece 
somente indicações genéricas acerca do tipo de baquetas (mallets) a serem usados, limitando-se 
a sugerir termos como “wood/rubber beaters”, “wool sticks/mallets”, “hard wool beater”, etc. 
Especialmente para as notas que são tocadas ao centro das lâminas, utilizei baquetas de lã, de 
dureza médio-macias, com um certo peso, para poder obter a nota fundamental das lâminas e um 
timbre mais grave (Vídeo 33 ). Uma vez que o centro é um ponto que possui pouca sustentação 83

do som, baquetas muito pesadas e macias poderão ser mais úteis do que baquetas duras e leves. 
Obviamente a escolha de baquetas e a apreciação do som são aspectos que estão envoltos em 
um grande grau de subjectividade, e por isso, mais uma vez, a curiosidade e experimentação do 
performer com diferentes tipos de baquetas é parte essencial do trabalho. 

 Enarmonicamente, Ré e Mi bemol.82

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1eez42kcbb/flash.html?locale=pt83
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Excerto 44. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, compassos 33 ao 38 (Prokofiev, 
2008).

https://educast.fccn.pt/vod/clips/1eez42kcbb/flash.html?locale=pt


 
O Excerto 45/Vídeo 34  ilustra outro exemplo em que o potencial sonoro das lâminas da 84

palete é explorado por Prokofiev. Aqui, o percussionista deve usar a extremidade de cada lâmina 
para tocar as notas da pauta superior, alterando de forma considerável o timbre da melodia (“hit 
front edges of slats - soft tone”): 

 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/j8igchq4c/flash.html?locale=pt84
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Excerto 45. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, compassos 51 e 52 (Prokofiev, 
2008).

Vídeo 33. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, “slow nostalgic wooden march”.

Vídeo 34. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, “front edges of slats - soft tone”.
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Se observarmos com atenção, é possível perceber que a primeira nota da melodia (Ré4) 
é também uma das duas notas do acompanhamento (intervalo de 2ª menor). Isto significa que a 
mesma lâmina é percutida simultaneamente pelas duas mãos durante alguns trechos desta 
secção. Por esta razão poderá ser necessário que o percussionista tenha de se adaptar a 
posições pouco ortodoxas do corpo durante a performance. Novamente, a escolha das baquetas 
também é um factor que poderá ser essencial para diferenciar, de forma mais clara, melodia e 
acompanhamento, já que ambos atuam em um registo confluente.  

Um outro aspecto de Memories of a Wooden Workhorse é que, apesar da escala utilizar 
apenas 9 notas, dentro da extensão de uma oitava, o processo de memorização e leitura não é, 
sob meu ponto de vista, tão linear como numa peça para marimba, por exemplo. Atribuo isto a 
algumas razões: 1) a sequência das notas é diferente da ordem natural de um instrumento de 
teclas; 2) a visualização das notas não pode contar com a referência usual dos acidentes (notas 
pretas); 3) a afinação é em um sistema não temperado, o que também pode dificultar o 
reconhecimento auditivo dos intervalos e memorização pelo som. No Excerto 46 encontram-se as 
notas, representadas na pauta, e sua respectiva ordem na palete está representada pelos 
números abaixo da pauta. 

 

A disposição das notas na palete pode também ser visualizada no Vídeo 35 : 85

 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1ojrxbm35m/flash.html?locale=pt85
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Excerto 46. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, sequência das notas na palete 
(Prokofiev, 2008).

Vídeo 35. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, sequência das notas na palete.
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Assim, é possível perceber que o Lá3 — a nota mais grave do conjunto, e que deveria 
ser a primeira nota, mais à esquerda em um instrumento de teclas como a marimba — é, na 
verdade, a 5.ª nota da sequência, localizada exactamente ao meio de todas as notas da palete. A 
nota Si3, que deveria ser a 2.ª nota ou tecla da escala, acaba por ser a última, posicionada na 
extremidade direita do instrumentista. Assim, embora haja algumas semelhanças entre a palete e 
uma marimba, por exemplo, diversos outros factores são distintos e isto faz com que a abordagem 
seja tal como em um novo instrumento. A adaptação a novos sistemas, e, muitas vezes, a um 
completo novo instrumento, é uma questão intrínseca à performance de obras para multi-
percussão, conforme afirma Schick: 

Imagine you are a pianist and in Mozart Concerto 'middle C' is in the middle of the 
keyboard as usual, for the Brahms Quintet it is in the upper register and for Pierrot Lunaire 
is in the bass. Replace 'middle C' with the word gong or cymbal or marimba and you have 
an idea of the logistical problems facing a multiple percussionist. One might develop 
expertise on each of the basic individual instruments such as vibraphone, timpani or snare 
drum, however percussion as a multiple-instrument is inevitably sui generis. The first step 
in learning a new percussion piece is always mastering a new multiple-instrument, and 
with it engaging the corollary of notation and choreography. (Schick, 2006, p. 18)
No desenvolvimento da secção central da peça, que ocorre a partir do compasso 65 

(Excerto 47), constatei, através da comparação da partitura com a gravação, que há discordância 
nas indicações para gravar e reproduzir o primeiro loop, e também na sucessão dos compassos a 
ele relacionado. A partitura indica que a gravação do Loop 1  se inicia no compasso 69 e termina 
no compasso 70 (“Record Loop 1”), e sua reprodução ocorre a partir do compasso 71 (“Cycle 
Loop 1”). 
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Excerto 47. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, compassos 65 ao 72 (Prokofiev, 
2008).



No entanto, se observarmos bem, o conteúdo musical que está escrito para ser 
executado pela mão esquerda (pauta inferior), a partir do compasso 71, é idêntico ao dos 
compassos que precedem a gravação do Loop 1 (compassos 65 ao 68). Ao analisar a gravação, 
fica esclarecido que este conteúdo é, na verdade, uma sobreposição (overdub) ao Loop 1, ou 
seja, deve executado e gravado para posterior reprodução juntamente com o primeiro loop. Assim, 
a sequência correcta da performance deste trecho será: 1.º) gravar o Loop 1 (compassos 69 e 
70); 2.º) overdub do Loop 1 (compassos 65 ao 68); 3.º) sobre a reprodução do Loop 1, executar a 
parte da mão direita (pauta superior), somente, do trecho posterior (compasso 71 em diante). O 
Vídeo 36  apresenta esta sequência: 86

A secção final de Memories of a Wooden Workhorse apresenta um caráter frenético, 

representado pelo seu andamento (Œ = 130 b.p.m., techno-house tempo), mais rápido e 

contrastante com a secção anterior, pela indicação expressiva “mechanical but with funk” e seu 
desenvolvimento maquinal através de ritmos derivados de figuras rápidas como a semicolcheia, 
sextinas de semicolcheia, fusas, entre outros aspectos (Vídeo 37 ). Esta secção exige destreza 87

do performer em função da execução do conteúdo musical, em rápido andamento, e com 
diferentes técnicas, e pela manipulação precisa do pedal looper. 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1iba73r17b/flash.html?locale=pt86

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/2arj3mwpjn/flash.html?locale=pt87
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Vídeo 36. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, “loop 1”.
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Os primeiros compassos do Loop 1 (Excerto 48 e Vídeo 38 ) ilustram um dos padrões 88

rítmicos que se repete ao longo desta secção: 
 

 
Uma característica difícil da performance na palete é que as lâminas não estão fixadas à 

estrutura e, em dinâmicas mais intensas, os golpes produzidos acabam por movimentá-las. Isto 
quer dizer que, gradualmente, durante a performance, a distância entre as lâminas pode aumentar 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/vphvexvtv/flash.html?locale=pt88
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Excerto 48. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, compassos 89 e 90 (Prokofiev, 
2008).

Vídeo 37. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, “Mechanical but with funk”.

Vídeo 38. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, “Mechanical but with funk, loop 1”.
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ou diminuir — o que dificulta a execução pois altera o espaçamento dos diferentes intervalos e, 
consequentemente, compromete a memória muscular do músico e coordenação dos movimentos, 
aspectos cruciais na performance dos teclados de percussão (Broughton, 2008). Além disso, a 
movimentação das lâminas também pode fazer com que haja contacto entre as mesmas, 
causando distorções e ruídos e, assim, prejudicando a qualidade do som emitido. O Excerto 49/
Vídeo 39  ilustra uma passagem, na secção final de Memories of a Wooden Workhorse, em que 89

a dinâmica é bastante intensa e costuma ocorrer esta movimentação das lâminas: 
 

Uma das soluções que o percussionista pode adoptar para contornar a movimentação 
das lâminas é ir reorganizando-as, sempre que possível, durante a performance — seja quando 
há pausas ou mesmo enquanto se está a tocar. Esta foi a solução adoptada pelo percussionista 
Joby Burgess e é possível vê-lo a fazer isto em sua performance, que foi gravada em DVD. 
Considero esta opção pouco efectiva e prejudicial à fluidez necessária para a execução do 
instrumento, bem como para o aspecto visual da performance da obra como um todo. A estratégia 
que proponho é amarrar levemente cada uma das lâminas, de forma a impedir a sua 
movimentação mais ainda possibilitar que vibrem naturalmente, sem abafamento do som. Para 
isto, utilizei uma linha de nylon, moderadamente fina, mas muito resistente, para prender as 
lâminas à estrutura (Figura 21). 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/2nmjpabjfz/flash.html?locale=pt89

�202

128 molto rit.

             



          ff 

q = 130131

 
a tempo                          




135

                             
3





138

            inside rolls

 
   





140

   


   
 

 
       


  
 





p



143

rall.

 
poco a poco

                       


146

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

148

 
molto rall. a fin 

                

Memories of a Wooden Workhorse

6

Excerto 49. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, compassos 128 ao 130 (Prokofiev, 
2008).

Vídeo 39. Voyage #7: Memories of a Wooden Workhorse, “Mechanical but with funk, c. 122-130”.
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O pedal looper é usado de forma mais ampla nesta secção final e os seus três canais de 
gravação são utilizados durante praticamente todo o tempo, ao contrário da secção anterior que 
utiliza, pontualmente, apenas dois canais. Prokofiev também inclui mais intensamente os sons 
percussivos na construção de cada um dos loops, através de golpes em diferentes regiões das 
lâminas, no corpo da palete, rufos, etc. Por ter sido o primeiro movimento que estudei, Memories 
of a Wooden Workhorse foi também o ponto de partida para a aprendizagem das funcionalidades 
do pedal looper — que são muitas. A completa ausência de instruções na partitura sobre as 
configurações do pedal dificultou o processo de estudo: em algumas partes da peça tive que 
realizar alguns cálculos matemáticos dos tempos e durações de cada loop para descobrir a 
configuração mais adequada a usar no pedal, bem como compreender o que cada loop está a 
reproduzir em um determinado momento da performance ou da partitura. Em uma perspectiva 
posterior, será bastante útil dispor de uma partitura revisada que inclua também informações 
sobre os ajustes do pedal para cada um dos sete movimentos. 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Figura 21. Lâmina da palete presa com fio de nylon.



3.3.2. Estudo de caso n.º 2: Wreck (2012), de Jon Rose
Wreck foi o último estudo de caso a ser escolhido para integrar esta investigação e sua 

inclusão foi, em parte, motivada pelo convite que recebi da Fundação de Serralves (Portugal) para 
realizar a performance da obra no festival de arte contemporânea Serralves em Festa! 2016. 
Através deste convite, vi a oportunidade de performance de uma obra totalmente alinhada ao 
tema de investigação, e também a possibilidade trabalhar em conjunto com o compositor, razões 
que motivaram incluir Wreck como um estudo de caso. A descrição que segue nas próximas 
páginas traz informações gerais sobre a obra e uma discussão sobre a versão que foi 
apresentada em Serralves, a partir do ponto de vista do performer, e em diálogo com dados 
obtidos na pesquisa de campo e na entrevista com o compositor.  

a) Sobre a obra
  
Wreck é um projecto multimédia concebido pelo violinista, compositor e artista sonoro 

australiano Jon Rose. Com qualidades mistas de uma instalação, performance e concerto, Wreck 
emprega a carcaça (sucata) de um carro como um instrumento musical coletivo. A obra 
desenvolve-se através da exploração e amplificação dos sons das várias partes, superfícies e 
ressonâncias dos restos do veículo, combinados ao uso de eletrónica em tempo real e projeções 
de vídeo. Um conjunto diverso de meios de difusão de conteúdo sónico e visual em que “o 
espectador tem espaço para reflectir, imaginar e perder-se entre o que vê e o que ouve”, como 
explica o compositor e diretor Heiner Goebbels: 

What I really like about WRECK is the ever changing character of the relationship 
between the object (the wreck), the live performed and the pre-recorded sounds and the 
moving images. Between powerful acoustic attack and subtle musical discoveries of what 
is possible. Though overwhelming in its surprising character there is enough space for the 
spectator to reflect, to imagine — and to get lost between what we hear and what we see: 
and never be completely sure about it! (Goebbels in Rose 2013, s/p) 
Wreck foi uma criação concebida como parte do Sound Circus 2012, um projeto em que o 

compositor/artista Jon Rose dirigiu uma residência artística com um grupo de músicos e artistas 
sonoros no interior da Austrália, na fronteira entre Nova Gales do Sul, Queensland e Austrália do 
Sul. Informações extraídas do website do compositor descrevem Wreck assim:  

One of the main sculptural features of the outback is the car WRECK, the rusting history 
of Australian transportation, turning the very colour of the outback itself - imbedded, iconic, 
stranded, entropic, defeated - returning to the chemical parts from which it was made. The 
mining town of White Cliffs, New South Wales, was one of the main performance sites for 
Sound Circus and is surrounded by wrecks. We have brought one of these back to 
Sydney to be installed, turned into a substantial musical instrument, and sonified in 
performance. This 1967 Holden Utility was once owned by Clair Innes, she could be seen 
in the 1970s driving it around Smiths Hill, White Cliffs minus one of the car doors — as 
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you see it here at Carriage works. WRECK is the origin of the sound sources and also the 
amplifier of its emotive rattles, buzzes, hums, furious metallic rhythms, and disturbing 
shakes. WRECK sings up the quiet fragile creaks of old age to rock'n roll levels of 
destructive vibration. WRECK situates itself somewhere between a DB drag race, an 
exercise in entropy, a celebration of the outback, and the reciprocity between urban and 
rural life. WRECK is a budget multimedia experience incorporating images of a hundred of 
the most beautiful outback car wrecks and a team of musicians/sound artists using the 
WRECK as both icon, instrument, intensifier, and vibrating transmitter. A lone violinist 
provides commentary on the proceedings. Bring your earplugs and let the waves of sonic 
rust massage your solar plexus. (Rose, 2012, s/p)  90

Conforme mencionado anteriormente, Wreck viria a se tornar estudo de caso nesta 
investigação após um convite para realizar a performance da obra na abertura do Serralves em 
Festa! 2016. Esta performance aconteceu no dia 3 de Junho de 2016, na Praça General Humberto 
Delgado, Porto, e contou com a participação do compositor na direcção musical e violino; dos 
músicos Jorge Queijo, Luís Bittencourt e Henrique Fernandes; de José Alberto Gomes no desenho 
de som; de Paulo Cunha Martins na fotografia, projecções de vídeo e desenho de imagem. Como 
fui informado, antecipadamente, que seria um trabalho colaborativo realizado sob a direção do 
compositor, percebi que seria uma excelente oportunidade para realizar um estudo de caso, uma 
vez que se tratava de uma obra relacionada com o tema da pesquisa e que haveria a 
possibilidade de trabalhar diretamente com o criador da obra, entrevistá-lo, e documentar o 
processo. 

Rose é uma fonte importante de informações, não apenas sobre Wreck, mas também no 
que diz respeito ao uso de instrumentos e fontes sonoras incomuns e assuntos que orbitam ao 
redor do tema da investigação. Um pioneiro da música experimental australiana, Rose se tornou o 
personagem central no desenvolvimento da improvisação livre na Austrália, iniciando em Sydney e 
posteriormente em todo o país (Burt, 1991). Rose tocou, compôs e estudou uma grande variedade 
de géneros musicais, tendo gravado mais de uma centena de discos e colaborado com artistas 
diversos, incluso John Cage, Bob Ostertag, Kronos Quartet, John Zorn, entre vários outros. Sua 
rica e ampla formação vai desde a actividade de violinista e concertista, compositor de grandes 
obras multimédia, improvisador e criador de inúmeras técnicas estendidas para instrumentos de 
corda, designer de novos instrumentos, entre outras competências. Para Burt (1991), a obra de 
Jon Rose constitui um documento inestimável da improvisação australiana que deu incentivo a 
muitos músicos australianos mais novos.  

A característica central de Wreck é, sem dúvida, a utilização da carcaça sucateada de um 
carro como um instrumento musical, amplificado por microfones, e explorado das mais diversas 
maneiras pelos músicos em palco. A ideia de usar tal objeto como instrumento tem a ver com as 
investigações sonoras de Jon Rose e de outro projeto anterior, chamado Great Fences of 
Australia . 91

 Extraído do website do compositor. Acedido em http://www.jonroseweb.com/f_projects_wreck.html e consultado a 90

31/07/2017. 
 Acedido em http://www.jonroseweb.com/f_projects_great_fences.html e consultado em 21/08/2017.91
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The Wreck project came from another project, which was the Fence project. And the 
Fence project comes from the string instruments, and it comes from so. During the Fence 
project, it was in the early eighties, I was making longer and longer string instruments, 
making the necks longer and longer to see what happens as the strings get longer. […] 
And then while traveling and working in the outback Australia, which is […] really massive, 
there is not much there…I mean there is the reminiscences of aboriginal culture there, 
but, geographically, there is not much. It seems, until you of course you start to investigate 
and then you find amazing things and details. But as I was making fences, I could see 
there are wrecks everywhere and, apart from fences, the most things you’ll see, which has 
to do to with homo sapiens, are wrecks, car wrecks. Pretty well the history of cars in 
Australia, you can see in the outback because people just leave them, it is too expensive 
to tote a car. So they became markers, like fences. […] So the car wreck comes out from 
this whole history of investigation and then you get to the point of “well, how would you 
make it into a musical instrument”. (Rose, 2016, entrevista) 
A obra fornece aos performers uma margem considerável para a improvisação, uma vez 

que sua estrutura é definida em linhas gerais através instruções de performance, de modo que 
sua notação não é uma partitura no sentido tradicional, mas um roteiro para os sons e regiões do 
carro a explorar, as técnicas de execução, entradas ou “deixas” dos músicos, etc. A familiaridade 
do público com o objeto que é usado como instrumento, e sua utilização extraordinária e 
inesperada na obra, acabam por acrescentar uma dimensão visual importante à performance. 
Rose tem bastante interesse em cada gesto do performer em palco, o que adiciona um aspecto 
teatral à performance de Wreck. O caráter cênico de Rose foi observado pelo compositor John 
Cage, que certa vez afirmou: “Jon, I see you are a man of theatre!” (Cage, 1991, s/p) .  92

b) Preparação da performance

A performance de Wreck no Serralves em Festa! (Vídeo 40 ) foi desenvolvida num 93

período de três dias (1 a 3/06/2016), com sessões de trabalho/ensaios durante a manhã e tarde. 
Um dos músicos do grupo de trabalho, Jorge Queijo, esteve em contacto com o compositor Jon 
Rose via email para organizar as sessões de trabalho. Rose enviou-nos uma síntese do trabalho 
que seria feito: 

Welcome to the Wreck project! As I'm sure you will be aware, this is going to be quite a 
difficult project to realise in such a short space of time — but we can do it. We are going to 
play a car wreck - turning it into a musical instrument or set of instrumental resonators. 
There is a visual side to this project as well (a movie of wreck images), but for now let's 
concentrate on the sound. The car wreck will be amplified using contact piezo 
microphones and regular microphones. I will have two piezos with me but we will need 
another two at least clamped onto the wreck's surfaces. We will also play car tyres, and 

 Acedido em http://www.jonroseweb.com/docs/Jon_Rose_CV2016.pdf e consultado em 9/08/2017.92

 Acedido em https://www.youtube.com/watch?v=sqXjGkTXOyo e consultado em 12/08/2017.93
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an exhaust pipe welded onto the side of the wreck. The band should consist of two 
percussionists/drummers and one or two electronic musicians. The percussionists will play 
the difference surfaces of the wreck, the electronic musicians will play their wave forms 
and samples into the wreck using loud speakers that we attach to the wreck itself. The 
percussionist should use a full range of drum sticks, brushes, rubber mallets, chains, etc. 
The percussionists will stand on opposite sides of the wreck. The electronic musicians 
should be inside the wreck. I will be conducting in front of the wreck. I will be giving a 
series of signs/cues that we can all learn - including the sound and lighting guys who will 
be on stage with us. Mostly these are simple cues - like start/stop/get louder/etc. But there 
will be some cues where I give each drummer/percussionist a specific time and speed to 
play eg. 3/4 slow, 4/4 fast, etc. Drummers should be able to play most genres of 
drumming on cue — rock, metal, jazz, latin, free, etc. 
The electronic guys should be able to play the following: 
1. control multiple sine waves — pitch and volume 
2. playback samples of the wreck itself, especially small sounds like rattles and scrapes 
 (these should be made soon, so they have a chance to experiment with them) 
3. some low bass drum type beats — varying speed from very slow to very fast over a 
period of 30 minutes. 
4. other sounds of their own choice 
These sounds have to go via 50-100 amps into 12-15 inch speakers bolted onto the 
wreck, with a split going to the PA direct. Monitor speakers are placed in the wreck where 
the engine normally is fixed (engine has to be removed). (Rose, 2016, via email) 
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Vídeo 40. Excertos da performance de Wreck no Serralves em Festa! 2016.
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A preparação da performance ocorreu como uma residência artística de curta duração, 
proporcionando um tempo de reflexão, pesquisa, produção e imersão com o projeto e culminando 
na apresentação pública. As sessões foram realizadas nas oficinas da Câmara Municipal do Porto, 
espaço que nos foi cedido para esta finalidade, onde a carcaça do veículo foi instalada (Figura 22/
Vídeo 41). 

  
A Tabela 9 apresenta uma síntese das atividades desenvolvidas na preparação de Wreck: 
 

No primeiro dia, o trabalho inicial centrou-se na investigação e criação de sonoridades 
possíveis da sucata, com o propósito de gravar pequenos excertos em áudio que seriam depois 
manipulados e usados durante a performance ao vivo. Rose enviou um email aos músicos com 
uma pequena lista de sonoridades que gostaria que trabalhássemos; grande parte delas foi 
gravada pelos músicos, e outras tiveram de ser obtidas através de samples já existentes — os 
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Dia Anotações

1.º

• Encontro inicial dos músicos, do técnico de som e de vídeo e instalação da carcaça do 
veículo nas Oficinas da C.M. do Porto;

• Discussões sobre as solicitações do compositor, possibilidades de manipulação do 
instrumento e exposição de ideias para produzir som;

• Experimentações sonoras e gravações de excertos em áudio para serem usados em loop 
durante a performance;

2.º
• Chegada do compositor ao local de trabalho e discussões sobre a peça
• Remodelações na carcaça (soldagem de canos, pedaços de metal, etc.)
• Continuação da experimentação sonora e gravação de mais excertos (em áudio e vídeo) 

para utilização em tempo real durante a performance; 

3.º
• Últimos preparativos na carcaça e transporte ao local da performance 
• Soundcheck e criação da partitura
• Ensaio geral (foram ensaiadas todas as secções da performance - 10 secções)

Tabela 9. Anotações do diário de campo.

Figura 22. Carcaça do veículo instalada nas 
oficinas da C.M. do Porto.

Vídeo 41. Chegada do veículo nas oficinas 
da C.M. do Porto.
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sons de buzinas e de ignição do motor são dois exemplos nesse sentido, já que os mecanismos 
que produzem estes sons estavam inutilizados na carcaça que trabalhámos. A execução dos 
excertos que foram gravados ficou sob responsabilidade dos músicos, e a gravação e obtenção 
dos samples ficou a cargo do designer de som. Abaixo, um trecho do email enviado por Rose: 

Here is a list — the more the merrier! All recordings should be as close up as possible to 
the sound source, particularly picking up any bass frequencies. 
1. Wind screen wipers (maybe they still function on our wreck, if not some other car 
please) 
2. Car horns — about 20 different ones 
3. close up scraping on the side of car body 
4. rubbing on side of car (with rubber mallets) 
5. Continuous drum rolls (so they can be easily looped) with a. wooden sticks b. brushes 
c. heavy metal sticks d. knitting needles on different parts of the wreck. 
6. Different car doors slamming, the hood slaming, the boot slamming shut. To be played 
back much slower and lower in pitch. 
7. drum roll on car tyres 
8. any small sounds like lock devices, automatic window open/shut devices, winkers 
(lights for turning left or right), etc. 
9. starter motor (disconnect so we hear just the sound of the start motor which does not 
actually start the car — make a loop so it can go on for up to 10 seconds) (Rose, 2016, 
comunicação via email) 
A partir dessa lista, iniciámos sessões de experimentações e gravação de alguns 

excertos improvisados, permeadas por momentos de reflexão e discussão entre os músicos e o 
designer de som, a fim de traçar um panorama sônico da carcaça com as diferentes formas de 
produzir som com o objeto. Neste trabalho procuramos obviamente registar os sons solicitados 
pelo compositor, mas também outros que pudessem ter algum potencial de uso na performance, 
tendo como critério geral obter a maior diversidade tímbrica possível. Para isso foram usados 
variados tipos de baquetas, implementos e técnicas de execução, como baquetas de madeira 
(drum sticks) de diferentes formatos e pesos, vassouras (brushes), baquetas de triângulo, vários 
tipos de baquetas superball, arcos, diversos tipos de mallets, de diferentes materiais (lã, linha, 
corda, etc.) e gamas de dureza (hard, very hard, soft, etc), baquetas de glockenspiel, etc. É 
essencial neste tipo de trabalho — produzir variedade sonora de algo que não foi concebido para 
este propósito — dispor de uma grande variedade de opções de baquetas ou implementos, e isto 
foi solicitado por Rose para este projeto — “The percussionist should use a full range of drum 
sticks, brushes, rubber mallets, chains, etc.” (Rose, 2016, via email). A riqueza sonora, não apenas 
na performance de instrumentos incomuns, mas na percussão em geral tem muito a ver com a 
quantidade de materiais usados, sejam instrumentos ou acessórios (baquetas, outros objetos para 
percutir/raspar/friccionar, etc.). Como explicou Schick, “with an instrument like the cello, for 
example, sonic richness comes from applying a broad range of techniques to a single complex 
object. With percussion, richness comes from adding more objects” (Schick, 2006, p. 179). 
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No segundo dia foi dado seguimento às sessões experimentais e mais excertos de áudio 
foram gravados. Neste dia o compositor Jon Rose juntou-se ao trabalho, fornecendo sugestões e 
discutindo com os músicos diferentes sonoridades e aspectos do veículo, com o intuito de 
aumentar a variedade das amostras registadas. Rose sugeriu-nos explorar toda e qualquer parte 
da carcaça em que fosse possível obter som, pois nesse estágio o mais importante era que 
gravássemos material sonoro diversificado para ser selecionado posteriormente. De forma geral, 
suas sugestões foram para explorarmos principalmente timbres contrastantes e que 
improvisássemos com certa variedade rítmica, por exemplo, sons de longa duração dos canos 
metálicos X sons de curta duração dos pneus, células rítmicas constantes X ritmos improvisados, 
sons raspados X sons percutidos, etc. Assim, gravámos vários excertos usando diferentes partes 
da sucata e diferentes técnicas, como por exemplo: friccionar os painéis laterais com baqueta 
superball (Vídeo 42 ); friccionar os vidros com a ponta dos dedos umedecida (Vídeo 43 ); raspar 94 95

com vassouras as caixas dos faróis(Vídeo 44 ), os assentos (Vídeo 45 ) e o reboque do teto 96 97

(Vídeo 46 ); ritmos constantes em panelas de escape (Vídeo 47 ) e na borracha dos pneus 98 99

(Vídeo 48 ); rufos em panelas de escape (Vídeo 49 ); esvaziar as válvulas da pressão dos 100 101

pneus (Vídeo 50 ); raspar o teto com uma ferramenta metálica (Vídeo 51 ) e o tampo do capot 102 103

com partes da própria sucata (Vídeo 52 ); ritmos constantes nos aros das rodas com baqueta de 104

triângulo (Vídeo 53 ); rufos nos painéis com baquetas de metal (Vídeo 54 ). 105 106

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1x4e8g10yf/flash.html?locale=pt94

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1ndmiks8w0/flash.html?locale=pt95

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/2ffuc7tqi8/flash.html?locale=pt96

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/k0j0s4jeh/flash.html?locale=pt97

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1xwgg4l9na/flash.html?locale=pt98

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1gr3o4b3lx/flash.html?locale=pt99

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/14o5b7uddh/flash.html?locale=pt100

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/l6lv5fcnt/flash.html?locale=pt101

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/13w3320svq/flash.html?locale=pt102

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/3n8gpqf4o/flash.html?locale=pt103

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/16md2vnolq/flash.html?locale=pt104

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1s213bsp45/flash.html?locale=pt105

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/2jq7t30m2p/flash.html?locale=pt 106
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Vídeo 42. Friccionar os painéis laterais com 
baqueta superball.

Vídeo 43. Friccionar os vidros com a ponta 
dos dedos umedecida.
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Vídeo 44. Raspar as caixas dos faróis com 
vassouras.

Vídeo 45. Raspar os assentos com 
vassouras.

Vídeo 46. Raspar o reboque do teto com 
vassouras.

Vídeo 47. Ritmos constantes em panelas de 
escape.

Vídeo 48. Ritmos constantes na borracha 
dos pneus.

Vídeo 49. Rufos em panelas de escape.

Vídeo 50. Esvaziar as válvulas da pressão 
dos pneus.

Vídeo 51. Raspar o teto com uma 
ferramenta metálica.
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Rose também sugeriu que explorássemos os sons inerentes da utilização ou 
manipulação da carcaça, como, por exemplo, o som do abrir e fechar de portas (Vídeo 55 ); o 107

manuseio das alavancas que acionam as luzes (Vídeo 56 ); dos trincos das portas (Vídeo 57 ); 108 109

da tampa do porta-luvas (Vídeo 58 ); da tampa do compartimento do combustível (Vídeo 59 ). 110 111
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Vídeo 53. Ritmo constante nos aros das 
rodas com baqueta de triângulo.

Vídeo 52. Raspar o tampo do capot com 
partes da própria sucata.

Vídeo 54. Rufos nos painéis com baquetas 
de metal.

Vídeo 55. Abrir e fechar de portas. Vídeo 56. Alavancas que acionam as luzes.
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Um aspecto interessante de Wreck é que a exploração sonora não visa criar novos sons 

apenas através do uso da carcaça como um instrumento de percussão coletivo, mas também a 
partir do resgate dos sons que são inerentemente produzidos pelo manuseio do objeto, 
proporcionando ao espectador ouvi-los em um outro contexto. Este foi um aspecto que chamou 
minha atenção durante os ensaios da obra e que acabei por registar no diário de campo: 

Duas formas de interagir com o instrumento destacam-se: uma delas (a qual chamaria 
“direta") é através da abordagem do instrumentista, pensar quais as regiões podem ser 
percutidas e que tipo de som irão produzir, qual a melhor técnica para este efeito (ações 
que fazem parte do universo do percussionista: percutir, raspar, sacudir, friccionar, etc.) A 
outra (indireta) tem a ver com os sons que podem ser gerados através de gestos comuns, 
intrínsecos à utilização do objeto/instrumento em si (como o abrir e fechar de portas, 
maçanetas, alavancas, pedais, botões, e toda a sorte de dispositivos que integram o 
objeto e são capazes de produzir som). (Bittencourt, 2016, anotação do diário de campo) 
O designer de imagem também esteve presente nas sessões para registar fotografias e 

os vídeos que foram usados na performance ao vivo. Algumas horas de trabalho foram dedicadas 
a transformar partes da carcaça, pois Rose havia comentado informalmente que sua aparência 
era pouco “sucata”, por se tratar de veiculo acidentado e que ainda possuía partes operantes 
(como as portas, por exemplo).  

So when I saw, for example the photo of the wreck we gonna using in Porto…I mean, they 
already had another one first, but they couldn’t get it, I don’t know why, but then they sent 
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Vídeo 57. Trincos das portas. Vídeo 58. Tampa do porta-luvas.

Vídeo 59. Tampa do compartimento do 
combustível.
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this pretty boring car. But I though “well, the thing is, it has been smashed in one place so 
that probably means three doors working, so that is already rhythmically interesting. And 
we can take the bonnets off, the roof…” I just got the ideas that we could quickly work… I 
think we can munch this, if we have a welder there, we munch to get the bonnet of, which 
is a piece of metal, so it becomes any kind of, you know, like a big gong. Doors, we have 
the glasses a little bit…these things and the tires I know from before they work very nicely, 
it is not loud, but it is very interesting kind of specific timbre. So you can just start to 
construct how these things is gonna be. (Rose, 2016, entrevista) 
Com o auxílio de um técnico soldador, foram acrescentados diversos tipos de canos de 

escape, molas e pedaços de metal, na parte frontal (Figura 23) e principalmente na parte traseira 
da carcaça (Figura 24). Foram também acrescentados longos fios de arame no teto da carcaça, 
que foram esticados como cordas ao longo do comprimento do veículo. Estes fios foram usados 
em uma das secções da peça, como cordas para serem manipuladas por arcos, tornando a 
carcaça como uma grande caixa de ressonância (Vídeo 60 ). Também foi necessário remover o 112

que restava do motor da sucata pois neste compartimento seriam posicionadas algumas colunas 
de som para a performance ao vivo. 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1p2fxygq2/flash.html?locale=pt112

�214

 Figura 23. Parte frontal após alterações. Figura 24. Canos soldados na parte traseira.

Vídeo 60. Jon Rose a testar as cordas de arame na carcaça do veículo.
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No terceiro dia foram feitos alguns ajustes finais na carcaça para verificar se toda a 
estrutura estava em segurança, e não haver risco de alguma parte se soltar durante a 
performance, e também outros de caráter puramente estético: por exemplo, Rose utilizou tinta 
vermelha para pintar algumas partes da carcaça, como parte do vidro frontal e do capot que cobre 
o motor. Este dia de trabalho também foi dedicado ao transporte da carcaça até onde seria 
realizada a performance, na Praça General Humberto Delgado, para fazer a montagem com o 
sistema de som, vídeo e luz. Foi particularmente interessante presenciar o transporte da carcaça e 
observar a reação de algumas pessoas durante o trajeto. O aspecto do veículo, depois de 
finalizado, com diversos canos e peças metálicas soldadas à sua carcaça, com manchas de tinta 
de um vermelho intenso na sua parte frontal, causou certa surpresa ou mesmo espanto a alguns 
(Vídeo 61 ). Embora este aspecto pouco tenha a ver com a performance da obra, tenho um 113

particular interesse em observar a atitude e comportamento do espectador em relação aos objetos 
que uso para fazer música. 

Já no local, foi realizado o soundcheck (Figura 25). Uma das ideias de Rose nesta obra 
foi posicionar as colunas de som no interior da sucata, no compartimento do motor, na parte 
frontal do veículo. Para a amplificação foram usados microfones convencionais (dinâmicos, 
condensadores, etc.) e também microfones de contacto (piezo) que foram colados em diferentes 
partes da superfície da sucata (nos painéis laterais da carroceria, no tecto, etc.). Houve um grande 
cuidado por parte do compositor, músicos e técnicos para amplificar o veículo da melhor forma 
possível e evitar quaisquer feedback ou sons indesejáveis. Como a performance foi realizada ao 
ar livre e em uma zona central da cidade, o que pressupõe um nível de ruídos maior do que em 
um ambiente acusticamente controlado, como um estúdio ou uma sala de concertos, foi preciso 
bastante cuidado com o posicionamento dos microfones, colunas e nível de volume. Isto, 
combinado ao facto de que o instrumento em questão emitia sons e frequências com os quais os 
técnicos de áudio não estão geralmente habituados a trabalhar, fez com que o soundcheck 
preenchesse boa parte do tempo neste terceiro dia de trabalho. 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/93oy06b6s/flash.html?locale=pt113
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Vídeo 61. Transporte da carcaça até o local da performance.
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Enquanto os técnicos faziam as montagens para o soundcheck, Rose propôs uma 

conversa para organizarmos as secções e a estrutura da performance. Nesta conversa, 
discutimos as formas de se produzir som na sucata, as técnicas usadas e ideias musicais 
desenvolvidas nas sessões que tínhamos realizado nos dias anteriores. Enquanto discutíamos, 
Rose ia escrevendo apontamentos sobre as ideias suscitadas e esboçava o roteiro de Wreck que 
iríamos usar. A Figura 26 ilustra este momento de discussão. 
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Figura 25. Soundcheck na Praça General Humberto Delgado, Porto.

Figura 26. Discussão e elaboração do roteiro de Wreck.



No roteiro que usámos, cada secção foi notada com uma descrição textual que se referia 
ao material ou local da sucata a ser usado, ao tipo de sonoridade ou técnica instrumental ou 
alguma outra ação a ser executada na performance. As secções foram improvisadas de acordo 
com estruturas que foram concebidas colectivamente, e que eventualmente continham algumas 
regras pré-estabelecidas e memorizadas pelos músicos. A cada secção foi atribuído um número e, 
durante a performance, Rose ficou posicionado em uma das laterais do palco, exibindo pequenos 
cartazes com o número de cada secção e fornecendo indicações visuais sobre o início e término 
de cada uma, entre outras (dinâmica, tempo, etc.). A versão de Wreck que apresentámos conteve 
10 secções, além de uma secção introdutória e improvisada de violino solo, realizada pelo 
compositor (Figura 27 e Áudio 1 ), que, como foi mencionado, foi também responsável pela 114

direção musical da performance. 

 https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/jon-rose-violin-improv-wreck/s-a5Kzc114
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Figura 27. Jon Rose durante a improvisação introdutória de Wreck.

Áudio 1. Improvisação de Jon Rose em Wreck.
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Além da introdução de violino solo (que não foi referida na roteiro), as secções foram 
nomeadas e enumeradas como: 

1. Percussionists inside the car 
2. Panels with breaks 
3. Low Rubber/Windows Rubber 
4. Drum rolls on panels 
5. Spring 

6. Tyres 
7. Back of car/Exhaust pipes 
8. Strings 
9. Doors 
10. Doors in synch. 

A seguir está uma foto do roteiro que usámos para a performance de Wreck (Figura 28): 

Todas as secções da performance da obra estão descritas nos sub-capítulos a seguir. 
Após o roteiro ser criado e o soundcheck ter sido feito, ensaiámos a performance completa da 
obra (com uma versão reduzida da seção introdutória de violino solo). A realização do ensaio no 
local da performance, com o sistema e amplificação pronto, foi bastante produtiva, pois contribuiu 
para os músicos perceberem suas posições e deslocamento no decorrer da performance, toda a 
extensão de dinâmicas do instrumento com o uso de amplificação, e também para memorizarem 
as diferentes partes da obra, suas “deixas” e a performance como um todo. Vale a pena ressaltar 
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Figura 28. Roteiro usado na performance de Wreck no Serralves em Festa 2016.



que somente no 3.º dia de trabalho é que a estrutura de Wreck foi discutida, sua partitura criada e 
a peça realmente ensaiada, sendo que boa parte do trabalho prévio se centrou na exploração 
sônica do instrumento (pesquisar sonoridades em potencial e aprimorar as formas de executá-las) 
e não na composição em si. 

Em uma conversa informal, Jon Rose explicou que já tinha apresentado Wreck em 
conjunto com grupos de músicos e situações bastante distintas, como por exemplo a 
performance  no Sydney Festival em 2013, com a percussionista, de formação erudita, Claire 115

Edwardes, ou a performance  com um grupo de músicos amadores da comunidade aborígene 116

de Lombadina, na Austrália Ocidental, em 2016. Nesse sentido, a obra já assumiu diferentes 
versões e, de acordo com Rose, Wreck pode até variar de uma performance para outra, mas boa 
parte das ideias do seu conteúdo sonoro e técnicas de performance permanecem como uma 
meta-partitura da obra. Durante a entrevista que realizei com Rose, perguntei-lhe sobre como 
surgiram algumas destas ideias para produzir som na sucata: 

In Porto, I imagined it pretty well, I knew that it is gonna be “no time” so…[laughs]. I just…I 
know we will get something out so it is better do that, and get this…but even…So you 
can’t imagine the whole total sound, but I got good experience to know that. And also 
using amplification as well, which can bring little sounds up. So on what I was being given 
from Serralves, like “well, this is what we can offer, this is what we can do”…if you get this, 
this and this, if get three really good percussion players, if you get someone to do some 
electronics inside, PA systems and mic it like a drum a kit, which it sort of was, we’ll have 
a show [laughs]. And a video guy, just get him shooting lots and lots of video and we will 
somehow…you know. (Rose, 2016, entrevista) 
Uma vez que Rose já trabalhou com tantos músicos, com perfis tão diferentes, tornou-se 

particularmente interessante saber sua opinião sobre que tipo de competências ou capacidades o 
compositor espera dos percussionistas que realizam a performance de Wreck. Para Rose, um 
habilidade central nesse sentido é  

The sense of timbre, you know, coming to the idea of accessing the sound that might be in 
an object. This is something that some percussionists who particularly improvise in 
percussion have a feel for…and still, there is a percussionist I worked in Sydney 
sometimes, she is very good, she can read all these incredible complicated scores and 
stuff on basically marimba or vibraphone…but she has no sense of material…or little. 
She’s got some, but her strong point is rhythm and complicated notes. Her weakest point 
is the sense of material, and there are others that I know they don’t read well but their 
sense of material is incredible. They, in seconds, are part of it. Whatever it is. It is knowing 
this kind of possibility between which is happening, this is the big story, really, in music, in 
the second half of the twentieth century and going on until now…how percussionists have 
transformed…Yeah, and of course, with the aboriginal guys, they don’t know nothing 
about Xenakis or Berio…They have no idea, never heard about them. So their thing 
comes from “well, you want me to play rhythm, I’ll play rhythm” so then my view is “ok, 

 Acedido em https://www.youtube.com/watch?time_continue=108&v=ygrAgnoGgDs e consultado em 19/12/2017.115

 Acedido em https://www.youtube.com/watch?v=S7TDHvVSrwg e consultado em 19/12/2017.116
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well if I want that to be interesting the first thing I do is to give them different rhythms. And 
then immediately it makes it interesting. So that’s what I did. And then the thing starts to 
sing in a different way, you are not like stuck with this rigid matrix, you just got something 
which is more organic and flowing, and loops over different times and things like that. 
(Rose, 2016, entrevista) 
Ao reflectir sobre como o trabalho foi sendo desenvolvido, foi possível perceber que, para 

Rose, há uma grande preocupação na qualidade do som produzido e na possibilidade de os 
percussionistas criarem texturas, diferentes alturas, e não apenas ritmos, ainda que a carcaça de 
um carro, o instrumento central de Wreck, possa parecer desfavorável para esta finalidade. Sobre 
este aspecto, Rose comentou que: 

When I as coming to Porto, I knew I was gonna be working with trained percussionists. So 
I know they can do a roll, you know, they can create tone, they know how to get tone out 
of an inanimate object. And that is very important, because with certain amplification you 
can work with these things that it is not just rhythm, we can make tone, we can be 
symphonic, in potential. And that is very important. (Rose, 2016, entrevista) 

I) 1.ª Secção

Na primeira secção de Wreck (Vídeo 62 ) os performers estiveram sentados no interior 117

da sucata, enquanto sons eletrónicos eram disparados em conjunto com conteúdos visuais. A 
maior parte dos sons eletrónicos usados nesta primeira parte foram samples do ruído de ignição 
de diversos veículos. A ideia de Rose para a primeira secção foi sugerir ao espectador que o 
motor da carcaça estava a ser ligado, causando a ilusão de que, apesar de destruído, o veículo 
poderia funcionar e eventualmente entrar em movimento. Esta parte joga bastante com a 
percepção do público, criando um ambiente dúbio entre os sons que são gerados pela eletrónica e 
os que podem ser produzidos normalmente por um veículo. 

 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/2enu5i6vg9/flash.html?locale=pt117
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Vídeo 62. 1.ª secção de Wreck.
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II) 2.ª Secção

Na segunda secção (Vídeo 63 ) da obra os músicos partiram para um carácter 118

percussivo evidente, através de ritmos aleatórios, executados com baquetas duras nos painéis 
metálicos da carcaça. Estes ritmos improvisados ocorrem em pequenos excertos, em dinâmicas 
intensas (forte a fortissimo), que são intercalados por momentos de silêncio. O início e término de 
cada excerto foi regido por um dos músicos e a ideia foi que tanto os momentos de som quanto de 
silêncio ocorressem de forma súbita, de modo a criar grande contraste entre sons extremamente 
intensos e ambientes de quietude. 

III) 3.ª Secção

Na terceira parte (Vídeo 64 ) a exploração centrou-se unicamente em sons friccionados, 119

que foram executados nos vidros que restavam na carcaça do veículo. Nesta secção utilizámos 
baquetas do tipo superball de diversos tamanhos para conseguir uma gama extensa de 
frequências. Este tipo de baqueta é basicamente uma bola de borracha, usada como “cabeça” ou 
ponta da baqueta, que é presa a um cabo de haste flexível. Ao esfregar a borracha da baqueta em 
uma determinada superfície cria-se atrito, que faz com que o material friccionado vibre. Este tipo 
de técnica é capaz de gerar sons bastante graves que, com a ajuda do sistema de amplificação, 
criam texturas interessantes. O tamanho da cabeça da baqueta superball exerce influência na 
altura (frequência) do som produzido, e, por essa razão, procurámos usar tamanhos contrastantes 
para explorar esta qualidade e criar variedade. A pressão empregada no cabo da baqueta para 
criar fricção é também um elemento que exerce influência na produção de diferentes alturas, e 
que também foi explorada pelos músicos. Também tive a ideia de utilizar água para humedecer os 
vidros e possibilitar a sua fricção com a ponta dos dedos. Isto permitiu manter a identidade 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/n4tg2qc6k/flash.html?locale=pt118
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Vídeo 63. 2.ª secção de Wreck.
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estética dos sons friccionados e ampliar o espectro sónico nesta secção, uma vez que a borracha 
da baqueta superball e a pele dos dedos produzem qualidades sonoras diferentes. 

 

IV) 4.ª Secção

A quarta secção (Vídeo 65 ) é uma das mais exigentes para os performers, fisicamente 120

e tecnicamente. Rose nomeou esta secção Drum Rolls On Panels — e como o nome sugere, os 
músicos devem produzir rufos em diversas partes da carcaça do carro, visando principalmente os 
painéis metálicos que ainda estavam disponíveis na carcaça, como as laterais, as portas e a 
cobertura do motor. Nesta parte, Rose solicitou a realização do rufo sinfónico ou “fechado”, que é 
a técnica usada sobretudo na caixa-clara e tambor militar para simular um som contínuo através 
da execução do maior número de toques (batidas ou rebotes) possível (Frungillo, 2002, p. 281). 
Além de requerer uma das técnicas mais tradicionais da percussão, esta secção torna-se exigente 
devido ao longo tempo necessário na execução, ininterrupta, do rufo (por cerca de 5 minutos ou 
mais, e, em alguns momentos com dinâmica fortíssimo). Um outro aspecto determinante para 
tornar esta secção exigente é que os rufos são realizados nas laterais da carcaça, de modo que a 
superfície a ser percutida está em sentido vertical, ao invés de horizontal, como é habitual para o 
percussionista. Isto acaba por influenciar consideravelmente a performance do rufo pois a base 
desta técnica está relacionada com a produção de rebotes (ricochetes), o que acaba por 
beneficiar da força de atração da gravidade. É como tentar pontapear uma bola contra uma 
parede vertical, por exemplo: por mais que se tente fazer a bola bater na parede e retornar em 
uma trajectória perfeitamente horizontal, o retorno da bola (rebote) sempre irá ocorrer em uma 
trajetória diagonal, de cima para baixo, devido à força que a gravidade exerce sobre a bola. Nesse 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/uxfml5psz/flash.html?locale=pt120
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Vídeo 64. 3.ª secção de Wreck.
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sentido, o percussionista deve realizar um esforço extra para compensar a atuação da força 
gravitacional sobre os rebotes, o que acrescenta uma dificuldade extra na execução do rufo. 

 

V) 5.ª Secção

Ao contrário das demais secções, que foram executadas em grupo, a quinta secção foi 
concebida como uma parte solista. Na performance que foi apresentada em Serralves, este solo 
foi realizado por Henrique Fernandes e consistiu em uma improvisação livre, usando uma mola de 
metal, contida no interior do compartimento do motor da carcaça. A mola foi esticada no 
compartimento do motor da carcaça, em cerca de quatro vezes o seu tamanho, e amplificada por 
microfones, posicionados suficientemente próximos para captar o máximo de sua ressonância. 
Esta secção serviu como um interlúdio entre a parte 4 e 6 da obra. Infelizmente, por questões 
técnicas, não foi possível registar em vídeo a performance desta secção. No entanto, o Vídeo 
66  apresenta algumas das experimentações que deram origem a boa parte do conteúdo sonoro 121

desta secção. 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/sz81cshmj/flash.html?locale=pt121
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Vídeo 65. 4.ª secção de Wreck.
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VI) 6.ª Secção

Nesta secção, Rose teve como intenção apresentar ao ouvinte um timbre inédito, usando 
a borracha dos pneus do veículo como fonte sonora. A secção foi baseada em um ritmo constante 
de semi-colcheias em andamento rápido (c. de 150-160 b.p.m), executado por mim e pelo 
percussionista Jorge Queijo. Na versão que apresentámos (Vídeo 67 ), a minha parte teve um 122

papel de acompanhamento, enquanto a parte do outro percussionista foi mais solista e com 
margem de improvisação. 

Esta secção é particularmente interessante, pois é o único momento da performance em 
que sons dos pneus são explorados, o que proporciona à audiência um espectro sonoro diferente 
dos demais. Através de experimentações e discussões entre os músicos e o compositor, optámos 
por usar baquetas duras de marimba e também de caixa-clara, para que o ritmo soasse o mais 
claro e articulado possível. A ideia principal nesta parte era que o ritmo fosse mantido 
constantemente durante um longo período (cerca de 6-8 minutos), e que os músicos tivessem 
uma margem mínima de improvisação, para criar pequenas variações da célula rítmica e do 
timbre, com o intuito de que a secção se desenvolvesse em um estilo minimalista. Além dos pneus 
da própria carcaça, que ainda continham ar no interior e estavam em condições de produzir o som 
desejado para a performance, também utilizámos um conjunto de pneus extra, que foram 
dispostos no chão, ao lado da carcaça, para serem executados por Jorge Queijo. 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/n4tgcqn0u/flash.html?locale=pt122
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Vídeo 66. Experimentação sonora que deu origem à 5.ª secção de Wreck.

https://educast.fccn.pt/vod/clips/n4tgcqn0u/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/sz81cshmj/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/sz81cshmj/flash.html?locale=pt


 

VII)  7.ª Secção

Na sétima secção (Vídeo 68 ) voltámo-nos para a parte traseira do veículo para 123

explorar os sons dos vários canos metálicos da carcaça. Estes canos, que são principalmente de 
escape de outros veículos, foram anexados à carcaça com o uso de um soldador. Isto foi ideia de 
Rose, que teve uma finalidade sonoro-estética: proporcionar mais possibilidades tímbricas aos 
performers e também criar uma espécie de escultura sonora na parte traseira. 

A partir de instruções de Rose, experimentámos diferentes modelos e tamanhos de 
canos, para selecionar alguns com diferentes alturas e que tivessem bastante sustentação do som 
(tal como sinos tubulares, por exemplo). Para Rose, a intenção com estes canos era contrastar 
com a sonoridade metálica “seca” (sons de curta duração) das outras partes da sucata, causando 
surpresa ao ouvinte: 

As you saw with the exhaust pipes in Porto, some of them are just dead, clunk, and other 
are really like tubular bell…you don’t want everything to sound like a stupid tubular bell, 
you know, but one or two in there is a surprise because you don’t expect it to come out of 
a rusty exhaust pipe. (Rose, 2016, entrevista) 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1awp2t24cj/flash.html?locale=pt123
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Vídeo 67. 6.ª secção de Wreck.
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VIII)  8.ª Secção

A oitava secção (Vídeo 69 ) traz novamente os sons friccionados como objeto de 124

exploração, porém agora através do uso de arcos, em longos arames esticados sobre o teto do 
veículo. Na medida em que a secção se desenvolve, os sons friccionados vão dando lugar a 
golpes percussivos, ainda com os arcos, contra as cordas de arame. Uma das intenções de Rose 
em Wreck foi também transformar a sucata do carro em um grande instrumento de corda, 
anexando longos fios de arame sobre o teto do veículo de modo a que sua carcaça actuasse 
como a caixa de ressonância. Estes arames são capazes de gerar uma grande riqueza de 
harmónicos ao longo de sua extensão, dependendo da forma como são friccionados e do ponto 
de contacto com o arco. 

Esta secção apresenta reminiscências de alguns dos trabalhos mais importantes da 
carreira de Rose, como, por exemplo, The Relative Violin  e The Fences Project , que 125 126

reflectem a sua experiência no que diz respeito ao uso de técnicas estendidas no violino e nos 
instrumentos de corda friccionada. De acordo com Rose, esta obras e experiência nesses 
aspectos estão relacionados com todo seu trabalho de uma forma geral: 

The violin remains central to what I do. So no matter how far away I go from the violin, like 
to the wreck or whatever, or interactive electronics…the interactive ball, and all the 
electronics for that, came from the interactive violin bow. And with sonic investigation it 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1lfj0e8ng4/flash.html?locale=pt124

 “This is the development of a total art form based around one instrument. Necessary to this concept has been 125

innovation in the fields of new instrument design (over 20 deconstructed violin instruments including the legendary 
double piston triple neck wheeling violin, environmental performance (e.g. playing fences in the Australian outback using 
the violin as a bow), new instrumental techniques (tested sometimes in uninterrupted marathon concerts of up to 12-
hours long), both analogue (built into the violins themselves) and since 1987 inter-active electronics (3 bowing to MIDI 
systems), plus using the mediums of radio (over 30 major International productions for radio stations like ABC, BBC, 
WDR, SR, BR, Radio France, RAI, ORF, and SFB), live-performance-film (In the 1980s, he integrated Super 8 into his 
world wide performances.), video and television (ZDF) to create a new, alternative, personal and revised history for THE 
VIOLIN”. Acedido em http://www.jonroseweb.com/docs/Jon_Rose_CV2016.pdf e consultado em 10/08/2017. 

 “Since 1983, in addition to his work on and about the violin, Jon Rose has been bowing and recording the music of 126

Fences worldwide. A wide range of music can be coaxed from these ubiquitous landmarks”. Acedido em http://
www.jonroseweb.com/f_projects_great_fences.html e consultado em 10/08/2017.
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Vídeo 68. 7.ª secção de Wreck.
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starts with the violin and it kind keeps me focused even no matter how weird or wonderful 
violin gets. The most extreme things like wrecks, I can come back to this. And therefore it 
gives a logic. I don’t just go around deciding to do crazy things, it is not like that, although 
if you see something you might think “oh god! That’s a crazy thing!”. But in fact it is quite 
logically connected. (Rose, 2016, entrevista) 
 

IX) 9.ª e 10.ª Secções

As duas últimas secções de Wreck, respectivamente a 9.ª e a 10.ª, foram desenvolvidas 
sobre a mesma ideia central, que é a exploração do som percussivo do fechar das portas do 
veículo. Uma vez que todas as portas da carcaça do automóvel estavam operantes — o que, de 
acordo com Rose, nem sempre é possível de se conseguir em veículos sucateados — o 
compositor discutiu connosco a ideia de usá-las como grandes “baquetas” metálicas para percutir 
a carcaça do veículo, abrindo-as e fechando-as contra a mesma (Vídeo 70 ). 127

As diferenças entre estas duas últimas secções são que, na secção 9, as portas são 
usadas para percutir a carcaça lentamente e de forma aleatória, sempre em dinâmica forte, 
criando poli-ritmos e sem propriamente estabelecer um pulso. Já na secção 10, final da 
performance, os músicos devem percutir as portas em uníssono rítmico, ao mesmo tempo que 
aumentam gradualmente em velocidade dos golpes e intensidade (crescendo e acelerando). Esta 
secção é também bastante exigente fisicamente aos performers, devido à força necessária para 
fechar as portas em dinâmica forte, pelo seu tempo de duração e pela utilização do acelerando 
como recurso expressivo e que acaba imprimindo um caráter frenético à execução. Nesta secção 
final, Jon Rose divide-se entre as funções de diretor e performer, criando, com seu violino 
amplificado, texturas sonoras baseadas em ruídos, feedback e distorção, em altas doses de 
volume, para conduzir ao clímax e encerramento da performance. 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/1us9men6ly/flash.html?locale=pt127
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Vídeo 69. 8.ª secção de Wreck.
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3.3.3. Estudo de Caso n.º 3 - Memórias Líquidas (2014)
O terceiro estudo de caso desta investigação é a obra Memórias Líquidas, de minha 

autoria, composta para waterphone e live loops. A obra é resultado de uma pesquisa prévia sobre 
as possibilidades sonoras do waterphone e suas combinações com universos musicais distintos 
como a dança sul-americana Chacarera e um dos seus instrumentos característicos, o bombo 
legüero. Conforme mencionado na introdução desta tese, a discussão deste estudo de caso está 
desenvolvida através de um enquadramento teórico e método de análise específicos, o conceito 
de transtextualidade de Gérard Genette. Neste projeto a performance, composição e investigação 
surgiram como atividades interdependentes e complementares, e a tradução, um dos processos 
transtextuais discutidos por Genette, ocupa um lugar central para a compreensão da obra. 

Assim, este estudo de caso será apresentado da seguinte maneira: inicialmente serão 
discutidas algumas relações de teorias como hibridismo, intertextualidade e transtextualidade com 
a composição musical. A seguir, será abordado um breve panorama sobre o waterphone e suas 
principais características. Posteriormente será descrito o processo de criação da obra e as 
características dos seus elementos constituintes, como a chacarera e o bombo legüero. Na 
componente dedicada à performance, será discutida a criação de sonoridades e técnicas de 
performance do waterphone que fazem parte da obra, bem como a manipulação dos recursos 
eletrónicos que integram o conjunto de instrumentos usados em Memórias Líquidas. Por fim, 
serão apresentadas realizadas reflexões analíticas acerca da composição e performance da obra 
sob a perspectiva do conceito de transtextualidade de Genette. 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Vídeo 70. 9.ª e 10.ª secções de Wreck.
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a) Breves considerações sobre a obra

Memórias líquidas  é uma peça musical para waterphone solo e live loops que compus 128

durante os anos 2013-14. O ímpeto para criá-la surgiu a partir de minha necessidade, enquanto 
performer, de dispor de obras solo para o waterphone e, como investigador, de explorar e ampliar 
o potencial sonoro do instrumento e suas técnicas de execução. Apesar do waterphone ser 
utilizado em obras orquestrais e de música de câmara, o seu repertório solista é praticamente 
inexistente, assim como a investigação a seu respeito. 

A obra baseia-se no ritmo da dança sul-americana conhecida como Chacarera e em um 
dos seus instrumentos característicos, o bombo legüero . A ideia de combinar estes elementos 129

com o waterphone surgiu de forma bastante natural. O instrumento tem estado regularmente em 
minhas atividades como performer desde o ano de 2009, e a chacarera, assim como o bombo 
legüero, fazem parte de minhas memórias das canções e sonoridades ouvidas em minha terra 
natal durante minha infância e, por consequência, contribuíram para compor minha identidade 
cultural. A possibilidade de agregar estes elementos tão distintos se apresentou como uma 
potencialidade latente para a criação de uma nova obra musical para o waterphone, a qual serviu 
como uma espécie de laboratório de criação, investigação e performance. 

b) Hibridismo, intertextualidade e transtextualidade: 
intersecções com a composição musical

É comum encontrarmos obras musicais que incorporam material de outras pré-existentes 
e esta é uma prática possivelmente tão antiga quanto a própria música (Meconi, 2004). 
Especialmente na música sacra dos séculos XV e XVI, a primeira etapa da composição de uma 
nova obra era a escolha de uma melodia, geralmente de canções populares monofônicas ou 
eventualmente motetos e peças instrumentais, para utilizar como estrutura base (cantus firmus) de 
toda uma arquitetura composicional subsequente (Steib, 1996). O empréstimo de materiais ocupa 
um lugar central no desenvolvimento da polifonia e da música ocidental (Meconi, 2004; Steib, 
1996) e ainda permanece como uma prática bastante explorada por diversos compositores na 
atualidade.  

Na música do século XX, o empréstimo musical ou, utilizando o termo mais preciso de 
Born e Hesmondhalgh (2000), a “apropriação” de música pré-existente evidenciou relações entre 
música e cultura, como fez Charles Ives, que constantemente citou marchas populares e hinos em 
suas composições, ou Béla Bartók, compositor e investigador da música tradicional de diversos 

 A estreia absoluta ocorreu a 21 de Fevereiro de 2014 no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de 128

Aveiro, Portugal. Posteriormente foi também apresentada na Inglaterra no dia 13 de Março de 2014; no Brasil, no dia 8 
de Janeiro de 2016; em Espanha, no dia 21 de Junho de 2017; na Austrália, no dia 23 de Setembro de 2017; na 
Holanda, no dia 13 de Abril de 2018. 

 “Tambor de duas peles com cerca de 15 polegadas de diâmetro, casco cilíndrico de madeira com cerca de 25 129

polegadas de altura, suspenso por corda ao ombro do instrumentista. É percutido por baquetas de madeira na pele e 
sistematicamente também no aro. É bastante comum na música Latino-Americana (Am. Do Sul e Central)” (Frungillo 
2002, p. 44). 
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povos, cuja obra, repleta de elementos de diferentes culturas, tinha como objetivo semear a 
“fraternidade das nações” (Griffiths, 1987, p. 53).  

Nesta primeira metade do século XXI, uma época em que o mundo é “atravessado por 
‘autoestradas’ de informação” (Bauman, 2007, p. 11), o acesso a culturas distantes é mais 
facilitado e “à medida em que áreas diferentes do globo são postas em conexão umas com as 
outras, ondas de transformação social atingem virtualmente toda a superfície da terra” (Giddens in 
Hall, 1997, p. 15). Nesse contexto de constantes transformações sociais, a composição musical 
passa a dialogar intimamente com termos como “multiculturalismo” (Griswold, 1994; Nicholls, 
1996; Hesmondhalgh, 2000), “intertextualidade” (Hatten, 1985; Hesmondhalgh, 2000; Klein, 2005; 
Barbosa & Barrenechea, 2003; Allen, 2006; Kawamoto, 2006) e “hibridismo” ou 
“hibridização” (Papastergiadis, 2005; Born & Hesmondhalgh, 2000; Piedade, 2011, 2013; Rios 
Filho, 2010). Em relação a este último termo, hibridização, Mikhail Bakhtin (1895-1975) assim o 
define:  

What is a hybridization? It is a mixture of two social languages within the limits of a single 
utterance, an encounter, within the arena of an utterance, between two different linguistic 
consciousnesses, separated from one another by an epoch, by social differentiation or by 
some other factor. (Bakhtin, 1981, p. 58) 
É particularmente interessante para este estudo observar o pensamento de Boaventura 

de Sousa Santos sobre hibridização. Santos vê a hibridização como uma “atuação sobre os 
próprios limites”, um processo no qual os limites são desestabilizados mas não necessariamente 
superados, e que, assim, se tornam vulneráveis e abertos a novas combinações e 
interpenetrações com outros limites (2002, p. 356).  

Nesta perspectiva híbrida merece atenção o conceito de intertextualidade proposto por 
Julia Kristeva. A partir dos estudos de Saussure, Barthes e Bakhtin sobre teoria literária, Kristeva 
adota o termo intertextualidade para propor que todo texto se constrói como um mosaico de 
citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto (Kristeva, 1974). No entanto, 
para Kristeva, a intertextualidade não se refere a uma adição confusa e misteriosa de influências, 
mas ao trabalho de transformação e assimilação de vários textos operados por um texto central 
que mantém a liderança do sentido (Kristeva, 1974). Souza (2008) chama a atenção para o fato 
de que uma criação textual que usa ou se baseia, conscientemente, em textos de outros autores, 
transformando e recriando-os, perdeu a conotação pejorativa e que processos como imitação, 
plágio ou influência, têm de ser reconsiderados frente ao conceito de intertextualidade.  

Em uma abordagem mais profunda do conceito de intertextualidade, Gérard Genette 
(2006) desenvolve o conceito de transtextualidade para definir tudo o que posiciona o texto em 
uma relação, seja óbvia ou oculta, com outros textos. Genette descreve um conjunto de cinco 
relações transtextuais, entre as quais a intertextualidade, e também paratextualidade, 
metatextualidade, arquitextualidade e hipertextualidade. A primeira destas relações, 
intertextualidade, se refere a uma “relação de co-presença entre dois ou vários textos, isto é, 
essencialmente, e o mais freqüentemente, como presença efetiva de um texto em outro” (Genette, 
2006, p. 8). A citação, o plágio ou a alusão são alguns exemplos de práticas intertextuais. A 
paratextualidade diz respeito às relações do texto com seu paratexto, que é o conjunto de 
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elementos adicionais ao texto em si como título, subtítulo, intertítulos, prefácios, posfácios, 
advertências, prólogos. 

Em um terceiro nível está a metatextualidade, que é a relação “que une um texto a outro 
texto do qual ele fala, sem necessariamente citá-lo (convocá-lo), até mesmo, em último caso, sem 
nomeá-lo” (Genette, 2006, p. 11). A metatextualidade é mais frequentemente entendida como 
“comentário” (Genette, 2006, p. 11) e, para Genette, todos os críticos literários, ao longo dos 
séculos, têm produzido metatextos sem o saber (Genette, 1992). O quarto tipo de relação 
transtextual é a hipertextualidade, que se refere a “toda relação que une um texto B (hipertexto) a 
um texto anterior A (hipotexto) do qual ele brota, de uma forma que não é a do 
comentário” (Genette, 2006, p. 12). A relação hipertextual pode ocorrer através de processos 
como transformação ou imitação e estes, por sua vez, derivam em procedimentos específicos 
como a paródia, pastiche, transposição, tradução, entre outros. Finalmente, a arquitextualidade é, 
de acordo com Genette, o tipo mais abstrato e mais implícito. É definida por uma relação 
silenciosa, que implica apenas uma menção paratextual ou infra-titular como as classificações 
taxonômicas que acompanham as obras (por exemplo, se é um romance, poema ou narrativa). A 
Tabela 10 apresenta uma síntese dos tipos de transtextualidade: 

 

  

c) Waterphone

Por utilizar uma instrumentação bastante peculiar, não há como descrever o processo de 
criação de Memórias Líquidas sem antes abordar o waterphone (Figura 29), um instrumento que 
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Tabela 10. Tipos de transtextualidade e suas características. Elaborado a partir dos conceitos de 
Genette (2006).

Tipos de 
transtextualidade Características Procedimentos

intertextualidade relação de co-presença entre dois ou vários textos; 
presença efetiva de um texto em outro

citação, plágio, alusão, entre 
outros.

paratextualidade
relações do texto com seu paratexto, (conjunto de 

elementos adicionais ao texto em si) título, subtítulo, 
intertítulos, prefácios, posfácios, advertências, 

prólogos, etc

título, subtítulo, intertítulos, 
prefácios, posfácios, 

advertências, prólogos, etc.

metatextualidade
relação que une um texto a outro texto do qual ele 

fala, sem necessariamente citá-lo ou convocá- lo, até 
mesmo, em último caso, sem nomeá-lo

comentários

hipertextualidade
toda relação que une um texto B (hipertexto) a um 

texto anterior A (hipotexto) do qual ele brota, de uma 
forma que não é a do comentário

transformação ou 
imitação 

(paródia, pastiche, 
transposição, tradução, 

entre outros)

arquitextualidade
relação silenciosa, que implica apenas uma menção 

paratextual ou infratitular como as classificações 
taxonômicas que acompanham as obras

arquitetar a forma da obra 
(se é um romance, poema, 

narrativa, etc.)



utiliza as propriedades da água para ampliar suas possibilidades sonoras e como um componente 
essencial para a produção do seu timbre característico. Sua origem data do ano de 1976 e está 
associada ao artista plástico norte-americano Richard Waters (1935-2013), que inventou e 
construiu o instrumento sob o nome da companhia Multi-Media na cidade de Sebastopol, 
California (EUA) (Davies, 1984). O modelo de waterphone criado por Waters é construído em aço 
inoxidável e bronze e consiste em um corpo ressonador oco, com o formato de bacia (na parte 
inferior) e o topo na forma de cúpula, em que está inserido um tubo cilíndrico. À volta da cúpula 
estão conectadas cerca de 25 a 35 pequenas varas, dispostas quase verticalmente, que são 
usualmente friccionadas através de um arco. O número e tamanho das varas pode variar 
dependendo do modelo do instrumento. 

O waterphone não possui uma afinação padrão. A afinação das varas, dispostas ao redor 
do corpo do ressonador, varia de acordo com cada instrumento pois mesmo dois instrumentos de 
um mesmo modelo podem possuir afinações diferentes. É encontrado com afinações que podem 
incluir desde intervalos do sistema temperado até variações de micro-tons ou quartos de tom. A 
principal característica do som do waterphone resulta do facto que o interior do instrumento pode 
ser preenchido com uma pequena quantidade de água de modo que, quando o instrumento é 
ligeiramente movimentado, após o golpe, são produzidos variados glissandos ascendentes e 
descendentes.  

Atualmente, o waterphone é fabricado por outros luthiers e difundido sob diferentes 
nomenclaturas e formatos. Alguns dos nomes utilizados para referir diferentes modelos do 
instrumento são ocean harp, aquasonic e aquaphone. As principais diferenças observadas entre 
os modelos atualmente disponíveis são o tipo de material utilizado (bronze, aço inoxidável, latão, 
etc.), o formato do corpo do instrumento (mais ou menos espesso, achatado ou cilíndrico, etc.) e a 
disposição das varas ao redor do tubo, que podem ser organizadas gradualmente ou 
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base do ressonador

tubo cilíndrico

topo do ressonador 
em forma de cúpula

varas laterais

Abertura do tubo

Figura 29. Waterphone.



aleatoriamente. Na composição e performance de Memórias Líquidas, foram utilizados dois 
modelos distintos do waterphone: Aquasonic (Figura 30) e Ocean harp (Figura 31).  

   

Além da composição, ambos os modelos continuam a ser usados por mim na 
performance da obra. O modelo Ocean Harp é usado praticamente em toda a peça, enquanto que 
o modelo Aquasonic é usado apenas em algumas secções, como na execução de uma linha de 
baixo com a técnica pizzicato nas varas laterais do instrumento, que será discutida 
posteriormente. Estes dois modelos apresentam características sonoras distintas. O Ocean Harp é 
construído em latão, possui um corpo mais pesado que o modelo Aquasonic, e sua estrutura é 
mais densa, tanto as varas quanto o corpo. Por esta razão, este modelo suporta e responde 
melhor às técnicas percussivas, tanto com as mãos, ou com baquetas. A disposição das varas no 
corpo do instrumento é irregular, e estas também são mais espessas. Na performance com um 
arco, pode ser preciso um pouco mais de pressão na cerda para friccioná-las, se comparado com 
as varas do outro modelo de waterphone. 

O modelo Aquasonic é construído em aço inoxidável, de espessura fina, e é 
consideravelmente mais leve que o modelo Ocean Harp. Sua construção é também menos densa, 
se comparado ao Ocean Harp, e por isso as técnicas de performance percussivas poderão não 
resultar bem, já que sua fina espessura pode ser frágil para golpes mais intensos e, 
consequentemente, reduz a sua gama de dinâmicas. O lado positivo de ser menos denso é que 
as varas parecem vibrar mais facilmente, o que exige menos esforço na fricção com um arco, e é 
excelente para a produção de técnicas como o pizzicato. Outra vantagem é que a base do corpo 
(parte que fica em contacto com a água que vai no interior do instrumento), sendo mais leve, 
parece responder mais facilmente ao movimento que gera o vibrato. Uma das características mais 
evidentes é também a disposição das varas no corpo do instrumento que, ao contrário do modelo 
Ocean Harp, estão dispostas gradualmente.  
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Figura 30. The Aquasonic waterphone. Figura 31. Ocean Harp waterphone.



d) Chacarera e bombo legüero

A criação de Memórias Líquidas surgiu a partir de minha necessidade de dispor de uma 
obra solo para waterphone e de investigar as formas de produzir som no instrumento e ampliar o 
seu escopo de técnicas de execução. Em meu ponto de vista, a criação artística (nesse caso, a 
composição musical) demonstrou-se uma forma de suprir minha necessidade enquanto performer 
e também como um catalisador para o processo de pesquisa. Como “matéria-prima” para a 
composição utilizei o ritmo da dança sul-americana Chacarera e um dos seus instrumentos 
característicos, o bombo legüero (Figura 32). 

 

A partir do ritmo básico da Chacarera, executado no bombo legüero, procurei “traduzir” 
para o waterphone, não apenas a célula rítmica, mas sobretudo algumas qualidades específicas 
do bombo nesta dança, como a orquestração das diferentes alturas sonoras, o fraseado e 
articulação. A intenção foi abordar o waterphone tal como um tambor para revelar as suas 
potencialidades percussivas que são usualmente esquecidas ou pouco exploradas, uma vez que 
sua forma de execução mais difundida é através do uso de um arco (a qual confere um caráter 
mais harmónico e melódico ao instrumento).  

Através de pesquisa documental (bibliográfica, discográfica e videográfica) pude 
constatar quão escassos são os estudos e informações precisas acerca da Chacarera, e 
sobretudo do bombo legüero. De origem incerta, o surgimento do legüero está associado aos 
tambores trazidos pelos escravos africanos e à “caixa de guerra” , um tambor precursor da 130

caixa-clara que era utilizada pelos colonizadores europeus (Aretz, 1952). Por ser um tambor 
utilizado por negros, índios e mestiços, era inicialmente também chamado de bombo índio ou 
bombo criollo de orquestra. Posteriormente, difundiu-se a ideia de que o instrumento, devido à sua 

#  “Membranofone percutido. Nome genérico dos tambores que possuem esteira ou bordões. Refere-se à caixa-clara, 130
tarol ou tambor militar” (Frungillo, 2002, p. 56). 

�234

Figura 32. Bombo Legüero.



grande amplitude sonora, podia ser ouvido a léguas  de distância – e daí o seu o nome legüero 131

(Bugallo, 1993, p. 39).  
A Chacarera é originalmente uma dança e música tradicional da região noroeste da 

Argentina, mais especificamente, da província de Santiago del Estero. Apesar desta localidade ser 
considerada o referencial geográfico do surgimento e disseminação, a Chacarera é também 
encontrada em quase toda a Argentina e suas reminiscências podem também ser observadas em 
ritmos e danças de outros países e regiões da América Latina, sobretudo no sul do Brasil, 
algumas vezes sob a forma de outras nomenclaturas e variações . 132

O surgimento da Chacarera é incerto e a escassez de documentos que descrevam suas 
primeiras manifestações tornam difícil descrever, precisamente, a sua origem. Considerada como 
uma dança e música de origem criolla, a Chacarera é resultado da miscigenação cultural entre os 
missionários europeus, os nativos indígenas e os escravos vindos da África (Abecasis, 2004; 
Lamarque, 2010). Adolfo Ábalos, músico argentino responsável por inovações na interpretação 
pianística de obras de caráter popular e uma referência do folclore argentino, descreve como essa 
confluência de etnias deu origem à Chacarera:  

Imaginemos: antes de ser descubierta, en América estaban los incas con sus quenas y 
un ritmo musical de dos tiempos, cuando vinieron los españoles, trajeron esclavos de 
Angola y éstos armaron en Perú lo que hoy conocemos como bombo legüero, también 
incorporaron su ritmo de tres tiempos. A partir de eso siguió el intercambio musical, en 
segunda generación, de los incas, españoles y negros. Y cuando los españoles bajaron y 
fundaron Santiago del Estero, comenzó a surgir la chacarera, esa música misteriosa. 
(Ábalos in Lamarque, 2010, p. 21) 
A música da Chacarera é normalmente executada por pequenos grupos instrumentais 

que incluem a guitarra, voz e o bombo legüero, podendo também incluir eventualmente outros 
instrumentos como acordeão, violino e harpa. Uma de suas características mais proeminentes é a 
polirritmia decorrente da utilização simultânea de métricas ternária e binária composta como, por 
exemplo, a sobreposição de um acompanhamento rítmico em compasso 3/4 e uma melodia 
executada em 6/8. No entanto há muitas controvérsias e discussões  teóricas acerca de qual 133

fórmula de compasso é mais adequada para a escrita da Chacarera, ou se a mesma realmente 
exige a utilização de fórmulas de compasso distintas para melodia e ritmo, entre outras questões.  

Outra característica rítmica singular da Chacarera é a acentuação dos tempos do 
compasso. Em um compasso 3/4 a acentuação usual incide sobre o primeiro tempo, sendo que os 
restantes são considerados tempos fracos. Já a acentuação da chacarera ocorre no segundo e 
terceiro tempos, conforme explica Vitillo Ábalos, músico do grupo folclórico argentino Los 
Hermanos Ábalos: “El primer tiempo debe ser considerado débil y el segundo y tercero deberán 
ser considerados tiempos fuertes, siendo el tercero más fuerte y apoyado que el segundo” (Ábalos 

 Medida itinerária antiga cujo valor é variável segundo as épocas e os países, geralmente com valores entre os 4 e os 131

7 quilómetros. Pesquisado em Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [online], 2008-2013, e acedido em http://
www.priberam.pt/dlpo/l%C3%A9gua. Consultado em 24-10-2014. 

 Ver Vega (1944); Abecasis (2004).132

 Para mais sobre esse assunto, ver Abecasis (2004); Lamarque (2010).133
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in Degregorio, s/d) . Assim, a acentuação da Chacarera é completamente contrária ao padrão 134

europeu de acentuações métricas para compassos 3/4 que, de acordo com Ábalos, concede à 
Chacarera o caráter peculiar da música criolla: “El ritmo de la chacarera debe escribirse al 
pentagrama en el compás de 3/4 y lo que diferencia nuestra música criolla del resto de la música 
del mundo es la acentuación de segundo y tercer tiempo” (Ábalos in Degregorio, s/d).  

A execução da Chacarera no bombo legüero visa produzir, basicamente, duas alturas 
sonoras contrastantes: uma grave, obtida através da percussão da pele do tambor, e outra aguda, 
produzida pela percussão do aro de madeira que prende a pele do instrumento. Pode-se ter uma 
ideia do ritmo da Chacarera no Excerto  50: o som agudo (aro) está representado pelas notas 135

localizadas na parte superior da pauta, com a cabeça da nota em forma de “x”; os sons graves 
(pele) estão representados pelas notas inferiores da pauta, localizados no espaço correspondente 
à nota Fá3 escrita na clave de Sol. 

Em síntese, na criação de Memórias Líquidas, procurei traduzir a sonoridade grave do 
legüero, por exemplo, explorando a percussão do tubo do waterphone, com a mão espalmada, de 
forma a obter um som grave semelhante ao som do bombo percutido na pele; para o som agudo 
do legüero, utilizei a percussão da parte lateral do corpo do waterphone com uma baqueta de 
metal (brush stick ou vassourinhas usadas pelos bateristas de jazz), produzindo uma sonoridade 
aguda e similar ao som dos golpes produzidos no aro do bombo. Assim, parte do processo 
artístico e investigativo centrou-se na pesquisa e experimentação de sonoridades no waterphone 
que fossem correspondentes àquelas produzidas pelo bombo legüero na Chacarera, e a utilização 
de métodos centrados na prática como ferramenta de pesquisa, como studio research (discutido 
anteriormente no capítulo dedicado aos métodos), desempenhou um papel fundamental para 
neste processo. A realização desta investigação artística sobre o waterphone implicou a reflexão 
sobre novas abordagens do instrumento e o desenvolvimento de técnicas de execução 
instrumental, bem como possibilidades de orquestração e arranjo. Estes aspectos serão discutidos 
mais detalhadamente a seguir.  

 Consultado em http://robinson-degregorio.blogspot.pt e acedido em 20/01/2015. 134

 Consultado em http://bombolegueroypercusion.blogspot.pt/2007/03/bombo-legero_8794.html e acedido em 135

20/01/2015.
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Excerto 50. Ritmo básico da Chacarera e variações.
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e) Experimentação: sonoridades e técnicas 

Conforme mencionado anteriormente, uma das intenções na criação de Memórias 
Líquidas foi “traduzir” para o waterphone as características sonoras e ritmos do bombo legüero na 
Chacarera. Isto, por conseguinte, motivou diversas sessões em estúdio para experimentações das 
possibilidades sonoras do waterphone, sobretudo enquanto instrumento percussivo. Neste 
processo, a teoria pareceu emergir de uma prática reflexiva ao mesmo tempo em que a prática foi 
informada pela teoria, uma espécie de “dupla articulação” tal como proposta por Bolt (2007, p. 29) 
e discutido anteriormente no capítulo Studio Research.  

 Algumas das técnicas de execução foram criadas especialmente para a peça, por 
exemplo, a percussão de diferentes partes do instrumento através das mãos, mallets e brushes , 136

o uso de abafamentos com as mãos (hand dampening), notas pizzicato, entre outras. Também 
uma nova forma de segurar o instrumento foi desenvolvida para realizar algumas destas técnicas. 
Na forma de execução usual do waterphone, o instrumentista utiliza uma das mãos para segurar o 
instrumento enquanto a outra mão executa os toques/golpes para produzir som, que é 
normalmente realizada com um arco (Figura 33). 

Assim, apenas uma das mãos do instrumentista está, efetivamente, executando o 
waterphone, o que torna limitada a performance de conteúdos musicais complexos, como poli-
ritmos, entre outros. Esta limitação acabou por estimular a criação de uma forma alternativa de 
segurar o waterphone, que consiste em apoiá-lo sobre o colo do músico sentado, e que permite 
assim utilizar ambas as mãos durante a execução (Figura 34). 

 “Conjunto de finos fios de arame, com o mesmo comprimento (em média 4,5”) amarrados ou fixados numa das 136

extremidades de modo que na extremidade livre as pontas tendam a se afastar, tomando a forma de um ângulo que se 
abre como um leque ou abano” (Frungillo, 2002, p. 382 e 120). O termo é também utilizado para referir às “vassouras” 
que são usualmente utilizadas pelos bateristas de jazz.
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Figura 33. Forma de execução do waterphone com o uso de um arco.



 
Esta maneira de executar o waterphone possui semelhanças com aquela utilizada em 

alguns membranofones (djembe, bongôs, darabuka, etc.) e permite ao instrumentista mais 
possibilidades para percutir o instrumento de várias formas, ampliando ainda mais o seu potencial 
rítmico e sonoro. Naturalmente, esta forma de execução traz mais possibilidades por um lado, 
mas também possui suas limitações na performance de outras técnicas (como, por exemplo, o 
uso do arco nas varas, vibrato). No entanto, ela foi adequada para concretizar alguns das ideias 
musicais presentes em Memórias Líquidas, especialmente nas partes percussivas e rítmicas.  

Para melhor compreender como ocorreu a criação e utilização de algumas sonoridades e 
técnicas do waterphone, é importante compreender primeiramente como a obra está estruturada 
nesse sentido. De forma geral, o material sonoro de Memórias Líquidas está organizado em dois 
grandes grupos sonoros, os quais chamarei de Percussivo e Harmônico (e para tornar a leitura do 
texto mais fluente, estes grupos serão referidos, de agora em diante, pelas letras P e H, 
respectivamente). O grupo P é composto por diversos sons que são explorados em diferentes 
partes do instrumento, através de baquetas e gestos distintos. O grupo P inclui cinco padrões ou 
camadas rítmicas (rhythm layers) que são executados separadamente e em sequência, e depois 
sobrepostos em loops para criar uma textura percussiva única e complexa. Estas camadas 
rítmicas estão exemplificadas no Excerto 51 e no Vídeo 71 : 137

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/ds30v1kt2/flash.html?locale=pt137
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Figura 34. Forma de execução do waterphone apoiado sobre o colo do instrumentista.

https://educast.fccn.pt/vod/clips/ds30v1kt2/flash.html?locale=pt
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Excerto 51. Camadas rítmicas que compõem o grupo P.



 
Destas cinco camadas, as duas primeiras possuem uma relação direta com a célula 

rítmica executada pelo bombo legüero na chacarera. A primeira foi baseada na tradução do som 
grave, produzido pelo golpe na pele do legüero, para o waterphone, e representa a qualidade da 
métrica ternária do ritmo da dança, com a acentuação no 3.º tempo do compasso; a segunda foi 
criada a partir da sonoridade aguda resultante da percussão do aro do bombo, e a subdivisão das 
notas (em semínimas pontuadas) fornece o caráter binário composto da métrica em 6/8. Quando 
sobrepostas, estas duas camadas rítmicas produzem a polirritmia característica da chacarera, 
resultante da combinação das métricas 3/4 e 6/8. Conforme mencionado anteriormente, estas 
duas sonoridades do bombo foram re-criadas no waterphone através da percussão do tubo do 
instrumento, com a mão espalmada, e pela percussão da parte lateral da base do ressonador com 
uma vassourinha de metal (brush stick). Na chacarera, a execução destas camadas rítmicas no 
bombo legüero é realizada simultaneamente pelo instrumentista; no entanto, pela forma como 
foram adaptadas ao waterphone, e uma vez que a forma mais comum de execução do 
waterphone está limitada ao uso de apenas uma das mãos do instrumentista (ver Figura 44), a 
execução destas diferentes células rítmicas foi dividida em duas partes, que são sobrepostas com 
o auxílio do pedal looper.  

Na terceira camada rítmica procurei enfatizar a métrica 6/8 e duplicar, em uníssono 
rítmico, a camada n.º 2, mas através de um timbre distinto. Para isto, uso uma vassourinha para 
raspar as barras do waterphone, com o intuito de produzir uma sonoridade raspada similar a um 
reco-reco. Na performance desta camada é necessário pousar o waterphone paralelamente ao 
colo do instrumentista, na posição discutida anteriormente e ilustrada na Figura 45, pois esta 
posição permite o músico abafar as varas do waterphone para obter uma articulação mais 
staccato.    

A quarta e quinta camadas rítmicas envolvem uma subtil intenção melódica na forma em 
que foram criadas e apresentadas, pois usam principalmente as barras laterais do waterphone — 
a parte harmónica do instrumento. A execução da quarta camada é realizada com uma baqueta 
dura de vibrafone (mallet) para percutir três partes distintas do waterphone: uma das barras, e a 

�240

Vídeo 71. Grupo P de Memórias Líquidas.
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lateral e base do ressonador. Na performance do 2.º compasso desta camada, é recomendável 
percutir uma das barras do waterphone no ponto próximo ao local onde a barra está fixada no 
instrumento, a fim de obter mais clareza de entonação. Já a performance da quinta camada exige 
a técnica de abafamento, de maneira a que a vibração das barras seja controlada por uma das 
mãos do instrumentista a fim de obter a articulação staccato necessária para o trecho. É bastante 
comum na chacarera que os dançarinos ou alguns dos músicos acompanhem o ritmo a bater 
palmas, e esta camada foi criada com o intuito de produzir o som de curta duração das palmas e a 
rítmica de algumas de suas frases.  

Ao contrário do grupo P, que possui uma característica rítmica marcante e abrange 
técnicas maioritariamente percussivas, o grupo H pode ser compreendido como a secção 
harmónica da peça, composta por um conjunto de diferentes alturas que são produzidas nas 
barras do waterphone, através do uso de um arco para friccioná-las. A criação deste grupo teve 
como propósito obter uma textura contrastante com a textura percussiva do grupo P. Tendo isto 
em mente, procurei criar uma espécie de “bloco sonoro” harmónico em que predominam alturas 
definidas e distintas. É composto por uma única célula rítmica, executada em 5 diferentes alturas 
separadamente e em sequência, e que são sobrepostas através do looper. O resultado sonoro é 
um cluster, executado em uníssono rítmico, com um caráter harmónico proeminente e 
contrastante com a textura do grupo P. O grupo H está exemplificado no Excerto 52 e no Vídeo 
72 : 138

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/2cpot0h3n9/flash.html?locale=pt138
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Excerto 52. Camadas sonoras que compõem o Grupo H.

https://educast.fccn.pt/vod/clips/2cpot0h3n9/flash.html?locale=pt


 
A criação dos sons do grupo H foi igualmente permeada por sessões em estúdio com o 

waterphone e também pela investigação de técnicas de execução dos instrumentos de corda 
friccionada que, posteriormente, foram adaptadas para o waterphone. Nesta pesquisa, tive a 
oportunidade de entrevistar o contrabaixista António Aguiar, instrumentista do Remix Ensemble, 
grupo dedicado à performance do repertório contemporâneo e baseado na Casa da Música do 
Porto, Portugal. Além de ser um especialista em técnicas de arco frequentemente utilizadas no 
repertório dos séculos XX e XXI, Aguiar, coincidentemente, já executou partes escritas para 
waterphone em ensaios e concertos do Remix Ensemble. A partir de informações obtidas nesta 
entrevista e nas minhas experimentações com o instrumento, adaptei e desenvolvi algumas das 
técnicas que são utilizadas em secções de improvisação de Memórias Líquidas. Essas técnicas 
incluem o spiccato, harmónicos artificiais, tremolo, ricochet e o pizzicato. 

f) Experimentação: recursos eletrónicos

De acordo com a intenção inicial de demonstrar a diversidade sonora do waterphone, 
procurei criar variações da célula rítmica da Chacarera que foram adaptadas a algumas 
sonoridades específicas investigadas. Estas variações foram distribuídas em 11 partes distintas 
(camadas sonoras) e, por questões de execução, logo ficou claro que não seria possível realizá-
las simultaneamente em uma performance solo da obra. A solução adoptada foi o uso de 
dispositivos eletrónicos, respectivamente os pedais de efeitos Boss® RC-30 Loop Station e 
Electro Harmonix Freeze® Sound Retainer (Figura 35). O primeiro funciona como um gravador 
digital para reprodução ao vivo (loops) de diferentes conteúdos, em simultâneo ou 
separadamente. Esse dispositivo possibilitou a performance solo de partes musicais complexas 
que, do contrário, necessitariam de mais de um instrumentista para executá-las. 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Vídeo 72. Grupo H de Memórias Líquidas.
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O Electro Harmonix Freeze® atua como uma espécie de pedal de sustentação de um 

piano, com a diferença de que, através deste, é possível “congelar” o som produzido, sem 
qualquer diminuição da intensidade sonora (decay), por um tempo determinado de acordo com o 
desejo do músico. Através deste dispositivo foi possível combinar elementos sônicos distintos para 
a criação de novas possibilidades e texturas sonoras para a composição, como por exemplo a 
criação de um cluster harmónico, a partir das ressonâncias das varas do waterphone, na transição 
entre a parte 1 e parte 2 da peça. De uma forma geral, tanto o Freeze® quanto o Boss® RC-30 
Loop Station trouxeram soluções para a performance de ideias musicais concebidas previamente 
e, sobretudo, também estimularam a criação de outras e, assim, forneceram novas direções 
criativas para a obra. Nessa perspectiva, é difícil tentar analisar separadamente o papel 
desempenhado pelos recursos eletrónicos na composição e performance da obra, pois ao 
proverem soluções para questões pragmáticas da performance, também acabaram por moldar o 
curso do pensamento criativo.  

Esta é também uma das razões pela qual Memórias Líquidas pode ser considerada uma 
obra em evolução progressiva. Desde a época em que foi estreada, a obra foi sendo aprimorada a 
cada performance e acabou por sofrer algumas modificações de estruturação e também dos 
equipamentos utilizados ao vivo. O pedal looper usado inicialmente (Boss® RC-30) foi substituído 
por uma versão superior, o Boss RC-300 Loop Station, que possui mais recursos e 
funcionalidades e ajudou a expandir o potencial criativo da obra. Isto inclui a utilização de alguns 
de seus efeitos sonoros (como reverb, delay e phaser) e também a possibilidade de manipular os 
conteúdos musicais de forma mais independente — mais canais de gravação (tracks), níveis de 
volume e saídas (outputs) independentes, entre outras funções.  

Os tipos de microfones usados são também de grande importância na performance de 
Memórias Líquidas, especialmente pela obra envolver live looping, uma situação em que a 
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Figura 35. Conjunto de instrumentos utilizados em Memórias líquidas.



captação do som se torna um aspecto crucial. Nas primeiras apresentações da peça, optei por 
usar microfones dinâmicos ou condensadores, dando preferência aos modelos cardióides ou uni-
direcionais. De forma bastante genérica, este tipo de microfones possuem uma área de captação 
sonora delimitada e, quando posicionados corretamente, são mais sensíveis ao som vindo pela 
sua frente, enquanto os sons que vêm dos lados são captados com menos intensidade e os que 
vêm da parte de trás são, em grande parte, evitados .  139

No entanto, mesmo com este tipo de microfones, a performance nem sempre apresentou 
resultados satisfatórios devido a alguns problemas que surgiam em situações ao vivo, sobretudo 
de feedback. Por esta razão, acabei optando por outros tipos de microfones para os instrumentos 
e os microfones de lapela e de contacto foram os que se mostraram mais adequados para os 
propósitos da peça. Nesse sentido, o equipamento usado atualmente inclui um microfone de 
contacto condensador AKG C 411, usado no Ocean Harp waterphone, posicionado no topo da 
cúpula do ressonador (Figuras 36 e 37), e um microfone de lapela T-Bone CC-75, usado no 
Aquasonic waterphone, posicionado na abertura do tubo do instrumento (Figuras 38 e 39). 

 

 Consultado em http://www.neumann.com/homestudio/en/cardioid-omni-figure-8-why-do-microphones-have-different-139

pickup-patterns e acedido em 4/5/2018.
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Figuras 36 e 37. Posição do microfone de contacto no waterphone modelo Ocean Harp.

Figuras 38 e 39. Posição do microfone de lapela no waterphone modelo Aquasonic.

http://www.neumann.com/homestudio/en/cardioid-omni-figure-8-why-do-microphones-have-different-pickup-patterns


No caso do microfone de contacto, foi necessário realizar uma série de experimentações 
a fim de verificar o local mais adequado para posicionar o microfone e obter um som mais 
equilibrado da ampla gama de frequências do instrumento. O setup usado atualmente em 
Memórias Líquidas pode ser observado na Figura 40. 

 

g) Estruturação e performance da obra

Os dois grupos (P e H) podem ser considerados os pilares sobre os quais a obra foi 
concebida e organizada, e as experimentações com diferentes sonoridades e técnicas de 
performance no waterphone deram origem aos seus respectivos conteúdos. A estruturação de 
Memórias Líquidas está baseada nestes dois grupos e em secções de improvisação. Em linhas 
bastante gerais, a ideia básica da estrutura da obra foi apresentar os grupos P e H 
individualmente e sobrepô-los ao final da peça, intercalando secções improvisadas entre os 
mesmos. A partitura de Memórias Líquidas combina notação musical e instruções textuais e está 
organizada em cinco episódios.  

O Episódio I apresenta uma improvisação melódica, com cerca de 1 minuto de duração, 
sobre fragmentos da célula rítmica da chacarera, executados com arco nas barras laterais do 
waterphone. Nesta improvisação, somente 4 notas (barras) do waterphone devem ser usadas — 
esta opção foi feita com o propósito de estabelecer um referencial melódico limitado, que se 
repete ao ouvinte, pois, uma vez que o waterphone possui uma afinação não-temperada e um 
extensa gama de alturas, isto poderia dificultar a percepção e identificação de um conteúdo 
temático neste episódio inicial. Para realizar a performance desta introdução de forma eficiente, fiz 
pequenas marcações com caneta no corpo do meu waterphone (Figura 41) para facilitar a 
identificação visual das notas que escolhi para esta improvisação, e evitar correr o risco de incluir 
notas aleatórias por engano. 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Figura 40. Conjunto de instrumentos utilizados na última versão de Memórias líquidas.



A improvisação nesta seção deve procurar variar e expandir a célula rítmica da chacarera 
através de diferentes articulações, principalmente o legato e o staccato, bem como através de 
diferentes durações (notas curtas e longas). Enquanto este episódio se desenvolve, uma 5.ª nota 
deve ser adicionada e enfatizada, para ampliar a gama de alturas do improviso e também gerar 
contraste com o conteúdo melódico apresentado. Na conclusão deste episódio, duas sonoridades 
e técnicas percussivas são acrescidas, de forma subtil, ao improviso, o pizzicato nas barras e o 
som da água no interior do instrumento, que é produzido quando o waterphone é movimentado 
verticalmente. Este primeiro episódio pode ser ouvido no Áudio 2 : 140

 

O Episódio II apresenta um improviso com harmónicos, tocados com o arco através de 
notas longas nas barras do waterphone. Para produzir um harmónico uma determinada barra 
deve ser friccionada próximo ao seu ponto de fixação no corpo do instrumento (Figura 42) e, por 

 https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-i-remastered/s-X6yyc140
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Figura 41. Marcações das notas no corpo do waterphone.

Áudio 2. Episódio I de Memórias Líquidas.

https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-i-remastered/s-X6yyc
https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-i-remastered/s-X6yyc
https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-i-remastered/s-X6yyc


ser um ponto de pouca vibração, se comparado com o resto da extensão da barra, é essencial 
que o arco tenha resina suficiente para gerar fricção. 

 

 No desenvolvimento deste episódio, um longo glissando deve ser executado nas barras 
do waterphone, e sua ressonância deve ser sustentada através do pedal Freeze® para servir de 
textura para a parte percussiva que virá a seguir. Esta parte rítmica consiste na apresentação da 
célula rítmica da chacarera, porém aqui o arco já não é utilizado, e sim golpes percussivos, com a 
mão, no tubo, na base, nas varas e na lateral do corpo do waterphone. O Episódio II pode ser 
ouvido no Áudio 3 : 141

 

 https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-ii-remastered/s-g1Di4141
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Figura 42. Ponte de contacto do arco com a barra para a performance do harmónico.

Áudio 3. Episódio II de Memórias Líquidas.

https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-ii-remastered/s-g1Di4
https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-ii-remastered/s-g1Di4https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-ii-remastered/s-g1Di4
https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-ii-remastered/s-g1Di4https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-ii-remastered/s-g1Di4


Na performance deste trecho, é importante que o nível de volume do pedal não seja 
demasiado alto, a ponto de superar o volume da amplificação do waterphone. Costumo manter o 
volume do efeito a cerca de 25% (Figura 43) e deve ser observado que o volume é também 
condicionado pelo momento em que o pedal é pressionado em relação ao golpe: por exemplo, se 
o pedal é pressionado ao mesmo tempo do golpe, ele irá “congelar” a ressonância a um volume 
mais alto do que se fosse pressionado alguns segundos após o golpe. Em síntese, quanto mais 
próximo do momento do golpe o pedal for pressionado, mais alto será o volume do som 
“congelado”; quanto mais afastado (posterior) do momento do golpe, mais baixo será o volume. 

Merece atenção também a configuração do tempo de declínio (decay) do som do pedal 
Freeze®: para a performance de Memórias Líquidas, o pedal deve ser usado no modo “Slow”, 
mas não da forma como costuma vir configurado de origem, e sim, através de uma configuração 
alternativa, realizada através do procedimento “Slow Speed Initialization”, descrito no site do 
fabricante e traduzido por mim abaixo: 

A velocidade na qual o efeito entra e sai gradualmente no modo SLOW pode ser ajustada 
seguindo estas etapas: 
1) Desconecte a fonte de energia 
2) Mantenha o pedal pressionado 
3) Enquanto pressiona o pedal, conecte a fonte de energia (o LED piscará) 
4) Mova o seletor de modo para a configuração preferida com base na Tabela 11 (a 
configuração que recomendo para Memórias Líquidas está destacada em vermelho) 
5) Libere o pedal, o Freeze® está pronto para operação normal. (Electro Harmonix, 2017) 
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Figura 43. Volume sugerido para o efeito do pedal Freeze®.



 
O Episódio III é constituído pelo Grupo P e por um improviso rítmico no waterphone. 

Assim que o primeiro loop é gravado, o pedal Freeze® deve ser liberado e a textura “congelada” 
irá desaparecer gradualmente sobre os loops que vão sendo gravados e reproduzidos. Após todos 
os cinco loops do Grupo P terem sido gravados e reproduzidos ciclicamente, um improviso, com 
cerca de 1 minuto e 15 segundos de duração, deve ser realizado pelo performer, com o 
waterphone posicionado no seu colo. O improviso deve ser concluído de forma súbita, ao mesmo 
tempo em que a reprodução do Grupo P é interrompida no pedal looper e o pedal Freeze® é 
pressionado para “congelar” a ressonância da nota final do improviso, mantendo-a por cerca de 
20-25 segundos até o início do próximo episódio. O Episódio III pode ser ouvido através do Áudio 
4 : 142

Neste improviso, procuro evidenciar o potencial percussivo do waterphone através de 
algumas técnicas desenvolvidas em sessões de experimentação no estúdio com o instrumento. 
Estas técnicas incluem: 1) percussão da base do instrumento com a ponta dos dedos (semelhante 
à técnica usada para tocar bongôs), explorando principalmente o centro, a borda e o espaço 
intermediário entre estes dois pontos; 2) diferentes tipos de abafamentos da base do instrumento, 
através do contacto da palma das mãos, para produzir notas com diferentes articulações e 
durações; 3) percussão da parte lateral do waterphone, através das unhas dedos fechados/
dobrados, para produzir sonoridades brilhantes e com ataque proeminente; 4) percussão das 

 https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-iii-remastered/s-SxmwY142
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Tabela 11. Configurações do pedal Electro Harmonix Freeze®. 

Posição do interruptor Duração do Fade in Duração do Fade out

para cima 200 mili-segundos 400 mili-segundos

no meio 200 mili-segundos 1 segundo

para baixo 800 mili-segundos 3.2 segundos 

Áudio 4. Episódio III de Memórias Líquidas.

https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-iii-remastered/s-SxmwY
https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-iii-remastered/s-SxmwY
https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-iii-remastered/s-SxmwY


barras com a ponta dos dedos, para produzir uma sonoridade semelhante à de uma kalimba ; 5) 143

com o waterphone segurado por uma das mãos, percutir a base do instrumento e movimentá-lo 
circularmente, em seguida ao golpe, para agitar a água no seu interior e produzir diferentes tipos 
de vibrato; 6) com o dorso da mão, raspar as unhas das mãos nas barras, em velocidade rápida, 
para criar um glissando curto e forte; 7) rufos com a ponta dos dedos na borda da base do 
waterphone, de forma semelhante a algumas técnicas usadas na darabuka. O Vídeo 73  144

apresenta o improviso que realizei em um concerto na Casa da Música, Porto, em Abril de 2018. 

Os três episódios iniciais de Memórias Líquidas podem ser visualizados no Excerto 53: 

 “Idiofone picado ou pinçado. ‘Sansa’ com 17 lâminas de bambu (Bambusa Vulgaris) ou metal com cerca de 0,5’’ de 143

largura e entre 3’’ e 6’’ de comprimento fixadas paralelamente numa pequena caixa de madeira ou cabaça, segurada 
pelas duas mãos do instrumentista, lâminas pinçadas com os dedos polegares, usada pelos ‘Chikunda’ em 
Moçambique. Na Zâmbia há instrumento similar com 14 lâminas usado pelos ‘Nsenga’, sendo encontrado também no 
Zambeze e Malawi (África)” (Frungillo, 2002, p. 175).

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/qn3l6dl7z/flash.html?locale=pt144
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Vídeo 73. Improviso rítmico de Memórias Líquidas.

https://educast.fccn.pt/vod/clips/qn3l6dl7z/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/qn3l6dl7z/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/qn3l6dl7z/flash.html?locale=pt


 
O Episódio IV apresenta um caráter misterioso, marcado pela utilização das notas de 

tessitura grave em pizzicato nas barras do waterphone. Estas notas são intercaladas com alguns 
harmónicos, tocados com arco nas barras do instrumento. A intenção neste episódio foi criar e 
apresentar o amplo espectro sónico do waterphone, que vai de frequências extremamente graves 
(notas pizzicato) até agudas (harmónicos). Neste episódio, utilizo o waterphone modelo 
Aquasonic, por apresentar uma qualidade singular na produção de notas com a técnica pizzicato. 
Neste episódio o pedal Freeze® volta a ser utilizado para criar uma textura a partir de um 
glissando de harmónicos, que servirá de base para a recapitulação do tema inicial. O Episódio IV 
pode ser ouvido no Áudio 5 : 145

 https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-iv-remastered/s-6R9AU145
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Excerto 53. Os três episódios iniciais de Memórias Líquidas.

https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-iv-remastered/s-6R9AU


 
Para a execução das notas baixo pizzicato, é importante que o microfone de lapela esteja 

posicionado corretamente na abertura do tubo, e o volume esteja equilibrado de forma a evitar 
distorções do som ou feedback, uma vez que as frequências produzidas são bastante graves e 
podem mesmo danificar as colunas de som, dependendo do volume. Na execução do pizzicato, 
recomendo utilizar as barras de tamanho intermédio do waterphone, evitando as barras mais 
agudas e as mais graves, pois apresentam pouca e demasiada vibração, respectivamente, para 
serem tocadas com esta técnica. As barras intermédias são equilibradas e resultam bem com esta 
técnica. Aconselho também realizar o pizzicato com a pele dos dedos ao invés das unhas, 
beliscando gentilmente a ponta das barras, para uma sonoridade mais “escura” e sem ruídos 
indesejáveis. O Vídeo 74  apresenta alguns excertos do Episódio IV: 146

O Episódio V, que encerra a peça, apresenta o Grupo H, discutido anteriormente, e sua 
transposição sobre o Grupo P para combinar seus respectivos conteúdos harmónicos e rítmicos e 
criar uma textura complexa. Neste episódio também utilizo o efeito delay da Loop Station®, ao 

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/2hs37yjlwj/flash.html?locale=pt146
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Áudio 5. Episódio IV de Memórias Líquidas.

Vídeo 74. Excertos do Episódio IV de Memórias Líquidas.

https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-iv-remastered/s-6R9AU
https://educast.fccn.pt/vod/clips/2hs37yjlwj/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/2hs37yjlwj/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/2hs37yjlwj/flash.html?locale=pt
https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-iv-remastered/s-6R9AU


final da peça, para ampliar as polirritmias presentes no ritmo da chacarera. As configurações deste 
efeito variam muito, e o que sugiro é que cada performer busque aquelas que considere mais 
adequada para seus ideais estéticos. Em minhas performances, procuro configurar o tempo do 
delay de maneira que as repetições do efeito criem figuras quaternárias sobre o ritmo ternário da 
chacarera, como, por exemplo, a polirritmia resultante da execução de uma quiáltera de 4 notas 
em um compasso 3/4, ou seja 4 notas contra 3 tempos. O Episódio V pode ser ouvido no Áudio 
6 : 147

É de grande importância na performance deste episódio que os volumes dos Grupos H e 
P estejam equilibrados, de forma que os conteúdos harmónico e rítmico possam ser percebidos 
pelo ouvinte como um único “bloco” sonoro, ao invés de percebê-los como conteúdos distintos. 
Felizmente o pedal looper possui a funcionalidade de controle independente de volumes dos 
canais, e isto facilita o equilíbrio nesse sentido. O Vídeo 75  contém uma performance do 148

Episódio V apresentada em Brisbane, Austrália, em Setembro de 2017. 

 https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-v-remastered/s-YnKl0147

 https://educast.fccn.pt/vod/clips/2hs37yjn1n/flash.html?locale=pt148
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Áudio 6. Episódio V de Memórias Líquidas.

Vídeo 75. Episódio V de Memórias Líquidas.

https://educast.fccn.pt/vod/clips/2hs37yjn1n/flash.html?locale=pt
https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-v-remastered/s-YnKl0
https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-v-remastered/s-YnKl0
https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-episodio-v-remastered/s-YnKl0
https://educast.fccn.pt/vod/clips/2hs37yjn1n/flash.html?locale=pt
https://educast.fccn.pt/vod/clips/2hs37yjn1n/flash.html?locale=pt


Os últimos episódios (IV e V) de Memórias Líquidas podem ser visualizados no Excerto 
54: 

 

A versão completa de Memórias Líquidas pode ser ouvida no Áudio 7 : 149

 https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-remastered/s-gvzRF149
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Áudio 7. Versão completa de Memórias Líquidas.

Excerto 54. Os dois episódios finais de Memórias Líquidas.

https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-remastered/s-gvzRF
https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-remastered/s-gvzRF
https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-remastered/s-gvzRF


h) Reflexões analíticas

A obra Memórias Líquidas, para waterphone solo e live loops, tem sua gênese 
relacionada com necessidades pessoais de performance e pesquisa, e a realização conjunta 
destas necessidades motivou uma componente de criação artística (composição musical). Ainda 
que todas estas atividades sejam distintas, elas foram complementares e essenciais, de forma 
que cada uma, ao mesmo tempo que informou, foi também informada pela outra. Em outras 
palavras, a necessidade de dispor de obras solo para waterphone estimulou a criação de uma 
nova obra para o instrumento e as exigências intrínsecas ao processo criativo motivaram a 
investigação de aspectos específicos do instrumento, que talvez só tenham surgido a partir da 
visão do artista (que, nesse caso em particular, é a fusão da visão do compositor e também do 
performer). Por outro lado, e simultaneamente, as descobertas e resultados prévios de 
investigação ofereceram direções para a composição musical, estimulando a criação através do 
conhecimento obtido sobre as possibilidades e impossibilidades do instrumento. Nesse sentido, 
não seria correto tentar isolar as componentes artística e teórica do processo, pois estas foram 
cruciais para os resultados.  

O conceito de transtextualidade de Genette pode ser utilizado como referencial teórico 
para a análise de aspectos específicos da obra. Ao transpormos este conceito à música, a 
partitura musical pode também ser encarada como um texto, um “espaço multidimensional, 
intertextual, constituído pela absorção e transformação de vários outros textos” (Abdo, 2000, p. 
18). Muitos investigadores têm se dedicado aos estudos da intertextualidade como ferramenta de 
análise da música moderna e contemporânea (Hatten, 1985; Korsyn, 1991; Balogh, 2002; 
Barbosa, 2003; Klein, 2005; Graham, 2006; Kawamoto, 2006; Cervo, 2015), cujos processos 
composicionais “são permeados por relações intertextuais” (Cervo, 2015, p. 5).  

A criação do material sonoro da obra, por exemplo, pode ser analisada através do 
conceito de hipertextualidade e um dos seus procedimentos específicos, a tradução. Conforme 
mencionado anteriormente, a ideia de hipertextualidade implica um texto A (hipotexto), que serve 
de base para a criação de um texto B (hipertexto). De acordo com Genette, o hipertexto é um 
texto que deriva de um processo de transformação formal e /ou temática (Genette, 1999, in 
Lacasse, 2003, p. 495). A transformação hipertextual pode ser realizada através de diferentes 
práticas. Para Genette, a transposição é a mais importante destas práticas e a tradução, que 
consiste em transportar um texto de uma língua para outra, é a sua forma mais evidente e 
difundida (Genette, 2006, p. 29).  

Assim, a partir do ritmo básico da dança sul-americana Chacarera, executado no bombo 
legüero, procurei traduzir para o waterphone não apenas o ritmo desta dança, mas sobretudo 
qualidades específicas da execução do bombo na Chacarera, como o timbre, fraseado e 
articulação e orquestração de algumas sonoridades. Em uma analogia com a linguagem, procurei 
fazer com que o “idioma” da Chacarera, bem como o “vocabulário” do bombo legüero, fossem 
expressados através do “sotaque” do waterphone. Sob a ótica da teoria de Genette, a obra 
Memórias Líquidas pode ser compreendida como o hipertexto resultante da transformação da 
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Chacarera e do bombo legüero (seus hipotextos) que, ao mesmo tempo que preserva 
determinadas características destes elementos, também revela algo novo.  

Ainda em uma perspectiva intertextual, o próprio título escolhido está imerso em relações 
paratextuais: o termo “memórias” está relacionado com o texto musical da Chacarera, que faz 
parte de minhas memórias acerca das canções populares de minha terra natal, o estado do Rio 
Grande do Sul (Brasil), ouvidas durante minha infância e adolescência. Um exemplo nesse 
sentido é a canção Veterano , de autoria de Leopoldo Rassier, baseada no ritmo da Chacarera e 150

em que o bombo legüero apresenta um pequeno solo na introdução. O termo “líquidas”, por sua 
vez, relaciona-se com o texto sonoro do waterphone (que é também líquido por utilizar água na 
produção do seu timbre característico) e também com a obra de Zygmunt Bauman e seus textos 
sobre a liquidez na sociedade contemporânea, em que identidades globais se chocam com 
identidades locais, desmantelando fronteiras e fazendo com que não haja “terra nem povo 
desconhecidos, muito menos incognoscíveis” (Bauman, 2007, p. 11). Nesta perspectiva, Memórias 
Líquidas também tem como intenção dissolver as fronteiras que separam a música erudita 
contemporânea da música regional gaúcha, bem como a fusão das identidades sonoras do 
waterphone e do bombo legüero.  

O uso de dispositivos eletrónicos foi um fator essencial para a criação e, principalmente, 
a performance da obra. Apesar destes dispositivos desempenharem um papel secundário na 
produção sonora, se comparado ao papel exercido pelo instrumento solista (waterphone), esta 
ideia não é, de todo, a mais correta. Através da performance da obra foi possível perceber que tais 
dispositivos exigem destreza técnica e domínio de conhecimentos específicos que tornam 
imprescindível o estudo meticuloso de como executá-los. Nesse sentido, estes não devem ser 
encarados como apenas dispositivos, mas sim, como instrumentos auxiliares. E em uma 
perspectiva hipertextual, estes dispositivos possibilitam que a “linguagem” ou texto da música 
eletrónica seja incorporado à “linguagem” acústica para, assim, criar um novo texto.  

Memórias Líquidas é também um esforço para demonstrar o potencial solista do 
waterphone na esperança de despertar o interesse de outros percussionistas pelo instrumento e, 
principalmente, compositores, para a criação de mais obras e ampliação do seu repertório. Por 
possuir trechos de improvisação e oferecer, até certo ponto, espaço para a criatividade de cada 
performer, a obra também abre espaço para que novas técnicas de execução do waterphone 
possam surgir futuramente, bem como novas pesquisas sobre o instrumento e suas 
possibilidades. 

 Acedido em https://www.youtube.com/watch?v=6C4pW03l4e0 e consultado em 23/04/2016.150
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https://www.youtube.com/watch?v=6C4pW03l4e0


CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As considerações finais desta tese estão organizadas em três partes principais. Na 

primeira delas, “Reflexões sobre os resultados das entrevistas e a prática artística”, apresento 
uma síntese das conclusões da análise das entrevistas, correlacionando com os dados obtidos a 
partir da realização dos estudos de caso. A seguir, na seção “Características da instrumentalidade 
dos instrumentos e fontes sonoras incomuns”, exponho um conjunto dos principais aspectos 
identificados na performance dos instrumentos e fontes sonoras incomuns, discutindo informações 
obtidas a partir das entrevistas e da prática artística. Por fim, a secção “Perspectivas Futuras” 
apresenta tópicos relacionados com a performance dos instrumentos investigados que, embora 
não tenham sido o foco desta tese, poderão servir como um ponto de partida para o 
desenvolvimento de investigações futuras.  
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4.1. Reflexões sobre os resultados das entrevistas 
e a prática artística 

O trabalho de investigação apresentado nesta tese foi conduzido pela hipótese de que a 
performance de instrumentos e fontes sonoras incomuns poderia seguir um caminho singular, no 
que diz respeito aos conhecimentos, competências e ações envolvidas neste tipo de repertório. 
Esta proposição parece sensata, ao refletir sobre a natureza das informações obtidas através da 
articulação entre a teoria, minha própria prática artística e a de outros performers. 

A análise das entrevistas com os performers e compositores contribuiu para a 
identificação das principais propriedades envolvidas na performance de instrumentos e fontes 
sonoras incomuns. Estas propriedades incluíram componentes de ordem 1) epistémica (tipo de 
conhecimento e habilidades requeridos na performance), 2) imaterial (os aspectos que vão além 
das propriedades físicas dos instrumentos estudados) e 3) organológica (nomenclaturas e 
também assuntos decorrentes da classificação dos instrumentos). Os conhecimentos e 
informações obtidas através da análise das entrevistas proporcionaram traçar um inventário das 
principais características da instrumentalidade dos instrumentos e fontes sonoras incomuns, os 
quais discuto abaixo, estabelecendo relações com os estudos de caso, na seção “Características 
da instrumentalidade dos instrumentos e fontes sonoras incomuns”. 

De forma geral, as entrevistas sugeriram que a natureza epistémica dos instrumentos e 
fontes sonoras incomuns é definida por: atenção ao som e formas de produção sonora; 
experimentação, bem como ações de investigação e descoberta; capacidade de ouvir 
atentamente e distinguir particularidades do som; processos de aprendizagem particulares, que 
incluem o contacto com instrumentações e técnicas de performance específicas a cada obra; 
adaptabilidade frente a situações de performance fragmentadas e singulares; capacidade de 
seleção, preparação ou mesmo construção de objetos sonoros, bem como a organização destes 
objetos em unidades poli-instrumentais optimizadas para a performance (setups); habilidade de 
improvisar e desenvolver um vocabulário ou repertório próprio com instrumentos e fontes sonoras 
incomuns. 

As entrevistas também demonstraram que a instrumentalidade de instrumentos e fontes 
sonoras incomuns parece ser delineada por aspectos abstratos ou imateriais, como o tipo de 
mentalidade adoptada pelos performers na abordagem de objetos e materiais vulgares como 
instrumentos musicais, a percepção do público relativamente aos instrumentos e seu potencial de 
comunicação, bem como as suas relações culturais e significado simbólico, e os contributos que 
podem emergir da performance deste tipo de repertório. Além disso, os termos e definições de 
instrumentos e fontes sonoras incomuns, empregados pelos seus praticantes, a oposição destes 
instrumentos à estandardização de determinados aspectos da performance musical, o processo 
de legitimação de alguns objetos vulgares como instrumentos musicais, a depreciação de 
instrumentos e fontes sonoras incomuns e seu repertório, e o papel do contexto na percepção dos 

�258



objetos parecem ser determinantes para a compreensão da instrumentalidade dos instrumentos 
investigados. 

A performance dos estudos de caso se mostrou como uma oportunidade de desconstruir 
hábitos e aprender novas competências a partir de desafios específicos, e também como um 
campo propenso à reflexão e experimentação. Estas obras demonstraram que o repertório para 
instrumentos e fontes sonoras incomuns posiciona o performer em situações únicas. Cada uma 
delas — Import/Export, Wreck e Memórias Líquidas — constituiu um microcosmo de 
características singulares, que orbitam ao redor de conjuntos específicos de objetos, usados como 
instrumentos musicais: um bidão metálico, uma palete de madeira, sacos plásticos, garrafas de 
Fanta®, uma carcaça sucateada de um carro, waterphones, loopers. Para mim, estes objetos se 
revelaram novos instrumentos e, através deles, pude experimentar o contacto com novas 
sonoridades, novas técnicas de performance, formas distintas de notação musical e 
procedimentos diferenciados de análise performativa. Este tipo de contacto impôs, 
frequentemente, o abandono de habilidades adquiridas em direção a terrenos ainda não 
explorados. 

As instrumentações destas obras proporcionaram encontros particulares com questões 
estéticas e históricas mais amplas, como, por exemplo, a relação mediada entre o corpo do 
performer e o instrumento, e suas implicações na performance. Estas instrumentações solicitaram 
e moldaram meu corpo através de exigências específicas, como: re-calibrar minhas mãos e 
braços para percutir em direções que desafiaram a atuação da força da gravidade; utilizar toda a 
força e músculos do corpo para golpear, abrindo e fechando, a porta de um carro até limites 
exaustivos; desenvolver uma espécie de micro-virtuosidade, através de movimentos mínimos e 
ágeis com a ponta dos dedos, para friccionar sacos plásticos, bem como para improvisar ritmos 
com a válvula de pressão de um pneu de automóvel; aprender a rodar os pulsos, com precisão, 
para entonar alturas específicas em uma garrafa, adaptar técnicas de instrumentos de percussão 
de mão (como congas, darabuka e bongôs) a um bidão metálico; usar os pés para manipular 
dispositivos de gravação, através de movimentos precisamente coreografados, entre outras. E, 
uma vez que novos instrumentos frequentemente implicam a ruptura com práticas instrumentais 
estabelecidas, instrumento e instrumentista adentraram em um processo de reconstrução, um em 
relação ao outro, e todo um conjunto de competências, já adquiridas e tomadas por hábito, foi 
confrontado, repensado e reconfigurado. 

No contacto com os estudos de caso, meus ideais estéticos e a relação com o som 
também foram afectados, pois as novas sonoridades, ao mesmo tempo que estimularam a 
curiosidade e experimentação, exigiram uma constante re-orientação da minha forma de ouvir. O 
bidão metálico usado em Import/Export, por exemplo, deve ser executado em 19 locais diferentes 
e através de diversas técnicas (percutido, raspado, abafado, com os dedos, com o punho, com a 
mão espalmada, com baqueta de bombo, mallets, baqueta de triângulo, vassouras, entre outras), 
o que, consequentemente, fez com que meu ouvido e minha atenção às minúcias do som 
estivessem em estado de alerta a tempo integral. Isto ocorreu com todos os instrumentos dos 
estudos de caso, sem excepções. A diferença é que, a cada novo objeto, um novo processo era 
iniciado para re-calibrar o ouvido aos seus novos referenciais e particularidades sônicas. Tal como 
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proposto por John Cage e reiterado por Helmut Lachenmann, não se trata apenas de procurar e 
criar novos sons, mas sim novas formas de ouvi-los e percebê-los. 

A forma de notação musical das obras dos estudos de caso apresentou características 
contrastantes: Wreck emprega instruções textuais, Import/Export usa notação tradicional e 
Memórias Líquidas apresenta uma combinação destes dois tipos. Creio que, no caso de Memórias 

Líquidas e Wreck, a escrita tradicional se tornaria limitada para expressar a diversidade sonora de 

suas instrumentações, bem como algumas das suas ideias composicionais, e por isso estas obras 

se apresentaram através de formas de notação alternativas. Isto implicou a decodificação de 

novos signos e, principalmente, a reflexão sobre as diferentes possibilidades em interpretá-los. No 
caso de Wreck, a partitura funcionou mais como um esboço das ideias gerais da peça e, por essa 

razão, talvez seja mais apropriado se referir a ela como um guião, ao invés de uma partitura. É 

interessante observar a oculta dualidade que este tipo de notação proporciona. Para alguns, a 
notação de Wreck pode sugerir a ideia de que a música que resulta é aleatória, ou que seus 
performers são displicentes e adoptam uma postura do tipo “tudo vale”. Ao contrário: ao invés de 
displicência, eu vejo neste tipo de notação um senso de responsabilidade e oportunidades únicas 
de envolvimento, já que o resultado de performance depende, em grande parte, da interação e 
capacidade criativa do performer com as instruções do compositor. 

Memórias Líquidas, por sua vez, apresenta uma partitura que combina instruções textuais 
com notação musical tradicional. Import/Export utiliza notação musical tradicional e seus 
conteúdos estão todos escritos, sem margem para improvisação. Mesmo nestas obras houve 
trechos em que a escrita nem sempre representou fielmente o resultado sonoro dos seus 
instrumentos, algo que foi observado com algumas das técnicas e sonoridades dos sacos 
plásticos e das garrafas de Fanta® usadas em Import/Export, e também com os waterphones em 
Memórias Líquidas. Isto gerou uma certa incoerência entre a escrita e a sonoridade resultante e 
que me impôs tomar decisões para mediar a relação entre a precisão da notação e as 
particularidades ocultas do som. O que deve ser observado é que, ainda que a notação destas 
obras possa ter buscado um certo grau de sofisticação e detalhamento, os instrumentos usados 
são objetos ainda pouco explorados e, por isso, a notação nem sempre deve ser tomada como 
referencial único. Com isto quero dizer que, na realização destes estudos de caso, e 
principalmente por se tratar de instrumentos e fontes sonoras incomuns, a experimentação foi 
uma estratégia importante para criar soluções para os trechos que pudessem eventualmente 
apresentar inconsistências entre som e escrita. Foi particularmente interessante incluir na 
investigação minha composição Memórias Líquidas pois, por ter desempenhado nela o papel do 
performer e também do compositor, fui impelido a escrever sua partitura e criar formas de grafar 
os sons que tive em mente, o que me permitiu reflectir sobre a eficácia da notação por estes dois 
prismas. Isto proporcionou uma perspectiva distinta das outras obras dos estudos de caso, nas 
quais desempenhei exclusivamente o papel do performer, e que enriqueceu as reflexões sobre a 
notação deste tipo de repertório.  

A realização dos estudos de caso também exigiu a aptidão para procedimentos e 
competências que não são usualmente requeridas na performance da percussão, como o uso de 
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live looping, amplificação e processamento sonoro. Este foi o caso com as obras Import/Export e 
Memórias Líquidas, e a utilização destes recursos proporcionou oportunidades de experimentação 
para a criação de novos sons, técnicas e formas de se fazer música, descortinando, para mim, um 
novo âmbito de possibilidades para os instrumentos investigados. Estes recursos permitiram 
introduzir efeitos e equalizadores, bem como gravar e reproduzir sons ao vivo, fazer colagens, 
reduzir ou expandir os materiais musicais, entre outras funcionalidades.  

Mas, se por um lado o uso destes recursos motivou e ampliou a experimentação, por 
outro ampliou as demandas das obras, exigindo conhecimentos e técnicas específicas, e 
trazendo, para uma situação de performance ao vivo, procedimentos que normalmente são 
realizados isoladamente em estúdios de gravação e produção musical. Por exemplo, o pedal 
looper, usado em Import/Export e Memórias Líquidas, obriga o músico a estudar o dispositivo à 
parte, pois do contrário não há como realizar a performance, já que as obras não apresentam 
instruções acerca do seu uso. O looper possibilita a execução de várias vozes por um único 
músico (multitrack), mas é importante observar que isto não reduziu o nível de dificuldade da 
performance destas obras. Na verdade, o que aconteceu foi justamente o oposto, em minha 
opinião: o looper acabou por trazer novos desafios à performance, pois foi preciso domínio técnico 
e conhecimentos específicos aos quais eu não estava habituado, por ser mais um dispositivo/
instrumento a ser performado no conjunto de instrumentos das obras, e por adicionar mais uma 
tarefa e dificuldade aos movimentos e coreografia geral da peça. 

Um aspecto que também merece atenção é que, se por um lado o looper contribui como 
uma ferramenta criativa para a construção de texturas e sonoridades que seriam impossíveis de 
realizar através de um único músico, por outro lado esta mesma ferramenta pode até 
comprometer a performance se não manipulada adequadamente. Isto porque, em uma situação 
ao vivo, se um determinado trecho musical é mal executado e gravado em seguida, poderá trazer 
problemas de sincronia/desfasamento na construção dos ritmos ou na coerência do discurso 
musical, de maneira que o erro não só se torna evidente como é repetido, erroneamente, de forma 
cíclica. Em minha análise, o pedal looper é de grande potencial e, ao mesmo tempo, de grande 
risco para a performance. Através de Import/Export e Memórias Líquidas, o conjunto de 
competências do percussionista é expandido para além do domínio das habilidades instrumentais, 
de maneira a incluir conhecimentos e técnicas de produção musical que estreitam as relações do 
performer com os papéis do compositor, do desenhista sonoro e do produtor musical. 

Além das características mencionadas acima, a realização dos estudos de caso envolveu 
um tipo distinto de engajamento em função do grande investimento, do ponto de vista intelectual e 
da compreensão dos procedimentos específicos de cada obra, do tempo dedicado na preparação 
das obras, e até do ponto de vista material. Wreck foi preparada através de muitas horas de 
experimentação e reflexão sobre as possibilidades de se produzir som a partir da carcaça do 
carro. Neste processo, pensávamos sobre um determinado som, experimentávamos, gravávamos, 
ouvíamos, discutíamos, repetíamos e aprimorávamos, e assim por diante. O compositor Jon Rose 
chamou este trabalho de “arqueologia sonora”, afirmando que os sons estavam todos na carcaça, 
só teríamos de os descobrir. Memórias Líquidas envolveu um processo semelhante, porém, 
realizado individualmente e não em grupo, como foi o caso em Wreck. A concepção do material 
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sonoro da obra foi feita através de sessões de experimentação em estúdio com dois tipos de 
diferentes de waterphone, diversos tipos de baquetas e implementos, sistema de amplificação, live 
looping e efeitos de áudio.  

Import/Export, em particular, implicou um envolvimento que começou muito antes de 
estudar a peça, pois foi necessário procurar pelos objetos necessários para compor a sua 
instrumentação. Inicialmente, realizei uma pesquisa dos possíveis locais onde os objetos 
poderiam ser obtidos. Alguns foram encontrados e comprados com certa facilidade, como o bidão 
metálico, a palete de madeira e os sacos plásticos. As garrafas de Fanta®, no entanto, são raras e 
foram necessários diversos contactos, tanto em Portugal quanto no estrangeiro, com 
colecionadores e sites de usados e antiguidades. Após cerca de 10 meses de procura, e com 
ajuda de alguns amigos, consegui encontrar duas garrafas em boas condições, uma em Angola e 
outra no Brasil, e trazê-las para Portugal. 

Posteriormente foi necessário realizar preparações em alguns dos objetos e 
experimentações para criar soluções para problemas da montagem: no caso do bidão metálico, 
por exemplo, não há um suporte ou tripé específico para suspendê-lo, de modo que foi preciso 
adaptar (a partir de um suporte de teclado eletrónico, espuma sintética e bridas de plástico) 
formas de o suspender. As lâminas da palete, por sua vez, necessitaram de ser re-afinadas 
manualmente, para a obtenção das notas solicitadas na partitura, e a sua estrutura teve de ser 
preenchida com pedaços de espuma sintética para possibilitar que as lâminas vibrassem 
livremente. As garrafas de Fanta® tiveram de ser re-enchidas com líquido e re-capsuladas pois o 
líquido é um componente essencial para a execução da peça e as únicas que consegui encontrar 
estavam vazias. Só após estas ações prévias é que a peça pôde começar a ser estudada. 

Durante as sessões de estudo, a configuração e forma de utilização de alguns objetos 
teve de ser repensada e aprimorada. Por exemplo, as lâminas da palete, por estarem soltas da 
estrutura, moviam-se de suas posições ao serem percutidas, e foi preciso criar uma forma de 
mantê-las em seus lugares, mas sem prejudicar ou abafar sua vibração (o que foi feito com o 
auxílio de fios de nylon). Em geral, foi frequentemente preciso abandonar o estudo da música e 
dedicar tempo para criar formas de optimizar os objetos para uso musical, como eliminar certos 
ruídos indesejáveis que surgiram durante a execução dos mesmos. Isto criou um paradoxo entre 
aspectos práticos e artísticos da performance pois, em diversos momentos, ao invés de estudar a 
partitura e aprimorar o conteúdo musical, que é o tipo de atividade a que os músicos se dedicam, 
tive de usar meu tempo para resolver questões que nada (ou pouco) têm a ver com esta atividade, 
como lixar tábuas, cortar e colar espuma sintética, ou pôr cápsulas em garrafas de Fanta®. A 
incongruência deste tipo de situação é que, por mais que estas ações se afastem da prática 
artística, elas foram imprescindíveis para a performance da obra. Em suma, é um trabalho e um 
tipo de investimento que tende a permanecer invisível no produto final, ou seja, na performance, 
pelo menos aos olhos do público.  

Uma das limitações deste trabalho teve a ver com as exigências da obra Import/Export. A 
utilização da tecnologia de áudio (live looping e processamento sonoro), ao mesmo tempo que 
confere uma outra dimensão criativa à obra, também foi responsável por dificultar o processo de 
documentação videográfica neste estudo de caso. Durante a pesquisa em estúdio, onde tentei 
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proporcionar um ambiente similar ao de uma performance ao vivo em termos técnicos, não foi 
possível contar com toda a estrutura necessária para realizar a obra tal como proposta na 
partitura, pois ela envolve um sistema complexo de amplificação, processamento de áudio e live 
looping. Import/Export é uma obra construída sobre a ideia de gravação e manipulação de 
camadas múltiplas de áudio ao vivo (multitrack), e este é um processo bastante difícil de se 
realizar ao vivo, conforme mencionou o percussionista Joby Burgess, responsável pela 
encomenda e estreia da obra, na entrevista que realizámos. Durante a pesquisa em estúdio, tive 
diversos problemas na realização do live looping, sobretudo de feedback, de equilíbrio dos 
volumes das diferentes camadas sonoras e de sincronia dos loops. O processamento de áudio, 
por exemplo, nunca pôde ser realizado durante a pesquisa em estúdio, pois não foi possível 
encontrar um profissional com as competências necessárias que estivesse disponível para 
contribuir nesta tarefa e com a investigação da peça. Vale ressaltar que os ficheiros cedidos pelo 
compositor apresentaram diversos problemas, pois boa parte dos efeitos digitais (plugins) estão 
desactualizados ou descontinuados, uma vez que a tecnologia usada na composição da obra foi 
concebida há 10 anos atrás. Assim, muito do material destinado ao processamento sonoro 
também necessita de ser atualizado ou mesmo criado novamente, a partir de instruções gerais. E 
caso o performer não disponha de um técnico de som para auxiliá-lo nisto, terá de ser ele a fazê-
lo, trazendo-o para uma área de atuação distinta e que também envolve know-how específico. 
Estas foram algumas das razões que dificultaram registar em vídeo e incluir mais excertos da obra 
nesta tese. Creio que não faria sentido gravar vídeos das sessões de estudo sem o live looping, 
pois elas não transmitiriam minimamente as soluções e ideias pretendidas e poderiam criar uma 
ideia distorcida de sua performance.  

Já os estudos de caso Wreck e Memórias Líquidas configuraram situações opostas, sob 
o ponto de vista da performance. Wreck, apesar de ter proporcionado uma mini-residência 
artística de três dias de trabalho intenso com outros performers e com o compositor Jon Rose, 
acabou por ser apresentada uma única vez, o que impediu a oportunidade de experimentação e 
desenvolvimento de outras ideias através de várias performances, bem como de analisar a 
evolução e amadurecimento da obra a partir de apresentações cronologicamente distintas. 
Memórias Líquidas, por sua vez, foi apresentada diversas vezes e em diferentes situações ao 
longo dos anos de realização da investigação, o que possibilitou, desde sua estreia, aprimorar a 
peça, experimentar mais e verificar seus progressos e processo evolutivo. 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4.2. Características da instrumentalidade dos 
instrumentos e fontes sonoras incomuns 

Com o propósito de tentar compreender algumas das qualidades fundamentais dos 
instrumentos e fontes sonoras incomuns, bem como alguns dos aspectos relacionados com sua 
performance, procurei elaborar algumas características de sua instrumentalidade. Estas 
características estão fundamentadas nos resultados (códigos) da análise das entrevistas 
realizadas com os performers e compositores participantes nesta investigação. Uma vez que 
grande parte destes assuntos estão inter-relacionados, algumas das características apresentadas 
a seguir são resultantes da união entre dois ou mais assuntos correspondentes. Por exemplo, foi 
observado que os instrumentos e fontes sonoras incomuns exigem frequentemente a aplicação de 
técnicas de performance específicas que, por conseguinte, implica um tipo distinto de 
virtuosidade. Tendo isto em mente, estes dois tópicos (técnicas e virtuosidade), embora distintos, 
estão intimamente relacionados e não faria sentido dissociá-los. É importante ressaltar que, 
embora os instrumentos investigados sejam complexos, em diferentes perspectivas, e possam 
envolver outras características, estas que serão discutidas a seguir remetem aos assuntos mais 
recorrentes no âmbito desta investigação e, portanto, devem ser interpretadas como um ponto de 
partida para discussões futuras sobre a construção da identidade destes objetos enquanto 
instrumentos musicais.  

a) Som

O som pode ser considerado como uma característica central na performance de 
instrumentos e fontes sonoras incomuns. Esta característica está relacionada com duas 
componentes, que são: 1) o potencial de um determinado objeto, de gerar um timbre peculiar, que 
o distingue de outros instrumentos existentes; 2) a capacidade do performer de obter a melhor 
qualidade sonora que o mesmo pode oferecer, seja qual for a estética sonora desejada. O 
primeiro componente está vinculado às características sonoras e peculiares dos objetos, como, 
por exemplo, os objetos específicos usados nos estudos de caso (o bidão, a palete, os sacos 
plásticos e as garrafas de Fanta® em Import/Export, a carcaça do carro em Wreck, e os 
waterphones em Memórias Líquidas).  

O segundo incide sobre competências do músico, como o domínio do repertório técnico 
do instrumento ou sua habilidade para reconhecer e distinguir as nuances sonoras do mesmo. A 
partir disto, percebe-se que o som é uma construção moldada a partir da tecnologia sonora de um 
objeto e, principalmente, das competências do performer. Esta construção do som nos 
instrumentos incomuns parece ocorrer através de um caminho distinto, e está possivelmente mais 
dependente das capacidades do performer do que com instrumentos de percussão standard — se 
considerarmos que estes últimos são objetos criados com o único propósito de produzir som, 
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resultantes de extensa pesquisa e aptos com tecnologia própria nesse sentido, ao contrário dos 
instrumentos incomuns. 

b) Experimentação

A experimentação está profundamente conectada com a performance do repertório que 
utiliza fontes sonoras incomuns. Por não usar instrumentos musicais genuínos, mas sim objetos 
vulgares que são adaptados para este propósito, este tipo de repertório também exige que o 
performer se adapte aos seus diversos aspectos idiossincráticos inerentes, e esta adaptação 
parece ser moldada pela experimentação, sobretudo no campo das técnicas de performance. Na 
música e nas artes, “experimentação” geralmente está relacionada com pelo menos três 
significados distintos: 1) inovação na criação artística, 2) imprevisibilidade ou indeterminação em 
procedimentos ou resultados e 3) experimentação no sentido científico (Vanhecke, 2014).  

Estes três significados foram também identificados na realização dos estudos de caso: 
Wreck, Memórias Líquidas e Import/Export são obras caracterizadas pela busca de novos meios 
expressivos, de maneira que suas técnicas, materiais sonoros, estilos e procedimentos 
composicionais são estendidos em prol de sons e criações inovadoras (algumas com certa 
margem de imprevisibilidade).  

c) Aprendizagem/Técnica/Virtuosidade

A aprendizagem de um instrumento musical, de acordo com Hardjowirogo, oferece 
oportunidades para o aprimoramento das habilidades do músico através de exercício e, de forma 
geral, “the higher the impact of practicing an instrument, the higher its degree of 
instrumentality” (2017, p. 18). No entanto, não é possível atingir um grau de excelência ou 
virtuosidade em um determinado instrumento sem antes aprender a tocá-lo; especialmente na 
performance de instrumentos e fontes sonoras incomuns, suas técnicas não são padronizadas e 
não há métodos ou livros que abordem o assunto, o que torna o processo de aprendizagem, 
geralmente, um percurso experimental de descoberta e aprimoramento, que pode até envolver 
qualidades lúdicas.  

No repertório para instrumentos incomuns, cada obra apresenta um conjunto único de 
instrumentos que, na maioria das vezes, exige a aplicação de técnicas de performance exclusivas, 
que pode ser considerada uma característica central e de distinção deste tipo de repertório. Sob 
esta óptica, a aprendizagem de instrumentos e fontes sonoras incomuns exige a necessidade de 
contínua re-orientação por parte do performer, e a aquisição de um certo grau de virtuosismo 
nestes instrumentos pode seguir um percurso diferente e envolver qualidades ou habilidades 
específicas. Os estudos de caso permitiram identificar diferentes tipos de virtuosismo, 
principalmente: 1) relacionado ao timbre e à modelagem do som, através da manipulação de 
diferentes materiais, 2) relacionado à produção de sons através de técnicas de performance 
pouco ortodoxas e 3) associado à performance de dispositivos áudio-tecnológicos. Estes tipos 
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foram os que se mostraram de forma mais proeminente e transversal nos estudos de caso, 
embora outras formas de virtuosismo também possam ser identificadas. 

d) Mentalidade/Adaptabilidade

Mentalidade e adaptabilidade podem ser consideradas competências complementares e 
essenciais na performance de instrumentos e fontes sonoras incomuns. A primeira tem a ver com 
a capacidade, atitude ou pré-disposição do percussionista para não apenas abordar um objeto 
vulgar como um instrumento musical, mas desvincular-se de sua função utilitária e literalmente vê-
lo como tal. A segunda competência, adaptabilidade, deriva do conceito homónimo desenvolvido 
pelo percussionista e investigador Håkon Stene, que diz respeito à capacidade de adaptação 
instantânea do performer face às inúmeras necessidades específicas, assistemáticas e 
fragmentadas das obras compostas para instrumentos incomuns (Stene, 2014). Para Stene, a 
adaptabilidade é uma técnica, não no sentido de um movimento muscular ou mecânico, mas uma 
competência mental indispensável na performance deste tipo de repertório, e também uma forma 
distinta de virtuosidade (Stene, 2014). A realização de estudos de caso, com obras de 
características tão diferentes entre si, foi uma etapa importante para vivenciar, na prática, que a 
capacidade de adaptação é, de facto, uma competência mental importante para lidar com a 
discrepância sonora, técnica, instrumental e performativa deste tipo de repertório. 

e) Ouvir 

Assim como a recém-discutida adaptabilidade, a capacidade de ouvir é também uma 
competência fundamental na performance de instrumentos e fontes sonoras incomuns e uma 
característica importante para o desenvolvimento da instrumentalidade dos mesmos. Na 
realização dos estudos de caso, ouvir assumiu um sentido ampliado, uma espécie de escuta ativa, 
que envolveu uma busca consciente das sonoridades em que os detalhes assumem grande 
importância, bem como a habilidade de focar em determinados aspectos do som, ao mesmo 
tempo em que se excluem outros. Na performance de instrumentos incomuns a capacidade de 
ouvir do performer parece estar na base de outras habilidades, como produzir som ou mesmo 
improvisar. Embora ouvir tenha se manifestado como uma competência indispensável na 
performance de instrumentos e fontes sonoras incomuns, e inter-relacionada com outras 
habilidades como produzir som e improvisar, é difícil imaginar que estratégias possam ser 
adoptadas para desenvolver ou mesmo ensinar esta competência. Para Tomlinson, o 
desenvolvimento desta capacidade passa pelo reconhecimento das subtis transformações do 
som, e consciência de que cada objeto contém em si propriedades e potenciais musicais distintos 
(Tomlinson, 2011). 

f) Singularidade
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A singularidade é uma das principais qualidades dos instrumentos e fontes sonoras 
incomuns e seu repertório. Tomando como referência as obras dos estudos de caso, a 
singularidade pode ser considerada como, possivelmente, a única qualidade transversal a este 
tipo de repertório. Dito isto de outra forma, a única característica comum entre estas obras é que 
todas possuem características particulares. A singularidade de obras como Wreck, Memórias 
Líquidas e Import/Export pode ser identificada sobretudo pela perspectiva organológica, já que 
muitos dos objetos e materiais usados como instrumentos apresentam características únicas de 
timbre, afinação e temperamento, ergonomia, propriedades acústicas, entre outras.  

De acordo com as entrevistas realizadas, mesmo o significado ou a importância atribuída 
a estes instrumentos pelos seus performers podem ser de uma natureza distinta, se comparados 
com instrumentos standard, o que pode ser compreendido como um reflexo de suas 
características únicas e, em alguns casos, insubstituíveis. A peculiaridade destas características 
também exerce influência em aspectos da performance como a necessidade de técnicas 
instrumentais específicas e, em alguns casos, nas formas ou frequência  de apresentação das 151

obras deste tipo de repertório, pois algumas exigem condições ou modelos de performance pouco 
usuais e, por conseguinte, acabam por ser apresentadas uma única vez, ou diversas vezes mas 
por um mesmo performer. 

g) Investimento de tempo

A preparação da performance de uma obra musical, seja qual for o instrumento ou o tipo 
de repertório envolvido, é seguramente uma atividade que demanda investimento de tempo por 
parte do seu performer. Ao refletir sobre os estudos de caso realizados, pude perceber que o 
investimento de tempo, no repertório composto para instrumentos incomuns, incide em ações que 
geralmente não ocorrem no repertório dos instrumentos standard. Estas ações são prévias ao 
estudo da obra e estão principalmente relacionadas com a procura, seleção e montagem dos 
objetos que serão usados como instrumentos musicais, o que, em alguns casos, pode também 
envolver a realização de adaptações ou preparações nos materiais, ou mesmo a construção de 
um objeto específico. Estas ações costumam envolver uma parcela considerável do tempo do 
performer na preparação das obras e podem até criar uma distância entre aspectos artísticos e 
práticos da performance, tal como aconteceu com os instrumentos usados em Import/Export, por 
exemplo. Da mesma forma, o investimento de tempo também se dá pela exigência de se aprender 
a tocar instrumentos e pelo desenvolvimento de seu repertório técnico, tal como discutido 
anteriormente em “Aprendizagem/Virtuosidade”. Nessa perspectiva, a instrumentalidade de um 

 É interessante notar que já em 1983 o compositor Morton Feldman (1926-1987) reflectiu sobre as características 151

singulares que algumas obras para percussão delineavam: “It's interesting that the famous pieces of Varèse, or other 
prototypes [...] whether it's Ionisation, or The King of Denmark or Cage's Construction in Metal – are one-of-a-kind 
pieces. Really, how many times are you going to write a piece with just cowbells? How many times am I going to write 
another Why Patterns? With glockenspiel? So, maybe the clue to future percussion repertoire is a whole series of one-of-
a-kind pieces. There's nothing wrong with it. [...] So, there it is – these are all one-of-a-kind pieces. In other words, the 
professional percussion composer has not written significant percussion pieces. They’ve written very idiomatic pieces. 
So, [...] it seems to me that the most important pieces are just the one-of-a-kind pieces. And maybe that's the nature of 
the ‘percussion’ sound” (Feldman, 1983, p. 9). 
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objeto é desenvolvida a partir da interação com o mesmo e o tempo investido pelo performer 
parece ser um fator decisivo neste processo. 

h) (Des)vinculação Cultural

A transposição de um objeto vulgar para um contexto musical parece produzir 
significados distintos, quando analisada sob a óptica das relações entre instrumento e performer 
ou instrumento e público. Instrumentos e fontes sonoras incomuns geralmente não são 
associados à música de nenhuma cultura particular — com base na instrumentação dos estudos 
de caso Wreck e Import/Export, por exemplo, a carcaça de um carro, uma palete de madeira, 
sacos plásticos, bidão metálico e garrafas de Fanta® são objetos sem raízes musicais 
específicas. Isto, na perspectiva do performer, se manifesta pela ausência de uma história musical 
ou tradição performativa destes “instrumentos”. Por conseguinte, os instrumentos e fontes sonoras 
incomuns são trazidos para o campo da experimentação, já que o desenvolvimento técnico-
performativo e linguagem sônica destes objetos parece depender substancialmente do 
pioneirismo e curiosidade de seus performers . Tendo isto em mente, o historial musical destes 152

objetos parece surgir sem precedentes e, através de seus performers, são gradualmente 
transpostos de uma cultura não-musical para uma cultura musical.  

Por outro lado, nas relações com o público, instrumentos e fontes sonoras incomuns 
surgem como objetos icónicos e, ainda que sejam transpostos para um contexto artístico ou 
musical, parece ser pouco provável que a função utilitária destes objetos seja desvinculada, aos 
olhos do espectador. Assim, por mais que não façam parte de cultura musical específica, estes 
objetos são inevitavelmente parte da cultura humana e, nesse sentido, parecem estabelecer uma 
conexão imediata com o público, a qual pode se manifestar através de sentimentos  diversos 153

(familiaridade, surpresa, admiração, perturbação, espanto, entre outros). 

i) Significado Simbólico

Instrumentos e fontes sonoras incomuns parecem possuir um significado simbólico para 
seus performers, o qual pode ter origem principalmente em função das características singulares 
que possuem. Conforme mencionei em “Singularidade”, estes instrumentos normalmente 
apresentam qualidades sonoras únicas que são percebidas como inestimáveis pelos seus 

 Nas relações entre a experimentação artística e a cultura, é importante observar que “experimentation in art and 152

experimentation through art happen beyond the borders of the artist’s cultural knowledge, and generally beyond the 
borders of a culture. The knowledge—ideas, laws or paradigms—and artworks they produce are at the outset not part of 
some culture, but in the end experimental exploration of new territory in the aesthetic universe and its artistic outcomes 
may be accepted and adopted by a culture” (Vanhecke, 2014, p. 98).

 Alguns sentimentos associados ao uso de objetos “encontrados” podem ser identificados nas conclusões do estudo 153

“From Trashed to Treasured: A Grounded Theory Analysis of the Found Object”, realizado pelo professor e investigador 
da área da psicologia Paul Camic (os trechos entre aspas da citação são expressões usadas pelos próprios 
participantes da investigação): “Finding and using found objects involved making use of personal resources such as 
creativity, motivation, and curiosity to find the object through ‘the potential they have on a personal level for creating a 
different world’, in part because the objects ‘inspire me’; ‘I am intrigued, curious’; and they are ‘better for [my] imagination 
than new things’. The experience of looking for and using found objects was described as ‘a natural creative impulse’ that 
had an impact on mood, memory, emotion, and cognition by evoking memories and creating connections between 
people and by satisfying a need not found in new objects” (Camic, 2010, p. 89).
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performers, ainda que sejam adaptados ou construídos a partir de objetos e materiais vulgares. 
De uma perspectiva pessoal, boa parte dos instrumentos que utilizo possuem este significado 
simbólico e, em termos práticos, exigem uma logística complexa. Em minhas performances estes 
instrumentos necessitam ser transportados e viajar comigo, pois não podem ser alugados ou 
encontrados em outros locais. Interessantemente, houve uma inversão de papéis entre estes 
objetos comuns e os instrumentos musicais standard: se necessito de um vibrafone, por exemplo, 
é possível encontrar um e alugá-lo com facilidade em praticamente qualquer parte do mundo. No 
entanto, não consigo encontrar uma palete com a mesmas características de afinação e timbre da 
que utilizo na performance de Import/Export, para dar apenas um exemplo. Assim, o vibrafone — 
um autêntico instrumento de percussão — se tornou, para mim, um objeto comum e substituível; a 
palete, compreendida pela maior parte das pessoas como um utensílio vulgar, se tornou o 
verdadeiro instrumento, com qualidades únicas e que partilho afinidade. É interessante observar 
que Gascoygne, ao escrever sobre o uso de “objetos encontrados” (objet trouvé) pelos artistas 
surrealistas, argumentou que o artista “discovers a hidden symbolic significance in the [found] 
object which is preserved when the object is ‘framed’ as art” (Gascoygne, 1936, in Camic, 2010, p. 
83). Ao transpor esta reflexão para a arte musical, não seria, de todo, incorreto afirmar que o 
músico também encontra um significado simbólico para o objeto vulgar que foi transformado em 
instrumento. 

Neste processo de busca e contemplação das possibilidades instrumentais de objetos 
vulgares, parecem emergir conexões de uma natureza distinta entre o performer e os 
instrumentos, moldadas pela pela reflexão sobre a função simbólica dos objetos, aproximação 
entre arte e a vida cotidiana, e oportunidade de proporcionar novas experiências estéticas ao 
público e ao próprio performer. Isto não significa que não possam existir tais laços com outros 
instrumentos musicais genuínos, mas sim que o vínculo com instrumentos incomuns parece ser 
de uma natureza diferente, que envolve avaliações cognitiva e afetiva, excitação emocional e ação 
criativa . 154

 “The course of action in found object use begins through the discovery of an object in a particular place; 154

contemplating its transformation from what it was, where it came from, and what it now is; reflecting on a future use of 
the object; and then making a decision to use it. This can also be understood as a stage model of aesthetic judgments 
that involve cognitive and affective assessment, emotional arousal, and creative action at different points in time […]. 
People who make use of found objects initially do so in response to what is evoked by the object’s physical and aesthetic 
properties, but equally important for some is “the hunt” for the object, their response to the place where the object is 
found, its contemplated history, the personal meanings projected onto the object by the finder, and the creative challenge 
of how the object might be transformed or put to a new use” (Camic, 2010, p. 88).
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4.3. Perspectivas futuras 

Os assuntos que serão discutidos a seguir envolvem temas relacionados com a 
performance de instrumentos e fontes sonoras incomuns que não estavam inicialmente no âmbito 
das questões desta tese. No entanto, estes assuntos surgiram durante a realização da 
investigação (mais especificamente, na realização das entrevistas), e os considero relevantes 
para o tema desta tese, e eventualmente poderão servir de perspectivas futuras para 
investigações subsequentes. Uma vez que estes assuntos não estiveram necessariamente no 
foco da investigação, a discussão que se segue necessitou em alguns momentos de um suporte 
teórico próprio e, por essa razão, os tópicos a seguir serão desenvolvidos a partir de minhas 
conclusões em diálogo com as de outros autores. 

4.3.1.Instrumentos e fontes sonoras incomuns - not a 
mainstream thing

Conforme mencionado anteriormente, a performance de instrumentos e fontes sonoras 
incomuns parece estar envolta em uma rede de indefinições, que abrange desde os aspectos 
mais simples (por exemplo, como nomear ou referir estes instrumentos) até aos mais complexos 
(qual a natureza epistemológica envolvida na performance destes instrumentos e seu repertório). 
Estas indefinições sobre os instrumentos e repertório investigado contribuem para que os mesmos 
estejam situados em uma espécie de “limbo” do universo musical e, por isso, são frequentemente 
depreciados ou percebidos erroneamente. Esta desvalorização pode ser atribuída a, pelo menos, 
três factores principais, e que discutirei brevemente a seguir: a visualidade, os ideais estéticos, e a 
representação destes instrumentos. 

4.3.1.1. Organologia/Representação

Não há um consenso no que diz respeito à terminologia ou nomenclatura dos 
instrumentos investigados, e isto é um facto que foi sugerido no enquadramento teórico e que, 
posteriormente, a análise das entrevistas contribuiu para corroborar. Ainda que a nomenclatura 
escolhida para referir instrumentos incomuns possa parecer um detalhe de menos importância, 
este assunto está na base de várias outras questões relevantes sobre estes instrumentos. No que 
diz respeito à classificação e depreciação de instrumentos de percussão, merece atenção a 
investigação de doutoramento Representations of Musical Scrapers: The Disjuncture Between 
Simple and Complex in the Study of a Percussion Instrument (1998), do percussionista e 
compositor Carlos Stasi. Em seu trabalho pioneiro acerca dos raspadores musicais , Stasi parte 155

de representações coletivas e individuais destes instrumentos e observa como tais 

 O trabalho de Carlos Stasi centra-se no reco-reco brasileiro, güiro cubano, e a güira dominicana, e algumas 155

referências ao instrumento japonês kokiriko (Stasi, 1998, p. 6).
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representações são articuladas em contextos culturais distintos, argumentando que os vários 
significados, imagens e metáforas que lhes são atribuídos condenam-nos a serem descartados do 
rol dos “verdadeiros” instrumentos musicais. 

Em uma perspectiva semelhante, a tese Instrumentos marginais de percussão na música 
contemporânea: uma expansão técnico-interpretativa de instrumentos latino-americanos (2015), 
de Bruno Santos, propõe-se investigar estruturas interpretativas em obras para instrumentos 
latino-americanos sob a perspectiva dos conceitos de ‘instrumento marginal’ e ‘literatura menor’. 
Através de três estudos de caso , Santos discute como alguns instrumentos latino-americanos 156

se situam à margem de um repertório “central” da música contemporânea para percussão, seja 
pelas técnicas específicas que demandam, ou por estarem enraizados em outros repertórios e 
representarem símbolos culturais distintos, procurando sugerir ao intérprete formas de lidar com 
esta problemática na performance de obras compostas para instrumentos marginalizados. 

Conforme observou Stasi, os nomes escolhidos são também formas de representação de 
um instrumento e, nesse sentido, o uso de diferentes classificações poderá também fazer com 
que diferentes significados e níveis de importância sejam atribuídos aos mesmos (Stasi, 1998, p. 
2-3). A maneira como ouvimos um determinado instrumento também tem a ver com a forma como 
os classificamos, e isto, por sua vez, também pode afetar nossa percepção e compreensão da 
música como um todo — este é um assunto central nas questões organológicas e amplamente 
discutido  por Margaret J. Kartomi em seu livro On Concepts and Classification of Musical 157

Instruments  (1990), por exemplo. Como consequência, instrumentos e fontes sonoras incomuns 

são geralmente compreendidos depreciativamente quando comparados com instrumentos 
musicais “reais”, como os instrumentos de percussão orquestral, por exemplo:  

Se um compositor quiser usar, numa obra sinfônica, um apito, uma pistola, uma buzina 
ou um aspirador de pó, terá de se conformar em destinar as fontes sonoras incomuns aos 
percussionistas […]. Os músicos dos naipes de cordas sempre dirão que aqueles 
brinquedos, que aqueles penduricalhos ruidosos, têm que ser usados lá atrás, na 
cozinha, pelos percussionistas. É assim, em geral, que todos se referem, de modo meio 
afetivo, meio debochado, aos músicos que ficam na retaguarda do palco, produzindo os 
sons mais interessantes e intrigantes: a cozinha da orquestra. (Antunes, 2009, p. 13, meu 
negrito) 
Assim, na percussão é comum classificar e atribuir diferentes significados ou níveis de 

importância aos diferentes instrumentos, e é particularmente interessante observar nas palavras 
de Antunes a associação das fontes sonoras incomuns com “brinquedos” ou “penduricalhos 
ruidosos”. Este baixo status não se limita apenas aos instrumentos, mas geralmente também é 

 “Temazcal de Javier Alvarez para maracas e tape, repertório para tambores de mão latino-americanos, e uma 156

estrutura para uma improvisação para pandeiro brasileiro e pedais de efeito” (Santos, 2015, s/p).
 “The schemes that we habitually use affect the way we perceive the world and understand it. In the case of musical 157

instruments this includes the way in which we create and respond to music itself. For example, a Western composer who 
adheres to the traditional European classification of instruments into strings, winds, and percussion writes and 
orchestrates in a very different style from, say, a contemporary composer who habitually thinks of instruments as 
comprising categories based on their timbres. Similarly a listener, performer, or analyst adhering to the former 
classification would perceive and appreciate certain musical works differently from a listener, performer, or analyst who 
had the latter classification in mind. Human beings obtain aesthetic satisfaction from the act of classifying” (Kartomi, 
1990, p. 3-4).
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extensivo ao repertório, performers, instituições e conhecimentos e competências envolvidos 
nestas práticas (Nyman, 1974, p. xv). Em suma, a forma como um instrumento é nomeado ou 
classificado é o ponto inicial para o estabelecimento de significados e, portanto, molda nossa 
percepção e a forma como o compreendemos. 

4.3.1.2. Ideais Estéticos (e estáticos)

Conforme mencionei anteriormente, o ato de classificar visa estabelecer modelos e estes 
modelos, ao mesmo tempo que fundamentam, também acabam eventualmente por excluir o que 
estiver fora de suas limitações. Um exemplo que pode ser mencionado nesse sentido é a 
disseminação de ideais sonoro-estéticos e sua consequente imutabilidade em alguns instrumentos 
de percussão. É bastante comum em instrumentos de teclado da percussão, como a marimba ou 
o vibrafone, por exemplo, a ideia de que o ponto de contacto correcto da baqueta com a tecla é, 
exclusivamente, o centro da mesma, com a justificativa de que esta é a região que produz um som 
mais cheio e ressonante — logo, o “melhor” som destes instrumentos. A forma como fui ensinado 
a abordar estes instrumentos foi moldada por este tipo de pensamento e, antes mesmo que eu 
viesse a explorar outras sonoridades que estes instrumentos pudessem oferecer, meu raciocínio 
já estava formatado para compreender que quaisquer outras formas de produção sonora, 
diferentes daquela que me foi ensinada pelo professor, estariam erradas, independentemente do 
resultado sonoro. Stasi (1998, p. 13) argumenta sobre o quanto a aprendizagem dos instrumentos 
de percussão standard está formatada para um ideal sonoro único — o do som “cheio e 
ressonante”: 

In conventional Western percussion music one is normally asked to look for the ‘fullest’ 
sound in the instrument played. The body, or specific parts of an instrument vibrates in 
different ways, for instance, the vibration of a timpani’s head, depending on where the 
head is attacked, results in different sound qualities. Based on this concept, one learns 
how to hold the instrument called clave (originally, two round pieces of wood which are 
struck together) in order to obtain a full sound from the instrument. This process applies to 
all instruments used in this tradition. In this way, I was always looking for a full, 
fundamental sound, accompanied by clearly articulated playing. This differed from several 
folk musical traditions I became aware of later. While there was a similar preference 
concerning timbric qualities, (the so-called ‘nasal’ sound), they did not share the same 
notion of technique and the ways in which sounds are technically produced and 
performed. (Stasi, 1998, p. 13)  
A formatação do pensamento em busca deste “som cheio e ressonante” ou modelo 

“padrão” de qualidade sonora vai além do âmbito dos relatos pessoais como o meu ou de Stasi. 
Exemplos como estes podem ser encontrados até em métodos didáticos da bibliografia 
especializada, como no livro Primary Handbook for Mallets (1980), de Garwood Whaley. O autor 
chega ao despautério de instruir o estudante a jamais (!) utilizar outras possibilidades sonoras 
além do tradicional “som cheio e ressonante” (Figura 44): 
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Posteriormente, um estudante poderá vir a descobrir que o ponto a “jamais percutir” (de 
acordo com Whaley, o ponto de conexão da corda com a tecla) possui um som bastante 
contrastante com o som “cheio e ressonante”, que produz frequências médio-agudas e rico em 
harmónicos. Tal som não é, de todo, um som “errado”, é apenas outro som, com qualidades 
distintas, perfeitamente utilizável em contextos variados — que, inclusive, é bastante eficaz para 
ajudar a produzir recursos expressivos como alterações radicais de timbre, ou mesmo auxiliar a 
realização de crescendos ou decrescendos.  

Esta discussão merece uma breve reflexão sobre as implicações pedagógicas que esta 
estólida informação traz a um instrumentista iniciante. Em minha análise, instruções como as de 
Whaley não deveriam ser enquadradas no escopo simplista do certo ou errado: trata-se de 
estimular ou desencorajar o estudante à descoberta, imaginação e exploração das diversas 
possibilidades sônicas que o instrumento pode oferecer, e consequente conhecimento das 
distintas formas de fazer o instrumento “soar” em prol do desenvolvimento e domínio de um amplo 
repertório expressivo. Em uma das entrevistas que realizei nesta investigação, a percussionista 
Evelyn Glennie relata uma situação semelhante, quando lhe perguntei sobre o seu processo de 
desenvolvimento de técnicas de performance em um instrumento com o qual ela não tivera 
experiência prévia: 

I remember buying a waterphone and it came with a sheet of paper and it said “how to 
care for the waterphone”. But it also said “how to play the waterphone” and how the best 
kind of sounds would be using the bow or the superball mallet. And however, if you get a 
very high harmonic type of sound that’s…don’t…you know, no, just try “to avoid” that 
sound. And I thought to myself: “mm, but why avoid the sound?” If it can create the sound, 
then, it’s a sound. So I experimented with the waterphone and I used the superball mallet, 
I used brushes, I used different types of mallets, all sort of things. I just absolutely loved 
this instrument. After a while, I was approached by Linda La Plant and she basically has 
written a lot of, sort of, detective type of books, and she’s done a lot of television drama 
series and in particular “Trial and Retribution”. And it was a very, very dark detective type 
programs. You know, murders, and this and that. And she was asking a few composers to 
write the music for the series. She had several series but she normally had different 
composes for each series. So she approached me and I thought: “well, perhaps if you’re 
available, would you like to see some of the instruments?”. So she very kindly came to my 
little studio and I got the waterphone down and I said: “Linda, listen to this”. And of course 
I was getting this high harmonic sounds and she just, sort of, just become almost frozen, 
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and she just was so still…and she said: “Evelyn, I’m seeing a play park…there is no kids, 
but there is a round about and it is going round, and round…and by the round about there 
is a bicycle, just sort of, on its side. And the bicycle… one of the wheels, is going round 
and round… A slightly different tempo to the round about, no kids”. She said: “I can just 
see that sound”. Now, if I did hear to that sheet of paper and said to myself “I mustn’t get 
that sound, that high harmonic sound” I may not got the job with Linda la Plant. I mean, it 
is an interesting thing. For me, if something can create a sound, I want that sound, end of. 
(Glennie, 2015, entrevista) 
Obviamente, seria errado generalizar e afirmar que todos os percussionistas defendem 

ou disseminam esta padronização do som nos instrumentos de percussão. No entanto, acredito 
que quando este tipo de abordagem é identificado em métodos de ensino especializados e relatos 
pessoais, vivenciados por performers de excelência como Evelyn Glennie, pode ser necessário 
reflectir. É certo também que os métodos de ensino devem ter objetivos claros e específicos, mas 
seria importante educar que não existem sons certos ou errados, mas sim, sons com qualidades 
distintas que podem ser úteis em contextos e situações particulares. Para Gromko, “perception of 
musical sound should be a primary purpose of music teaching” (Gromko, 1993, p. 46). 
Obviamente, nenhuma informação irá impedir o estudante de vir a explorar seu instrumento, mas 
parece que este tipo de abordagem restritiva do ensino instrumental poderá inibir o estudante e, 
sob essa perspectiva, deveria ser repensada.  

Embora esta investigação não tenha como objetivo discutir e analisar estratégias do 
ensino instrumental de percussão, acredito ser válido trazer brevemente a reflexão para este 
campo, com o propósito de mostrar um ponto de vista distinto, fundamentado em aspectos 
práticos da performance deste tipo de repertório e que poderá ser eventualmente útil de forma 
geral. Nesse sentido, instrumentos e fontes sonoras incomuns poderão ser bastante úteis para 
ampliar a percepção e compreensão dos vários aspectos do som. Assim, os conteúdos abordados 
nesta investigação também têm o intuito de instigar a reflexão e sobretudo a promoção, desde os 
estágios iniciais da aprendizagem, de uma forma de ensinar que desperte a consciência do 
estudante — não apenas para a interpretação ou performance, técnica instrumental, ritmo, 
harmonia, composição e análise, entre outros vários parâmetros imprescindíveis — mas também 
para o som, a “ontologia da música” (Stock, 2014, p. 37), e matéria-prima fundamental de 
qualquer músico, independentemente de seu instrumento, repertório ou estilo (Glennie, 2016, 
entrevista).   

4.3.1.3. Percepção/Visualidade

Uma possível terceira razão para que instrumentos incomuns sejam subordinados aos 
instrumentos de percussão tradicionais parece ter origem na percepção da visualidade intrínseca 
de uma performance musical. Por um lado, não podemos dissociar visão e audição em uma 
performance musical e a visualidade é, de facto, uma parte essencial e de grande influência na 
performance (Tsay, 2013; Rodger, Craig & O’Modhrain, 2012; Schutz, 2008; Leppert, 1993). Por 
outro lado, instrumentos incomuns apresentam uma construção simples ou até rudimentar, ao 
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contrário do alto grau de sofisticação e acabamento presente na maior parte dos instrumentos de 
percussão standard, o que acaba por contrariar a expectativa visual do público do que 
normalmente se espera de um instrumento musical. 

A visão influencia diversos aspectos da música, desde a percepção de sonoridade, timbre 
e duração das notas, o interesse do público, até às avaliações acerca da qualidade de uma 
performance (Schutz, 2008). Para Huang, a visão ajuda o público a compreender uma dimensão 
mais profunda da comunicação que a audição, por si só, nem sempre pode transmitir e, ao omitir 
informações visuais, tanto o performer quanto o público são privados da verdadeira comunicação 
musical (Huang, 2016, p. 452). Tsay (2013) afirma que, ainda que o som seja fortemente apontado 
como a fonte mais importante de informação na avaliação na performance musical , as 158

informações visuais exercem um efeito poderoso sobre os processos de seleção, mesmo nas 
performances de mais alto nível, e as avaliações dependem primordialmente destas informações 
(Tsay, 2013). Os estudo de Tsay (2013) também demonstrou que tanto músicos profissionais 
como juízes de competições chegaram a resultados diferentes, dependendo se a informação 
visual esteve ou não disponível, o que sugere que as pistas visuais são de facto persuasivas e 
influenciam os juízes a não identificarem a melhor performance que eles próprios têm, por 
consenso, defendido como dependente do som. 

Rodger, Craig e O’Modhrain (2012) argumentam que os movimentos corporais de um 
músico profissional durante uma performance podem influenciar a percepção de características 
expressivas e estruturais de uma determinada música, e que o nível de sua habilidade também 
pode ser percebido através destes movimentos. Para Stasi (1998), esta articulação entre 
corporeidade, sonoridade e visualidade é fundamental na forma como o público experiencia uma 
performance musical, e, uma vez que as informações visuais disponíveis em uma performance 
musical são diversas e complexas, seria importante questionar que tipo de influência a visualidade 
dos instrumentos incomuns também poderá exercer no espectador ou qual a preponderância que 
a aparência simples e vulgar destes instrumentos exercem sobre o som produzido.  

Para Leppert os significados sociais da música são moldados igualmente pelo que se 
ouve e o que se vê e, nesse sentido, “a musical sight occupies equal ground with musical sonority” 
(1993, p. 45). Leppert explica que a qualidade sonora de um instrumento é também 
frequentemente compreendida como uma consequência de sua construção elaborada, ou seja, 
quanto maior o grau de sofisticação da construção e da qualidade dos materiais empregados, 
maior será a certeza do ouvinte sobre a excelência do seu som, mesmo que ele sequer o tenha 
ouvido de facto (Leppert, 1993). Para Stasi (1998), instrumentos de menor status  não possuem 159

esta sofisticação — acrescentaria que os instrumentos incomuns constituem um caso extremo de 
baixo status, pois sequer são percebidos como instrumentos musicais por grande parte das 
pessoas, e, portanto, isentos de quaisquer sofisticação ou tecnologia nesse sentido. Stasi 

 “The foundation of the field was built upon the creation of a better sound; ear-training classes are part of the core 158

curriculum at major conservatories, and performance is evaluated during auditions” (Tsay, 2013, p. 14580).
 As investigações do percussionista, compositor e professor Carlos Stasi centram-se nos instrumentos raspadores 159

(musical scrappers) como reco-reco brasileiro, o güiro cubano e a güira dominicana e as representações destes 
instrumentos, bem como a disjunção entre o simples e o complexo no estudo de um instrumento de percussão. Nesse 
sentido Stasi se refere ao o reco-reco e aos instrumentos raspadores como instrumentos de “menor status”. 
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argumenta também que a forma pouco sofisticada e rudimentar de alguns instrumentos incomuns 
sugere simplicidade, que não exigem muito trabalho em sua construção — o que transmite a ideia 
de que não são realmente instrumentos musicais, que são fáceis de tocar e não envolvem 
qualquer tipo de especialização na sua performance (Stasi, 1998). Estes argumentos reforçam a 
tese de que o aspecto visual dos instrumentos incomuns não apenas exerce influência na forma 
como são percebidos, mas também contribui para o caráter pejorativo que lhes é geralmente 
associado, quando comparados a outros “reais” instrumentos musicais. 

4.3.2. Paradigmas e anomalias
Conforme os resultados desta investigação sugeriram, os instrumentos e fontes sonoras 

incomuns seguem um caminho vago, não apenas sob a perspectiva organológica, mas também 
no campo da performance, como, por exemplo, nas questões relacionadas com seus 
procedimentos de aprendizagem, desenvolvimento técnico, preparação e apresentação de obras, 
e com as competências que este tipo de instrumentos e repertório exigem. Em diversos momentos 
no decorrer desta investigação foi sugerido que as obras para instrumentos incomuns geralmente 
não se encaixam nas definições usuais de obras para percussão, uma vez que não envolvem 
instrumentos ou técnicas associadas à percussão em geral e, tal como proposto por Stene, é 
possível identificar contornos do surgimento de uma nova prática, a qual provisoriamente pode ser 
definida como pós-instrumental (Stene, 2014). Tendo isto em mente, o que proponho é que as 
práticas relacionadas com instrumentos incomuns e seu repertório representam uma espécie de 
anomalia dentro dos paradigmas dominantes da percussão. Para sustentar este argumento, torna-
se necessário discutir brevemente as noções de paradigma e anomalia. 

Em The Structure of Musical Revolutions (2010), Eduardo De La Fuente discute como 
certos paradigmas podem ser alterados a partir de confrontos com o surgimento de anomalias. 
Ambos os conceitos de “paradigma” e “anomalia” são discutidos pelo autor a partir da 
transposição das ideias de Thomas Kuhn na obra The Structure of Scientific Revolutions (1962). 
De La Fuente, em concordância com as ideias de Kuhn, explica que paradigmas científicos são 
sistemas fechados que geram “quebra-cabeças”, e o surgimento de anomalias são uma fonte 
importante na mudança de paradigmas (2010).  

No entanto, De La Fuente chama a atenção que paradigmas científicos e artísticos são 
diferentes. A noção de paradigma em áreas artísticas está fundamentada nos códigos de 
apresentação, que regem os estilos de representação na arte, e nas estruturas sociais em que 
esses estilos são realizados (Witkin, 1995, in De La Fuente, 2010). No caso da música, esses 
códigos de apresentação não incidem apenas em regras ou conceitos, mas sobretudo nos 
processos psicológicos, enraizados como hábitos nas percepções, disposições e reacções dos 
indivíduos que aprenderam, através da prática e da experiência, para entender um estilo particular 
(Meyer, 1956, in De La Fuente, 2010). Tendo isto em mente, De La Fuente argumenta que as 
percepções musicais e as expectativas são bastante enraizadas e difíceis de mudar, mais ainda 
do que paradigmas científicos (De La Fuente, 2010).  
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Ao analisarmos a performance em percussão a partir destas proposições, poderíamos 
situá-la como um paradigma artístico dominante, uma vez que é possível identificar uma analogia 
entre as estruturas sociais e a família ou conjunto dos instrumentos de percussão, dadas as suas 
convenções e classificações estabelecidas (por exemplo, membranofones, idiofones, tambores, 
teclados, de altura definida ou indefinida, etc.), bem como as noções estéticas (e, por vezes, 
estáticas, conforme discutido anteriormente) acerca das qualidades do som produzido, que se 
assemelham ao que Witkin chamou “códigos de apresentação” que regem os estilos de 
representação na arte. 

Uma outra característica dos paradigmas, apontada por De la Fuente, é que aqueles que 
operam dentro de um paradigma estão contidos a trabalhar em seus “quebra-cabeças” específicos 
— até se confrontarem com “anomalias” (2010, p. 40). Na análise da percussão como um 
paradigma dominante, seus “quebra-cabeças” específicos podem ser ilustrados pelo conjunto  160

de técnicas e instrumentos que é normalmente ensinado e difundido na formação dos 
instrumentistas, que permanece praticamente inalterado e que possibilita a execução da maior 
parte do repertório. A partir do relato de uma situação vivenciada pela percussionista Evelyn 
Glennie, é possível identificar reminiscências desta ideia, da percussão como um paradigma 
dominante e seu embate com práticas e concepções diferentes das tradicionais — anomalias: 

I was a student at a very different time, when solo percussion was not the norm where I’d 
be playing. We had a four octave marimba, we didn’t have such things as five octaves and 
I’d be playing at the corridor, because there is no rooms, and playing a piece of Bach or 
something in the marimba, so my teacher say: “What are you doing?” and I say: “Oh, I 
think this works really nicely on the marimba”. He said: “Evelyn, you will never have to 
play that, don’t waste your time on it”. So it was a very different mind set, you know, things 
like Latin percussion, anything to do with it was literally, physically throw out of the room. It 
was orchestral, orchestral, orchestral… not very different nowadays. (Glennie, entrevista, 
2015) 
Merece atenção o facto que Glennie se refere à performance de obras de Bach na 

marimba e de instrumentos de percussão latina (bongôs, congas, cowbells, güiros, entre outros) 
como práticas anormais em sua época de estudante; no entanto, na atualidade, estas práticas são 
bastante comuns e já integradas à performance de percussão. É possível encontrar diversas 
transcrições e arranjos de obras de J. S. Bach para marimba, vibrafone e xilofone que são, 
inclusive, frequentemente utilizadas com propósitos pedagógicos, e obrigatórias em muitas 
instituições de ensino , além de registos fonográficos em CDs por diversos artistas, bem como 161

muitas obras para percussão que utilizam instrumentos latinos, em contexto solo, música de 
câmara, concertos. Nessa perspectiva, a percussão expandiu-se através da incorporação de 

 Stene argumenta que a percussão erudita ou clássica tem seus fundamentos circunscritos “to a few things, like single 160

strokes, double strokes, the roll, buzz roll, four mallets technique and then you have the details of four mallets technique, 
but it is more or less that […]. And you have to learn playing your triads and your scales, and once you have the 
fundamentals, you can do most of the instruments quite well, and you can play most of the repertoire” (Stene, 2016, 
entrevista).

 Por exemplo, na classe de percussão do prof. Miquel Bernat na Universidade de Aveiro era bastante comum, e 161

muitas vezes obrigatório, a performance na marimba de movimentos contrastantes das Seis Suites para Violoncelo ou 
alguns dos prelúdios e fugas do Cravo Bem Temperado.  
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novas práticas, conceitos, conhecimentos, competências e estéticas que têm origem na fricção 
entre paradigmas estabelecidos e os novos “quebra-cabeças” anômalos.  

Na música produzida na atualidade, o paradigma dominante da percussão é cada vez 
mais defrontado com outro tipo de anomalia: ao invés de adaptações de obras de Bach para 
marimba ou peças compostas para instrumentos de percussão latina, são os instrumentos e 
fontes sonoras incomuns e seu repertório que parecem assumir este carácter anómalo e, muitas 
vezes, destituído de credibilidade, em função das características distintas que apresentam, em 
diferentes níveis, e já discutidas em diversos momentos do decorrer deste trabalho de 
investigação. Instrumentos incomuns e seu repertório se enquadram no que Stene defende como 
prática “pós-instrumental” ou “pós-percussiva” (Stene, 2014) — na qual os instrumentos em si não 
são tradicionalmente reconhecidos como percussão, o que, por vezes, implica o abandono de 
suas técnicas e ações fundamentais, tornando suas características originais praticamente 
irreconhecíveis (Stene, 2014) — e que parece conter indícios de um paradigma emergente. 

4.3.3. Traços de um novo paradigma? Obras para 
percussionista ao invés de obras para percussão

Ao lançarmos um olhar para algumas das obras modernas e contemporâneas da 
performance em percussão, é possível identificar pelo menos dois tipos de abordagem que se 
relacionam entre si.  Estas abordagens partilham como característica comum um afastamento das 
práticas compreendidas como standard na performance em percussão em busca de novos 
horizontes sonoros e estéticos. Uma abordagem envolve o uso de todo o tipo de coisas vulgares 
do cotidiano, ou seja, objetos que não possuem como função primordial produzir som, que é o 
foco principal neste trabalho. Conforme discutido anteriormente, este tipo de manifestação surge 
nas décadas iniciais do século XX e seus exemplos vão desde as anedóticas instrumentações de 
algumas obras de Erik Satie (1866-1925), passando pelos intonarumori dos futuristas, até às 
experimentações dos modernistas norte-americanos. Muitas destas manifestações ainda ecoam 
em compositores e obras da contemporaneidade, como as obras The Anvil Chorus (1991) e 
Unchained Melody (2004) de David Lang, que utilizam quase integralmente instrumentos 
incomuns como latas e canos de metal, discos de travão de automóveis, pedaços de madeira, 
entre outros, a obra Três Quadros Sobre Pedra (2008) do compositor português Luís Antunes 
Pena (n. 1973), para 12 pedras de cerâmica e granito amplificadas, instrumentos de percussão e 
eletrónica, ou ainda Import/Export: Percussion Suite for Global Junk (2008), para um conjunto de 
objetos-sucata, de Gabriel Prokofiev (n. 1975), um dos estudos de caso nesta investigação. Vale 
lembrar que alguns destes objetos vulgares, como os discos de freio de automóveis e latas 
metálicas, se tornaram literalmente verdadeiros instrumentos musicais, tornando-se 
comercializados por companhias especializadas e incluídos em livros e métodos de orquestração.  

Outra abordagem diz respeito à performance, por percussionistas, de instrumentos 
musicais oriundos de outras famílias ou categorias que não a percussão, como sopros, cordas, 
entre outras. Um exemplo deste tipo de manifestação é a obra Ko-Tha: Three dances of Shiva 
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(1967), um solo para guitarra de Giacinto Scelsi (1905-1988). A guitarra, que deve ser disposta 
horizontalmente sobre uma mesa, é executada tal como um instrumento de percussão, explorada 
através de diversos gestos e golpes em várias partes do instrumento, desde as cordas até partes 
do corpo, como o tampo ou as laterais. Através de uma simples busca online é possível encontrar 
gravações desta obra sendo performada tanto por percussionistas e guitarristas, e a escolha 
acerca do instrumentista mais adequado permanece em um terreno incógnito já que sua partitura 
se limita apenas a descrever “per ghitarra” (para guitarra).  

Um outro exemplo semelhante é o duo Stuttered Chant (2011) de David Lang (n. 1957), 
para dois violoncelos, em que um deles deve ser executado por um(a) percussionista. Nesta obra 
violoncelista e percussionista tocam em uníssono rítmico durante toda a peça; enquanto o 
violoncelista executa seu instrumento da maneira tradicional, com o uso do arco, o percussionista 
utiliza apenas as mãos, sem quaisquer baquetas ou implementos, para percutir um violoncelo e 
explorar o máximo de sonoridades diferentes quanto possível . Ainda, na peça Hidden (2009) de 162

Anna Thorvaldsdottir (n. 1977), um solo para percussionista em um piano de cauda, dividida em 8 
movimentos de curta duração (cerca de 2 a 3 minutos cada), o piano é manipulado através de 
diferentes baquetas e técnicas para criar uma vasta gama de texturas sonoras a partir de várias 
partes do instrumento.  

Por um lado, seria impreciso classificar uma guitarra, um violoncelo ou um piano como 
instrumentos incomuns, pois são instrumentos historicamente consolidados, com seus percursos 
evolutivos de performance, repertório, técnicas, etc. Mas, por outro lado, sob o ponto de vista da 
performance em percussão, eles têm muita similaridade com instrumentos incomuns pois, para o 
percussionista, eles são objetos tão “estrangeiros” quanto qualquer objeto vulgar que tenha sido 
transformado em instrumento. Nesse sentido, a performance de instrumentos de outras classes 
instrumentais pelos percussionistas não é muito diferente do uso de instrumentos incomuns e 
pode, portanto, contribuir para ampliar a compreensão do assunto aqui investigado. Para Stene, 
trazer estes instrumentos “into exploratory spheres may throw new light on any musical potential 
they possess outside of their conventional usage” (Stene, 2014, p. 12).  

Além da confluência entre a práxis percussiva e a de instrumentos de outras categorias, 
estas obras sugerem um paradigma distinto na performance em percussão, em que o tipo de 
instrumentista — e não a instrumentação — se torna mais relevante para determinar a natureza 
da obra. Ao reflectirmos sobre obras como Ko-Tha, Stuttered Chant e Hidden, percebemos que 
estas são compostas para percussionista e não necessariamente para instrumentos de 
percussão. Tal como mencionei, há, sem dúvida, uma zona de intersecção entre as áreas de 
atuação do percussionista e a de outros instrumentistas, e  nesta  zona não apenas o repertório 
técnico da percussão parece ser útil para ampliar o potencial sônico de outros instrumentos: faz-
se importante, sobretudo, a abordagem dedicada às minúcias do som, para distinguir, manipular e 
expandir as possibilidades do material sonoro — uma abordagem que, conforme esta investigação 
demonstrou, é essencial ao performer de instrumentos e fontes sonoras incomuns. 

 Notas de programa disponível no website do compositor. Acedido em 17/10/2016 no endereço eletrónico http://162

davidlangmusic.com/music/solo-duo
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Ao refletir sobre as obras analisadas nesta investigação — Import/Export, Wreck e 
Memórias Líquidas — é possível perceber que elas apresentam traços deste paradigma: suas 
instrumentações fogem à noção usual do que é geralmente compreendido como instrumento de 
percussão (ou mesmo como instrumento musical), e o conjunto de técnicas de performance, 
conhecimentos e ações envolvidas na performance destas obras se intersecciona, por vezes, com 
outras práticas instrumentais, ou mesmo requer o abandono da “gramática” fundamental da 
percussão, que é a ação de percutir. Sob este ponto de vista, algumas das demandas destas 
obras poderão não exigir, necessariamente, habilidades exclusivas de um percussionista, mas sim 
uma abordagem percussiva, como a do performer que lida com instrumentos e fontes sonoras 
incomuns. 

4.3.4. Epílogo
A partir de uma perspectiva pessoal, creio que as principais contribuições e lições que a 

realização desta investigação me proporcionou foram o resgate da importância do som para 
minha prática artística e as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento trazidas pelo 
confronto com novos desafios e pela desconstrução de hábitos. Um músico é, em primeiro lugar, 
um criador de sons, seja qual for o instrumento ou repertório aos quais se dedica, e esta 
investigação serviu para reforçar a compreensão de que o som é a verdadeira matéria-prima da 
música, de maneira que todos os outros aspectos são formas de construção ou arquiteturas desta 
matéria. Ao refletir sobre meu percurso como performer, percebo que, em algumas situações, este 
aspecto da música possa não ter recebido a devida atenção, na medida em que outros 
componentes envolvidos na performance musical — coisas epistémicas (Assis, 2013) — possam 
ter sido sobrevalorizados. Não obstante, só na medida em que o ser humano “admita e respeite os 
determinantes da matéria com que lida como essência de um ser, poderá o seu espírito criar asas 
e levantar voo, indagar o desconhecido” (Ostrower,  2004, p. 32).  

Por fim, ao olhar para trás e reflectir sobre o percurso que me conduziu até a conclusão 
deste trabalho, consigo compreender algumas das razões que me motivam a lidar com este tipo 
de repertório nas diferentes atividades da minha vida profissional (performance, composição e 
investigação). Além do fascínio pelo som como matéria-prima para a criação artística, 
instrumentos e fontes sonoras incomuns se opõem às noções de hábito e automatismo, instigando 
seus performers ao exercício constante da reflexão e auto-crítica através de suas exigências 
específicas, instáveis e não-relacionadas. Parafraseando o filósofo Gilbert Ryle, é da essência das 
práticas meramente habituais que uma performance seja uma réplica de suas predecessoras, 
assim como é da essência das práticas criativas que uma performance seja modificada pelas suas 
predecessoras. Instrumentos e fontes sonoras incomuns impõem ao performer a necessidade de 
experimentação e descoberta, a aprender a não repetir os erros e aperfeiçoar os seus acertos. 
Neste processo, ao mesmo tempo que o performer aborda seu instrumento, ele está ensinando a 
si mesmo como abordá-lo. Aprendendo a cada instante. 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ANEXOS 
Anexo 1. Atividades e formas de disseminação de 
resultados da investigação
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Forma de 
disseminação Descrição 

Residências 
Artísticas

Srosh Ensemble, 2014. 
Local: Sonoscopia, Porto, Portugal. 
João Dias, Jorge Queijo, Brendan Hemsworth, Gustavo Costa, Henrique Fernandes, João Filipe 
Pais e Luís Bittencourt.

Projeção de 
filme 

Water Music, 2013. 
Evento: Post ip 2013 - 2o Fórum Internacional de pós- graduação em estudos de música e dança. 
Local: Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. Aveiro, Portugal

Water Music, 2017. 
Evento: Música/Sound Art no Reservatório do Alto da Paiva. 
Local: Reservatório Elevado do Alto da Paiva, Barreiro, Portugal.

Workshops

Found Sound - workshop sobre o uso de fontes sonoras incomuns no repertório para 
percussão, 2015. 
Local: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brasil

Sounding Water - o uso da água como instrumento musical, 2017. 
Local: Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas, Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, Açores, 
Portugal. 

Oficinas
O Som Encontrado, 2017. 
Local: Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas, Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, Açores, 
Portugal. 

Documentário Aquilo Que Se Quer Ouvir, 2017. (Mini-documentário, c. 12 min)
Realização: Lumien Films (Brasil). Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=w32nwKqSe5M 

Programa de 
TV

Luís Bittencourt no Nota Alta - Porto Canal, 2018
Performance de 3 peças e entrevista de curta duração. Vídeo: http://portocanal.sapo.pt/
um_video/3T6siudiivYyWjgw8Bgb

Composições

Sinus Tachycardia (2018)
Solo for air, water and body percussion sounds + electronics
Encomenda da Guildhall School of Music and Drama para o evento 'Found Performance’: An 
Undisciplinary Symposium Exploring Aesthetic Methodologies in Health Care and Medicine (2018)
Duração: Cerca de 8 minutos

Directionlessness (2017) 
Solo para vibrafone, tubos de vidro amplificados e gotas de água
Duração: cerca de 10 minutos. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=wOTmjXnhChI

Shui-Mu Niang-Niang: A velha mãe das águas que submergiu uma cidade inteira (2016) (1.º 
prémio de composição no concurso “Lendas da China – Prémio Instituto Confúcio Artes 2016”
Para ensemble de instrumentos de corda tradicionais chineses, percussão, waterphone e sons 
aquáticos. Duração: cerca de 7 minutos. Áudio: https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/shui-
mu-niang-niang-a-velha-mae-das-aguas/s-VAI71 

The Unknow Road (2014) 
Solo para vibrafone, guitarra acústica, percussão e efeitos de áudio
Duração: cerca de 12 minutos

Memórias Líquidas (2014)
Solo para waterphone e live loops 
Duração: cerca de 10 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=w32nwKqSe5M
http://portocanal.sapo.pt/um_video/3T6siudiivYyWjgw8Bgb
https://www.youtube.com/watch?v=wOTmjXnhChI
https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/shui-mu-niang-niang-a-velha-mae-das-aguas/s-VAI71
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Mesa-redonda

What have we been saying? Round Table Plenary Summarising - Chaired by Prof. Steven 
Schick. With Bill Solomon, Louise Devenish, Luís Bittencourt and Rebecca Lloyd Jones
Ano: 2017. Evento: Transplanted Roots Percussion Research Symposium. Local: Queensland 
Conservatorium, Griffiths University, Cidade: Brisbane. País: Austrália.

Orador 
convidado

Percussion and Everyday Sounds (performance & oral communication)
Ano: 2018. Evento: Found Performance: An Undisciplinary Symposium - Exploring Aesthetic 
Methodologies in Health Care and Medicine Local: Guildhall School of Music and Drama, Cidade: 
Londres. País: Inglaterra. Home-page: https://www.gsmd.ac.uk/about_the_school/research/
r e s e a r c h _ a r e a s / a e r i e l _ a e s t h e t i c _ r e s e a r c h _ i n _ e v e r y d a y _ l i f e /
found_performance_an_undisciplinary_symposium/

Artigos 
publicados

Bittencourt, Luís. 2016. Memórias Líquidas para Waterphone solo e live loops: criação, 
performance e transtextualidade. Música Hodie, v.16, p.116 - 132, 2016. 
Palavras-chave: composição musical, performance musical, transtextualidade, waterphone, 
chacarera e bombo legüero, música contemporânea. 
Home page: https://www.revistas.ufg.br/musica/article/view/45316/22433   

Vargas, Tatiana; Luís, Bittencourt. 2016. A experiência de ócio e sua dimensão criativa: um estudo 
de caso sobre a performance de Water music (2004) de Tan dun (1957). Música Hodie, v.16, p.71 - 
85.  
Palavras-chave: experiência de ócio, Dimensão criativa, performance musical, water music, Tan 
Dun. Home page: https://www.revistas.ufg.br/musica/article/view/43055/21593 

Bittencourt, Luís. 2013. Creative thinking: O papel da criatividade na performance de Water Music 
(2004) de Tan Dun (1957). Post-ip: Revista do Fórum Internacional de Estudos em Música e 
Dança. p.158 - 167. 
Palavras-chave: music performance, percussion, water music, Tan Dun, creativity. 
Home page: http://revistas.ua.pt/index.php/postip/article/view/3422 

Comunicações 
e recitais-

conferência 

Memórias Líquidas for solo waterphone and live loops 
A journey of a contemporary hybrid instrument into the South American Gaucho culture, 
2017. (Recital-conferência)
Evento: Transplanted Roots Percussion Research Symposium. Local: Queensland 
Conservatorium, Griffiths University, Brisbane, Austrália.

Creativity and epistemic complexity in the performance of percussion works for found 
objects, 2016. (Comunicação) 
Evento: Performance Studies Network Conference. Local: Bath Spa University, Bath, Inglaterra. 
Home page: https://psn2016.org

A construção do som: uma abordagem fenomenológica da exploração do som nos 
instrumentos incomuns, 2016. (Comunicação) 
Evento: ENIM 2016 - VI Encontro Nacional de Investigação em Música. 
Local: Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal.

Found Sound - performance of percussion works composed for unusual sound sources: 
Gabriel Prokofiev's 'Import/Export: Percussion Suite for Global Junk' Case Study, 2016. 
(Seminário,Apresentação de Trabalho) 
Evento: Métodos e resultados em investigação artística Local: Universidade de Aveiro, Aveiro, 
Portugal. Home page: http://www.inetmd.pt/index.php/conferenciaseventos/1488-stefan-oestersjoe-
metodos-e-resultados-em- investigacao-artistica

Performance of percussion works composed for unusual musical instruments: Gabriel 
Prokofiev's 'Import/Export: Percussion Suite for Global Junk' Case Study, 2016. 
(Apresentação de pôster) 
Evento: Research Day 2016. Local: Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal.
Home page: http://www.ua.pt/researchday/2016/

Liquid Memories: artistic creation, research and transtextuality, 2015. (Recital-conferência) 
Evento: Performa 15' - Encontros de Investigação em Performance  
Local: Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal. 
Home page: http://performa15.web.ua.pt

The role of creativity in Tan Dun's Water Music, 2014. (Comunicação)
Evento: International Festival for Artistic Innovation 2014 
Local: Leeds College of Music; Cidade: Leeds, England 
Home page: http://www.lcm.ac.uk/Documents-Downloads/Festival/Full-Booklet_2.aspx

https://www.revistas.ufg.br/musica/article/view/45316/22433
https://www.revistas.ufg.br/musica/article/view/43055/21593
http://revistas.ua.pt/index.php/postip/article/view/3422
https://psn2016.org
http://performa15.web.ua.pt
http://www.lcm.ac.uk/Documents-Downloads/Festival/Full-Booklet_2.aspx


�293

Performances e 
estreias

Instrumentality - Q. Art Festival 
Ano: 2018. Local: Casa da Música. Cidade: Porto. País: Portugal. Instituição promotora: Q. Art e 
Casa da Música. Duração: 60 min. Tipo de evento: Recital. Data da estreia: 3/04/2018. Home-
page:http://www.casadamusica.com/pt/agenda/2018/04/03-abril-2018-luis-bittencourt/49693/?
lang=pt#tab=0 Estreia absoluta da obra “Mallet Piece for Variable Shape Waveforms” (Luís 
Fernandes).

Instrumentality - Q. Art Festival
Ano: 2018. Local: Cafe Belcampo. Cidade: Amsterdam. País: Holanda. Instituição promotora: Q. 
Art. Duração: 60 min. Tipo de evento: Recital. Data da estreia: 13/04/2018. Home-page:http://
www.q-art.nl/events/q-festival-2018-3-12-en-13-april-luis-bittencourt/ Estreia holandesa das obras 
“Xcuse Me While I Kiss the Sky” (Pedro Junqueira Maia), “Water Music for solo Water Percussion” 
(Tan Dun), “Memórias Líquidas” e “Dark and Distant” (Luís Bittencourt).

Instrumentality - Q. Art Festival
Ano: 2018. Local: Fundatie van Renswoude. Cidade: Utrecht. País: Holanda. Instituição 
promotora: Q. Art. Duração: 60 min. Tipo de evento: Recital. Data da estreia: 14/04/2018. Home-
page:http://www.q-art.nl/events/q-festival-2018-3-12-en-13-april-luis-bittencourt/

Directionlessness (2017) - Luís Bittencourt (1981) - estreia absoluta
Local: Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas. Cidade: Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, 
Açores. País: Portugal. Instituição promotora: Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas. 
Duração: 7 min. Tipo de evento: Recital. Data da estreia: 12/05/2017. Home-page: http://
arquipelagocentrodeartes.azores.gov.pt/programacao/memorias-liquidas-de-luis-bittencourt/

Found Sounds - Luís Bittencourt & Beibei Wang
Ano: 2017. Local: Iklectik. Cidade: Londres. País: Inglaterra. Instituição promotora: Iklectik. 
Duração: 50 min. Tipo de evento: Performance, música de câmara. Home-page: http://
iklectikartlab.com/found-sounds/

Memórias Líquidas 
Ano: 2017. Evento: Festival Internacional de Música de Vila Flor. Local: Centro Cultural de Vila 
Flor. Cidade: Vila Flor. País: Portugal. Instituição promotora: Q-Art e Câmara Municipal de Vila 
Flor. Duração: 30min. Tipo de evento: Recital. Home-page: http://www.q-art.nl/28-10-2017-
en-29-10-2017-festival-internacional-de-vila-flor/ 

Memórias Líquidas 
Ano: 2017. Evento: Do Audible 2017. Local: Museo Galego do Endoido. Cidade: Xingo de Limia 
País: Espanha. Instituição promotora: Vertixe Sonora, Secretaría Xeral de Cultura da Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Duração: 60min. Tipo de 
evento: Recital. Home-page: https://www.cultura.gal/gl/evento/32661/7/37013 Estreia nacional da 
obra Memórias Líquidas para waterphone solo e live loops (2014) e Directionlessness (2017).

Memórias Líquidas 
Ano: 2017. Local: Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas. Cidade: Ribeira Grande - Ilha de 
São Miguel - Açores. País: Portugal. Instituição promotora: Arquipélago Centro de Artes 
Contemporâneas. Duração: 60min. Tipo de evento: Recital.

Water Music for Solo Water Percussion (2004) - Tan Dun (1957). 
Ano: 2017. Evento: Colóquio Internacional Diálogos Interculturais Portugal-China. Local: DeCA, 
Universidade de Aveiro. Cidade: Aveiro. País: Portugal. Instituição promotora: Instituto Confúcio 
da Universidade de Aveiro. Duração: 22min. Tipo de evento: performance solo. 

Water Music for Solo Water Percussion (2004) - Tan Dun (1957) 
Ano: 2016. Evento: Aqua Porto, 2016. Local: Parque da Cidade. Cidade: Porto, Portugal. País: 
Portugal. Instituição promotora: Câmara Municipal do Porto e Águas do Porto. Duração: 22min. 
Tipo de evento: performance solo. 

Luís Bittencourt & Andrea Conangla 
Ano: 2016. Evento: Ciclo das Quintas - Música Contemporânea para voz e percussão. Local: 
Eventtos Café. Cidade: Viana do Castelo. País: Portugal. Instituição promotora: Câmara Municipal 
de Viana do Castelo, Academia de Música de Viana do Castelo e Fundação Átrio da Música, 
Escola Profissional de Música de Viana do Castelo.. Duração: 45min. Tipo de evento: Concerto, 
música de câmara. Estreia absoluta da obra Naí (Samuel Peruzzolo) e 1.ª audição portuguesa da 
obra Uníssono I (Agata Zubel).

http://www.casadamusica.com/pt/agenda/2018/04/03-abril-2018-luis-bittencourt/49693/?lang=pt#tab=0
http://www.q-art.nl/events/q-festival-2018-3-12-en-13-april-luis-bittencourt/
http://www.q-art.nl/28-10-2017-en-29-10-2017-festival-internacional-de-vila-flor/
https://www.cultura.gal/gl/evento/32661/7/37013


�294

Performances e 
estreias

Memórias Líquidas
Ano: 2016. Evento: Palco 13 - O Palco da Cultura. Local: Teatro Treze de Maio. Cidade: Santa 
Maria - RS. País: Brasil. Instituição promotora: Teatro Treze de Maio e Secretaria de Município da 
Cultura - Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria. Duração: 60min. Tipo de evento: Recital. 
Estreia brasileira das obras Memórias Líquidas para Waterphone e Live Loops (L. Bittencourt), 
Water Music (Tan Dun), Dialog über erde (Vinko Globokar) e The Unknown Road (L. Bittencourt).

Water Music for Solo Water Percussion (2004) - Tan Dun (1957) 
Ano: 2016. Evento: I Bienal de Arte de Gaia. Local: Casa de Manobras do Reservatório de Água 
de V.N. de Gaia. Cidade: V.N. de Gaia. País: Portugal. Instituição promotora: Bienal de Arte de 
Gaia - Portugal. Duração: 22min. Tipo de evento: performance solo. 

Wreck (2012) - Jon Rose - Estreia Portuguesa 
Evento: Serralves Em Festa! 2016 Local: Avenida dos Aliados. Cidade do evento: Porto, Portugal. 
País: Portugal. Instituição promotora: Fundação de Serralves. Duração: 50min. Tipo de evento: 
Performance, música de câmara. Data da estreia: 03/06/2016. Local da estreia: Avenida dos 
Aliados, Porto. Home-page: http://www.serralvesemfesta.com/pt/agenda_serralves_em_festa/
detalhes.php? id=878.

Double - Luís Bittencourt e convidados 
Ano: 2015. Local: Auditório da Academia de Música de Vilar do Paraíso. Cidade do evento: Vila 
Nova de Gaia. País: Portugal. Instituição promotora: Academia de Música de Vilar do Paraíso. 
Duração: 55min. Tipo de evento: Performance, música de câmara. Estreia portuguesa das obras 
Partita Suite for Guitar and Percussion (2013) de Paul Lansky e Qi (2014) de Wang Chenwei.

Double - Luís Bittencourt e convidados 
Ano: 2015. Local: Auditório do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. 
Cidade do evento: Aveiro. País: Portugal. Instituição promotora: Universidade de Aveiro. Duração: 
55min. Tipo de evento: Performance, música de câmara. 

Luís Bittencourt & Andrea Conangla 
Ano: 2015. Local: Conservatório de Música Calouste Gulbenkian. Cidade do evento: Aveiro. País: 
Portugal. Instituição promotora: Conservatório de Música Calouste Gulbenkian. Duração: 40min. 
Tipo de evento: Performance, música de câmara.

Luís Bittencourt & Andrea Conangla 
Ano: 2015. Evento: PERFORMA 2015. Local: Universidade de Aveiro. Cidade: Aveiro. País: 
Portugal. Instituição promotora: Universidade de Aveiro de Aveiro. Duração: 15. Tipo de evento: 
Performance, Música de Câmara. 

N.O.F.P. - Nova Orquestra Futurista do Porto
Ano: 2015. Local: Largo da Estação de São Bento. Cidade do evento: Porto Portugal. País: 
Portugal. Instituição promotora: Porto Lazer, Câmara do Porto. Duração: 50min. Tipo de evento: 
Performance, Música de Câmara.

N.O.F.P. - Nova Orquestra Futurista do Porto
Ano: 2015. Evento: Festival Rescaldo. Local: Auditório da Culturgest. Cidade: Lisboa. País: 
Portugal. Instituição promotora: Culturgest Lisboa. Duração: 50min. Tipo de evento: Performance, 
Música de Câmara.

N.O.F.P. - Nova Orquestra Futurista do Porto
Ano: 2015. Local: GNRation. Cidade: Braga, Portugal. País: Portugal. Instituição promotora: 
GNRation e Câmara Municipal de Braga, PT. Duração: 50min. Tipo de evento: Performance, 
Música de Câmara.

Luís Bittencourt, Henrique Fernandes e Alberto Lopes
Ano: 2015. Evento: Solos & Duetos em Sítios Insólitos. Local: Fonte da Rua Chã. Cidade: Porto. 
País: Portugal. Instituição promotora: Porto Lazer, Câmara do Porto. Duração: 10min. Tipo de 
evento: Performance, Música de Câmara. 

Luís Bittencourt  
Ano: 2014. Evento: BAAMMM!!! Festival. Local: Sonoscopia Associação. Cidade: Porto. País: 
Portugal. Instituição promotora: Sonoscopia Associação. Duração: 35min. Tipo de evento: 
Performance solo. 

Dialog über erde (1998) - Vinko Globokar - 1.ª audição portuguesa
Local: Auditório do DeCA, Universidade de Aveiro. Cidade: Aveiro. País: Portugal. Instituição 
promotora: Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, Portugal. Duração: 
11min. Tipo de evento: Performance solo. 
Data da estreia: 21/02/2014.
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estreias

Memórias líquidas para waterphone solo e live loops (2014) - L. Bittencourt - Estreia absoluta
Ano: 2014 Local: Auditório do DeCA, Universidade de Aveiro. Cidade: Aveiro. País: Portugal. 
Instituição promotora: Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. Duração: 
10min. Tipo de evento: Performance solo. 

Memórias líquidas para waterphone solo e live loops (2014) - L. Bittencourt - estreia inglesa. 
Local: The Cockpit. Cidade: Leeds. País: Inglaterra. Instituição promotora: Leeds College of 
Music. Duração: 10min. Tipo de evento: Performance solo. 
Data da estreia: 13/03/2014. Home-page: http://ifai2014.tumblr.com/tagged/
thursday#78644550702 

Memórias líquidas para waterphone solo e live loops (2014) - L. Bittencourt
Ano: 2014. Evento: Aula inaugural do Programa Doutoral do Departamento de Música da 
Universidade de Aveiro. Local: Auditório do Departamento de Comunicação e Arte. Cidade: 
Aveiro. País: Portugal. Instituição promotora: Universidade de Aveiro e Departamento de 
Comunicação e Arte. Duração: 10min. Tipo de evento: Performance solo. Home-page: http://
uaonline.ua.pt/pub/detail.asp? c=40018 

N.O.F.P. - Nova Orquestra Futurista do Porto  
Ano: 2014. Evento: Concerto de Homenagem a LUIGI RUSSOLO (The Art Of Noise) e à 
Orquestra INTONARUMORI. Local: Cine teatro Passos Manuel. Cidade: Porto. País: Portugal. 
Instituição promotora: Sonoscopia Associação e Cine teatro Passos Manuel. Duração: 50min. 
Tipo de evento: Performance, musica de câmara.
Home-page: http://www.passosmanuel.net/index.php? evento_id=3956 

Particles for harp and percussion (2007) - Anna Thorvaldsdóttir (1977) Estreia Portuguesa  
Ano: 2014. Evento: Recital I de Doutoramento. Local: Auditório do DeCA, Universidade de Aveiro. 
Cidade: Aveiro. País: Portugal. Instituição promotora: Departamento de Comunicação e Arte da 
Universidade de Aveiro. Duração: 9. Tipo de evento: Performance, música de câmara. Luís 
Bittencourt, percussão & Angélica Salvi, harpa. 

Luís Bittencourt - Recital de Doutoramento II
Ano: 2014. Evento: Recital II de Doutoramento. Local: GRETUA - Auditório do Grupo de Teatro 
Experimental da Universidade de Aveiro. Cidade: Aveiro. País: Portugal. Instituição promotora: 
Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. Duração: 70min. Tipo de 
evento: Recital. 
Home-page: https://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?c=39447 

Silk Road (1988) - Tan Dun (1957) - Estreia portuguesa  
Ano: 2014. Evento: Recital II de Doutoramento. Local Evento: Auditório do GRETUA - Grupo 
Experimental de teatro da Universidade de Aveiro. Cidade: Aveiro. País: Portugal. Instituição 
promotora: Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. Duração: 12min. 
Tipo de evento: Performance, música de câmara

Luís Bittencourt - Recital de Doutoramento I
Ano: 2014. Evento: Recital I de Doutoramento. Local: Auditório do DeCA, Universidade de Aveiro. 
Cidade: Aveiro. País: Portugal. Instituição promotora: Departamento de Comunicação e Arte da 
Universidade de Aveiro. Duração: 70min. Tipo de evento: Recital. 

Luís Bittencourt & Angélica Salvi
Ano: 2014. Evento: Vertixe Vigo - Festival Internacional de Creación Musical Contemporánea. 
Local: Hall do ETSE Minas da Universidad de Vigo. Cidade: Vigo. País: Espanha. Instituição 
promotora: Vertixe Sonora Ensemble e Concello de Vigo. Duração: 45min. Tipo de evento: 
Performance, música de câmara. 
Home-page: http://www.vertixevigo.net/#!particleses/c1ur0

The Unknown Road (2014) - L. Bittencourt (1981) - Estreia Absoluta
Evento: Recital II de Doutoramento. Local: Auditório do GRETUA - Grupo Experimental de teatro 
da Universidade de Aveiro. Cidade: Aveiro. País: Portugal. Instituição promotora: Departamento 
de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, Portugal. Duração: 16min. Tipo de evento: 
Performance solo. Data da estreia: 29/07/2014. 
Home-page: https://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?c=39447

Vii for Percussion and Harp (2014) - Ju Ri Seo - Estreia portuguesa 
Ano: 2014. Evento: Recital II de Doutoramento. Local: Auditório do GRETUA - Grupo 
Experimental de teatro da Universidade de Aveiro. Cidade: Aveiro. País: Portugal. Instituição 
promotora: Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. Duração: 7min. 
Tipo de evento: Performance, música de câmara.

http://ifai2014.tumblr.com/tagged/thursday#78644550702
https://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?c=39447
http://www.vertixevigo.net/#!particleses/c1ur0
https://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?c=39447


Anexo 2. Entrevista com Beibei Wang
Luís: Hello Beibei, thanks for your collaboration. Firstly I’d like to ask what are you age, 
nationality and years of practicing? 

Beibei: Chinese, I studied traditional Chinese percussion since 2004 to 2011 in Beijing, Central 
Conservatory of Music. But my major was in traditional percussion music. Then in 2011 I moved to 
London and studied at the Royal Academy Music for orchestral, contemporary, classical 
percussion and graduated in 2013. I’m just doing something what I like until now [laughs].  

L: And how many years of practice do you have since you started? 

B: I started around the age of 6…because I started violin and piano first violin when I was 3, and I 
gave up violin when I was 5 [laughs]. Yeah, my father taught me violin, I really hate this instrument 
(laughs). Because my fingers are really small and very short, I really don’t like…at the beginning, 
you know, violin sounds horrible. Then I turned to piano, I played the piano for more than 10 years 
and, at the same time, I studied percussion. I started with traditional Chinese percussion, in my 
home town, with the local professor. And also, at the same time, doing a little bit of drum kit.  

L: Great. I’m sure that you abandon the violin but you still use the bow on the percussion 
instruments.  

B: Hahahaha! Yeah, it is great I learned a little bit of violin! 

L: How is your experience with unusual percussion instruments? I know that you have been 
performing Tan Dun’s works and I would like to know more about your experience with 
instruments which are not the traditional ones.  

B: Yeah, since I did audition for Tan Dun’s opera I got to know composer Tan Dun himself and his 
opera team. I started to know Water, Paper and Ceramic percussion instruments. Then I got the 
chance to learn and explore the possibilities which I have never learned in the conservatory before. 
The more I played the more I found we can do more as a percussionist and that is the reason I 
moved to London. And since I moved to London I started to play with different artists, not only 
percussionists but also painters or visual artists, even dancers. So in this chance you can have 
more possibilities to create something… for example, I use to play and create with my very close 
friend who is a dancer, and she dances totally different what I use to see. We use the sculpture…
her husband is a sculptor then we played at his studio and use the metro sculpture which shapes it 
differently. The sound is really like electronic music, which I don’t know at the beginning! [laughs]. 
So we created with the sculpture, with anything in the studio, like the floor, walls, the materials, the 
junk from the sculpture, any possibilities which can create beautiful sounds and we did a little bit of 
improvisation with objects in the studio. And we finally played in Portugal… 

L: Really? 

B: Yeah, last year. We played in a place near Oporto.  

L: Do you remember the name?  

B: It is an area for biennale but I couldn’t remember the town, it is a small town with the deer…the 
symbol is a deer…the metal deer i the mountain… 

L: I’m not sure. 

B: I don’t remember the name of the town, it was great experience to explore something new…
yeah, this is one thing, we use sculpture as an instrument. Not only the sound but also thinking the 
whole structure the performers and making it more theatrical.   

L: Do you see any difference between standard percussion instruments and objects or 
found instruments?  
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B: Oh, that is a very good question. I think you have a lot of experience with that as well…because 
we are from different cultures, different countries…I use to play traditional percussion in China, so 
somehow, when I first touched western instruments or standard western instruments I always use 
my own experience. Like timpani…At the beginning I touched timpani as a Chinese drum. I played 
something that somehow sounds like…not like a timpani sound, or something like not-western 
music sound. So at the beginning, I thought maybe it is bad, this really bad to learn standard 
instruments. But now, I looked back I found it is also very good, you can see there is something 
different in your view. The same in exploring new instruments, then I can use my own experience, 
playing traditional Chinese rhythm or different way of playing. Or I can use contemporary, I can use 
traditional classical or even jazz…so for new instruments you have to use your whole experience.  

L: Yeah.  

B: Specially different people from different countries will bring their culture to the new thing, new 
invention.  

L: It is interesting when you say “your whole experience”, what do you mean by the whole 
experience? 

B: Since I got to know different artists like painters or visual artists or whatever, they treat music 
differently. So you have to use your whole body, use your movement, use your smell, even…some 
performances now even get the perfume involved so you can explore the whole possibilities of 
your sensations [laughs]. So the new instrument can be anything, can an object, can be the air, 
anything, it is all about yourself. For me is more a philosophical part, I think. […] Until now, I found 
that being a percussionist is so good, because we are not like a musician, we are like a scientist, 
we can do anything, like a decorator, we can do anything! [laughs] 

L: Yeah.  

B: It is really good, I feel very good so far. Since I started to play Tan Dun’s music I got to know 
there is so much things that we can do. We can develop new music, we can create new sounds, 
we can be a composer, we can do some experimental experience.  

L: I know that you are a very good improviser, you are always improvising, you use to have 
improvisational sections in your performances. What is the role of improvisation when you 
are dealing with unusual instruments?  

B: Yeah, it started when I played the Water Concerto with Tan Dun, he asked me to improvise. At 
that time it was around 2008, I was still studying in China and I didn’t know…I learned nothing 
about improvisation so because we were taught by composed music, traditional music, so you 
have to play exactly what is in the music. So I know nothing! [laughs] 
But I learned from composers…when Tan Dun asked me to do something is from his view of being 
a composer, he doesn’t care about your technique, he doesn’t care about what you can do, a 
composer doesn’t know. It is a kind of translation between composer and performer, you have to 
translate his ideas to the reality. Then I just learned and heard what he told me, then until I 
introduce something he wants, then finally…it is a process of learning and practicing improvisation. 
That is the beginning. After a few years I had some little practices of improvisation, I got to know 
how to… a little bit, maybe not yet, now, until now…I think improvisation is another world for music, 
totally different thinking. You have to think while you’re playing, you have maybe not thinking while 
you’re playing, it is really…difficult and quite emotional and personal…it just happens on the stage 
that moment, then you cannot repeat the same thing maybe next time again. But you can keep 
some good ideas, if you to compose a new piece, you can collect some beautiful moments you’ve 
never expected.  

L: When you have to perform an instrument which you have never performed before, what 
is the role of improvisation to develop your technique in this new instrument? 

B: when I see a new instrument in front of me I firstly just…like a kid, and touch it, and see how I 
make sound from it, and try to use different materials to touch the instrument, maybe different way 
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of playing, whatever…maybe destroy it, just to see what gonna happen. Then try to…like a 
composer, to structure different sections with the instrument, different sounds, different movements 
even, yeah, like that. Sometimes I barely do, but it depends what kind of instruments you’ll meet. 
Sometimes is something totally different, you have to maybe think a little bit and see any 
inspiration from other things.  

L: And do you remember other pieces besides Tan Dun’s works with uses unusual 
instruments which you have performed?  

B: I do have a lot of experience besides Tan Dun’s works, but his works are a kind of opening for 
my improvisation. Then I played an Italian composer, Giorgio Batistelli, and he has a masterpiece 
called “Experimental Mundi”, I think it was composed in the 80’s, it is very theatrical ensemble. One 
percussionist only plays with several craftsmen and making spaghetti on the stage, doing shoes, 
some women talking, it is a very special piece. As you see, you can use anything in the stage, you 
can even cook on the stage! 

L: You probably have your private collection of instruments. What are your preferred 
instruments?  

B: Oh yes! It is really difficult question, I think for you and me! I think whenever there is instruments 
they’re are my favorite, being a percussionist…Yes, I colect something like a calabash but they are 
made by my father. My father plants it! Because I saw your video, you use something like a 
wooden bowl… 

L: A gourd.  

B: Yeah, it sounds beautiful, gorgeous. Yeah! I collected something like that, the plant, my father 
plants it at home. [laughs]. Is it yours a wooden one? 

L: Yeah, it’s wood. Actually I combine different ones in my set. One is from IKEA, you know, 
the store… 

B: Hahahaha! Yeah, I looked at IKEA, but I did´t find something similar, they are doing different 
shapes now! 

L: I have a set of six water drums, a mixture between IKEA ones and natural gourds, from 
the plant, which I brought from Brazil.  

B: Sometimes I collected when I find a music shop whatever, in China or Europe, I just buy 
something I like, a percussion instrument or anything that can make sound or something like a tour 
even… 

L: Do you prefer percussion stores or hardware stores? 

B: Oh! [laughs] I do everything!  

L: Yeah, I find a lot of interesting things in IKEA, for example [laughs]. 

B: Me too! I always visit there, whenever I need something! [laughs]  

L: Do you also perform traditional Chinese percussion nowadays or only classical 
percussion? Marimba solos, snare drum, etc? 

B: Yes, yes. I love to combine something avant-garde and the classical or traditional together. I 
don’t do only something, I think it is a big challenge, you have prepare some composed or 
standard repertoire very well, then you can do something more avant-garde or pioneering, that is 
more interesting for me. 
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L: Do see any difference between the interpretation process when you are going to perform 
a piece like Tan Dun’s Water Music or a Xenakis solo, or a standard…Do you see any 
difference in the process of interpretation these two types of repertoire?  

B: Yeah, it is definitely, totally different. For Xenakis, for example, you have to practice, practice 
and practice. Hahahaha! (laughs). Tan Dun you have to learn a lot of different thinking. I think it is 
more like heavy mind. Before I play his Water Concerto, I always stayed in a swimming pool, or 
washing the bath, or trying to find something, the feeling. Because as you get the feeling then it get 
very easy to perform it. Then you have to prepare the mind.  

L: Yeah. Do you mean a different mindset?  

B: Yeah! Exactly. Because, for example, at the very beginning I wanted to play it well. I always 
fixed some parts, I’m going to play this, I’m going to play that, for the improvisation part, I mean, 
because the rest is composed already, so you don’t need to much work in mind. The heavy part is 
improvisation, because it is a lot of improvisation, so you have to be ready for that. So I always 
write down something or practice something and memorize.  
But I found it doesn’t work [laughs], unless you play it on stage! I totally forget! Because of the 
reaction of the audience, because of the orchestra, because of yourself, or the conductor, 
whatever. It doesn’t work for me if I write something. So I found…not written, just write down the 
structure might help for me a lot.  

L: Yeah. In Tan Dun’s works you probably have to find your own instruments, it is not 
something that you can go to the percussion store and buy.  

B: Yes, that’s right [laughs]. 

L: How was your process in these different setups for ceramic instruments and paper 
instruments…did you already have the instruments ready for you on the stage or you had to 
choose your own instruments? Can you tell me about it? 

B: Yeah, for water instruments I prepared myself, almost the main part. I’ve made the transparent 
bowl myself, from a factory in China [laughs]. The rest, like the wooden salad bowl or something I 
collected, like you, from IKEA or different shops. And Paper Concerto, I went to printing shop, like 
printing photos…I collected paper tubes, the long paper tubes from there…some other paper, 
because the concerto uses different paper materials. I went to the painting shop, and they were 
selling different papers for painting, for architecture, yeah…different using. So I collected from 
there. And for Ceramic Concerto…ceramic is more easy, so I could go to like furniture shops, 
kitchens…because in China it is very easy to find it, there is a lot of pots in ceramic market. I just 
selected and brought my mallets just to find different sounds. It is really strange to do it in the 
market, because you are the only one trying different sounds from the pots in the market! [laughs] 

L: I know what you mean… 

B: I did it many times! and collecting the ceramic pots and the same time doing Skype chats with 
Tan Dun because I had to follow his ideas for this performance, in the very beginning. And I went to 
the flower pot market in China…In Bejing there is a huge market. At the same time Tan Dun was 
asking not only for sound but for the visual. You have to find different shapes, something that 
matches each other or looks more interesting. It is a really good experience to select the different 
instruments, pots….It is very interesting, I liked it very much. And after that I went there myself 
sometimes for collecting interesting pots as well.  

L: I’m still thinking about what you said earlier. You said that in Xenakis pieces you have to 
practice a lot.  

B: Yeah, exactly. And also I found, for the unusual instruments you have to spend a lot of time, of 
course, for practice. The practice is not about the practice, it is about trying something different and 
get to know the instrument well, so you have to spend time with it. And another practice of the 
standard repertoire is that you have to spend time with the music [laughs]. You have learn the 
music well. So it is less work with the instrument but more work with the music. But with unusual 
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instruments you have to…at the same time…the music is related the new instrument, you have to 
know it very well then you can develop the music well.  

L: What is the importance of sound production in these two repertoires for you? 

B: The new repertoire you can use your own experience like you learned from conservatoire how 
to produce nice sound from any instrument and use it in your instrument. But at the same time you 
have to be very open to create something maybe sounds ugly or harsh, but it could be interesting 
in some part of the new music. So for unusual instruments you have to be brave…to be brave to 
break the rules and be open to accept all different kinds of possibilities.   

L: Percussionist Steven Schick says that there is a difference between sounds and 
instruments: an instrument is an object; a sound is a construction, an audible volition. What 
do you think about that? 

B: I liked! Very, very much. It is so true.  

L: If the sound is a construction, how this construction happens in an instrument that you 
never performed before? Is it the same if you, for example, performs a marimba piece and 
the Paper Concerto? 

B: Of course is totally different. For me, it is totally different. You have to prepare different mood for 
that. I think the musicality and the personality on the stage with these two different music is also 
different. And for me, I think I have to play standard, like marimba repertoire first; then I can play 
the Paper Concerto. If you are new, a kid or beginner, I won’t suggest you to play the Paper 
Concerto first because you can play, anybody can play avant-garde music like this, but you have to 
stay like rudimental, basic, fundamental stuff first. Then you go to the concerto, you can make this 
one beautifully, and even more interesting.  

L: Do you think that, in the conservatoire, this kind of repertoire with unusual objects or 
instruments, maybe foreign instruments, instruments from other cultures…Do you think int 
the conservatoire level, the professors are not concerned in teaching this repertoire?  

B: What do you mean? Which repertoire you mean? 

L: with unusual sound sources, like Tan Dun’s music, repertoire that you have to find your 
own instruments, performing with objects…In my opinion, in the conservatoire level, even 
in the masters degree level, the professors seems to keep the students following orchestral 
or standard percussion repertoire only.  

B: Yeah, exactly. So that is the system of education. I totally understand. I had the same 
experience in the school. When I started to play Tan Dun’s music the teachers seemed not happy 
with this kind of music, because they don’t know it and this a new thing and not so many people 
play it, it is not very popular, and having been proved it is good [laughs] […] So, of course, the 
professors always stay in their system of the education, teach what they need to do…for me, 
sometimes, some professors are not artists, they are just professors. They are teaching something 
fundamental, important at the beginning. But as a musician, as a percussion student you have to 
have your own will, your own personality. You can decide yourself, you can decide your future, 
what you like, it doesn’t matter the system or not. But we need the system, we need the education 
at the beginning but we can not expect everybody like you, so…yeah. I think for me is a normal. 
But anyway, if everybody accept this music, this music will become classical already.  

L: If we can name a few skills to perform…mmm.. let’s say…I don’t know how to name this 
repertoire! for stuff? I don’t know how can I call it... 

B: Yeah! [laughs] 

L: Let’s say, unconventional repertoire. Do you think we can identify any skills that are 
involved in the unconventional repertoire?  
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B: Mm…I think there are certainly…there are skills for unconventional percussion repertoire. It 
depends on each repertoire, each music. So every music has a different instrumentation and 
different “atmosphere” of its instruments, you have to try to do what this music should be. So, for 
example the Water Concerto: at the beginning, when you play the waterphone. So waterphone is a 
new invention, then there are so many people playing it differently. You have to find beautiful 
sounds by bowing and beautiful sounds by knocking on the instrument, or using different mallets to 
tap it. Each mallet, each touching has different qualities. So you can find the best quality for each 
sound. This one technique, I think for me to produce the best quality of the sound. And another is 
arranging the instrument. So for example you have to prepare the instrument setup. You have to 
design a good setup for your playing, this is also a lesson for us, for percussionists. This is, I think, 
part of the technique as well. You have to manage it and arrange where the instruments should be, 
where should be after or before, which one looks better to put on this side or the other side, just 
thinking visually, more like you are going to perform on the stage. So there is a lot of things which 
are part of the technique, I think.  
And for choosing instruments is also, I think. You have to choose something visually, how you want 
this performance to be. And then the rest is the improvisation part, musically you can arrange it 
better and through composer’s view…and you have to be a composer sometimes, at some point.  
I think all of these could be part of the technique…so I think that is maybe the big difference 
between the standard repertoire and the unusual. So it is a lot of work involved.  

L: You said something about the instruments in this kind of repertoire asks for specific 
techniques sometimes, they are not the same…would we call it work-specific-techniques? 

B: Yeah, definitely.  

L: And as we can use everything as instruments, we are also using instruments from other 
players, like cellos, pianos and so on…it seems that composers are composing for 
percussionists but not for percussion. 

B: Yeah, yeah, yeah! This is also a very good topic. Several weeks ago I just did a duo with one of 
my friends, she is a pianists, but we played a grand piano together, percussively or pianoly! 
(laughs) You just mentioned something that I am thinking about. Some pieces now, I think, can be 
done by anybody…of course percussionists could be the first choice [laughs]. Then you can maybe 
get more different instrument players involved, to play percussively or play using their on way. I 
think it is going to be more open in the future. 

L: And if you have to teach unusual instruments for your students, what do you think he 
students can learn or get from this repertoire? 

B: Mmmm…I think if I’m teaching I will not give the specific answer…I will always let them try, and 
then they can break their previous answer, and they can destroy or develop discoveries. Just make 
the possibilities more open.  
For myself as well, every time I play the Water Concerto I’m not satisfied, because I want 
something new, I always want to play different before the last time. And I try to find something, 
maybe just a little bit, just a sound or just a bar of improvisation could be different from the last 
time. This is always a challenge.  

L: Yeah.  

B: For this kind of music you have to be, just passing the message to the students, let them bring, 
play, create.  

L: It is common in the standard percussion instruments to find professors teaching, for 
example, in the marimba you must to hit the bar in its middle, because this is the good 
sound. However, when you have something that is not an instrument you have to find the 
good sound yourself. Do you think the sound production the repertoire of unusual 
instruments is more complex? 

B: Yeah, I had this experience. At the beginning when I started to learn in the school, in the 
conservatory, the most struggling thing is that you have to follow what your professor told you, and 
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where the standards should be, and other good students play, they had to copy a lot. And for now I 
am thinking, of course, you have to know what are the standards, what previous people have done. 
Then you can try to find your own answer for the piece, for the standard of the piece even. Maybe 
because of my traditional percussion experience…so I always don’t play something like people 
who studied percussion at the very beginning. Maybe sometimes I am not very good [laughs], I 
always want to do…to step out a little bit, even for the standard repertoire, then you can play 
differently.  
For example, Evelyn Glennie plays a marimba piece called “Rhythm Caprice”, it is a standard 
marimba repertoire. But you look at the videos from different people and she does it differently, with 
her own view, and own understanding, which is very good I think. But maybe not good for 
competitions! [laughs] It is good for being a percussionist. 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Anexo 3. Entrevista com David Cossin
Luís: Hi David, thanks again for your collaboration. Just completing what we were talking 
before I started to record, my research is about unusual instrument, which has a problem of 
terminology…unconventional instruments for who? 

David: Exactly!! Yeah, I remember getting that in a score like cover improvising thing where is said 
“play an instrument in a non conventional way” and I thought “ok, what I do”? To be non 
conventional I should play snare drum, you know, rudimental snare drum [laughs]. 

L: Yeah! 

D: Because this is something I don’t do (laughs). I changed the reality and played very straight. 
  
L: Really? 

D: Yeah. 

L: Nice! It is not your common practice… 

D: Yeah.   

L: Another issue related to it is how to name those instruments? In your practice, how could 
you name it? 

D: Yeah…found comes up a lot…found instruments. If it is a found, it is not made to be any 
instrument or something. Found instruments seem to be the title that falls under, but this is very 
general.  

L: Do you think there are instruments that are, let’s say, outside organological classification 
or you think all can be an instrument…what do you think about it? 

D: Oh, for me, they are all instruments. There is not really a division between. And maybe that…I’m 
still thinking about this idea of category and how do you name these…to me always comes to…not 
always, because there are some instruments that are hand made but it is almost like a 
manufactured instruments or non manufactured instruments. You know, like a marimba, a 
vibraphone…but there are so many beautiful hand made, hand drums…that are not manufactured 
so maybe that is not even really a good way to think of them either. 
But to answer your question I don’t really find any difference between something that was found or 
something that I bought or something someone gave me. And there certain found instruments that 
historically become legitimated as instruments. I’m thinking about like the Cage thing, like break 
drums. You can call any percussion rental company in New York and say “I need five break drums” 
and they all have that, you know? But it could be in China or Russia, and you ask for that and the 
presenter has a hard time finding, you know…I always think about David Lang’s music, like we 
play “Cheat, lying, stealing”, which has five break drums. And over the years it is becoming harder 
and harder get a good sounding instrument. The cars don’t have the brake drums anymore, they 
are all with disc breaks. So they show with disc breaks and there is no resonance at all. So I 
almost wanna switch the rider and I talked to everybody, they never did it, but I kept on saying: ask 
for break drums but then also ask for five or six cast iron frying pants. Because that is something 
you can find, in the house or buying…everyone has those. And they sound…I have break drums in 
my studio but also have a lot of these frying pants because they are lighter and easier to put in a 
set up, and I don’t wanna play super loud all the time. So that instrument, as the time goes by, is 
becoming more scarce. I mean, in certain places, in Brazil maybe you can find some old cars or 
trucks, the big ones or whatever. But that is like an instrument that is been like “legitimated” and 
part of the, you know, the family of percussion. Even in the orchestration books or instrumentation 
books. 

L: So you probably will go to find some percussion catalog with break drums in the future…
or in a percussion store to sell… 
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D: Yeah, sometimes…like a superball. you can buy them now, like Mike Balter or whatever. To me 
is like: no! you have to go the candy machine, you know, you have to find the good ones…and 
then, making yourself [laughs]. Now, that is something…like, I see the students, they have a set up 
of superball mallets…wow… 

L: Something that you usually build… 

D: Yeah! But I have some of my favorite found instruments in studio, like pieces of metal or things 
that I just like.  

L: Don’t you carry your break drums on tour or… 

D: No, no. I don’t carry anything. On Bang on a Can I just…unless it is really, really specific. Like, 
there is one piece by Julia Wolfe I have to play, the Rhythm Bones, you know, like those Irish 
(incomprehensible), so of course, I bring those. Or like some small drum, or electronics sometimes. 
But usually it is just mallets and some sticks.  

L: Your waterphone too…? 

D: Yeah, something like that. A lot of times people are asking me…like, for the Summer Institute 
this year, they asked me to bring a waterphone, because they needed one and they are hard to 
find.  

L: What you have been doing with your Bang on a Can? Because it is your main work as a 
performer, right? 

D: One of… 

L: you have the Talujon Percussion Group also… 

D: Yeah, and a lot of special projects, different things. Just in July I went to Shangai to premiere 
this composer, Andy Akiho, he is an interesting guy, he actually to the Summer Program as a 
percussionist, but his main instrument is steel pan. And he is really from that world. And then, after 
he went there, he applied for some contemporary music program as a percussionist. And then he 
came in the next summer as a composer. Really inspired by this world, he didnt know about this 
stuff…and now he is doing really well because he gets a lot of commissions. So he ask me to 
premiere this concerto for…it is a crazy piece…it is orchestra and percussion and violin solo, and 
also two olympic ping pong players.  

L: Really?  

D: Yeah.  

L: Oh, I think I saw it on the internet. There is a ping pong table in the front of the orchestra, 
right?  

D: Yeah, yeah. So I get calls like that, but Bang on a Can is definitely my major thing. Right now 
was then…Julia Wolfe just won a prize for composition for a piece that she wrote for the Bang on a 
Can All-Stars and a choir, so we’re touring that a lot, with different choirs around the world.  

L: And what do you play in this piece? 

D: A little bit of drum set…a vibraphone, glockenspiel, crotales…nothing crazy…[…] 

L: What was the most unusual instrumentation that you had to deal with? 

D: Oh I don’t know…it is always the Tan Dun’s pieces…and the ping pong thing was…the set up 
wasn’t crazy but since Andy (the composer) is a percussionist he wrote really well. Lot of found 
instruments…the set up was two wooden planks and a ping pong paddle, with the rubber taken off, 
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and then was a table with five glass bottles and then four metal pipes…and some gongs or metal 
bowls that sounded like trashy korean gongs, and temple bells. So it definitely is like…this 
unique…set up, but he worked out all the things like he called me and ask “what is your favorite 
drum rudiment?” And I asked “what is your favorite?” [laughs] and He said “the paradiddle diddle” 
and I say “that’s my favorite rudiment too” so (he plays some paradiddle diddle in the table), real 
fast…it was a real fun stuff.  

L: And does he ask for specific sounds in the table or… 

D: No, we collaborated so…he wanted to bring over the bottles because he found pitches that he 
liked.  

L: Empty bottles?  

D: Yeah, empty bottles, like whisky and wine bottles…he wanted the temple bell to be specific 
pitch, to match the orchestra, but besides that… and the pipes, the pitches worked out. And then I 
was playing the table with one of those…Vic Firth® has those…metal brush, which is really five 
times thick than a normal brush…almost like a rake. And timbales stick to play on the sides of the 
table. 

L: And don’t you use the ball, ping pong ball too?  

D: No, we tried that…the piece is called Ricochet so it is kind of based on a string technique, you 
know…But then we…they sent over a ping pong table to my studio for a couple of months and we 
just…these players came from around New York so we just experimented with…instead of the 
paddles, using tambourines…and gongs…and frame drums, the bigger ones…because they can 
do anything, you know, they are olympians…they play 9 hours a day, since they were 8 years old…
they are both retired and they are like 21! [laughs] […] 
Because a piece like that, already by the presentation is “oh it is a ping pong concerto” like the 
gimmick…it is way high already. So you have to be careful not to go to gimmick, like something 
that “oh, that’s a funny idea”…some parts of the music are very serious, to come contrast what is 
actually happening on the stage.  

L: And how hard is to be in front of an audience and to prove that it can be “musical”, 
whatever it means? 

D: You have to win them over. Because in the beginning they will, like, “mm, this is gonna be” [he 
imitates an incredulous face]. The Water Concerto was like that a lot.  

L: In the ping pong concerto was the same? 

D: Yeah. I think the last time we talked I mentioned that too, like what you were saying, “Oh, this is 
glass” but when you put this on the stage, it is an instrument. Like Marcel Duchamp, it s the same 
idea, readymades, where he was just taking objects, putting them in the gallery. And as soon as 
you do that, you know, his famous one was a urinol, a toilet. Ok, everyone knows what this is, but 
as soon it is presented in that way, it become something else. I think that is the same for the 
instruments, you know, water, oh yeah, we all know water, I know how it sounds like, like taking a 
bath. But then the job is to do that as the performer but also as the composer who makes that idea. 
You know, as soon as it is on the stage, and the audience has come to a musical event, it is going 
to be music. It is really the perception. The same thing that you’re dealing with about the water as 
an instrument, is like this aged, old question, “what is art”, which is this huge question. The people 
“that is not art”…but it only becomes art when the perceiver says that is art. So, right now, it can be 
anything, this table…eye and ear perceive it to be something, then it is….it is like the eyes of the 
beholder, so it is the ears of the beholder, or the performer, that is gonna transfer over that line…I 
mean, of all things, percussion  is the easiest one to do that, you can just hit it… 

L: What is the role of the performer when you perform something that is not a traditional 
instrument? What you would do different?  
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D: To me is not that different because we are asked to do that so much. So actually I don’t, 
mentally, feel that…and I guess in the world that I’m in, audiences sort of expect…like, if you have 
five flower pots, I don’t approach any different, you know? And I like that a lot about multiple 
unpitched percussion pieces, the Xenakis pieces or…after a while…because composers, when 
they write for percussion, specially solo percussion, first, a lot of a time is about rhythmic, 
complexity and…”Oh, I remember it is for percussion, I’m gonna deal with rhythm and sound”. Like 
“Rebound” or “Psapha”, I’m not so interested in that stuff anymore. I started hearing the pitch 
content…and they’re all unspecific but they’re all related. Suddenly you start to get a total center 
based on drums and woods…and that becomes interesting. I don’t try to, like, tune my drums in a 
certain way to get a minor third between each one, I don’t care about that. But as a listener, I 
definitely find that to be kind of interesting because there wasn’t the intention of the composer, but 
the free stuff that happens…you know, it’s kind like you play like repetitive music, like Philip Glass 
or even Steve Reich, like the third movement of “Drumming” with the glockenspiels…first time I 
heard that I was seventeen years old, I have no idea what who Steve Reich was…I saw his group 
playing in Tan Hall in NY. I didn’t know about phasing, I didnt know anything. And they did that 
glocken movement in this big, big space, and the overtones…I though that I was hearing french 
horns, I though I was hearing, you know, all these other things…and that is not something he wrote 
for. Because he was still dealing with the same rhythmic phase idea, melodic ideas. When I got to 
that…that is just I called free stuff, this is the stuff no one really knows, like the intention, the 
overtones of the four glockenspiels would do. That is a kind of interesting. That left an impression 
on me about his music, before I knew anything all the other stuff. So this kind of pitch ideas from 
non-pitched instrument, that is the free stuff these guys are getting without knowing it. It works a lot 
in repetitive music because we have a chance to settle and hear something over and over. You’re 
more like active listening relationship. Sometimes a music moves very fast from idea to idea, 
you’re just in that moment as a listener and, kind of, seen the development or whatever. But when 
you’re dealing with this repetitive stuff you get the initial response but then your mind and your ears 
are looking to different corners, under the road, start to explore sonically what is going on…and 
then “Oh! Wow! I didn’t check this overtones or now I’m gonna check this”.  
But I never approach the instruments that are found in a different way…and I seek those 
instruments out, still…even when I play drum set, like, I have this uncupped cymbals, you know, 
they’re real trashy and everyone comments on this cymbal, or a drummer comes to me, “That’s a 
great cymbal!”. I just like because it doesn’t sound like a crash cymbal or ride cymbal, you know? 
Just for my own personal satisfaction and this is like not a lot of sustain… 

L: Do you think that it is just the percussionist’s responsibility to be serious or listener’s… 

D: The listener has no responsibility. The only one responsible in a  concert is the performer, the 
listener is free. Hopefully they have the responsibility of not disturb, for other people. But, besides 
that, it is really…you are putting it out there. I think…like I said, with marimba something else…
specially because I’m not a big marimba player, a play marimba but I don’t play marimba solos 
anymore and those kind of things… 

D: I think…if there is time and the situation is right for, there is more time and effort to the selection 
of the instruments. When I play a marimba solo, me personally, I’m not gonna, like, go and play in 
five different marimbas and say “oh, this Adams marimba will be great for this piece, and Marimba 
One will be…”, you know? Not that many people have the opportunity to…like, they have their 
marimba, you know? But if I’m gonna play five found metals, five found ceramics and five found 
woods, my head is gonna think about that and I’m gonna see the relationship between the ones 
that I have, and I’ll see what is gonna work. So I’m going to put a lot more time and thought in the 
selection process than I would if was just playing whatever known, vibraphone…sometimes 
vibraphone I’m going to play the one that was rented and shows up in the hall, even if I don’t like it. 
And luckily, vibraphones…you know, I love an old Musser gold bar century vibes, they sound great 
but you can’t always get them. I don’t walk into a hall and see a Yamaha or see an Adams or a 
Musser…I just “All right, there is a vibraphone. I know how it sounds like”, you know?  
But there it comes about the implements, and your mallets and…I find…specially with my drum set 
playing, and half is because of laziness and the other half is just the reality, but…I started to…well, 
a lot of clubs in NY have the house’s kit, so you don’t bring the drums, you just bring the cymbals, 
maybe your snare drum, maybe your foot pedal…usually your snare drum. If I wanna make a real 
large palete of sound, previously it would be a lot need of more instruments, more cymbals and all 
this. But now it is about how many implements I can have, you know? How many different brushes 
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and mallets and sticks, and whatever…that I can change…specially if I’m improvising, I can 
change the sound. And the laziness is like “Oh I have a big stick bag” instead of ten more drums or 
cymbals. So then that becomes and that is also part of the funny thing right now, because…you 
know, today I was ordering some mallets that I needed. Some of my favorite things are things that I 
find, I have these brushes that I use all the time because you kind of…there is bamboo, you know, 
these very thick bamboo like ProMark has… 

L: Yes. 

D: But this ones I found and bought them in a Chinese restaurant supply and they are really harsh 
bamboo and it is a wok cleaner. They sound great playing, you can also use on the heads, and 
creating all those sounds [he sings some noise, grainy sound]. So that is a found instrument or a 
found implement?  

L: Maybe a found sound… 

D: Yeah, it seems like…but then, you know, you see a lot of people playing like that, whiskys or 
whatever from the kitchen…so we are not even talking about the instruments, we are just talking 
about the implements…those found or…you put in category or…I keep on thinking on this 
categorization! 

L: [laughs] 

D: the naming…I guess everything does not need to have a name, but I guess it does…But that is 
a big thing, you see a lot of improvisers drummers that have lots of…you know, it is not odd to bow 
something anymore…over the time, it was a big thing but now everyone has a bass bowing, you 
know? 

L: Yes, sure. I remember those cool sticks you used from a company in California…the 
metal ones… 

D: Oh! the wands! Those are great. But some thought on that as an instrument but it does seem 
found, you know… 

L: Because it is different, maybe?  

D: Yeah. 

L: You mentioned time. You spend more time to find the sounds…and seems to me that, if 
you go to perform a marimba piece you don’t put too much time on the sound selection, 
you go, study and perform it. So seems that time in the conventional and the 
unconventional instrument’s repertoire follow different paths.  

D: And different artists choose those paths too.  

L:  But how different are those paths? What more can be different between them? 

D: Oh, time, intention…I always feel like, I don’t know, it is like a roundabout to answer your 
question, as a percussionist, almost like a job description, like what are you supposed to do, and if 
we take it from the most basic level, it’s “you’re the time keeper”. Like, the most basic thing of the 
job of a percussionist. Even though solo marimba is not about that…number one job: time keeper. 
We have a relationship with the metronome that no other musician has, you know? Because we 
have to keep the time. Even orchestral percussionist or whatever, or even if it is about color or one 
cymbal crash or whatever. I mean, if we talk about time to find the right sounds, if we go the 
orchestra world, the guys are really deep into that. It is amazing. I’ve seen performances of “La 
Mer”, you know, fifteen different suspended cymbals for each color because that is their 
repertoire…you know a really great timpanist…like the color variation of they do…because it is 
almost like a limited instrument in the function of the orchestra…and also a time keeper, even a 
timpanist. But then we need talk with great ones and the amount of time and thought in the 
differences between playing Mozart to Brahms, it is amazing.  
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And I think in every genre of people and what they do, there is the great ones that really go deep 
into it. But I think like time keeper is one thing and then the second job is sound maker. Not like 
sound reproducer but sound maker, finding those interesting sounds. And for myself personally, the 
trajectory that I’ve seen, because I always was interested in looking for every sound and finding 
stuff, I realize that I really like to do record production because it seems very similar. Just the 
sound of something and I like the bigger ideas of putting a recording together. But it felt very 
natural to go from playing percussion to producing a record and editing all those kind of things.  
Editing is like a pinpoint…that my brain very easily could stare at the computer for hours… 

L: Do you like to do that? 

D: Yeah, I like doing it. I realized that when I was editing a bunch of music from Bang on a Can in 
the summer. And I wasn’t editing a bunch before that, and I had to spend time but I was always 
with people playing music everyday, from morning to night, and if there was a little break I go back, 
spent one hour fixed somethings or…the thing that I really liked about it there was these very…
communal aspect of playing music for people and then I had this internal…just myself, 
headphones, so personal and not communal, even if I was rounded by many people, and I love 
this juxtaposition of really awkward playing and then going into this really small, pinpoint world…
and I found satisfaction in both, you know? So I try to go back and forth with those. But to do this 
kind of work to me was just a trajectory of sound maker, it felt so natural as a percussionist getting 
involved in this kind of work.  

L: So you feel yourself more like a sound maker than a percussionist? 

D: Sometimes, yeah, sometimes. Yeah, finding the right sound and then also recording it in a 
certain way so it is that right sound in another environment.  

L: I know that you also teach at Queens College in NY. What the students ask more to learn 
from you? The traditional repertoire or this world of sounds and colors, etc. ? 

D: Oh, it depends on the students. You know, people who are doing their masters, we are not 
talking about technique so much anymore. You are a little bit but it is mostly like, concept. Yeah, 
and actually different sounds, yeah, like getting involved in these multiple set ups or…but then I 
was asked to start to teach some undergraduate students, and that was new for me, because 
when I first start ti teach the idea was I would only do graduate students. But then I was asked to 
teach two freshmen, you know, 18 years old…(laughs) For me was great, because I had to break 
out all the old books and practice and get back to that idea of “why do you do this”. Yeah, it is 
beautiful in a way, but was totally different. It was hard, I don’t think I was really good as a teacher, 
I think I have to do it to build my repertoire of “how to do it”.  
But I’m always trying to make they think outside the academic scene. I find that, when I was in 
school, I think I cut the tail end of percussion being a little more unknown world, a little more 
adventurous. And the level wasn’t this high as it is today, the students now are technically way 
more advanced in a much earlier age. But I even noticed it when I listen to applications for 
festivals, people ask me to listen and choose. I watch videos online from these people and look at 
the repertoire they do. And they’re all really, really good. But it is kind of codified now, everyone 
plays the same pieces. It seems like “you have to play these pieces”, people sound very similar. So 
everyone plays great, but I’m looking for that odd quality. It can be anything from…playing other 
styles of music, folk music or whatever, or it can be they playing other instruments…like I once saw 
one guy doing all the percussion stuff and his last video he was playing Irish flute. Wow! I like this 
guy. Or a guy who studied history or has a double major and has a different take from the 
intellectual stand point. To me that is more interesting than just watching the same person playing 
“Rebounds” or “reflections on the nature of water” or whatever.  

L: Sometimes it is hard to see students engaging with the repertoire composed for found 
instruments or teachers who don’t stimulate those works. Do you know why?  

D: Oh, I teach those like third year undergrad, probably…you would start to get involved with 
something like that. I think it is just because you want to make sure that they have the technical 
skills before doing that. Like, first year undergrad it is like: snare drum! get your hands in shape. 
You try to build that up so you can express yourself better when you’re playing a multiple setup. 
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You need to have the technical ability, it is almost like a language, you need to have that 
vocabulary to be able to speak, in a way that if you just taught someone the basics and then ask 
them to write a paper about something philosophical thing. They are not gonna have the technique 
to be able to do that. I think in any area is like that. 
But I don’t have a problem if the students want to play something more conceptual and not 
incredible difficult. A piece like “King of Denmark” or something, that’s real eye-opener for a lot of 
students, I think.  

L: And what the students can learn from this kind of repertoire?  

D: Oh then it becomes about sound makers. And it becomes…I think just the idea of putting a set 
up together [laughs] It is incredible, there is so much work you have to do that is not playing. Or, 
there are some technique too, you know, these technical things. But I do think there is a reason 
why…like you wouldn’t…like, walk before you can run or whatever, you do have to have the 
basics. I find that of all the instruments, when we start to talk about sound with the students, 
timpani is where it really starts to change. The problem I had about my teaching is that I only got 
my undergraduate so I didn’t have experience from a lot of different teachers. So I barely know 
what I did, but I didn’t had a masters or doctors so I was constantly around, I was learning more 
from playing with people. I like to teach timpani through the repertoire, I think that is pretty 
common, you start with Haydn, Mozart and do Beethoven symphonies, and tuning and whatever. 
But then you really see the sounding development changing, from the deeper darker tones and all 
the way into…So that’s when the…you start to open people’s ears. But even with snare drum, you 
know? Sometimes is just like “listen!” “is that I want that to sound?” just listen to it, you know? And I 
always just teach people to listen. I’m a big fan of recording people and making sure they hear. 
Because when you’re doing something and you hear it is totally different from what it really is, 
sometimes. So I do a lot this kind of stuff, I do a lot of stuff with time keeping, like click track, 
recording, let them see the waves, see the tendencies like when they speed up, they slow down, 
what is the relationship.  
I always do one test more with the classical percussionist, just put a metronome on 60 bpm or 
something, and just for sixteen notes. And they try to really play perfectly with the click track. And 
then, after a while, they settle and get it. But then I say “ok, now we’re gonna do sixteen measures 
for eight notes, first eight measures pianissimo to fortissimo, decrescendo to pianissimo. Every 
single person rushes and then slows down. And, to me, that’s natural…that’s almost musicality, it is 
not a bad thing, because you create more energy when you’re going louder and create less 
energy, but I want them to know that, I want them to analyze, and I want that to be choice, I don’t 
want it to be…I want them to say “I am gonna push the tempo here because, musically, that’s 
interesting”. I don’t want them to be “Oh! I didn’t realize I was rushing! I didn’t realize I was slowing 
down”. But I could say that 95% of people, they get louder, they get fast. So, to me, it is like take 
this little moments and now you’ll know. So practice this where you don’t do that and then, if you 
want to, then you do. So I like things like that, it is fun to show them, like recording and see the way 
you do. I teach one or two class about it which I call “Rhythmic Honesty” [laughs].  

L: Nice name! 

D: Yeah, it is like “are you honest”? [laughs]. 

L: And do you teach improvisation too? 

D: No, not really. I mean, sometimes I’ll do like a class, if the school asks me do to do something. I 
was asked in China to do something like this, I didn’t do it yet, but I proposed to just do “In C”. 
Because this is an improvisation with very strict parameters, you have to listen. And I thought: I’ll 
teach them “In C” but as an improvisational idea. Like, when do you move on, what are you 
listening to, what choices do you make. And this is a way to open up the door to other things.  

L: What is the role of improvisation in this repertoire that you’re a specialist? 

D: For me it mostly happens…depends on the composer, I play a lot of composed music…I find 
the most freedom to make choices playing drum set, you know? Because I just don’t feel people 
can write so naturally for…I always tried to learn what someone writes and if doesn’t fit well then 
the conversation turns into “what are you thinking not work”? 
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L: But I mean improvisation in the sense of the sound. 

D: Oh yeah. Well I improvised a lot of time with other people. I tried to think of myself…specially 
with the people I really like playing with, I try to think of myself as the accompanist. More than as 
“we are making this conversation” and more reacting…and then sometimes…specially if it is not 
another percussionist that I am improvising, a guitarist or whatever…I find much easier to 
accompany them than to feel that we are in the same exactly level. I don’t know why…and a lot of 
times I think the musicians appreciate that. I’m not trying to singing my song all the time, and 
listening.  
And maybe that is really…improvisation, for me is really listening. Listening and reacting. Of course 
you throw your ideas that are totally new into something, but I like more the accompaniment more 
as a listener. And I think the sound making is about that, about listening. Professional listener.  

L: What kind of knowledge a percussionist should have or develop to perform this 
repertoire? 

D: I guess it depends on how deep you wanna go into a piece. I mean is always good to kind of 
know what comes before you, of course, and how understanding the history. I think it comes back 
to…not much knowledge but maybe having the ability as a listener, this ability to work on that. I find 
it very interesting for a long time…I always liked very soft sounds, amplified very loud, so it kind of 
changes the relationship…and also like theatrically is interesting. Almost like Cartridge Music…this 
type. There is something very beautiful about this, like…almost non emotion al…and then creating 
this very loud, very strong, presence sounds. And then your ears tell you how to approach that, and 
it is not like this soft, this is loud. Everything gets scrunched down into this element, it is almost like 
looking at something through a “sonic” microscope. And then you find all these subtlety in the 
sound you would not get if it wasn’t heavily amplified. If someone came to me and say “I wanna 
play percussion, I wanna concentrate on non-traditional, found…whatever the term you finally 
find…[laughs] 

L: It seems that you’ve got worried about the classification or the absence of [laughs].  

D: You should just switch it…you can say that found instrument is a found category, I’ve made up 
this category, this category is not categorized [laughs]. So playing on the idea, your search for that 
category is actually the same search of what those instruments are. It is a found category, it 
doesn’t even exist, I didn’t find it in a book, I didn’t find it, you know? I’ve found it in a junk yard.  
If someone asks me to what would you do to prepare that stuff…the cool thing is that there is a 
history now, a history of those instruments, or instruments been played that way. So, personally, I 
would probably… from my chronological sense…try to show them that and study it myself and…
[incomprehensible] and see what comes from that. I don’t know, I find that to be part of the job 
description, like I said before. The techniques change a lot and you know that from doing all this 
research with water, specially with the waterphone. You become…you can become virtuosic on 
these instruments, and you must have this experience, I remember watching, even colleagues of 
mine, playing waterphone…Oh, no, no! Come on! Don’t you  know you get that higher overtone get 
close to the bridge, come on! [laughs] Just don’t go like that, it is a terrible sound! But is it a terrible 
sound? Because you had all this time with that instrument. Or is a waterphone a found instrument? 
Or is that a non traditional instrument?  

L: Those are very good questions.  

D: I have a very bad set of timpani but I have three waterphones, you know? I don’t really care 
about timpani.  

L: If you’re playing something that is not conventional or doesn’t have a proper 
construction to produce a good sound, would it be important to amplify it? 

D: Sometimes, yeah. You get further into it. I was just playing a concert in the Mass Moca 
dedicated to Alvin Lucier and he came, and I played “Silver Street Car”. And I was very excited 
because I got to work with him a little bit on the piece. And he gave a talk and he was saying he 
didn’t like amplified music, even a lot of his music needs amplification. But there wasn’t his 
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intention and he didn’t like that people kind of just “did”. Pretty much the same in Bang on a Can 
which is always amplified. Which is great as a performer and a composer because you don’t have 
to think of orchestration as much like “oh, can that clarinet be heard in something like crazy, rock 
beat”, Yeah, it can, because the sound engineers can bring up the clarinet. So you don’t have to 
think about certain aspects of composition, but as a performer, I don’t have to say “Oh, I have to 
make sure that the clarinet is heard”, you know? So that part is easier and can be satisfying for the 
audience, because you get both. When I was playing Street Car I realized like that piece works so 
much better with stereo microphones and I was afraid after I hear him talking how he didn’t like 
amplification…that was during the sound check and I was like “where is the limitation of how 
much…” and he came like “make it louder!” Yes! [laughs] 
And a piece like that, you find all the stuff inside that triangle. And I got really inspired by his talk 
because he said, as performer, you are not like projecting…for his music…you are not projecting 
something…musical…that ideal performance is that someone is doing an action, and in that case, 
playing a triangle with this parameters, dampening, placing and speed, dynamic… and you’re 
listening and you are reacting to what you hear. So when you’re playing on it, it is not like “oh, 
every thirteen seconds I’m gonna make a change”. It was just like I got so inspired by…I’m not 
performing this piece, I’m creating the sound but I am being an active listener at this moment and, 
hopefully, with the audience or not, I’m going to experience this thing. 
And for me it was one of my favorite performances of that piece, I haven’t play in a while but used 
to do all the time. You know what I mean? You’re not performing it, you’re doing it, you’re listening it 
and you are making choices as you listen. It was beautiful, I loved that we had a whole day 
dedicated to his music, I heard all those pieces…you know, a lot of beating stuff…it was almost not 
a composition in a sense, it was almost like a sonic experiment or, I like to say, process music, you 
kind of hear the process as you’re listening to it, you know what is happening. And a piece like that, 
it takes over the audience, the first two minutes they don’t know it….but then like five minutes, four 
minutes, is that free stuff again. It takes some time to get there. 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Anexo 4. Entrevista com Evelyn Glennie
Luís: Hello Evelyn, thanks for your collaboration. I’d like to start with a question related with 
something I saw in your website. There you have a lot of projects, and one is particularly 
about “improvisation on any number of instruments or sounding objects”. Why the 
difference between instruments and sounding objects? 

Evelyn: [She smiles] Well, I think it is, first of all, the website is more a factual and promotional tool. 
So very often it is gear up to boards promoters, and making things clear for promoters. That is the 
first thing. And therefore, for my promoters point of view, it gives the notion that if you do or if they 
would like to improvised performances on conventional instruments or instruments they ar familiar 
with, they can have that. However, if you get a promoter who is thinking, well, actually we do want 
unusual things, import exactly what that means, and prepare to ask more questions, then you have 
that possibility. So, from my perspective, as the musician, as the sound creator, basically anything 
can be used to create sound, whether it is the most expensive instrument in the world or the least 
expensive instrument, it can create sound so that for the imagination is what the real vehicle is, 
that is the thing that propels everything, that moves forward. And I think that…perhaps one of the 
ways that…they maybe think about what am I, because often people ask you on what do you do? 
So  you say, you’re a plumber or you’re a chef or you’re a musician and when they realize that you 
are a musician, automatically the next question is “what kind of music do you play?”or “what  
instrument do you play?”. And I found that even that was quite restrictive in my case and I though 
about what actually am I, you know…yes, I’m a musician, yes, I’m a percussion player because of 
two those things mean, because automatically people will ask what kind of music do you play. And 
you just find that you get yourself deeper, and deeper, and deeper into some sort of analysis that 
you are by just hostage to that situation.  
And sort of what does a musician do, a musician create sound, no matter what you play, you 
create sound. Therefore, as a percussion player, that has this whole arsenal of instruments and 
notice the difference between the percussionist and, let’s say, a violinist, who picks up one 
instrument day in and day out…so, they begin to know, and be very familiar with the sound world 
that they are producing, and they may know what sound they want to produce before they produce 
it. With percussion, we don’t necessarily know what sound we are going to be producing. So there 
is always that sense of discovery. So, you could say to me “ok Evelyn, today your instrument is the 
sofa” or this settee, or this cushion or pillow, or whatever. What do I do? The imagination is the first 
thing that, you know, I drop on in order to create something from this settee. So, it is quite different 
really. I’m not thinking “oh, I wish I had a designer’s settee” or “I wish I had the most expensive 
settee” in order to create a better sound, it doesn’t matter. I think my interest in writing music for 
media purposes, as opposed to the concert platform, has allowed me, as an extension to the 
improvisation, to really think that sound is the most powerful thing we have, if we have the patience 
to listen to it. So, when you are dealing with sound it doesn’t just the initial impact to something. 
When you’re creating a rhythm or playing a rhythmic piece of music, the listening skills are quite 
different for the audience because you know that audience knows that performer has prepared the 
piece. He had practiced the piece, the playing…the audience imagine that playing, what is written 
down, he’d maybe memorized, not memorized, it doesn’t matter, but they are playing what the 
composer has intended.  
And somehow with percussion, yes, of course, we have those possibilities too, but with also got a 
huge possibility to influence what composers do because we don’t yet have the “Stradivarius” 
marimba, the “Steinway” vibraphone…we don’t have it! Here we are playing a five octave marimba 
but there is five and a half octaves beginning to be explored, there are six octaves marimbas. 
These things come and go on getting longer, and longer, and longer. We have to rethink how we 
design these instruments if we want more “pictures” added. So the domino effect of that is equal to 
how the mallet makers are effective, so how do they create mallets to succeed the whole range, for 
recording engineers, how do they record those instruments, because solo percussion is quite 
common nowadays, and how do audiences listen to these instruments. So with percussion, 
because of all these frequencies, all the ranges, the textures, the dynamics, the attacks, short 
sounds, long sounds, fast sounds, thin sounds, aggressive sounds, gentle sounds, you name it…
people have to listen and really brought their listening skills with percussion, perhaps more than 
most of the other instruments because they don’t know what is going to come next.  
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L: So as a percussionist you don’t divide instruments in an organological way, you don’t 
think this way…  

E: No, not really. And I mean, it not applies to written pieces of music as well and it is why I enjoy 
revisiting pieces. You know, so much of my career has been commissioning pieces. I’ve got to the 
point where actually now I want to revisit a lot of the pieces. I mean, I always tried to make sure 
that…when a new piece is written, I try to get as many performances as I can with that piece of 
music because it needs time to settle, to breath for things to be changed, to experiment with and 
so on. And more crucially, it needs time for other players take that piece onboard, so we can have 
this wider, sort of ways of being interpreted, wider ways for the audiences to experience that. And 
that’s why I’m commissioning less so I can drop on the pieces that had been commissioned, the 
really such a thing, right “how am I felling about these pieces now”, what can I do to make them 
even more ingrained in myself. So it is really interesting when you have that opportunity because 
you are seeing this brand new pieces of music again, you know, you really are. The logistical 
challenges with that is that when a promoter decides to put on a particular piece of music, 
inevitably the promotor will look at the score to see the percussion instrumentation — when in fact 
a lot of discussion has gone on between the composer and the performer after the first 
performance, so we decided to change this or that. That is one of the reasons we have the riders, 
we give it to promoters see, right, this is the exactly instrumentation for the solo percussion, please 
use this and do not refer to the score. And inevitably they refer to the score [laughs]. And that is 
just a learning curve, it really is. That happens with percussion and doesn’t happen with so many 
other instruments, it wouldn’t happen with a violin concerto, notes maybe change but not the 
instrument, “oh by the way it is now for viola”, it is not going to happen.  

L: Can you please mention the most strange…it is not strange, you know, it is not the right 
name…say, the most unusual instruments or repertoire that you have performed? I know 
that you have performed Tan Dun’s Water Concerto, maybe other pieces as well…  

E: It is hard to say, obviously the Tan Dun is one unusual piece. And the thing there is the 
composer is quite specific, that is an unusual situation because he has the equipment himself and 
so he is very keen for people to hire the equipment from him. So this is a whole different kind of 
mindset in a way. So you could, if you wanted to, create your own “sculptures” or “water 
sculptures” and things like that, you could really experiment with that because the composer is 
quite specific, you’ve got to be, kind of, politically careful in that situation. But the idea of 
manipulating water is extraordinary but that is a situation where the piece works in a live situation, 
not in a recorded one. So it is a very visual experience for the audience and it is a piece of theater, 
it really is, which is wonderful, it’s an experience when you see the manipulation of the water and 
the whole hand coming in contact with that. You don’t see that when is played on radio, so you 
loose a lot of the piece. And that is one of the things that you always have to watch with 
percussion, you know, because of the visual element of it.  
Then again, you can have a piece like “To the earth” by Frederic Rzwesky, you know, for five tuned 
flower pots, an oration, a completely notated piece of music, but you have freedom, a certain way 
of freedom, as regarded on the flower pots, you can choose them…you have freedom regardless 
to hold, or suspend or just on the floor, you can sit, you can stand, you can do whatever. It is quite 
a magical piece because of the fragility of the sound, and that can be a very moving experience in 
the same way that the Water Concerto can actually be a moving experience for the audience, 
because they can come in contact with water, they can strike a flower pot. So a lot of those types 
of pieces although there is a, certain kind of skill of the performer, of course there is, but at the 
same time through improvisation and curiosity my mother could manipulate water, you know, she 
could strike a flower pot and things like that. She maybe not be able to do a paradiddle on a flower 
pot but the point is: they can strike it and relate to that.  
And that is kind of interesting really. And I think that is how you can affect people, not just kids, and 
we’re always going on a bad, education, education, education, of course we should. But likewise 
bringing people, you know, much older in contact with this idea, they too can participate in sound 
creation, is really important. 
Something like UFO by Michael Daugherty, which is his first percussion concerto, that is an 
interesting example whereby…he has…three main movements but we have the introduction 
whereby the performer comes through the auditorium playing a waterphone, that is scored for, but 
through the development of the piece, you know, I then use a head mic and voice effects with a…
depicting sort of an alien landing on earth, you know, having no idea where I am, where I’ve 
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landed. And I see people in the audience and for me they’re the aliens, you know? So this sort of 
open-up, the whole possibility of sound creation, you know? So you have an audience sitting there, 
and they’re thinking “what on earth is going on?” because the sound is all around them. There is a 
tremendous amount of notated music, it is obviously there, but  tremendous amount of freedom in 
order to have all the soundscapes, so you can line ten players it would be a completely different 
experience, each time, and all of them perfectly valued. So it is just how you want to be, what kind 
of alien do you want to be, what sort of soundscapes do you want to have? So in the days when 
I’m using my own equipment playing that piece of music, I just have all sorts of wacky, wacky 
sounds, you know? And since I haven’t  been using my equipment furthermore, basically since 
9/11, it is mean that I had to reduce what I can carry and all that suits so much more practical 
mindset really.  

L: Have you ver performed a piece that you had to design your own instruments or to do 
some research for this material or that material? Can you tell me a little bit about this kind 
of experience and how this affect the interpretation of a work?  

E: Not really. I mean, I have a situation at the moment whereby Joan Tower, the american 
composer is…we recorded her percussion concerto last year and the CD still needs a small short 
piece of music to add the time to the CD. The original idea was to write a double piece for violin 
and percussion because one of the other concertos I think is for violin and orchestra. And of course 
that makes complete sense. However she decided to change her thought process and instead she 
wanted to write for these tiny, tiny little objects really, and literally yesterday she sent me a 
photograph of these little objects and they range from a little glass, you know, a tumbler glass thing 
to a tiny little bell, to a brush, a comb, to a tiny little, like a woodblock thing, it’s hard to really see 
from the photograph, and to a saucer to…just tiny little objects. So when I get home I have a look 
at the computer to see exactly what it is. But she basically at this point and time, she hasn’t notated 
anything, but just literally do I have any other ideas, but with this kind of thing in mind, she’s 
experimenting with little sticks and so on and all do the same. Without any piece been written 
down, but it gives me an opportunity to think “ok, saucer”, right, what kind of surfaces can produce 
saucer on, what kind of sticks from…could be a chopsticks, the metal sticks to little timbale sticks, 
to pencils, whatever…I don’t know. So this would be my thought process. So I just sort of give her 
some little ideas in a way and she will feed me with ideas until eventually she begins to write some 
sketches down. So this is very a kind of…a “together” type of experience. That’s really what 
happened with Michael Daugherty’s piece as well. 
One of the things that…one of the new pieces I’ll be playing for the prom concert is for the 
alluphone, which, you know, is a very new development. I mean, when Anders Koppel wrote his 
alluphone concerto…he’s written so much for percussion and sort of taught to himself: “well, I can 
try to include every type of sound effect possible that the alluphone can give in a piece of music” or 
“I can just simply write for it in really conventional way and think entirely about a piece of music”. 
So not get tight up to “do this, do this” and now change of mallets and, you know, just show 
everything that I can do. He said “there’s time for that”, we need the balance between just having a 
simple “strike the thing”, with the best kind of mallet that will make the thing sound.  
And that is the kind of piece he wrote. So, however the new piece for the prom, a have a young 
composer Bertrand Wee, from London to write a short piece for it. So that was an opportunity for 
me to explore different types of sound effects, but I made it very clear to him, that I didn’t want this 
to be a circus act where I was changing sticks and, you know, doing all sorts of things. That does 
not interest me in a piece of music unless there is time for something to be properly prepared, if 
that makes sense.  
So he’s basically written a piece where you hold two hard mallets in the edge side and then, at the 
moment I’m using two thin timbales sticks, so he basically wants a kind of shaft-like sound, very 
thin sound, to then a hard and much fatter sound, very hard and percussive indeed. Those are the 
two main sounds and then at the end he got these triangle sticks to give this sort of frenetic feel at 
the end. So that’s kind of only three sound elements and that is enough for the type of piece he 
has written. So, it is kind of skill of a composer to think that less is more often, that doesn’t always 
happen, some of them just more and more and more…he has all sorts of possibilities he could 
drop on but he then really kind of “well, this is what I want”, I think he’s got hands on the thing as 
well but…And some things that we thought such as dead stroke and so on would work really well 
on the alluphone actually it doesn’t. So although I can see musically what is completely after, 
unfortunately we are not getting that effect that we thought we would get. So, you know, this is a 
learning curve…  
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L: Do you think that this kind of “preparation”, when you have to go a hardware store or 
something…do you think that this kind of relation, when you have to design or create your 
own instrument, does it affect the interpretation or it doesn’t matter? 

E: Mmm…it is an interesting question. I mean, I remember playing “The Anvil Chorus” by David 
Lang and I also remember playing…I can’t remember the name of the piece, something to do with 
“fragments”…I think it is “fragmented lines” for cello and percussion, but the percussionist have to 
play this kind of old and cheap cello. So you have the normal cellist playing in a normal way and 
then the percussionist have to find a cello and basically create…  

L: Oh yeah, you’ve commissioned that.  

E:  Yeah! And it is in complete unison, rhythmically, for the most of the time, but we have to create 
strange sounds from the cello…there is all sort of ways that you could hold this cello and I had it 
laid it horizontally on the floor and use different types of things on the floor. And when I mentioned 
that after the premier of it, David said “Oh, I hadn’t really thought of it, like I had imagined that you 
would hold it like a conventional cello”. So I thought, ok, maybe another time I can try that, and 
there is so many ways you can try…in the premier you have to decide on one way! it’s a bit like 
making a recording where, soon as you made it, you just think “oh, there is a hundred possibilities 
to play that piece”, you know… (laughing) and it is just like a frozen moment in time.  
It is hard to say, you always know that automatically you’ve got to make a decision at some point. 
But it is quite nice when you know that you can change that possibility in future. I mean, there is 
nothing more I like doing than going to scrapyard and finding bit some pieces, then I think “Oh, you 
know what? that would actually work for such or such…”. So there is always this felling that you 
can change things, yeah. 

L: and how is the felling of performing a very traditional instrument, like the cello, in front of 
an audience in a percussive way? how is the felling to do that? How is the relation to have 
to create your own sound in an instrument, which is from others?  

E: ([laughing] Yeah, fine. I think as the percussionist I’m used to that. And if you believe in a piece 
of music and not ultimately is everything. If you believe in a piece of music, if you’re committed to 
that piece of music, then the audience will believe in it. You know, you always know that when you 
perform some people will like, some people won’t. Some people will like you playing and some 
people won’t. Some people will like the hall, some people won’t. And that you can’t control but you 
can in yourself believe in a piece of music. When you’ve got that commitment you know that you’re 
going to give a one hundred percent. So you know therefore that you’re in a good place, 
psychologically.  
And there is not a lot more you can do. You know, you can’t control people’s emotional baggage 
really. So, that’s that. End of. For me, I feel comfortable doing that. So if I’m asked to do 
something, as long as not could damage an instrument, if I believe “yeah, I can see where you’re 
coming from, I can see what you want to achieve here” or if I suggest something or I think “actually 
this might work”, shall we, sort of, experiment with it. Then that’s all good things to happen. And 
that’s the joy, I think, of being a sound creator really.  

L: So let’s imagine a situation: you have to perform a piece for an instrument that you 
probably have never played before. When you have to perform an instrument that is 
unusual for you, for the very first time, how do you develop your own performance 
techniques on it? 

E: well, it depends on the instrument. I mean, for example, if someone said to me, “Evelyn, can you 
play that particular frame drum” or something in a middle eastern way or in a technique that I’m 
simply not, you know, I do not do, I’m not familiar with. I may have seen it a lot or whatever, but I 
have the respect enough to know that I’m not the person for that particular situation. You 
understand the people have spent years and years specializing in that and so on, so that’s a time 
to me step back. If it is a case where I think “yes, I can put my own identity on that situation” then…
I find…it’s a bit like learning a piece of music where…even if you know that other people I have to 
know what does Evelyn want, what is Evelyn’s journey here, you know…even if it’s a long way 
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round, that’s ok. I have to create my own discovery and that is literally like being a child with a new 
toy…you take it apart and you put it together again. 
You are not searching for books on how to play something. I mean, I remember…if we take 
something like the waterphone, now anybody can play a waterphone, you do not have to be a 
percussion player to player a waterphone. I remember buying a waterphone and it came with a 
sheet of paper and it said: “how to care for the waterphone” but it also said “how to play the 
waterphone” and how the best kind of sounds would be using the bow or the superball mallet. And 
however, if you get a very high harmonic type of sound that’s…don’t…you know, no. Just try to 
avoid that sound. And I thought to myself: “mm, but why avoid the sound?”, you know, if it can 
create the sound, then, it’s a sound. So I experimented with the waterphone and I used the 
supernal mallet, I used brushes, I used different types of mallets, all sort of things. I just absolutely 
loved this instrument. After a while, I was approached by Linda la Plant and she basically has 
written a lot of sort of detective type of books and she’s done a lot of television drama series and in 
particular “trial and retribution”. And it was a very very dark detective type programs, you know, 
murders, and this and that. 
And she was asking a few composers to write the music for the series, she had several series, but 
she normally had different composes for each series. So she approached me and I thought “well, 
perhaps if you’re available would like to see some of the instruments”. So she very kindly came to 
my little studio and I got the waterphone down and I said “Linda, listen to this”, and of course I was 
getting this high harmonic sounds  and she just, sort of, just become almost frozen, and she just 
was so still…and she said “Evelyn, I’m seeing a play park…there is no kids, but there is round 
about and it is going round, and round and by the round about there is a bicycle, just sort of, on its 
side. And the bicycle, one of the wheels, is going round and round. A slightly different tempo to the 
round about, no kids”. She said: “I can just see that sound”, [she sings a creepy sound] a squick 
wheel, a very sinister sound, but because of the highness, it is like a child distantly screaming, you 
know? This kind of thing. Now, if I did hear to that sheet of paper, and said to myself “I mustn’t get 
this sound, I mustn’t get this high harmonic sound” I may not got the job with Linda la Plant.  

L: [laughing] yes! 

E: Do you see what I mean? I mean it is a interesting thing, it just depends where you mind is. For 
me, if something can create a sound, I want that sound. End of. Another example is with the hang, 
you know, is a very beautiful instrument. When I eventually managed to purchase a hang the 
makers of the hang said to me: “Evelyn, it must be used with the hands so just play with the hands, 
never use sticks or mallets or anything like that. And there is no need to mic it up, either”. So, of 
course the first thing I did was I got it to home, to experiment with sticks and mallets and different 
things. And I remember doing a recording session and I was using extremely soft mallets, just 
primarily gurgling away there and someone has taken a photograph of the session that we were 
doing and I posted on my website. And the next thing I knew was that the hang maker has written 
to me immediately and said “I saw the photograph and you were using sticks on it, mallets on it, 
you know, you may not use mallets on the hang. We would like you to return the hang”. And I 
thought “well, that’s very interesting”. First of all, I purchased that hang, it belongs to me, you know, 
if you buy a settee and you want to sit by this with your feet up that is entirely up to you, you know? 
[laughs] You want to put your muddy boots on the settee, it is entirely up to you, it’s your settee. 
So, if it is my hang then if want to use a hammer, I can use a hammer, but there we are.  
But again, it is the sound that I was thinking about and not the conventional ways of playing 
something. And that’s what I quite enjoy exploring actually. Just the other day I was working with a 
composer and he wanted to write a part of the score for marimba and he’d never written for 
marimba before so we’re talking about that and on a sort of ways of notation, and the mallets and 
so on. And I said to him that one of the things I’ve never tried on a standard marimba is covering 
up some of the resonators so that you get very dry sounds, you get this sort of oddness, it’s almost 
like you’re speaking into a microphone and you’re not speaking into a microphone. If you fell that 
you want to experiment with that that’s fine. Again, not just something, I mean, I lived with marimba 
for so many years, but again, you’re still thinking of possibilities for composers to experiment with.  

L: how important is the skill to improvise in this kind of repertoire that uses unusual sound 
sources?  

E: I think everybody should improvise. I’m here using the word “should” because it sounds very, 
you know, “must! must! must!”. We improvise as soon as we born. We’re such great improvisers 
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when we are infants, you know, when we are young kids we do it every second of the day, we 
really do. And then somehow it is sort of squeeze in our system, as we begin to conform. And as 
we begin to read music so often we loose that possibility and curiosity towards improvisation. I 
think that’s one of the travestis that we have considering that, you know, the classical era, 
Beethoven, Mozart time, so much of it was about improvisation, it really was. And there’s really a 
handful of people in the classical arena nowadays who class themselves as classical musicians 
who can not improvise, you know, in a genuine way, but improvise in the style of music that they’re 
playing. […]  
Strange as a percussion player, I mean, one of the most common questions we get, even if I play a 
concerto, a recital piece or whatever it is, very often you’re asked about “is that music written 
down?”, you know, or “have you made it up?” And they seem to be able to say that to a 
percussionist but they would never say to a violinist once he finishes even a contemporary violin 
concerto: “Was that written down or did you make it up?” [laughs] Isn't it interesting? But somehow, 
you know, it is hard for an audience to think how is that notated, first of all…how do you notate for 
castagnets, tambourine, triangle or a whole multi…you know, gama of stuff, how do you notate for 
that. So it is hard for them to visualize that, even a snare drum solo, I mean, as soon as you show 
them a snare drum solo piece it is “Wow, how do you read that?”, you know…it is just a different 
kind of notation for them. And I think improvisation is really, really important because…I think as 
time goes on as you are reading notated music you kind of forget about the sound or you think that 
there is a right sound and not a right sound…you know? You think that…well…you’re always sort 
of comparing it with something else, with someone else, you know, with another type of 
interpretation. And I think that’s shame, we kind of stop to listen to ourselves, we listen to the 
instrument but not to ourselves and that it is a huge difference. And, for me, it is particularly 
important to know what is my relationship with the sound I am producing at this point in time, you 
know? So when I’m…in my…in the privacy of my own four walls at home, you know, I go into my 
little studio. Now if I was playing and thinking that “right, this studio is my platform today” I play very 
differently, which I often do I think in my head “right, I’m still in my little studio but today I’m now in a 
big cathedral, a really wet acoustic” so how am I going to perform? Or “today I’m in a really dry 
theater or today I’m in a open door venue”, how am I going to perform? what is my dynamic going 
to be? what is the physical effort of playing, you know? in whatever situation I put in my head. 
What kind of mallets would I use ir how would I interpret this piece? it is going to be different for 
every single situation. So for example, when I did the open ceremony for the Olympics, it was a 
massive, massive arena there with all sorts of things going on, the industrial revolution…for the 
audience they were just being…under no circumstances they would be able to just grasp 
everything going on at the same time.  
So that for the type of playing needed to be larger than life, you know, it was as if the whole life 
depended on it, you know, it is blood, sweat and tears, because that was what were depicting, this 
kind of rough, organic, hard, sweaty sound, in a way…and so that for the physicality of producing 
that. That wasn’t about “well, let’s just play this rhythm, play it loudly…” it had to be: “this is IT”, this 
is “we are building some industrial machine here or tower, or this or that”. So which would be 
completely inappropriate for what Im going to perform tonight. You know, that whole kind of…you 
know, completely inappropriate. So, again, it is not just about listening, is about the sound for the 
type of room that you’re in at the time. It is really important to think about that.   

L: What is the role of imagination in your interpretation process?  

E:  Oh, it runs through every step of what I do, wether you’re familiar or unfamiliar with something, 
it happens all the time, it runs through everything.  

L: Even when you are just starting to learn a piece, from the very beginning? 

E:  Yes, from the very beginning, from the very beginning. So taking a note of the title, thinking 
about it. What is that? What is that mean? What could that mean? What do I think it means? You 
know? And it absolutely runs through everything…from the way you set things up, so you may 
have a rough idea by looking at the score, “ok so the marimba needs to be right next to the 
vibraphone” because you have to get from there to there really quickly or whatever is the case, so 
there things that have to be. Ultimately you’re completely feeding that imagination through every 
single process, even after the performance, you know…you’re sorting of analyzing things on so 
many levels, you’re analyzing things from the percussionist point of view, from the technical point 
of view, you’re analyzing things from the musician’s point of view, you know, did that make sense? 
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You’re analyzing things from the sound creator’s point of view…and you’re analyzing things from 
the audience point of view…it just goes on and on and on…you know…when you know that you 
have another performance of it, you’re not trying to remember what you did the last time…I always 
think of it as “right, what am I going to do this time?”, you know? And that it is interesting, I like to 
be in that position…because you just see it as an opportunity again: “what can I do? what can I do 
this time around?” It really…is important let that imagination go. That is the most important thing 
that we have, all of us, wether you’re a gardner, a landscaper, a chef, wether you’re creating a new 
design for a car, it doesn’t matter…every single day we wake up. It is our imagination that throw us 
for work.  

L: How do you see the interpretation of works composed for unusual instruments when 
compared to the interpretation of works composed for standard percussion instruments? 
Could we say that the interpretation process of works of these two kind of repertoire follow 
the same or different paths?  

E:  Well, I like to think that…mm..they are quite similar, actually. The only real difference is that…
using of something that  is notated, the composer often, not always, but often has already 
consulted in a player. For example, when John Corigliano wrote his percussion concerto…he took 
many years to think about that piece before even wrote a note down. And he…he has studied other 
percussions concertos and he was very concerned, I mean, he was sort of…they were all really 
interesting pieces of music, but he was concerned because it was very hard for him to know what 
soloing was in orchestral, when you were listening to it through a recording. So if you are in 
performance, yes you can see the soloist, you can see the orchestra, you can divide the parts, but 
when you have a recording is more hard what is solo and what is actually been played by the 
orchestra, it is absolutely right, actually. And that concerned him, he said “for me that isn’t a proper 
concerto”. And he decided to start each of his conventional three movements, so nothing unusual 
there, nothing unusual in deciding that, you know, this is going to have a wood section, a metal 
section, a skin section, that is all been done before. However, he decided to start each movement 
with a cadenza, a percussion cadenza, so the audience could immediately latch on to the sound 
world. So even although we may not necessarily have been dealing with actual pictures, he gave 
the illusion that, for example, eating pieces of wood in front of a marimba, that was melody, 
because the audience needs time to digest a low and high sound and everything in between. 
So, it was really interesting but what he did he consulted because he teaches at the Julliard School 
with the students there about what work and what didn’t work. So I thought “oh, ok, that’s fine, I 
don’t mind that at all”. However, of course the Julliard students are so wonderful and nice and I 
never be able to play this piece of music because the consultants were the kids there (Laughs). 
But anyway, what was interesting, and I did say to him, just be careful that you…and I knew him 
(incomprehensible), just be careful that you don’t get socked in to “Well, this…I like this, but I don’t 
like that” from another player. Keep an open mind and just send me some sketches, which he very 
kindly did, because Julliard have their set of instruments which could be quite different to mine, 
everybody has their. And that was obviously the challenge the composer has when written for 
percussion. He wrote for two tam-tams and every single place we went we have different tam-
tams, some of them are just so beautiful and wonderful for the piece, other just weren’t, and he 
would sometimes say “oh, is there anyway you can get a deeper sound?”, you know, the tam-tam 
is a tam-tam, this is what I have… 
So I really think when you have a composer who is listening to the emotion of percussion it is 
amazing. And I would say his piece is the most dearing piece of music in the concerto repertoire 
that we’ve had. Because he is asking the audience to listen in  a completely different way. So…and 
it’s allowed me to really see this music, it has to be my own, you know, in the same way…again, 
back the settee analogy, it has to be my own, it really does. So I’m seeing at it as an emotional, it 
has a kind of emotional impact rather than “oh, it is just a sound”, you know? It has to have an 
emotional impact. He really made me realize that every strike that is made has its own journey and 
the audience and performer needs time to digest, not just the strike, but what happens then after. 
When you look at the percussion repertoire, the (incomprehensible) concertos was always, not 
always but very often, question and answer, question and answer, question and answer. The 
orchestra does something, they were creating an introduction, lalalaala (she sings), percussion, 
orchestra, percussion. Rarely they integrate a less of the percussion then became an glorified 
orchestral part, you know? And then bit by bit, as the instruments became available and we have 
more options of instruments, you know, composers began to delve into more the emotional impact. 
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But it is still very much orchestral driven, where the orchestra was like “Let’s get to the audience 
listen to the orchestra first of all”.  

L: In a college environment, sometimes the students went straight to perform marimba 
pieces, vibraphones pieces, multi percussion sometimes…I was just wondering what is the 
reason that the student almost all the time “run away” from pieces that you have to design 
your instruments or you have to get junk stuff…To you, what is the reason for that? 

E: I think it is probably a number of reasons. I mean, I was a student at a very different time, when 
solo percussion was not the norm where I’d be playing. We had a four octave marimba, we didn’t 
have such things as five octaves and I’d be playing at the corredor because there is no rooms and 
playing a piece of Bach or something in the marimba, my teacher say “What are you doing?” and I 
say “Oh, I think this works really nicely on the marimba”. He said “Evelyn, you will never have to 
play that, don’t waste your time on it”. So, it was a very different mind set, you know, things like 
latin percussion, anything to do with it was literally, physically throw out of the room. It was 
orchestral, orchestral, orchestral, not very different nowadays. I think the treasure in people’s time 
is great and I think also teachers…(she stops and thinks reticently). I mean, this is a sweeping 
statement, it is not the case all around of course it doesn’t. But, you know, a lot of the teachers 
are…they have jobs in orchestras, they have jobs doing others things, they could be touring, they 
could be part of groups, they could be solo players, whatever…and therefore not there all of the 
time, fully, one hundred percent committed. I remember when I was in my early twenties and I was 
asked by the Royal Scottish Academy of Music and Drama, in Glasgow, if I would teach there two 
days a term and…to specific solo percussion, because there were two teachers, very good 
teachers, a timpanist of the National Scottish Orchestra and the principal percussionist, they, 
although they were extremely busy, had the vision to get someone in to give an opportunity for the 
students, once a term, for two days, to deal solo repertoire. They knew that they weren’t the two 
people to deal with that because they simply weren’t do it. So I went in there and even when the 
two teachers were busy with rehearsals, with the orchestra and so on, they would always have a 
representative…and we always gave the performances to the public. So, you had a hall full of 
people, mainly older people…they loved it…they loved seeing younger people play, they loved 
seeing the pieces analyzed, because they had no idea of really percussion was about. They loved 
it. They asked questions, the students had a chance to communicate, to express themselves, 
describe things, to talk about things. It was much more than “Lets play this piece of music “, you 
know? It really was. And whenever the teachers could, they would come in and be part of that. So 
it was a great time I wonder I really, really enjoyed and in fact Richard Buckley, he was one of the 
players, he was one of the students at the time, we get in touch ever since.  
There is a girl called Louise Paterson, she’s been in Spain, in Seville, about the same time Richard 
has been here, in Portugal. And it is just wonderful seen this people, in orchestras and things, it 
influences how they teach now. And I was asked to do the same thing at the Royal College of 
Music, in London, a completely different affair, altogether, I never saw the teachers, it was 
compulsory for the students to be there…and I thought: this is it. I’m not seeing any progress here, 
you know, and so I decide to not continue with that. And I think that it depends very much on the 
teacher, what they ignite, as regard to the students. I think to be a teacher is a huge responsibility. 
It is one of the reasons why I’ve not put myself in that position to do it in a regular basis. With the 
consultations is different, because people come in and they have to want a certain thing, so there 
has to be a certain thing that is achieved at the end of that session, and must be a certain thing to 
achieve that they want, not what I’m telling them to want, they want to achieve. So that’s why I get 
percussionists and non-percussionists come in. When you’re teaching in this sort of environment, 
over a course of a year, that can affect somebody on a long term basis, that is a whole different 
scenario. So I think it is up to the individual but also up to the teacher as well, as regarded to how 
much support they can get. That support isn’t just from the four walls of the percussion room, it is 
looking beyond that, it is a vision really. 
So, I remember when I started percussion at the age of twelve, and a lot of the young lads, they 
wanted to play drums, they were interested in timpani or the xylophone or whatever. Some of the 
girls weren’t particularly keen…My teacher made absolutely sure, he said: I want basics on the 
timpani, snare drum, drum kit, the xylophone and then the little auxiliary instruments. He said I will 
not teach anybody who only wants to do one or another, you have to have the real kind of basics 
on all of those. And it was the best thing that could happen. Suddenly, you could relate things 
together, you were dealing with tuning and pitch, with rhythm, with texture, different notation. And 
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therefore allowed you to play in different situations, you could be in the orchestra, in the concert 
band, in the jazz group, you could play in the school shows, you could do a little solos, you could 
do whatever. 
But the big thing was that where I grew up, it was in very remote farming community the northeast 
of Scotland, there were no percussion stores, no percussion shops, percussion repertoire…nothing 
like that exist at all. So all of our essences were build on taking pieces from violin, piano, flute…
that kind of stuff. And it was not a case of “Ok, right ,players give a C Major or D or F, whatever”…It 
was “right, this piece of Bach…this is a scale here”…now we got an arpeggio…you know? When 
you think of a partita, a sonata of Bach or something: la la la (she sings) it is just an arpeggio scale, 
that’s it! That’s how we learned. We would then take a phrase and he would say “right, let’s 
improvise on this phrase but, first of all, let’s to transpose to the key of maybe D minor”, you know? 
It wasn’t a case of “Oh my god, I don’t know what to do”, it was quite natural because it was all to 
do with music, and all to do with sound: so what is the difference between that sound of C Major, 
which is kind of “ahhhh…”, to E minor, which is “mmm…mysterious”, to G Major, which is “Oh! very 
happy and friendly!”, to D flat, which is such an expensive key, it is just like velvet, you know? Dark 
kind of “chocolate” key. That’s how we were listening in a way. And it was wonderful to really start 
early on, for me, as regard to sound, the feeling of sound…to me, not we all have to see D flat as 
velvety, we don’t have to all see it as velvety! It’s velvety to me but it could be something 
completely different to you, which would be quite gravely to you, quite rough, scary…I don’t no. 
But…it is…we all had a chance to express ourselves.  

L: Yeah, perfect way to learn music, learning music from real music.  

E: Yes! Exactly right! And I remember my first lesson at age of twelve was…you know, I was very 
excited about it and…my teacher said: “take the snare drum away and I’ll see you next week”. And 
I was expecting, you know, my sticks and all sorts and I was very excited. And I thought “what am I 
going to do with this?” and the lesson last not but a minute or something. So I took the snare drum 
home and I looked at it and there is no stand, no sticks, just the drum. And my parents asked “what 
do you have there?” and I said “it is a snare drum” and they “what is that?” and “Gosh, look, there 
is snares underneath, so that is why it is called snare drum”. So anyway I left it and eventually I 
was in bedroom and looked at it and brought it to my bed and strucked it and…ok…and I sort of 
tap it…and scrape it and did all sorts of movements, and turned it upside down…and pop it on a 
table, on the floor, on the bed and so on…and each time it spoke quite differently, on each every 
surface I putted on…and find the snare lever, you know, many different sounds now that I can get. 
So the following week, in lesson number 2, my teacher asked how did you get on and I said “I don’t 
know”. And he knew I was a farmer’s daughter and he asked me to create the feel of a tractor and 
he knew that I knew, you know, I was surrounded by tractors. So I thought myself: ok the feel of 
tractor, I know the feel of tractor but I thought “are you talking about a tractor in the first gear? are 
you talking about our old tractor or we have a brand new tractor as well?” so the differences, you 
know…Are you talking about a tractor pulling a cart? Are you talking about a tractor pushing a 
snow plow which we used to do…are you talking about a tractor stationary but with the engine on? 
What do we talk about here? 
So I thought “well, I have a choice, I have an orchestra of tractors in my head, so what kind of 
scenario do I want?” Suddenly, you know, it was an interesting experience because he didn’t ask 
me to scrip the sound of a tractor, but create the feel of a tractor, and that is a completely different 
scenario. If you think of whit, swaying in the wind…just the other day, my partner asked my brother 
“what is the difference between whit and barley?” because in the back of the house there is a field 
and there is barley in there…my brother said “barley is more [incomprehensible] and has big 
ears…and whit is just like silk when it moves in the wind”. Barley you get this kind more stiff feel 
when it moves, whit is just like “shhhhhh” [she imitates the sound]. 
And, again, what is the feel if this, not what the sound is, I mean, not be any difference in sound, I 
don’t know, but the feel of it, there is a completely different feel. So, again, how do you get that feel 
through the sense of touch and through the actual drum itself? So it was an extraordinary 
difference and that has a huge impact on how I’ve developed as a musician and how the 
appreciation of sound is there for is all…so is not what is coming through here, is what the eye is 
seeing and what feeling does that generate, you know? It can be through the ear but what is the 
feeling like. So it is a huge difference. 

L: In your opinion, what are the knowledge that the interpreter of this type of repertoire 
should have (or develop) to interpret percussion works of this kind of repertoire? 
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E: I think it is an opportunity to draw upon so many things perhaps you’ve developed. Ultimately 
there has to be structure in something, there has to be a journey in the piece of music. So seeing 
that structure comes from your knowledge as a musician, you know? And understanding an 
analysis of a piece of music, and making sure that is that cohesiveness in structure, that is really 
important. So that is something that you do need to be a musician in order to understand. But, 
then, there has to be…going back to everything we’ve talked about…that sense of belief, in a piece 
of music. Therefore, that sense of belief you will catapult your imagination into all sorts of 
directions. And ultimately you’ve got to make a decision, you know, what you’re actually going to do 
for this particular performance, knowing that it will always develop. So I think it is a great 
opportunity to bring all of your skills together, that knowledge of being the musician, the knowledge 
of being the percussionist, so the practicality of striking things, and how you want strike that, your 
knowledge of the mallets and that kind of thing. But ultimately it is that sense of curiosity to word 
sound. There so many players out there who do those things so well, actually, they really do. It is 
just finding that combination where people do it well but then translate that to the audience. So, it is 
always reminding ourselves who our costumers are.I think that is the difference really. It has to say 
something to someone, you know, it may be wonderful singing to yourself but ultimately 
communicating that with the audience is really important, it really is. Specially when you do it in a 
live situation, you know, we want an audience to be there, therefore…imagine going to a 
restaurant, the difference between having something where it is self service or something that is 
being served to you…you know…the difference between drinking wine in a plastic cup or drinking 
wine, the same wine, in a lovely glass…so we are basically giving our audience a sound meal, we 
are the waiters, we want to give them. Sometimes we want to say, “ah, come to us, come to this 
sort of particular sound”, we have that possibility, depending on the piece of music. So..it is hard to 
say, it is the personality of the performer, you can get everybody doing it in the same way. 

L: Do you think that, for example, this repertoire for…junk stuff, let’s say…actually I don’t 
have a name to it… 

E:  No, me either [laughs]! Objects! [more laughs] 

L: Objects! right! It is a problem because sometimes I don’t know how to mention this…
unusual instruments…but unusual for who? 

E: Exactly! 

L: You know? Unconventional…what convention are you talking about?  

E: You’re so true… 

L: It is a kind of problem… 

E:  Well, it is true, when you think of a lot of the ethnic nations, a lot of south american places, you 
know, the caribbean…I mean, so many territories where they make such a wonderful sounds and 
emotions through…you know, box and matches or something…that’s extraordinary! And wow, that 
ignites the imagination. Nothing can be taken for granted at all. Nothing can be seen as inferior, 
you know? When we think of where the steel pan came from and the whole history of steel pans, 
you know? And now look what it’s been developed, I mean these are serious instruments and 
people do extraordinary things on it, virtuosic players. We can’t be the judge of nothing, really. If it 
means something here [she beats in her chest’s left side], that is what matters.  

L: Yeah, I completely agree with you. It can be a problem because, as I told you before, how 
we can name it? John Cage used to say “found” objects, other people say “sounding” 
objects, for example. But if you think that a marimba is also an object, and a sounding one 
too…  

E:  It is true. I think…I mean, this has been one of the challenges with percussion and…as regards 
to take it seriously, you know? because people might see this whole barrage of stuff, really…just 
beat some pieces and they don’t necessarily take it seriously. Again, it goes back to the 
commitment to the piece of music, you know, rather than the object itself, it is the piece of music, 
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you have to believe in the object and that will serve the piece of music. And then you will win the 
day as it were. But I think we’ve got over the fact that we have to prove ourselves to other 
musicians: I think that…you know…we’ve just got such a pool of…players that are really great 
musicians who happened to be great percussion players. When we think of Steven Schick, when 
we think of Pedro Carneiro, you know…they are remarkable people who just have this ability to 
bring any piece of music to life, where you think “I want to play that piece”, you know, because of 
you I want to play that piece of music, it is not saying “I want to play the piece like you”, is saying “I 
want to play because you inspired me to play that piece of music”. And I think that is a wonderful 
thing.  

L: We have just talked about on the skills or abilities the percussionist should have to 
perform unusual instruments…so maybe the “belief”, as you mentioned before, the ability 
to belief on “that is an instrument” would be one?  

E: Yes, yes.  

L: Because, you know, sometimes the people or audience tend to see these unusual 
instruments as toys or something like that…I personally experienced this kind of situation 
in the past, in which one might feel almost naked by having no “real” instrument to 
perform… 

E:  It is true and I completely understand what you mean. And I remember, one of the pieces I just 
really love to play is Askell Masson’s “Konzertstuck”, which is snare drum concerto, snare drum 
and orchestra. When you just look at that piece you see the snare drum, one little snare drum win 
front of the orchestra and it is a large orchestra behind there and you think “mmm” (unbelieving). 
But, again, the belief in the piece, it just is a completely surprise to many. Now there your face with 
an audience who is a kind of “wow, I have no idea that a snare drum can do that” even although 
you are playing it in conventional way, it is just the unusualness of being with the orchestra. But 
also very often with percussion of course you are faced with the orchestra going like this (louder 
gesture), which, psychologically, it is not very nice to see, sometimes you can understand it…there 
not necessarily…just sitting there as you would in a piano concerto or something during a cadenza 
or whatever. So there is this going on. And I think, again, you just got to really be concentrated on 
what you do, and got back to that belief, belief, belief. 

�322



Anexo 5. Entrevista com Gabriel Prokofiev
Luís: Hello Gabriel. First of all thank you for your time to do this interview. How the idea of 
Import/Export came about and why unconventional instruments instead of conventional? 

Gabriel: Joby Burgess was the percussionist who I wrote this piece for. And what happened is…I 
run this events called “Non-Classical”, I’ve been doing this for twelve years that is contemporary 
classical events that happens in non traditional venues and clubs and bars. Joey Burgess was a 
musician who performed at this events from almost the beginning. And, you know, you know how it 
is in the contemporary classical scene, you quite quickly get to know some musicians and he was 
someone who stood out for being very talented and also having very broad repertoire. So I’ve seen 
him perform, in particular, Xenakis “Rebounds”, one of the pieces with tom toms, and some break 
drums, a really nice piece and other works. And I…I love percussion and I said I really want to do 
some solo percussion stuff, and maybe some…I particularly liked the Xenakis and so maybe I’ll 
come to your studio and let’s look on it. And he’s got a lot of own equipment, percussion 
equipment, he’s build a big collection, he has a van, so often he’s supplies for his gigs. So I came 
to his studio and  it was a room like the size of this room just full of percussion instruments. And I 
was gonna try the tom toms and I noticed in the corner a glass of Fanta bottle on the shelf, and it 
was not the Fanta bottle the we get in England. I’ve seen this same Fanta bottle in Tanzania in 
East Africa because I had a year, I lived in Tanzania for a year doing voluntary work, before I went 
to university, this kind of we call a “gap” year in England. You experience a new culture, and it was 
a very important experience for me, very…had manny effects on me, I actually studied the music of 
Tanzania for my dissertation and for my degree in the end. So I learned a lot.  
And I’ve seen this Fanta bottle everywhere, that was they used to drink there, and I’ve seen 
sometimes people tapping them in a band, almost like a cowbell, a glass cowbell. And also I knew 
that the design of the bottle has these bumps, these ridges, so you can rub it like a giro. So I said 
“Oh, I never one of those in England! How come you’ve got that?” and he said: “Oh yeah, you can 
use it like a guiro” and he’s got some sound. I don’t know where this one came from, maybe even 
came from South America because you find the mid south america in Africa.  
And actually my plan changed, I said: “You know what? I’m gonna write your piece for Fanta 
bottle”. Not for the percussion instruments. Because also he told me at that time he has a loop 
station from Boss, this red, with three pedals, quite sophisticated, the best analog looper. Or 
maybe not analog but, you know, stand alone, not a computer. And he was set up just started using 
the looper, maybe you wanna do something with the looper. And I thought, ok, let’s go for it. And he 
works with a sound engineer. So I thought maybe we can introduce some filtering as well, but 
something that all comes from the looper. This was really like…mm…it’s been ten years at least, 
like 2006 or something like that. So the looper at that was just coming as a new phenomenon. Few 
years later there was a period, maybe 2010, the loopers were everywhere. Maybe in it had been in 
2010 I would thought, oh, not looper, no, forget it…you know? I’ve seen way too much of those. 
But at this point  it was still something fresh. So I found where I live, in East London, in Dulston, we 
have a lot of Nigerian and Ghanaian population and they actually import the Fanta bottles from 
Nigeria to London, to sell to their community. And it is the same size, 350 ml or 35 cl. So I bought 
some of these and I really played the Fanta bottles and experimented…I’ll stop, I can tell more 
about the details of the Fanta bottle but I carry on with the story now.  

L: Please. 

G: So then I wrote this first piece called “Fanta”. And it was for a performance he did in Waterloo, I 
think it was in venue called “The Warehouse”, just near the Southbank Center, a good venue for 
new music. And he was using the looper and also some filtering, the filtering was done through a 
laptop with some plugins as you know, so I could create a range of tones, get some actual bass 
sounds from the Fanta bottle. Playing with it I realize how many sounds you can get from it. I’ll go 
into detail on the piece later. Then what happened: so then Joby said: I want to commission a full, 
a large scale percussion piece. And we agreed that Fanta could be like one movement of a bigger 
piece. So then I thought, so we’ve got these soda bottles and what I found funny and interesting 
about the Fanta bottle is that Fanta is from the Coca-Cola Company, it is American but it is kind of 
global. I found it quite ridiculous that an american drink was been manufactured in Nigeria and then 
imported to London…and it is like, what kind of strange journey. And then with my research I’ve 
found that Fanta was actually invented in Germany, and the Coca-Cola held a competition to invent 
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a new drink and Germany came with it. And they called it Fanta from fantastic or something, and 
the original Fanta was actually apple flavor, but then they did orange and it became more popular. 
So it gave me this idea of global objects. And in fact this…Fanta bottle…ok, the origin is American 
and Germany but it is something that you can find anywhere in the planet. So it opened up this 
idea of global objects, objects that you can find anywhere, objects that, on one hand is rubbish or 
junk  but actually could make music as well. So then it became the themes so then I started to 
think of what could finish, so i had different things. It was very satisfying find it because I had glass, 
so then obviously I should have metal, wood and plastic. And the metal was very obvious, the oil 
drum, because this is probably the most global object you can think of, you just find oil drums 
everywhere. And also there is a political message behind it because the old drum is the petrol 
trade, and I like that as well because it gave another… added it some more meaning, not just 
globalization but… I could talk a little about the terrible…the kind of damage that it does but we 
can’t escape, it keeps the whole world economy going as well. So it is the kind of thing we love, we 
hate depending on it. Then I was thinking about it, everything moving and the whole global trade oil 
drum goes everywhere, and of course a new oil drum could be used in Caribbean for steel drum…I 
didn’t want to use steel drum…and I found in East London, in the industrial area, I’ve found a 
company that reconditioned oil drums and I went there and they have just hundreds of oil drums, 
all clean and repainted. And I found one with three ridges so there was more texture…I bought one 
for 20 pounds, I took it to my studio and I was so happy it had so many good sounds, and many 
different pitches, it sounded like a big gong, you know, I was like “this is fantastic!”. Then for the 
wood….you know, because I was thinking about travel, the wooden palette seemed like a natural 
thing for the wooden object. And I thought…and actually where I worked there was a company 
downstairs you had some things delivered on palettes, so there were several palettes lying in the 
car park. So I took them, I was hitting them and, you know, it looks a bit like a big xylophone but, 
obviously, when you hit it the wood is stuck down. So had to take them off and then I just put some 
felt when I put them back. Actually the one I chose, which was…I didn’t chose the most general 
size, I maybe should choose one more…because there are some sizes that are very popular. From 
the ones I’ve found in the car park it was the one it was the one in a good condition and looked 
nice. I think one of the pieces of wood was wet so I had to leave it to dry. Straight away, almost all 
of the slats had a different pitch, so it almost naturally gave me the scale and I think two of them 
were the same so I just cut a bit of the wood to kind if complete the scale. So that was pretty the 
scale that came to the piece. And there was a debate then…ideally I think I wrote it for those 
pitches, but I had wondered if somebody could play the same…take a wooden palette with…just 
see what pitches coming, see how it would sounds. You could do a kind of completely different 
version. It’s definitely best because I know you said you retuned the palette.  

L: Yes. 

G: I think it is best if we use the original pitches but it is possible to try I guess with completely 
different ones. But then I don’t know how it would sounds like, anything…but anyway. And then 
finally the plastic bags, so that was like a joke. It was like, plastic, you know…because then I was 
thinking about junk as well, you know, this…and the plastic bags you see on these photos…I’ve 
been in Africa, for example, where they don’t have enough infrastructure or money to do rubbish 
collection…you just see plastic bags, kind of stuck in bushes, and people say wherever you go to, 
if you go to a beautiful island you’ll sure to find some plastic bags on the beach. So I thought, on 
terms of giving some interesting stories, the piece be a little bit more politics, a message, plastic 
bags would be great. And for that I remember as child, you know, I’m always been interested in 
sound…I remember holding a ballon on by my ear and tapping the ballon, and how…when you 
hold the balloon near your ear you can have quite interesting tones and then, of course, everyone 
know if you rub a ballon you can get that squeaking sound. So I knew that and I thought: what 
happens if you blow up a plastic bag? So I just bought some typical the blue one in England, the 
blue plastic bag, I don’t know if you have the same ones here, but it is a kind of standard cheap 
plastic bag. And blew it up and…because I knew I was using a microphone and a looper, I knew 
that I could amplify and filter and equalize some sounds. So then I took the plastic bag, I blew it up, 
I held it to a microphone, put on headphones and played with it. And I have found so many cool 
sounds. So there we are, that’s the whole story.  

L: Seems that you were very engaged in choosing the instruments.  
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G: I would say about my interest in the sound is…when I was student, I studied electro acoustic 
composition ad the teacher I had, John T. Harrison, is a very good composer based in Birmingham, 
and he’s approach to electro acoustic composition is you find a sound, or you you find and object 
that has a sound that you like and you really explore the sound of that object. He done a famous 
piece called “Klang”, he took a casserole dish, a metal one, he had one of those and recorded with 
good microphones, very close to it, all the sounds from that and then he put the sounds in the 
computer and manipulated it and used as a sound source to make a completely electronic piece. 
But at certain points in the piece you can hear the natural sounds and then you hear it heavily 
processed.  
Obviously this piece is less…the process is simple because I wanted it to be a live performance 
piece. But his approach was very influential on me and this idea of…really…when find an object 
you really try to get every sound from it. And obviously I like the theatrical aspect of the performer, 
the percussionist comes with an unexpected object and then revealing all the things you can do on 
it. So then I used the same approach for the Concerto for Bass Drum that I’ve done. So the bass 
drum is a normal instrument but you can do many more things. And I suppose in the classical 
music, contemporary classical music, there is a trend on a string instrument, people are looking all 
the time for new sounds, it is part of that trend.  
But I enjoyed…because I knew, I was composing the piece I really wanted to choose the sounds, 
so I really enjoyed that.  

L: In the notes from the Import/Export CD recording, you wrote that those objects, under the 
hands of the right percussionist, can create beautiful sounds and harmonies. What do you 
mean by “right percussionist”? 

G: I suppose a percussionist who is…who is…uh….is curious and has an ear to really look, to 
really try to find the best sound that an instrument can offer. You know, some musicians are 
technically  brilliant but sometimes you can feel in their playing , the notes…they’re doing 
everything but they’re not…really trying to get the very best tone. It’s maybe easier to find that in 
pianists, because…just recently I saw a piano concert with two pianists, different pianists, on the 
same piano and the first pianist “oh dear, this piano is quite..it’s not a very nice tone”. The second 
pianist came and the piano sounds amazing! [laughs] You know? It’s a piano! I mean, the piano 
you’re just pressing a button, you’re not even touching the string, you know, it’s a key to a hammer. 
Yet, so if you can do that in a piano, you know, with the percussion instrument where you’re there 
with your hands. So I think some percussionists might be brilliant in rhythm but they might not be 
so focus on nuance, on the detail of the sound. So I think when you’re using unusual objects you 
have to be extra curious to really try to find the right sound. Some percussionists might “Ok, I have 
got the oil drum, ok, so hit here an here, so ok, that’s what I’m gonna do”. But you have to be a 
little bit…you have to be open minded. It might your oil drum might have a slight different sound, 
might need to be treated in different way. Do you see what I mean? Its to do with a percussionist… 
I think they really caring about sound and try to find it. 

L: Yeah. 

G: You know, for me I really…the Fanta bottle I was really trying to find exactly the right place to hit 
it t get sounded. If you hit it little bit too hard you can kind of dead the sound; but if you get it just 
right you can resonate it properly. Specially when it is not a proper percussion instrument you have 
to work a bit harder to get it to really sing.  
You do have to work a little bit harder to really bring out the sound. And the amplification can help 
because equalization, particularly, you can bring out some of the more musical frequencies and 
that can enhance the sound, so that is so important aspect in this work. You know, I think on most 
of the…specially when you have it going through the computer, you can have quite accurate 
equalization, you know, find the sweet spots of the sounds to make them sound more pitched and 
that can help. But is also how you hit it and I think some musicians might not be patient enough to 
really try to find the sound.  

L: Do you think that the fact of the percussionist doesn’t play a “real” instrument has any 
kind of effect in the audience? 
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G: Oh! There is all different kind of effects. So I mean, the immediate theatrical and…immediate 
reaction which is curiosity and sort of drama that…is this an instrument? It creates some curiosity. 
Often it can a be a feeling of pleasure and kind of excitement that this non musical object does 
start to create music, and it is like “Oh! that is nice! that os a surprise! I didn’t expect that.” So there 
is definitely this. And that’s a powerful effect, it is very important, very effective but that shouldn’t be 
the number one effect of the piece. I think often, sometimes in new music the idea of novelty, of 
doing something clever and new, people think that is enough. But it is still have to be good music. 
Obviously that  is exciting in itself, but I would hope that somebody would see the piece once, they 
would have this kind of wonder, excitement, unexpected sounds coming from a non musical object, 
but then they’d be happy to hear it again because they really enjoyed the music itself. It has almost 
an element of magic trick in a way. But I am also aware we can get rests, get to rely on…you don’t 
want to become a gimmick. But I do like theater and drama so I enjoy that aspect definitely, 
because I’ve enjoyed discovering these sounds so it is nice when the public then discover it. And 
with the Fanta it is a fun moment when…the surprise for me was that, when you hit it and as you 
tilts, the liquid and the pitch changes, I never knew that until I tried. And most people don’t think of 
that. You can only hear it when you do it close to a microphone. With the microphone people kind 
of “Oh! it actually changes the pitch and just by…” But then, we get used to that and then when you 
take of the lid pour it is such a funny moment, you know? And obviously because blowing the 
bottom is actually the most obvious thing to do with the bottle, because most people blow in an 
empty bottle. And you forget about that and then you got “Oh! but of course!” So that is nice.  

L: You mentioned percussionist’s curiosity to get the sounds and broad sense of music. 
Would you add another skill or ability the percussionist should have to perform this type of 
repertoire? 

G: Particular to Import/Export is the use of technology. So they do have to be…it is very good if the 
musician themselves understand a bit about technology. they could perform it with the sound 
engineer, and the sound engineer can do things for them but actually needs at least to activate the 
looping and things like that so that is important. And actually other things they do need to be a very 
technically accomplished because there are some very fast, and quite difficult playing… they have 
to be precise, they have to hit very exact points on instruments, they have to really use the 
dynamics…because it is… take the oil drum: they are clear pitched, different pitches, but they are 
not as clear as the pitches on the vibraphone or the tubular bells. So therefore have to play almost 
more character and musicality to really bring out the pitches. So, yeah, they just have to be…really 
have a musical approach, I think that is very important…and have to really find, make sure the 
differences shape the sounds. So yeah, you do have to be technically and musically strong, it’s a 
demanding work and then feel confident with the technology.  

G: You can do a selection if you want, I’m quite open to that. But, obviously, as whole thing it 
works. And also I’m wondering about the video…because the video is done live… 

L: The video is amazing.  

G: We can ask Kathy for it because that…the thing….that was for Joby’s group Powerplant. So he 
might be protective about  someone else. On the video there you see Joby but in the video that he 
uses is just visuals. It is just made from…she used a lot of public domain like…educational footage 
and then she had her own footage. 

L: Thank you very much Gabriel. 

G: My pleasure! 
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Anexo 6. Entrevista com Håkon Stene
Luís: Hello Hakon, thanks for the opportunity to talk to you.  

Håkon: Yeah, I’m happy to talk with you too. I assume that your research is more or less in the 
same lines of mine, right? 

L: Yeah, very similar. I think the repertoire you work is more…you are doing a lot of different 
stuff, I’m more concentrated in unusual things, objects that are being used as percussion 
instruments…I guess during our talk the differences or similarities will be more clear. 
Anyway I Iiked your work and the concept of post-percussion.  

H: Yeah, yeah. Do you agree with this term, does it make sense, do you think?  

L: Yeah, I think so. You or other percussionists researchers should develop it more, to me 
seems that you’ve cross the boundary of classical percussion and includes everything 
which can produce a sound.  

H: Yeah.  

L: In my research, I mention unusual instruments, but it is a problematic term…I mean, 
unusual for who? 

H: Yeah! I find myself using the term unconventional a lot. But you know, within the confines of the 
percussion world, it is unusual but it is not unusual…[laughs]. Because there is a sort of an inflation 
of the term unusual, from the economics sense. So for us it doesn’t really has any value anymore I 
guess. 

L: And also what convention we are talking about? 

H: Yeah. I think it is really good the we together can make a…language, how we communicate this 
to the rest of music world and musicology people and so on, so we can…I guess increase the 
understanding for what we do. I think still the percussion world has traditionally a very low rate in 
the hierarchy of classical music, and when we go and do this junk stuff it is even lower, maybe. The 
craft element sort of goes away and you’re left just with the ideas. Was very evident, I was 
teaching in Darmstadt this summer, almost all the composers, young composers, they had left all 
the instrument stuff and just wrote for a little dildos or toys…just all the conceptual. And there was 
one guy, a percussionist from France, a very good one, and he said “my only mallet I’m using in 
this summer course is a dildo” [laughs]. It is fun by far in this sort of post-instrumental that 
everyone of the composers between, let’s say 25 and 35, are very interested in conceptual, post-
instrumental thing, writing for a metronome or all this weird stuff and not for a multi-phonics on the 
violin or flute or something.  

L: Interesting. 

H: Because when I was student, like ten years ago, it was almost only those people who wants to 
write like Brian Ferneyhough, you know?  

L: Ok, so firstly I would like to ask how old are you and how many years of practice in 
percussion you have.  

H: So my age is 39, I was born in 1977. I came to percussion 1995, I changed to percussion. I was 
a classical guitarist prior to this and also played in rock bands and stuff like this. You know, you 
play classical guitar you play Bach, you play Roland Dyens and all this doge music and then I 
remember going to this festival called “Ultima”, when I was 16, 17 years old kid in a high school, 
and I’ heard Xenakis, it was Silvio Gualda playing, and I said “this is what I wanna do”. So I didn’t 
want to play anymore nylon strings then. But for me entering in classical music was really through 
new music and prior to this was of course the guitar, I was listening progressive rock stuff from the 
seventies. So the new music has this sort of experimental thing as always been driving me as 
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classical musician. I don’t feel like a classical musician anymore, I think I did it when I was 
studying, a listened to a lot of classical music, sort of backwards, starting with Iannis Xenakis and 
all these avant-garde, Varese, and then I discovered Stravinsky… I like Stravinsky because it 
sounds like Led Zeppelin, you know, rock n’ roll thing. Haydn I was learning to love much later, in 
the twenties, when I was studying at the conservatoire, Haydn and Mozart. It is for me something 
like something I learned in my grow-up life, I didn’t have this from my up bringing, from my parents 
or something. So maybe that’s why…if you have the same background you can relate to a sort of 
homelessness in classical music [laughs]. And if you play in a band, you sort of…you wanna play 
in small ensembles and have control on the music you do, so you stay away from the orchestra 
thing. That’s the thing, I want to play in a band, I want to play in a group.  

L: Do you see any difference between standard percussion instruments and objects used as 
instruments? 

H: Yes, it is absolutely important to divide, for me. For me the key concept of this division I 
described…take a look at a chapter about instrumental technique, the work specific and the 
general. I think all the stuff things it is labeled as work-specific technique, so the stuff you only use 
for particular piece or work. That’s the idea of work-specific technique or the work-specific 
instrument. For instance, the piece of paper I used for certain pieces by Simon Steen-Andersen, as 
air guiro which you kind of blow and makes holes in the paper… It  doesn’t make sense to make an 
universal technique that you can practice everyday like scales or rolls, or whatever, like you would 
do in the snare drum or marimba. The division between what is general percussion instrument… it 
is an instrument you can apply in a variety of musical contexts and you can develop a whole 
range…you can develop a technical language, basically, that can be applied to universal situations. 
The other things are more work specific, it doesn’t make sense to make “The Well Tempered Air-
Guiro” but it does make sense to make a catalogue for the Well Tempered Clavier.  

L: What are technical skills which are useful in experimental music or the post-percussion 
repertoire? Do you think they already exist? 

H: Yeah, I think I’ve made a point in this text that the only thing, in the end, if you boiled down the 
very essence of the experimental or post-instrumental technique, the only thing will left is the 
adaptability, the ability to adapt to any given situation. Far from this extreme of post-instrumental 
musicianship, the only thing will left is being specialist in being non-specialized. The only thing that 
we really know is how to adapt to situations super quick and still use our training as percussionists 
to find the good sound, and shape that object that sound for that particular situation. I call it 
adaptability. So I think…that is for me a technique, and it is also a mindset…it is not a technique 
that you can limit to certain way you move your body or the way you treat your sticks or something, 
but it is the way you treat your mind a little bit, how to train the mind. It is like when the horn player 
say to be warmed up as state of mind….so for me, for us, I think to be prepared, to be… feel ready 
technically to do anything on a strange instrument is a state of mind.  
And I think also that by doing so many such adaptations, that we do with our body, we calibrate our 
hands for techniques little, little things all the time, by doing that a lot we are super fast with this, 
and is the sort of what we do.  
And you know, it is very different if you ask a… if you are in a string quartet, and you say to the 
second violin, as a composer,  “you know, or this passage I would need two violas, can you please 
play the viola?” And he/her would say no because it is not his/her instrument, but it is still very 
close to play as the violin, but it is not gonna happen because the viola and violin are two different 
fields of study, right? But there is no way I would say I don’t play the bass drum, I just play the 
snare drum. So the state of mind of the percussionist is trained nowadays and this, of course, 
developed through generations…it is sort the linage that we come from, I think from the people 
who started to work with…maybe John Cage, back in the day, who weren’t even musicians, they 
were like dancers, painters and whatever and they played all these found objects and then… that 
sort of multitasking they took on. And they couldn’t probably even read or play anything like a 
conservatoire trained musician does, but they had this openness to “whatever are available to me, 
I’m gonna make music on”. It was also because they were partly very poor and they had no 
resources to buy instruments. And they started the linage of thinking that, you know, anything can 
be an instrument. And this hasn’t really got into the mindset of conservatoire education, I think, 
before our generation maybe, because we are sort of the practitioners that keep pushing this, and 
now we are in PhD programs, talking about it, presenting it, commissioning works, we have this all 
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sort of academic push, if you like. Thirty years ago, if we would be doing this thing we would be two 
weirdos, in the very fringe of the musical life. If you think about percussionists such as Max 
Neuhaus, the really early ones, Michael Ranta, all those guys who pushed these techniques in the 
sixties and seventies, and they were just weirdos, total aliens.  

L: And do you feel the same nowadays?  

H: No, I don’t! [laughs]. I don’t feel like an alien at all, I feel in a way of being appreciated very 
much for we do.  

L: Have you ever tried to perform this kind of repertoire, the post-percussion repertoire, in a 
competition or something? Have you ever experienced that? 

H: No, I’m sorry I am not a contest guy [laughs]. I only done one competition, in 2005 for an 
organization called Concerts Norway, which would pick two talents every as young soloists to tour 
around Scandinavia and so on. Then I play like James Wood’s Rogosanti and Saariaho Japanese 
Gardens and stuff like this. And I won that competition but I didn’t do…well I played the balloon 
piece…so I guess, music theater… But, you know, I didn’t play the laptop cello and this was ten 
years ago, I was only starting to think about these things. Now I feel too old to do a competition, I’m 
39 so…[laughs]. 
I think it would be really weird to enter in the competition world because it seems to be all about 
standards, you know? It is all about to have a grand for them to compare things, so if you like come 
with Michael Pisaro’s piece for dripping rice, they just want you to play “I Ching” very fast and very 
smoothly, or “Rebond A” or something that they can recognize. It was certainly challenging to sort 
of… standards by which musicians in a competition are being judged or valued I think…if people 
start playing this…maybe it happens, I don’t know… 
I’m very skeptical in general to competitions because why I think…actually this point backs to what 
we do as being the total opposite to the competition world because I think competition world is all 
about unification and standardization of what is good and what is bad and what is high quality in 
music making… and I think what we are trying to do is totally opposite, to get out of that thing and 
to look a new meanings, and move beyond the standards.  

L: You said something interesting that there are some basic performance techniques that 
are not used in experimental music. You mentioned it as more like a mindset. To me, a 
mindset implies knowledge. Do you think there are some important knowledge to perform 
the post-percussion repertoire?  

H: I think it is difficult to maybe circle in a sort of general knowledge, but I think through each 
individual case, which is the work-specific knowledge…I think that is the key knowledge, the work-
specific knowledge, that means the calibrations and adaptations you do to learn in a given work. 
And through doing a million such single case knowledge, you acquire more general knowledge. 
Does it make sense? 

L: Yes. But don’t you believe that a classical trained percussionist also has the skill of 
adaptability?  

H: It is more or less the same. I think it is the same… it is just our practice, in the post-percussive 
element it implies many more…such a… lips from one thing to the other, so if you go from studying 
in a conservatoire you change from the snare drum to the marimba, to the timpani but it is still 
those five islands you go around. These are, sort of, the main land, let’s say, and you have to jump 
to these little islands when you play, you play Rebonds in one set up and you jump to Psaphaa and 
then you go to I-Ching, and then you go to Corporel, which is no set-up… and then you did a lot of 
those “island jumping”, you are a tourist on each of those islands, but you sort of… your body 
learns to acquire the climate on each of those as long as you stay there. And for me now, I don’t 
think about it anymore, it becomes a second nature to you. Whenever I see, like, a really difficult 
marimba part I know it is just about time, about learning time and learning those scales. But 
sometimes it is very hard to me to find the motivation to do this, because I know the outcome is 
gonna still sound like a marimba, which is not so appealing to me, by the way. You know, if I see a 
more open score where I can really use recoding technique or post production techniques, it is 
much more subjected to adaptation or experimentation, then it is much more attempting for me.  
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L: So the adaptability in the standard percussion and the post-percussion repertoire are not 
the same to you? 

H: No, it is not the same, because I can pin down maybe the adaptability within the classical 
conservatoire percussion to a few things, like single strokes, double strokes, the roll, buzz roll, four 
mallets technique and then you have the details of four mallets technique, but it is more or less 
that, right? And you have to learn playing your triads and your scales and once you have the 
fundamentals, you can do most of the instruments quite well, and you can play most of the 
repertoire. But you know, I guess the point I made in my text is that once you’re asked to play a 
piece by Simon Steen-Andersen inside the piano, or a piece by Michael Pisaro you don’t need any 
of that. The only thing you might need is the ear, and the way your ears are used to find the right 
sound.  

L: That’s interesting, the ear and the sound. What is the importance of searching for the 
right sound in this process of adaptability?  

H: I think it is everything, because if you don’t have an inner imagination of where you’re going 
then you might just fool around. Very often when you work with composers on these post-
percussion things, we spent a lot of time experimenting and doing research, involving artistic 
processes of finding something. We are all looking for a sound,  and some composers really know 
what sound they are looking for, sometimes I know what I’m looking for and we go together or I 
propose sort of sound, and sometimes we have no idea, it depends on who is and the nature of the 
work. But we start with one idea, and we have the sound and then you shape it, like a sculpture, 
when you have the stone, you start with something really tough as an idea, and the it becomes a 
nice shape in the end. Sometimes it takes a lot of work, with the mixing, equalizers, compressors 
or whatever it is to get something.  
The search for sounds, which almost any composer or experimental musician do, I mean, of 
course, classical people, they work on sound all the time, but it is just a much more uniform kind of 
sound. You learn “this is a good sound” and full sort of (incomprehensible) is the right sound for the 
violin, but if you step out of that you can also say this ggkk (he sings a strange sound) is a good 
sound but you just have to… I find of great inspiration in the way for instance Helmutt Lachemann 
talks about sounds, his sounds, not as noises, but as beauty. For him, a noise is not something 
ugly, done with the same perfectionism as the “normal” sounds, “areoso” tones. Because it belongs 
to the same frame of mind, it is in the same hierarchy, it is not “beautiful” is good “ugly” is bad. So, 
It was very inspiring for me working with people like him and also Simon Steen-Anderson, who 
knows perfectly well what he is looking for, and then you just work and work and work to get there, 
to this point until you arrive… sometimes it just takes a lot of work (laughs), but then it makes so 
sense once you get there, because the music just opens up and the piece just happens. I think 
sometimes the imagination of people is the right guideline. You probably had this experience as 
well when you work with a composer who really knows how to do, and look for every detail and 
then you just look and look and keep working and suddenly “bang!”, it is there, it is just wonderful 
how that makes the piece happens in a different way that you sort of halfway there. Anyway, I’ve 
been locked working with Simon Steen-Andersen a lot or Helmutt, but sometimes you work with 
people that you basically don’t know, like…Do you know this composer Ervin Thorvent? 

L: Unfortunately, no. 

H: He is a Norwegian composer, he is very experimental, very original, he has many super 
fantastic sounds. He spends two hours with a fuzz box, mixing it and the whammy pedal… you 
know, he shapes it as it goes along. And that is much more a collaborative thing, like you’re hands 
on. But what is in the score doesn’t really matters because he is looking for the sound. I think the 
counter-play between, sometimes, a written idea and a composed idea on the paper, which is an 
idea, the counter balance between the written idea and the hands on work, do you understand? 
When you’re testing with the loudspeakers or the instrument, that is the sort of area which I find the 
useful tool to arrive to new places in terms of finding sounds, both the imagination and trial and 
error.  
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L: How is your process when yo get a new piece for a new instrument, an instrument that 
you have never played before? How is your process to get the sounds form this or to 
develop the techniques to perform it? 

H: That is vey interesting. I try most of the time to really start from what is been required, like to go 
through the scordatura or explanation of such a thing from the composer. You know, this summer 
we did this Marco Siciliani piece in Darmstadt with guitar, and he knows very well… and then you 
go from the score and try to find all this sounds. So I guess I start from the very local but then you 
feel… if you get familiar with that you can start to go outside of this to see if you can find even 
more. Of course with the guitar I’m very familiar with the instrument, the same as you. If it is a 
cello… I think I played two pieces on the cello. I really start learning exactly those things I have to 
do to play the piece, right? But then after a while you get more familiar and then you try to do more, 
you try to learn to really play the cello! (laughs). Like, I played this two piece for laptop, table top 
cello, if you just do those things, this is my piece, this is my vocabulary, you just speak that 
vocabulary of the actual work. And I think the one year later I tried to play this Lachemann piece, 
“Pression”, there you have to play a lot more stuff, and also in the normal tone. So you sort of 
expands your vocabulary from being very…like, easy, simple and work-specific, to be more 
general. But I still couldn’t play a Bach’s Suite, of course not. But you sort of…you start by the 
small things and you expand a little bit.  

L: And how important is the improvisation in this process? 

H: For me it is not so important. I know many people like to learn their setups by improvising on 
them. But for me that is a little off topic. I think because my learning process with a piece is… I very 
often…I just preferred to stick to the text and not to depart from the things I’m actually going to do. 
So if I’m memorizing a piece, let’s say, “Interieur” by Lachmann or something, I rather just 
memorizing exactly what I’m going to do I don’t (incomprehensible) the head, I don’t see what is 
“oh, what’s on the next page?”, I do exactly that and I memorize that and then I make… I go in the 
next stair and try to shape the sound the beautiful as I can. So I don’t play around, I improvise but 
in other contexts. I don’t improvise when I’m learning a work, I just want to do that, because it is 
more to the point for me. You know, when I learn a piece with work-specific technique I just want to 
do that. Improvisation is for later, for other contexts. I separate that very clearly.   

L: I was thinking that you maybe could use improvisation to develop the techniques for the 
work… 

H: Yeah, you can…then it is like…for me it is a little off-topic at once, I have to learn to say “my 
name is Hakon” before I can say the whole sentences or tell you a story, right? So if reading really 
new techniques I just want to learn to say the basic subject and the verb, and the adjective, 
whatever it is, to get the basics of the grammar rather than trying to tell you a story with very big 
limitations. But of course I improvise sometimes, you probably had those moments too, if you have 
an instrument… I remember…probably ten, twelve years ago, I was in my practice studio with the 
Lucier’s “Silver Street Car for Orchestra” and for some reason I rest my hand on the bass drum 
with the triangle and then “Shit!” the sound of that big triangle on the skin was like “oh my god!” that 
is fantastic! So just sometimes, accidentally…and then I probably studied it for three days with the 
metal triangle on the bass drum, or timpani or what ever…and then that sort of took me to another 
path, but just by accident. Sometimes these weird things happen without you actually wanting  
them to happen, but then you go and you follow that. And I used that color in a lot of my 
improvisations with other musicians. But for me improvisation is more… play with this folk musician 
near Oakland, and I did a lot in bands but I didn’t… to me is not important to go on stage and 
improvise a piece of music on the same setup, let’s say, Lachemann’s “Interieur” or “Bone 
Alphabet” or… any other post (percussion) like Black Box Music by Simon Steen-Andersen and 
then now I make my improvisation would make sense for me, because they belong to that piece.  

L: Steven Schick says that “an instrument is an object, a sound is a construction, an 
audible volition”. Do you agree with that? 

H: Yes. I agree with a lot of things, and probably the most things Steven says…by the way, he was 
my supervisor for this project so we used to have this type of conversations a lot. Where is this text 
from? 
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L: From his book “The percussionist’s art”.  

H: Ok, so I probably have read that.  

L: If the sound is a construction, do you think this construction on an unusual percussion 
instrument and on a standard one follow the same path? 

H: Yeah, I think, definitely. I think Steve, as I understand, I think he talks in general within our state 
of mind, that could be anything, I don’t think he means standard sounds. You can apply this 
principle, this idea, to the whole, the all inclusive percussion world, which means, to him, 
everything. Everything from an alarm bell that he finds in his garage to whisky bottles and so on. 
So yeah, yeah, absolutely. Steven has been one of the big advocates for this sort of no-logo 
percussion since the eighties. You know, it doesn’t matter what he plays on, it is just him. So he 
has this imagination and that he sort of transfers on stage. He is not sponsored by Adams 
Marimbas, he doesn’t care wether this stick or that stick, he really just shows up with his four 
mallets and plays whatever is there. So it is all about the idea. I’m not sure if I answered your 
question…how do you relate to this question? 

L: Me? I think the standard repertoire and the unusual instruments’ repertoire don’t follow 
the same path. There are different skills involved and level of engagement, and the ways of 
thinking are different. 

H: Ok. Can you explain what is different? 

L: I think the post percussion or experimental repertoire you have a lot of knowledge 
involved but it is not explicit, you might not see it in a performance. But we should not 
overrate this kind of knowledge, that is the problem of the context, for example.  

H: Isn’t at the end of the day, isn’t everything about music and about the sort of the same 
fundamental things? I was just wondering, when I play a C Major on the guitar and when I play 
Silver Street Car, I still…I want the same kind of magic to happen, I want a beautiful sound… I 
noticed that my basic attitude to sound is pretty much, maybe even conservative, I want it to be 
optimal for that, for any given context, I want to be the best, the most beautiful clean…or even dirty, 
if it is needed, sound. It is just very open, what is going to be doesn’t matter to me, my love for the 
song is the same. You probably have the same if you play the water drum or whatever it is. It is the 
love for the sound and the care for the sound. It is the same. So for me, then, it is not about 
conceptual or non-conceptual, it is still about making the music you hear inside your head, whether 
you play on this or that doesn’t matter. Maybe I’m like a new age, rain forest conceptualist now, I’m 
not really esoteric, I’m really not. But maybe in the academic world we can talk about it and discuss 
it a lot but I think in the bigger music world, if we both of us would traveled to India or South 
America and play the triangle Silver Street Car or some weird repertoire with body percussion or 
another genre, whatever it is, it really wouldn’t matter if it was conceptual, nobody would give shit 
about the conceptual, they maybe even know this word. It is just about sound and this sort of 
“wow” we experience when we hear something, this sort of magic of sound. I think whether you 
play a super cool djembe rhythm from Gana or you play a piece of paper, it doesn’t really matter, it 
just has this power. Does it make sense? 

L: Yes, yes. I was thinking if you had this experience with some of your students, in college 
or conservatoire level…Do you think the younger percussionists, let’s say…. why they 
seem to not engage, don’t have interest in the post percussion repertoire? Do you think the 
same way? 

H: Yes and no, I guess…first of all, when I was in Darmstadt this summer, there were a lot of kids, I 
mean, the students, growed up, masters and whatever, who were super interested in pursuing this 
path and that was really what they wanna do. They wanna play experimental, inventive, stuff with 
fantasy…you know, not the sort of marimba competition repertoire. So we have a growing crowd of 
percussionist who wanna go in this direction. In the conservatoire I think just a lot of people are just 
younger and insecure about what they gonna do, in the first place, and why they are there…they 
just love to play drums or whatever, and think it is all new to them. So I think it is about a lot of 
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insecurity and the fact they had no references, I mean, you and me probably listened to a lot of 
records, investigated a lot over the years so we have more experience…but for a twenty years old, 
who maybe barely heard of Stravinsky, well, maybe they have some references in orchestral music 
or something like this, but Michael Pisaro, John Cage, I don’t know what they do even mean to 
them. I think there is a strong urge in most people who go to conservatoire to learn to play, to be a 
good crafts person, to get the hands working and… feel that your value as musician is largely 
judged by the way what your hands can do.  

L: Like in the sports?  

H: A little bit like the sports, which I understand, I was that myself, and I still feel the need to, you 
know, get the blood running, totally. In fact a large part of my psyche is connected to, you know, to 
get your daily practice.  

L: Yes. But the question here is: when you perform this kind of repertoire, I mean, pieces 
that you have to put body in all the music, lots of technique and hard stuff…I think we know 
what we can get from this repertoire after performing it. But from the post-percussion 
repertoire, what we can get from it, what we can learn?  

H: From the pedagogical point of view?  

L: Yeah, pedagogical or from the performance point of view, you can distinguish if you 
want.  

H: you know, I had this question when I was doing my viva voce, two years ago, it was like “what 
are the pedagogical ramifications of this”? now it was like “What a…” I’m in trouble! [laughs]. I’ll 
give you a very open answer. There is a pedagogical quality to teach kids and youngsters, if you 
wanna look for sounds like…if you have a workshop, you can easily apply experimental sound 
making and, you know, how can you make sound with this alufolio in your guitar, how can we have 
grains of sound from an instrument, how can we use the superball on a instrument, in a piano or 
percussion instrument or whatever. In that sense you give the kids a sort of openness, to always 
keep looking for sounds, from the beginning… it is almost like religion, I think…at least there is a 
political aspect on it, because of you’re a christian and you want to teach your new born son to be 
a good christian you only tell him about this world view, yeah? In a way that is beautiful but is also 
very wrong, I think, if I’m gonna be political that is not a good thing because it would a brain wash. 
So I prefer the sort of artistic stand point, not as brain wash, but you should show the kids that you 
have this possibility and you also have this possibility. So there isn’t one answer…and I remember 
when I was a student I always looking for the one answer and then you discover there is always a 
complex of answers. So there is not…when you play your scales and your teach says “you should 
always use double strokes” and then it doesn’t matter because you… there isn’t any rule for 
anything. So I think the sooner as you are exposed to this principal that there is no single answer, 
is very confusing, but I think the sooner the better, because you just have to get used to it. It is 
almost like…that is an attitude, it is an aesthetic positioning in a way and I think also considering 
myself or ourself as post-percussionists it is just a matter of aesthetic positioning, is a bit like 
religion. But it is not a religion, it is nothing to do with monotheism, it is just a positioning that you 
say…a post modern attitude, everything exploded, there is no big narrative. It is just fragments.  

L: Do you think that there is a lot of knowledge that we can get from the post percussion 
repertoire, but the teachers don’t matter so much on that? 

H: Probably because it is very unusual to them, I mean, any strong school of music education like 
Russian piano school, or American piano school or whatever it is, will have rules, right? That is 
what is so deliberating about these strong schools, that you can say “this is good and this is bad” it 
is very black or white, and it is very easy to relate to, because you have the answers. And I think… 
I’m not sure if we can credit the post percussion thing all of the openness, I really think it comes 
from the conceptual and the experimental attitude, let’s say, Marcel Duchamp, who said “who 
knows what is art?”, you know, who knows what belongs into this frame, who knows? It is a very 
frustrating question but it is an extremely important, liberating force int the human mind, to ask 
these fundamental questions. And really belongs to…I think in a deeper sense it really belongs to 
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the western thinking or the western concept of modernity, that we are sort of always looking for a 
progress, for new things, there is no stop, don’t you think?  
[…] 
First someone comes out with the idea “oh, what if there is no god? what if anything can be art? 
what if there is no life after death?” What if…is the important question and then generations after, 
so that is us basically and our grand parents and parents of percussion, start to experiment those 
weird things and then we pursue these ideas because they are very important ideas, it is almost 
like…(he smiles) either it is a philosophy or it is religious school almost, let’s say, the evangelists…I 
think Steve…again, he is great reference in this sort of way of talking about these things, it would 
be like evangelists…and then hundred years down on the road you have a big of crowd of people 
sort of still worshipping these words, these ideas. And I guess for the conceptual art it started with 
Marcel Duchamp, and then goes into music with John Cage, etc. and these whole post Cagean 
school which still goes on. It is not necessarily the art they made, what is the greatest art in the 
world, but it was certainly an important liberating impulse to the human creation. So I feel that, as a 
principle, this is super important that we don’t get stuck. In classical music I think it is a fantastic 
place but it can also be a very boring place, because it is so monochrome in a way it treats its 
artisans, its practitioners…and there is always like composer’s work played by so and so and then 
after such and such standards and, only very rarely, never in the mainstream practices, you’ll see 
something totally not shocking, but unheard of, like, you can not go to a symphonic and expect 
something totally weird to happen. You will just hear this micro variations, you know? Like “the 
tempo was little hired, the cello group sounded blabla…” And all are sort of micro level 
interpretation.  
Yeah, I think our job is a little bit to be the resistance, what Edward Said calls the “against the 
grain”…do you know this little essay collection, it is called “On late style: music and literature 
against the grain”. It is a little collection of texts. And is just like we talked before about this thing of 
competitions, as soon the contemporary music world starts to get into competitions, we’re in 
trouble because it is really…we loose the mindset, right? Because then it is all about 
standardization and playing everything perfect, whatever that means. And then we sort become the 
new…the Xenakis repertoire will soon be the new Franz Lizst repertoire or something. And I think 
that is really sad, because it is not supposed to be like that. It has something, you know, untie 
mainstream, sort of implicit in the aesthetics. 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Anexo 7. Entrevista com Joby Burgess
Luís: Hi Joby, many thanks for your time and collaboration. I’d like to ask your age, 
nationality and years of practice, please. 

Joby: So, I’m forty. British…and years of practice? 

L: Yeah, when you started to practice percussion or whatever you consider practice. 

J: Professionally? 

L: It is up to you.  

J: Mm, ok. So I started playing drums when I was twelve, I’ve played for twenty years but I did’nt 
start to playing percussion until I was sixteen, so that’s less… and I do consider them to be 
different instruments. And professionally…eighteen years? Yeah, since leaving college and people 
paying for me to do that things as opposed to just being…[laughs] a student, yes.  

L: And always with percussion, or you have been dealing with different instruments, 
maybe?  

J: No, I played piano a little bit when I was a kid, and I can play the piano, keyboards and things. 
But it is not really my thing, I can play guitar badly, which is fun, but I’d say no, just rock and roll 
instruments. But for me, when I was young, the really…my first things were playing the piano and 
getting involved in recording studios, that was really my interest, and also as teenager, you know, 
walking at recoding studios and making sounds, using multi tracks and stuff like that. That was that 
modern, you know, playing percussion.  

L: What is interesting in your opinion between…you were learning from studios and 
recording stuff…is this helps you as a percussionist in some way? 

J: It doesn’t help me to play percussion. I think playing live and playing in a recording studio, 
they’re quite different things. You have to learn and I think most people only know how to play live. 
So playing in recording studios is very different thing, you have to make very different sort of 
sounds, different quality, it comes across in a different way…and I think that’s how you learn, and I 
think, because I have been involved in that stuff over time, I’ve learned how to do it. And as with 
live playing I have been really lucky to work with some of the really best people in the world, you 
know, stand by next to these people and there is no substitute for that, you can’t teach that. 
[laughs] Certainly you can teach that but you can’t stand next to and experiencing…it becomes 
part of the experience. Yeah, working in recording studio and doing that stuff helps in terms of 
recording percussion and recording in studios, it doesn’t help playing live…they’re different basis.  

L: Different approaches? 

J: They just require different…yeah, different approaches. Because the requirement is to make 
different sounds. You know, the way the vibraphone would sound live or the way you need to do for 
making the vibraphone sound good in a live situation is different to how you play in a recording 
studio.  

L: If you have to resume to a student or another player, what is the difference in these two 
worlds, live and studio, what would you mention?  

J: Mmm…quality of sound. Yeah, above all.  

L: Do you think in live performances it is not something that matters?  

J: No, it is a different quality of sound, so you have make a different sound on the instruments.  

L: So you have to adapt yourself, maybe? 
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J: Yes, yes, totally.  

L: You play standard percussion instruments and also unusual instruments. How do you 
name these, something that is not a real instrument but you’d use as such in a live 
situation?  

J: [laughs] Mmm…so, if it is not a conventional, manufactured instrument I would normally refer it 
as a found sound, I supposed that comes from John Cage, that sort of early pioneer american 
composers, yeah, I think found sounds is quite nice. Because you have to go and find something 
and the new discover, you know, what great noises it can make and then it becomes part of your 
arsenal…do you know the word arsenal?  

L: Of course! The word and the football club. 

J: Yeah! [laughs] 

J: Yeah, found sound I normally say.  

L: There is a lot of different meanings and different contexts that people use this term…also 
found objects, which is slightly different, natural objects or…Evelyn told me “sounding 
objects”, you know, there are tiny differences but most people actually don’t know how to 
name it. What is your experience with these instruments? May you say some pieces you 
have performed or something you’re working on…? 

J: Mmm…there is a piece that you know well, by Gabriel Prokofiev, Import/Export, 35 minutes for 
found objects. That’s a great piece of this repertoire…as a solo thing. I played the Cage’s 
Constructions more times than I remember, and that is obviously found objects as well…I use all 
the instruments I collect…I have thunder sheets that were given to me by James Wood, a former 
percussionist, he had commissioned them for the constructions…plus there is one of those for his 
piece “Rogosanti”, it is kind of big weird L shape curved thing…I was working with Peter Gabriel 
and he wanted this particularly metallic snare sound, so we used some of this brush sheets 
together, with a hammer, to get the snare sound that he wanted…it is just…that constant searching 
for something new, which all the people, or most of the people, with I might work, that’s what they 
need, and that’s is what I work, because there is an intuitive sense of making a sound or being 
able to come up with something new that is appropriated for the music this involved. So it is kind of 
mixture but I think, for me, is a day to day job. You know, sound is everything as a percussionist. I 
think if turned up to one interesting sounds or I could produce quality of sound on the 
instruments…it is the most important thing, it doesn’t matter how many notes you can play or how 
fast you can play, if you can’t make a good sound, who wants to listen?  
Yeah, it takes a form of all the best of my career, whatever is been a session musician or playing 
solo or chamber music, it’s kind of always…it’s always there.  

L: What do you understand by percussion instrument nowadays? 

J: Standard? 
  
L: a percussion instrument. What does percussion instrument mean to you? 

J: Oh, I see. It is something that you can get a groove from, a melody from…I think, at basic level, 
is something to hit, shake or scrape…it is not rocket science instrument. The nice thing, the great 
thing about percussion is it’s so easy to share…because it is so easy to (he hits on a table)…to 
someone to do, to make a noise, and to think about what that noise does, which is great. So the 
project I was doing yesterday, in Edinburg, it is a sort of social changing project. It is designed for 
kids, when they move from primary school to secondary school. So they are ten, eleven, twelve 
and thirteen. These kids are all in Edinburg and very, very poor part of Edinburg, extremely poor. 
And the project is designed around punk music and punk aesthetics. They are sixteen in number, 
yesterday was kind of “hello”, “here we are”. In twelve weeks they will be performing in the Usher 
Hall in Edinburg, which is the biggest concert hall there, for an audience of couple of thousand of 
people, and they will play drums, hand drums, metal bars, xylophone bars, found objects, boxes, 
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things that they have to go and find, metallic sounds…They don’t need much technique, but they 
need to play in a ensemble, a a team, don’t need to think about the quality of sounds they are 
making, they only need to learn how to groove.  
And I think that is wonderful, that is percussion, that would be a professional performance, that 
involves them and involves myself playing solo and involve Steven, the composer, and five other 
professional musicians making in a band, in a big venue. That basic level of percussion is brilliant, 
it is like singing, but it is more messy because you need to get stuff involved, as opposed to just 
turning up and going ‘la’. So yeah, I kind like that basic level thing, everyone can do it.  

L: What is the project’s name?  

J: It is called “Punk It” [laughs] It is a twelve week project, and myself and Steve.  

L: You mentioned Import/Export, Percussion Suite for Global Junk. How was the process to 
you? To get the instruments, tuning a wooden palette, maybe?  

J: Well, that piece wasn’t the first. The first thing was the single bit from the middle called Fanta. So 
we met and chatted about doing a piece and maybe 2006…I have some friends in a string quartet 
which Gabriel was working with and I was working with as well, and that was kind f our introduction 
to each other. So I knew his music further then and he knew my performance, so we gained 
together and his idea was to write…because Gabriel is a pretty clear up guy, so he wanted to write 
a piece for the same set up of Rebounds B, because this was one piece I was playing quite a lot, 
so if he write a piece for the same instruments then every time you play Rebounds you can play 
my piece too. So we got together and talked about this, it sounded as really good idea, and I’ve 
been doing this project Powerplant, which has involved the string quartet I mentioned.  
For me, that was my project involved with get back into electronics and using those myself. So 
using the xylosynth, which is this midi instrument, and looper pedals, sequencers and samples and 
all that. That was kind of my way back in. So the idea was to use this electronics so we got 
together, he came up to my studio which was not here, I just moved from London, so it was closed 
by to him. At the very end of our meeting, which was coffee and talking anything about from 
percussion [laughs], everything else…so he saw at the top of one of my things and instruments this 
little glass of Fanta bottle. And he said “where did you got that?” and I said “oh, it’s cool I got this 
when I was in Africa”, and they are really cool, they used it as guiro, because it has this ridges on 
it, the Nigerian ones, so it is like a glass giro.  
He said “all right, so you got a lot of guiros” and I said “yeah, different guiros to make different 
things, all have different sounds so…” getting back to sound… for different people meet different 
also qualities of things, occasionally someone say “oh is it a glass one?”. He said “oh! cool! I’ve 
seen those been played in Tanzania, banging it, he showed me playing it like a cowbell. So he said 
“all right, ok. Maybe there is a piece in there” [laughs]. 
So after this meeting Gabriel said “I think maybe we could do piece for Fanta bottle”. So, then it 
became a period of meeting and working on different things that could be done with the bottle. The 
main one, I don’t remember where this came from, but was as you move the bottle as you play it 
changes the pitch. There is an american percussionist called Peter Van Tiggen, I think…he used to 
play for Laurie Anderson in her band. He did these great improv projects in the early eighties, and 
one of the things he used was a half bottle of whisky, and he used to play with vibraphone sticks 
and get cool sounds, so that became part of it. You can get rhythm out from anything but you can 
get melody out of it as well, it was the big kicker.  
So I had some ideas on different sounds we can make and then Gabriel starts scoring and these 
things and then we started to working how to loop it, which is basically using guitar pedals to loop 
it, build textures and forms, which I was doing in my work. And then we found a way to process the 
sounds live, as going back from the looper, as well using the laptop. So about eighteen months 
later, there was a pice called Fanta, which is very effectively, the piece is on the album, that is the 
kind of demented idea of what the piece meant to be.  
So I did dozens of performances at the end of that year and a few dozen in the next year. And 
people “oh, that is cool, it is a really great piece!”, people were really into it, and so started saying 
“what else can we do?” [laughs]. And I had a meeting with some guys in Bath, there is a nice 
venue down there and they wanted to commissioned a piece of music and I said “actually myself 
and Gabriel have been talking about doing some more of these pieces, because we’ve done one 
for Fanta bottle and we’ve got some ideas for some other objects, we could try to use”. So he said, 
yeah, we would like to do, we will pay for a commission for Gabriel and he could spent time writing 
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the music and get more ideas. So a year after we did Fanta, we did this whole piece, so the oil 
drum came in, and plastic bags and wooden pallet came in. Similar processes, trying to find ways 
to play things, and bits of improvising…Gabriel is really specific on things he wants to do, and then 
we put it together, free workshops, free sessions on the studio, and processing sounds. The 
difficult always with that piece was putting it into a live show, because it is really hard to do that, the 
live processing.  

L: The live processing of sounds?  

J: Yeah, so I was with an engineer, he is the same engineer for the last seventeen, eighteen years. 
So you know, by touring it the problems came out [laughs]. And the problems were away over the 
years so we kind of find solutions to do the things.  

L: What kind of problems?  

J: Mmm..well, just going to a big open space put microfones on things and loop them, and trying to 
process them, and send signal back it is just not easy. It is great if you are in a small, dry theater, it 
works brilliantly, it is very easy to do many things. And it is really easy to do it in a recording studio, 
because there is no acoustic. Which it’s where Gabriel was doing everything (laughs), it is where 
we rehearsed everything. So soon as we got our very first tour with that piece, I think it was ten 
days run in the UK, and it was three, four five different venues, and some were pretty hard, the first 
one was pretty hard…so we had to find ways round that quite quickly. Plus exploding Fanta bottles 
in the first sound check, so rolling in touch Roland had to settle for some new foot pedals. 

L: Really? What a nightmare. 

J: Yeah, it works in mono, didn’t work in stereo, it is not a big deal to be honest in that piece. Yeah, 
it is ok.  

L: What were the challenges besides that fact of processing live and everything?  

J: On playing the instruments…I think the thing with that piece is getting it to flow. Because all of 
those pieces where you’re playing stuff, and you’ve got some…for example, the oil drum, you’ve 
got two dozen different implements to play with, and you’ve got all these different techniques, 
which comes from playing tabla, playing congas and djembes, and all these different sorts of 
mallets, and scrapers and things…so is getting those, and is getting the flow of it, because 
sometimes you do a little thing and it goes into the mix then you’ve got play the next thing. So it is 
like all the pieces, making all these gestures, you’re doing part of it, as opposed to ‘oh I didn’t do 
that right I’ve got to do this’, and following a score at the same time.  
Because is also…there is a form, if you let it get really floaty and free form, you go on for an hour. I 
mean you could just sort of vibe over it and, you know, you can take your time about it, so doing all 
those things really quickly. So watching people like Jamie Lidell (and a lot of warp guys who would 
usually sing), he is a singer, but doing everything with his voice, just microphones it is like (he 
sings) and he is on the next thing, straight away, it is done, at the touch of a button. So not only do 
I have to do that with my feet, I’ve got to do all this stuff here as well, so it’s a different ball game so 
I’m not playing one instrument and then doing the electronics, I’m doing that and then I have to 
think about this and then do this. So the sort of…I suppose the choreography of it was bigger. So if 
we think about…do you know piece Zyklus, by Stockhausen?  

L: Yes.  

J: So if you play that, there is this massive choreography either. You know, how do you get from the 
log drum four there to cowbell three here and playing a triangle over there, you know? The tam tam 
behind you, with the right object. There is all those challenges but then with Gabriel’s piece there’s 
that plus you have to do the looping. And if you don’t do the looping then the piece doesn’t carry 
on, so [laughs]. Yeah, it was getting that to really flow as a piece, I think that was the big challenge.  

L: And how do you see the looper pedal in the setup? Is it just a device or…? 
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J: It is kind of…it is kind of pretty important! [laughs] It is kind of the big thing and the small thing. 
Because without it the piece doesn’t go anywhere, because it is the multitrack thing. So, to begin 
with it, it is one of those things where the audience goes “wow! he’s looping that”. But as soon as 
you get the third ou forth piece, they are not thinking about the looper, it is just part of how the 
sound is coming to be, and how it has been born, so…how do I think about it? I don’t know, I’m not 
sure I think about it…I don’t know…I was about to say that I think about it as an instrument, but 
maybe because it is not really an instrument… 

L: Depends on your concept of instrument.  

J: Yeah…but it does not make a sound, does it? So…but I do have to perform, I have to play it. 
Yeah, maybe it is an instrument, I don’t know…I don’t know, to be honest. It is part of the kit. If I 
forgot it, it would e a big problem, I mean, if I forget a few sticks that’s fine, but if I forget the looper, 
forget it, no gig! [laughs]. 

L: And how about the relationship of…let’s say technique for a while. You know, you can 
play the wooden palette as a giant marimba, or you can play the oil drum as a bass drum…
however, at some point there are different techniques, for example the plastic bags or the 
Fanta, or even the wooden palette, you have to hit upwards, which is unusual movement in 
percussion. How was the process to develop the techniques on those instruments? 

J: I think largely, it was using a number of already established techniques to find, to get the right 
sound, to get good sounds. When I say good I mean useful, you can make music out of and…as 
opposed to just sounding like…you know…if it can sound like something else, there is no much 
point on using it. So, I mean, the oil drum was the most conventional, because it was all those 
hand drum techniques and different things. I think it was probably the easiest one. The bottle was 
somehow…I’ve played it so many times, maybe more than a thousand times…so I don’t think 
about it, it feels really kind of obvious, and that proper techniques…I’ve used a lot of times in other 
projects. The plastic bags was definitely the most challenging one… 

L: Really? 

J: Yeah, I mean, scrunching a paper or a plastic bag, yeah, fine, that’s easy enough…yeah, so 
poping, I mean, you don’t normally pop plastic and stuff like this in any other project (laughs). Or 
there is no ever instrument you really do that so… there is darabuka, there’s bit of that technique in 
that, or huge amounts…and again, it is a fun piece so you need to get that. That is the thing that 
I’ve found really hard to work, was the squeaky one, which I think Gabriel must have worked that 
how…it was like “let’s try this” yeah, ok. And then he writes some ridiculous things to play, just like: 
can you just do this on that? Yeah, of course! (laughs). So actually learning that technique was 
probably the hardest thing.  
The palette was probably the most conventional because, for me, the marimba is one of the 
instruments I have more difficult relationship with [laughs]…because I don’t…it doesn’t do that 
many things. So actually, you know, playing on the bars, playing muted on the bars, dead strokes, 
open strokes, knocks here and there…that one felt pretty standard, it doesn’t feel a big deal. And it 
wasn’t, it is all four mallets, so…there is no crazy…and the notes are really big (laughs) it is not like 
the marimba at all!  

L: But you have a very large range of sounds, in just one bar, you know…in the middle, in 
the edge…do you think this way?  

J: Yeah…there is range, I think there is some range, I don’t think there is very much. We found, as 
a group, without Gabriel, there was some music that wasn’t working, it didn’t engage the audience, 
the piece, the original score…the opening oil drum thing, there’s like a bit where you explore the oil 
drum, “On Land”, I think it is called, and there is very no looping, you play live, that was really long. 
And then there’s another bit from the oil drum, which is quite long, and then it got the rain drops. 
And that music, originally, is probably 12, 13 minutes, I mean, the piece was 40 minutes when we 
first did it.  

L: The whole piece?  
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J: The whole piece was about 40 minutes long. When we do it live nowadays it is under 29 
minutes, and that’s a good length, because 40 minutes is too long for an audience. So when we 
play it is not the whole set, we normally did something else in the front of it, so the second set was 
Import/Export, and it was like 40 minutes. But the problem we had was that the oil drum was like 
15 minutes. And Gabriel got a lot of good ideas, and I know that I’m really good percussionist and 
can create many sounds, but there is a limit to everything. So 15 minutes on the oil drum is too 
much. So when we came to record the album together, which was a couple of years later, it was 
like cut in and tightening the whole thing up, really tight, to get this really precise piece of music, 
then the audience would stay in touch with it all the time. 
That was largely coming probably from me and our experience as touring it live, Gabriel does not 
come on tour with us, I mean, he comes to the old show, and when we did the first tour he came 
to…maybe three, maybe even four for the first time shows, which is quite a lot for a composer to 
come to, because he wasn’t doing anything, we didn’t have talks, it was all about gigs, he wasn’t in 
the mixing desk or playing anything so…so that came from us and from our experience playing the 
piece in front of audiences, and what we got from them. So that was a good way to put those stuff 
back in.  
And same happened with all of the movements. So we got the recording when all tight and up 
became very tight task, which was what we made on the road. So that touring was a really 
important part before recording, and I think that is really valid with most pieces. Because actually 
making something in the studio is really different that being in the audience, so it is quite nice to 
make it, take it ou, bring it back, and “oh! this is really what is”, our experience is telling us this is 
this. Because when you get into a big space is quite nice to do things maybe for a long time, or 
maybe it is difficult to do for a long time because of their work as well, as they does it in a really tiny 
little box, watching TV screens, changing around, can be quite good. Which is why with that project 
we haven’t done very much music, but we do things a lot. Which is why we like Kraftwerk, is part of 
their aesthetics, and that’s where the name comes from as well, it is the same name effectively. I 
can remember what your question was, but…yeah [laughs]. It was about that, wasn’t it? [laughs]. 

L: That’s ok. How was the audience’s reception of the piece in those performances? 

J: Yeah! good! They liked very much, we had good audiences, there was another new piece as 
well which is a really big piece, by Graham Fitkin, for synth, and the rest of program was Steve 
Reich, marimba stuff, etc. Yeah, the audience were excited.  

L: How about the reaction of seeing you doing music with everyday objects? 

J: The Fanta bottle is kind of the iconic one. When myself and Gabriel went to tour in America, the 
first time, we ended selling the Fanta bottles after the show. [laughs] Because people came up and 
asked to, and I said “wait a minute. We have to buy these, so let’s sell the empty ones after the 
show!” [laughs]. So we ended selling the empty bottles and CD’s after the show, and people liked 
that (laughs). It was quite good, it is a good investment. But they are hard to find so…yeah! 
[laughs].  

L: We would say that these are new instruments in some way, for both performer and 
audience. Do you think the audience should have a different way to listen to it? 

J: It is wide open, I suppose. I suppose maybe it is easier to listen to something that got some 
novelty value to it, because you’re engaged, I mean, most people listen to stuff by using their eyes 
anyway so… it is quite easy if you look it’s a bit odd, that’s quite nice and that gives the audience 
the name, it is like “oh, we are all looking at this way new thing”. I think that helps broadly the 
appeal, you know, if it was just a bunch of pieces for vibraphone, who cares? There is a lot of 
pieces for vibraphone. So I think it helps in terms of giving an audience a markability to what we’re 
doing.  
I have a strong view about programming, which is something I’ve done a lot, which is…if you’re 
doing a percussion gig you got to just keep freshening up all the time, you need lots of different 
instruments. I can’t stand marimba recitals (laughs). It is just not the place that I want to be 
(laughs). I’m very happy to listen to a really cool marimba piece, but after, I don’t want to listen to 
another one, I want to listen to something else. Which is fine, because we got a lot of cool 
instruments, there is a lot of good sounds we can make.  
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So I think it is…gain the audience to listen is potentially, and how they listen, is potentially the 
performer’s program responsibility to an extent as well, it is how you present it, it is how you 
perform to them, do you engage the audience or you just stand up and play? Some great 
performers just stand and play, they’re not playing to the audience, they do it and let it be. It is not 
how I play. We’ve got this big multimedia show, you know, we’ve got surround sound and live 
cameras and stuff.  

L: How do you see the visual aspect of Import/Export? The whole thing, the video 
projections and the visual impact of these found instruments?  

J: Seeing a percussionist is always to watch something theatrical, something greater than the 
instruments, because it is something such a physical instruments that we play. And that is 
something which is quite a big part of how I play, just anyway, I’m quite a visual performer. It is not 
stuck on, it is not glued on afterwards, it is just how I make sound. So I think it is quite important to 
the audience to see what is going on…the video is that to help create a story, and that is how 
we’ve used in that piece, just to give greater sort of weight to this idea of archeology and recycling, 
and how we use this objects.  
You take the Fanta bottle and you go…where is…Ok, it is a Fanta bottle, what does that mean? 
and Kathy was able to do, to give that greater weight showing images of the Fanta factory, 
production…also the oil drum was really cool, because it is looking how the oil is drilled, looking at 
how is its movements, how it goes into the boats…and so she was able to  take quite a lot from the 
music that is being created and just play with that, give that greater story, which I think is kind of 
integral. It lands weight. Because actually if you listen to Gabriel talk about the piece, he probably 
would talk about all those things, because even…the titles don’t come from the story Kathy has 
made, but the titles come from Gabriel, apart from one, which I made up. (laughs) Because there 
was a really dotty title (laughs), so we changed that, let’s go for something else. So the set of titles 
was quite clear. And this idea of the storm, and then plastic…so to play with those ideas and 
making something else is really…it’s just kind of adding a level…it is like doing theater or opera, 
where you get that multi layered show performances. I’ve made the project because it is the sort of 
stuff I like to see, not because to put visuals on, which is kind the worse idea on the world.  

L: Do you think that a performance of Import/Export without visuals would be a valid one? 

J: Yeah, this is a piece of music, isn’t it? So…Yeah…it would be…I mean, I’ve never seen a 
performance of the piece [laughs]. Most the pieces I play I’ve never seen them performed. [laughs] 
I mean, very few.  

L: As far as I know, you’re the only person who recorded and performed the piece. Do you 
know why? 

J: Mmm..I don’t know. I mean, you can buy the score! [laughs]. It is really difficult, it is time 
investment…I mean, there’s nothing standard at all, is there? There is no ‘ah, I’ll just go to the 
cupboard at college and get the oil drum out get all those objects out, or go get my looper. It is a 
big investment in time and, to some extent, money. And for me, one of the things when I was at 
college, I didn’t learn that many solo pieces, I mean I didn’t particularly want to be a soloist, it 
wasn’t my vision. And I…learned very few pieces and I love the ones I chosed to learn, pieces that 
I was really excited about or really engaged with, they seemed relevant to me and to what I want to 
do, and pieces that if can invest the time, I was gonna spent three months or six months in a piece 
of music. I wanted to know, this is a piece I’m gonna play a lot of times or could play a lot of times, I 
think that is quite important. Because if you’re gonna do those things properly, you know, if you get 
a violinist playing Bach, they don’t spend a week learning a piece of Bach…you know, we can 
spend a week learning a nice piece for marimba, and then we can go and play it, and then we can 
forget it. I mean, they don’t do that. Because they invest so much time into it…yeah, I’m quite 
heavy on that. And I think the composers that I work with quite like that, because when I 
commission a work with a composer, they sort of know what is gonna happen. We gonna have this 
long process, which is gonna end up in, more often than not, a really good piece of music, because 
it is gonna get a lot of investment from the performer, which it probably means he’s gonna get a lot 
of performances…because he’s gonna be really good, and he is gonna get it recorded…you know, 
it is a good thing from both parts. Which is why I choose the composers that I work quite carefully 
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(laughs). I don’t know, I presume it is that. I mean, a few people performed Fanta. Yeah, I had a 
few people who came up here to perform it to me. So it was bit nightmare.  

L: Why?  

J: I suppose because I have a really strong interpretation of it, and my interpretation comes up 
from my work with the composer…I think maybe because they’d come once, maybe twice. And 
they may had a lesson on it with their college tutor, but a college tutor, it is just like opening the 
score and “what the hell is this?”. I mean, you can’t open that score and go “right, I know what this 
means”, because you have to work on how this sound goes (he sings), and then you have to plug 
a microphone and know what this thing is, and doing the next one and go…I mean, even getting 
past those first few things, it can take a long a time. And I supposed…you know, he’s got 30 lesson 
a year with his tutor, or 30 hours maybe…he’s got 1 hour every week.  
You can spend one hour working on that piece, but only scrap the beginning. So I think it’s difficult, 
it is just the investment of time. I would assume that…I make the assumption that…maybe it’s 
tough as it is less useful, I don’t know. It is useful for me. I use that stuff all the time. But I think 
about in a different way, and maybe that’s not the way that everyone else thinks about it. I’ve got a 
few colleagues who would use that. I mean, I’m talking about colleagues around the world, so it’s a 
few (laughs), who maybe think that sort of, oh, I do this thing here and I’ll do that. So there’s this 
guy, I really like working with, Paul Clarvis, he’s a percussionist here. I don’t know, he’s maybe 
fifteen years older than me. He’s a recording musician mostly, and he puts lots of himself into and 
he’s got a lot to offer. He’s a jazz drummer, he plays tabla, he plays amazing shakers, he’s that guy 
over here, so in Los Angeles there is guy called Alex Acuña and over here we’ve got Paul Clarvis.  
He thinks in that way about sound and about how you do things, and what is appropriated to the 
music, it is not the other people don’t do that but he does it in a very specific way, which is quite 
intuitive and it’s quite without paper, without…I suppose it is quite improvised. We don’t need to 
ask the question, “should we change this?”, we know this might be more appropriated musically 
and therefore we do it. You know, I’m quite lucky because I’ve been working with people like that, 
and so I look at the way they do things and how they make sound, and how they contribute to the 
music, when they step back back, when they’re adding more, when they need to ask questions, 
when they don’t…and I kind of like that way of engaging.  
But I don’t think that is not…you know, when you go to music college they don’t try to make lots of 
him, I mean, because often when you go to music conservatory here, they try to make… I suppose 
more a round person, who would be able to play in an orchestral section, who would be able to 
play on a western show, who would be able to play timpani, and nice cymbals and play…maybe 
drum set. And that’s great because actually that’s what you need to be as a musician, if you gonna 
work, you need to be able to do it this really basic skills really, really well, and you need to have a 
range of stuff. And then there are some specialities you should do. And I think…maybe what we’ve 
talked about, you know, Import/Export for example. There’s quite a lot special things that you need 
to have worked on how to do…so it is only gonna be people who gets the very top, who’ve got that 
base level down, and go for searching something else, “oh! that’s the thing. I’m kind of interested in 
that too”, maybe it’s that.  

L: Do you think the performance of the repertoire composed for standard percussion 
instruments and for found objects follow the same path? 

J: The performance will follow the same path, because it is all about communication with an 
audience. But the process of learning will be different because you…one of the things that’s 
really…I try to do with the music I play, is…I try to make instruments. What do I mean by that? For 
example, take a piece like Rebounds…take Psaphaa, because it got more stuff in it. So when I 
play Psaphaa, I have set up, I have changed my setup many times, and I still change, I change out 
different things. But I have now a really sucked set, there three things here, in a particular order. 
And there’s in a particular order, so I can play Rebounds on the same instruments, and I think of 
this thing as an instrument. It is not bongos, octabans, gong drum, kick drums…it is not that stuff, 
they happen to be individual objects but actually that, which is fifteen instruments or so, this is my 
Psaphaa setup. But it is also my setup for Rebounds, I don’t use other things, but I use the same 
things, and they’re in the same order. And it is also my setup for a piece from Max de Wardener.  
I had to wrestle on some of these things and changed them round. So when I relearned Psaphaa, 
a couple of years ago, I switched two of the drums round. So instead of going (he sings a scale 
with the pitches of the drums going down) it goes (he sings the pitches in a slight different order). 
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So you have to relearn the whole thing, and that’s really to relearn several of the pieces, but it 
means whenever I play this, and I play the Psaphaa piece I’m always playing the same…it really 
changes quite lot of things. Maybe it sounds really simple, but it is such a massive difference to me 
(laughs). Because it means every time I play it is the same sort of order of things, and more 
reaching similar distances, just like the marimba or the vibraphone, I don’t have to reach over there 
to play a G sharp, because the G sharps are always in the same place.  
So that is using conventional instruments to think about that instrument. But then I supposed when 
I play a piece like Gabriel’s for oil drum…well, I take the oil drum out to other gigs on it, so I use it 
on the Takemitsu piece, I will,use it tomorrow in the studio sessions…and some of the techniques I 
worked up for playing Gabriel’s piece I use them in other things. So I’ve developed these set of 
skills and I found use greater than just having the oil drum in my studio, which i only have used 
when I was doing Gabriel piece, but I do use it all the time. I don’t use all the time, I use it often. An 
that’s great because it means that I’ve got this really cool instrument, I got a lot of good sounds on 
it and it’s useful, not just for playing a piece by Gabriel, but it is useful for other people in other 
contexts. And that helps me with the investment, because it means that all the investment I went 
into learning all the stuff for Gabriel, I’ll get paid to do it tomorrow for MAx.  
You know, whenever I play Takemitsu I use some similar ideas, I don’t use all the things, because it 
is not a piece just for oil drum, but I can use some of the colors I have learned, and I can find new 
ones and bring them back to Gabriel’s piece. And that makes the whole thing exciting, and keeping 
things fresh. Yeah, it is just a different process, but that all on-going process as well, it is not like 
“that piece is learnt, fixed, got it, right, next piece”…it is like “that piece is learnt and…cool, we can 
back to that and keep on doing it” and actually the process of keep on doing it teaches me things 
and also going away from it and then coming back it is “oh yeah, I’ve learned it in a different way 
now”, it is kind of nice too.  

L: So for you it is a different process, performing standard instruments and found sounds?  

J: Did I say it is a different process?  

L: Yeah. Do you want to change it? 

J: Different…Yeah, I supposed it is, because when you play found objects you have to…I mean, I 
know how to play the vibraphone, I’ve played it a lot of times, so I know how to bow it and I know 
how the mallets works, I learned the stuff and I’ve played it loads of times and I know how to play 
all the different chords and stuff. And I have more unusual ideas on how to play than anyone is 
gonna ask me to do. So I’d have to think about these things. But if you see a new object or a new 
piece involving different collection of stuff, then I have to explore it, so yeah, the process is 
different.  

L: What are the skills or expertise the performer should have to perform the found sounds’ 
repertoire? 

J: I think it probably helps to be comfortable to improvise, because I think one of the ways to… for 
me, certainly, to explore new instruments is to improvise with them. And then they have to try be 
open, they have to be open to people saying input stuff into them. So if you’re working with 
composers or producers or playing some of those instruments in other contexts, I think that quite 
helps, if you can make those opportunities happen.  
So I have a really cool new instrument, which I got hold of a few years ago, which is an aluminum 
harp, it comes from Chicago. In the 1920’s Deagan made it as of the oddities he made, and I was 
able to get hold of one, a new remade one, recently, and I had it for three years. And it is a slow 
process to find opportunities to use it. Now there is a repertoire, because I have a lot of cool friends 
who are interested in did stuff, and I can show them. I did a composition project, that was really 
cool, to explore…and, you know, I could use the composer’s, their inquisitive in the instrument to 
help me find more things to do, which is great.  
So I think having an openness and inquisitive sort of mind and sort of, some different roots for 
investigation would be quite good. And is about actually doing it, I don’t think, I’m not sure the best 
way to explore tin can is to do it in a small room by yourself. You need to take the tin can, you 
know, with the jazz group, with a recorder player, with a film score, whatever, and you see where it 
is useful, why it is useful. So I have to come to learn when things are useful, why they are useful 
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for different people, it is not enough to go “oh this a really cool sound”, you must like it, because 
lots of people want, and that’s fine.  

L: and how do you learn? 

J: How do you learn? Experience. Yeah! [laughs]. Experience…it is dangerous to show someone 
lots of stuff, you know nothing more now. So this composer I’m going to work tomorrow, I’ve known 
him for a quite long time, and we like to really work together very much. But I’ve listened to lots of 
his records, that’s quite useful thing to do. He gives me some matter about what we’re gonna be 
doing and that’s great, and I’ve come to learn what that means, I’m still learning what that means, 
because it is a relationship. And there is trust, there is an investment, I suppose, on his part on 
trusting on what I suggest or what I don’t suggest…don’t suggest the same thing twice, that’s a 
really bad idea. If someone doesn’t like something that’s fine, you just to have to make a note 
“doesn’t like that, don’t suggest it”. Yeah, I think that’s…Yeah, being on lots of people’s 
wavelengths, you know, really getting into know, what someone wants or doesn’t want. I suppose 
the other thing, and it is easier these days, is researching, really listening. The thing I spent lots of 
time on college doing, which a lot of my friends, probably more often than not jazz musicians…they 
by and large didn’t spend every hour of the day practicing their instruments. But they spent 
conversely a lot of hours, by comparison to straight or classical musicians , listening to music, 
listening to what other people have done. I think that’s really keen, I think that’s really keen if you’re 
using found sounds or using objects don’t have a conventional place. So you need to know where 
those places might be. 
There is a lot of percussionists to use lots of weird sounds, I mean, many. And if you can find them 
and find out the situation that you’re using the things in, you’re giving yourself more a starting point. 
I think that’s kind of crucial. Specially because percussion in large context, there is no solo…when 
you’re using found sounds in a context of five or six musicians. You need to have in mind which 
one would work… you know, don’t tell the oil drum to a…[smiling] recorder consul even if you think 
it might be a really cool idea, because you might have learned that this is gonna be too loud or just 
can be…whatever. It’s been ultimately decisions ahead of time. Yeah then noticing those things.  

L: So the ability to improvise and listening… 

J: Yeah, yeah…really wide listening. I think that’s really crucial. I think…I mean, I’m interested in 
lots of music, I think I listen to less music probably now than I’m used to. I think that’s a probably a 
time thing. There is a time slash, work slash, children slash, you know, other commitments. But I 
think it is really important, just to know what’s possible, what’s going on. And I try to keep working 
with as many people as possible and new people as well. I have lots of relationships which are 
kind ongoing and I try to manage those. Sometimes is difficult (laughs) because if you work for lots 
of different people, it is ind of nice to keep, to build those associations, because it makes for better 
results. You get to know what like and you get to know what you can add, which is why I spend so 
much time finding new things and making new things and sharing stuff as well. It is that kind of 
cross fertilization of things. 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Anexo 8. Entrevista com Jon Rose
Luís: Thanks Jon for your time. I know that you perform a lot of different instruments, 
sound objects, and so on. Do you see any difference when performing sounding objects or 
standard musical instruments? 

Jon: Yeah, there are big differences but the point, with me, is…anyway, how I rationalize it, how it 
make sense. The violin remain central to what I do. So no matter how far away I go from the violin, 
like to the wreck or whatever, or interactive electronics, I don’t know how much of my work you 
know, but I mean…for the latest fifteen years I also had the interactive ball and all the electronics 
for that came from the interactive violin bow. And with sonic investigation it starts with the violin and 
it kind keeps me focused even no matter how weird or wonderful violin gets, you know? The most 
extreme things like wrecks, I can come back to this. And therefore gives a logic. I don’t just go 
around deciding to do crazy things, it is not like that, although if you see something you might think 
“oh god! that’s a crazy thing!”. But in fact it is quite logically connected.  
And the wreck project came from another project which was the fence project. And the fence 
project comes from the string instruments and it comes from so. During the fence project was in 
the early eighties, I was making longer and longer string instruments making the necks longer and 
longer to see what happens as the strings get longer. And then eventually I was filling up a whole 
galleries with strings, like 20 meters or something. And then I was in the outback in Australia and I 
thought: “this is crazy, why am I making instruments, the whole place is covered with the longest 
string instrument in the world, you know? I just need to get out and play them, and figure out how 
to do that”. And then while traveling and working in the outback Australia, which is, there is nothing 
quite like that, maybe the south and mid states in North America is a bit like that, but in Australia it 
is really massive, there is not much there, I mean there is the reminiscences of aboriginal culture 
there, but geographically there is not much. It seems, until you of course you start to investigate 
and then you find amazing things and details. But as I was making fences, I could see there are 
wrecks everywhere you went there are car wrecks and apart from fences, the most things you’ll 
see, which has to do to with homo sapiens, are wrecks, car wrecks.  
Pretty well the history of cars in Australia, you can see in the outback because people just leave 
them, it is too expensive to tote a car. So they became markers, like fences. Although…you can 
make two arguments, you can say the fences’ are useful, but they are actually useless, most of 
them. Fences are the psychology of the western brain, that we have to divide and prove we own 
something and keep it, ad make sure it is ours and not someone’s else, this whole issue on 
ownership.  
But the car wrecks, they just end up and often you see them, in fact…there was a funny thing, 
there was a car wreck I was going to bring to Sydney from a small town and we were all about to 
take that to town and play it. But then we knew that we couldn’t have that car wreck because it was 
actually owned…national property! [laughs]  
So the car wreck comes out from this whole history of investigation and then you get to the point of 
“well, how would you make it into a musical instrument”. You know, mainly how I do it is… I put 
strings on it but also as you saw, and did so great, I mean, that was amazing what we did in 
Portugal because we did it in three hours or so [laughs].  

L: Did you check the car sounds first or you just chose the wreck because of the visual or 
design? I mean, what is the importance of sound in the wreck project? 

J: It can be both. So, for example, I always thought about the wreck project as a multimedia 
project. Some wrecks, I mean, I have a collection of a thousand of wrecks in pictures. Some of 
them barely there is any car left, almost nothing left. Some of them you can’t tell where the sand 
stops and the car starts, it is the same color. So it is just like “gone”, it is almost like they returned 
to the kind of ecology, the geology of the place, it is amazing. Like the whole outback eats up, 
whatever we put it just eats up and destroys and mades part of the visual. It is like the environment 
saying, “well, we just ate it up and we just made it to what we want”, rust, nice, no problem.  
So, then obviously, with sound, the same with fences, the best quality “instruments”, if you like 
[laughs], are normally in the best condition or they have enough strings and tension properties to 
get stretched strings or they have some kind of resonating potential. So let’s say a wreck that has 
been sunk into a swamp, you can’t get too much sound out of there, I mean, you can get sound of 
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anything, of course, so anything can be music. But of course there is a question “well, that can 
might be boring after a while”. So the same with wrecks, anything will work but will it work in a 
interesting way? So when I saw, for example the photo of the wreck we gonna using in Porto…I 
mean, they already had another one first but they couldn’t get it, I don’t know why, but then they 
sent this pretty boring car but I though “well, the thing is, it has been smashed in one place so that 
probably means three doors working, so that is already rhythmically interesting”. And we can take 
the bonnets off, the roof… I just got the ideas that we could quickly work… I think we can munch 
this, if we have a welder there, we munch to get the bonnet of, which is a piece of metal, so it 
becomes any kind of, you know, like a big gong. Doors, we have the glasses a little bit…these 
things and the tires I know from before they work very nicely, it is not loud, but it is very interesting 
kind of specific timbre. So you can just start to construct how these things is gonna be.  

I just came back from working on a remote aboriginal community in northwest of Australia. If you 
see a map you gonna see a town called Broome, this place is like 250 kilometers north of Broome, 
on the Dampier peninsula. And it is like two aboriginal towns, they owned it, now they get it back 
from the white people, it is actually owned by the aboriginal corporation, so they kind of self 
governing, they are pretty together. Some places are in bad time, you know, high suicide rates, 
alcohol, etc. but this place is really quite good, so the town is called Lombedina and [the 
conversations takes another direction] 

[…]  

Its sound is one thing, if you look for the sound, as you saw with the exhaust pipes in Porto, some 
of them are just dead, clunk, and other are really like tubular bell. It is just looking for that and the 
relationship so you want…you don’t want everything sound like stupid tubular bell, you know, but 
one or two in there is a surprise because you don’t expect it to come out of a rusty exhaust pipe. 
One aspect of the wreck and why it is a multimedia project is that we are looking, is like 
investigating, it is like archeology, it is like where are the sounds on this wreck. And you really 
spend time with the wreck and it is very nice. I didn’t have anytime in Porto as you know, but in 
Lombadina we had three weeks, we had plenty of time to look on these things. And also went 
around and all the windows still had the glass amazingly, so I took out the damping of some the 
structure of the whole glass and the side door window and this was also incredible, we discovered 
how to make sounds as well as discovering the sounds that are inherently there in the wreck, we 
were able to make sounds too, changes them, transform them. And then figure out how to do this, 
so of course drum sticks are useful. So it remains almost like a piece of sonic archeology but at the 
same time you are using your skills and knowledge to see the potential to look at something and 
say “well, if we did that we actually end up…instead with of one sound which is clunk we end up 
with five or six different timbre of sounds by changing something, by transforming some aspect of 
the wreck. So that is basically how I work and… like the fences project has been going since the 
early eighties, it is pretty well know what happens yet every fence is different.  

L:  Really? 

J: Oh yeah! All different because of just how they are, they set up. Any instrument that is not set up 
correctly, like a violin or a guitar or a piano… you ask any pianist, every single piano, even though 
they are industrially made sounds different to a pianist. Of course when you get to a fence is even 
more extreme, because it depends if they put the post in right, the gaps between the posts, how 
tight the fence is, where they are all the different rattles and buzzes, they are all different. That is 
one level, that the fences are all different. On the other level, I know how the science of music and 
sound works, like the harmonic series and all that. So in that respect they are all the same. The 
string is a string and works like, well of you divide it in a half you have the octave. So you can say 
that the science of sound is inherit in everything but at the same time that would not tell the whole 
history, that would be a lie, because it doesn’t tell half of the history, what is gonna be possible. 
And so I think…in terms of… I do tent look at it, most of this work… put this way, as trained violinist 
I’m used to using my two hands like the right hand makes the sound, the bow if you like, it is the 
generator of the sound, and the left hand is the manipulator of the pitch.  
Well, when I really went to play fences I really got in the idea of having a bow in each hand. So I 
became more like a drummer in a way. I learned how to do rhythms in my left hand, then in the 
right hand, and different rhythms, paradiddles and this kind of things. Things that a violinist should 
never know, would never know. But even that comes from the business of researching violin music 
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because a lot of string music outside of classical music is about rhythm, is not about the long bel 
canto tone, this whole thing you’re supposed to get with playing the violin from Mozart onwards.  
Most of the string traditions and violin traditions have rhythm in the bow and so it is not strange to 
me to sort of…well, the bow should have rhythm. So therefore it is not strange to me to think: well, 
why don’t have both hands with two bows, I’m not interested, in a fence for example, to manipulate 
the pitch because it just have this whole incredible world of sound, there are more interesting 
things, to get into the timbre of sound and the way which the fence works is more interesting and 
using the natural harmonic series. There are some instruments that are useful for things and other 
there are not, so the same with the wreck.  
The wreck takes it more to percussive end of my experimentation. The wreck is probably… I can’t 
think of something further out than the wreck from being a violinist, the wreck is an object, it has 
sonic resonance, it has cultural capacity, is historically, you know, in a place like Australia it is a 
marker as I said earlier. So I think it has a lot to offer. And the other thing about this whole work…
you know, if I go and write a kind of modern string quartet, which I could do, and play it, in an 
aboriginal community it won’t mean anything, like silly white guys playing something that doesn’t 
mean anything.  
But if we go and play a wreck everyone knows what a wreck is and they know what are the fences. 
One of side of my work it is quite esoteric and, just for me, if you like, it is like what interests me, 
and the other extension of the work is what can I bring to a community and how the community can 
respond and act and work with something they own. And maybe look at it in a slight different way 
they look at it before. So that’s basically the wreck project.   

L: Nice. I liked the term that you used, sonic archeology.  

J: Yeah. 

L: It’s great. Did you imagine the sounds before performing the wreck or you worked with 
someone and got the sounds from sessions, improvisations…how did it work?  

J: Both. In Porto, I imagined it pretty well, I knew that it is gonna be “no time” so…(laughs). I just…I 
know we will get something out so it is better do that, and get this…but even…So you can’t 
imagine the whole total sound, but I got good experience to know that. And also using amplification 
as well, which can bring little sounds up. So on what I was being given from Serralves, like “well, 
this is what we can offer, this is what we can do”….if you get this, this and this, if get three really 
good percussion players, if you get someone to do some electronics inside, PA systems and mic it 
like a drum a kit, which it sort of was, we’ll have a show (laughs). And a video guy, just get him 
shooting lots and lots of video and we will somehow…you know.  

L: Yeah. I was thinking…when you worked with the percussionists, I guess, most of them 
are classical trained ones, in some situations… 

J: Not in the aboriginal community. They play in reggae bands, rock bands, country bands… 

L: Yeah. I’m curious about what did you expect from the percussionist who is going to 
perform the wreck? What kind of skills or knowledge you think of ..those guys can perform 
wreck, or those guys can’t…what do you expect from them? 

J: Well, one difference, let’s say, for example, knowing…when I as coming to Porto, and also when 
I did it in Sydney last time, I knew I was gonna be working with trained percussionists. So I know 
they can do a roll, you know, they can create tone, they know how to get tone out of an inanimate 
object. And that is very important, because with certain amplification you can work with these 
things that it is not just ta tata ta tata ta [he sings rhythm], we can make tone, we can be 
symphonic, in potential. And that is very important. Also the percussionists these, I mean, if you 
look at the history of percussion in the twentieth century, this is the widest developments of any 
instruments, it can be anything. And is anything. And it has become…it is gone from being timpani 
and cymbals. I think most people working in contemporary percussion now, any kind of training and 
knowledge, the kinds of things that have been done in the last sixteen or seventeen years, they are 
familiar, they won’t to be a problem, if I give them a typewriter they won’t go “oh! what am I 
supposed to do?”, Oh, I’ll play it. So I think there is no problem, saying, let’s do a wreck they’ll go 
“ok”. It is not like a shock.  
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Well there is one difference also that happens, which is interesting in my life time: in the sixties, for 
example, orchestral percussionist, if you want them to do something like a groove or some kind of 
feel for rhythm, it was horrible, you know? It was really horrible. And now most of the 
percussionists who work in orchestra, they kind of work in bands too, there will be no artificial 
barrier between to what they do. And so most of them have a good feel, they might be better or 
worse in one thing or another, but they have a feeling.  
I just did a piece with orchestra which is being around in the last three years and there are some 
sections I just… I know I can say percussion, hey, this is basically 4/4, that’s is basically the 
structure, go for in there…you know, I just put, rock out. And they will. If that was happening forty 
years ago, they would go “what do you mean? you don’t have anything written here, I don’t know 
what to do”.  
So, on the rhythm, that has changed a lot. Also the other way too, like in the sense of timbre. You 
know, coming to the idea of accessing the sound that might be in an object. This is something 
that…you know, some percussionists who particularly improvise in percussion have a feel for…and 
still, there is a percussionist I worked in Sydney sometimes, she is very good, she can read all 
these incredible complicated scores and stuff on basically marimba or vibraphone…but she has no 
sense of material. Or little. She’s got some but her strong point is rhythm and complicated notes. 
Her weakest point is the sense of material , and there others that I know they don’t read well but 
their sense of material is incredible, you know? They, in seconds, are part of it. (laughs) Whatever 
it is, you know? It is knowing this kind of possibility between which is happening, this is the big 
story, really, in music, in second half of the twentieth century and going on until now…how 
percussionists have transformed…So I bring that back to string instruments too. […] 
Yeah, and of course, with the aboriginal guys, they don’t know nothing about Xenakis or, you know, 
Berio…[laughs] they have no idea, never heard about them. So their thing comes from “well, you 
want me to play rhythm, I’ll play rhythm” so then my view is “ok,, well if I want that to be interesting 
the first thing I do is to give them different rhythms. And then immediately it makes it interesting. So 
that’s what I did. And then the thing starts to sing in a different way, you are not like stuck with this 
rigid matrix, you just got something which is more organic and flowing, and loops over different 
times and things like that.  

L: It is interesting what you said about symphonic sound and color, and tone. Sometimes 
classical trained percussionists might just hit, sometimes… 

J: Yes!! Oh! Perfect! You’ve just said exactly what they do. And the woman I was describing, she 
just hits it, the notes are here, I’ll hit. [laughs]. Hit twice! I’ll hit twice. And they don’t understand this 
relationship, it is quite amazing…I mean, it is only because I have been around for a long time so 
I’ve heard a lot of percussionists but it is really obvious, it must be very obvious to percussionist 
when this is the case, the people who just hitting it, and people who really understand it, they are 
coaxing…do you know this word? to coax something the sound out of the object, coaxing.  

L: Oh, yes.  

J: Bringing the sound out. And certainly something like…to go back…it worked also with the wreck, 
do you remember halfway through when we did Porto, we had two strings and then… I can’t 
remember who was in the roof but, but decide to play them…and they started to kind of feed on 
themselves, we had this sound… it didn’t sound as strings anyway, it sounded like an unbelievable 
car noise (laughs)…but this was coaxing, he just gone up there and “well, I’m gonna play this in 4/4 
and BANG! - 2 -3-4 BANG-2-3-4…it wouldn’t be anything like what came out. This started because 
it takes time to a string gets excited to start to work and, in the same way, many percussive 
surfaces, percussive resonates chambers take time for you…you know this of course…to bring the 
sound out. The things where this first started to happen was probably things like Stockhausen 
Kontakte…sorry, Mikrophonie, where one big tam tam, one big cymbal, you know, he starts to 
explore all these resonating frequencies. Well, that’s obvious with a nice piece of metal which has 
lots to give but you can apply that to any piece of metal.  

L: Yes. That’s one of the points of my research: when you perform a standard percussion 
instrument, this is an object also, of course, but this an object built to produce sound; 
quality sound. But when you perform an ordinary object, it is not built to get sound from it.  

J: No.  
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L: It maybe…I think the percussionist might to work harder into this aspect of music, you 
know, the sound. 

J: Yes! It is still…even though we’re talking about history, which is…it’s been around what…let’s 
say, about sixty years, it is still a young history, compared to the rest of music, so…we are talking 
about which is quite…yeah, it is quite fresh. And also, what constitutes instrument now? I mean, I 
just…I will start to show you some things. (he stand up and goes to his garage to show some 
instruments as the conversations ends). 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Anexo 9. Entrevista com Matthias Kaul
Luís: Dear Matthias, thanks for the interview. First of all, I’d like to ask you you age, 
nationality and when did you start your percussion career?  

Matthias: I’m German, 67 years old and…my career…it is nearly impossible to say when I started 
because I started maybe when I was a baby, I don’t know…[laughs] Yeah, it is tricky because I 
started listening very early to things, and maybe earlier than I can remember. But I think I started 
with listening to be a musician… and the first banging I did was on the wire, which was hanging 
between two trees, and it was used to hang washed stuff to dry it outside. And I was banging all 
against the wire and my ear was at the tree, which was the resonator for the wire, so I listened to 
my own music which I did on the tree. So it might be the first percussion stuff I idid. And if you think 
about what time I started to learn in a traditional way, it was very late because I started as a rock 
musician band when I was sixteen. Firstly I played Rolling Stones, and Jimi Hendrix and all 
these… and I really learning how to hold the sticks and read music I started wth 21, so it was very 
late… But I was playing percussion from 16 years old onwards, in the more traditional way. All 
other things before have been sounding with stuff. And how can I fix the date, I don’t know.  

L: Yes. That’s great. And what is your experience with…You’re a classical trained 
percussionist, let’s say, right?  

M: Yes, I studied it very, very much and I did all those examinations for orchestra musicians and as 
well for soloist and all those stuff, so I’m a studied percussion player, yes.  

L: And what is your experience with unusual or unconventional, whatever you name it, with 
sound sources, things that ar not standard instruments, what is your experience with that? 

M: Uff…[he exhales]… that’s is a question which needs hundreds of hours to answer, I’m afraid 
[laughs]… It is tricky as well, I started, as I told you already, with those strange instruments as a 
baby and maybe I forgot a little bit about when I studied percussion in this classical way, because 
they normally don’t lead you into those ideas. And…but in the end it was always normal to me to 
use strange things. For example, when you start to learn all those bricked setups like, too close for 
Stockhausen and stuff…you may not have all the instruments, which I hadn’t at those times. So I 
replace all those tom-toms by towels which I put on tables, and then I played on the towels… 
instead of gongs I had sort wire in my room which I was hanging the towels and pretending that 
those things were gongs and stuff.  
Well, it is a different sound but it is a sound as well so I was always used to all those funny sounds, 
even if I don’t wanted it because I was looking for big metal gongs but I had those towels hanging 
there, so I banged against the towel and how the towel sounds… it was always normal for me as 
well I had no timpani at home, so I practiced on two to six towels to learn Carmina Burana and then 
I went to the orchestra rehearsal with my towel’s experience and played the stuff on the timpani 
[laughs a bit]. So…that is one experience which you can learn everything could be used to bang on 
it [laughs].  
And the other thing is that I was, very early, a traveler so I have been in Africa many times and, you 
know, all the Africans, they are so wonderful in recycling things to instruments and stuff, so they 
use all those beaters, which they made of the tires of cars, as well the berimbau strings in Latin 
America are made of metal wire from the tires, you know, steel drums are simply oil tins… So 
these recycling ideas of percussion are with me since for more than 50 years… uff [he exhales] It 
is very difficult to say two or three sentences about it, because then after this…things just 
happened, for example, all the styrofoam, I don’t if you know this styrofoam stuff on the triangle I 
do and so on…if you know, it all happened by chance because a piece of styrofoam fell on the 
cymbal and then I found out, ok this styrofoam is amplifying some overtones of the cymbal and 
then I started some research, so this is just the sort of way of life, if you are listening all the time 
you are using so called strange things all the time as well. Everything can be an instrument, 
sometimes you just used it because you don’t have the right instrument and sometimes you use 
your discoveries.  
So, yeah, there is nothing in general to say about it, maybe it is an attitude to life, if you are 
listening all the time what is happening then you’ll find out that even a pencil is a great instrument 
that you can spend hours with it. 
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L: And do you see any difference between the standard percussion instruments and all 
these world of stuff that are non standard instruments, do you see any difference between 
them when performing on stage? 

M: No, not at all. But sometimes I see difference in the audience, how they listen to it. Sometimes 
they listen to it very specially because they are astonished on what is happening with these so-
called strange instruments. Because they are used to the sound of timpani, for example, and then 
when you bang on a timpani they have an expectation that will be fulfilled, but if you bang on a 
piece of garbage which sounds as good as a big tam tam, they are astonished because they didn’t 
expect it. But for me all those things are the same, but, there is one difference: you can replace 
one timpani for another one but, if you have a special piece of garbage, it never can be replaced. 
So garbage for me is much more precious than another instrument because it is easy, if you break 
a normal instrument, you can get a new one which is the same. But these pieces of garbage you 
won’t find it again, and if it is broken it is lost.  
And sometimes people are very astonished because I handle with my garbage stuff with a lot of 
care and then I stroll with my timpani! [laughs], but is easy, the timpani… no problem, because it is 
the same, but these piece of garbage you have to pay extra attention, and they don’t know, they 
are garbage but they are very special. That is the difference.  

L: And how do you see…when you have to perform a work, let’s say, for a new 
instrumentation, how do you develop your  performance technique in this new instrument?  

M: Well…you have to know the garbage, you have to really try to find out what this garbage is able 
to give to you, and you have to find out which spot on this garbage, metal bar, goes on with the 
pitch I really need, what do I have to do… to the garbage do in the concert what I want. This is 
sometimes more difficult than playing a tradicional percussion instrument because if you…
sometimes the temperature influences it…if it is too cold in the room then the garbage will not 
sound, the timpani might not as well or glockenspiel or so, because when it is too cold they don’t 
resonate that much.  
But with garbage it is sometimes very sensitive to all those changes in climate, so you have to be 
very clear about what this new instrument needs to be sort of safe on stage, but they are never 
really safe. And this is another thing which you always have to keep in mind, if you have a garbage 
performance you’ll never know if you really got the result on stage when you ended at home.  
I’m a improviser as well since I started to live, so I live with it. But I know that sometimes people 
are really…fairly upset when this stuff is not doing on the stage what they expect the stuff to do.  
  
L: Could name some pieces or compositions or composers that you have been working 
with unusual instruments? 

M: Oh, there are many…the name of pieces? 

L: yes. 

M: Oh Jesus, I wrote so many with special stuff…I just performed last week “After the rain” which is 
not for garbage but it is things which you would in the shower, for pouring the soap…different metal 
bars which you can bang and you can bow them as well. I used this in several pieces…I used 
those styrofoam triangles, you know, sometimes it is not the instrument itself which is garbage but I 
bring some garbage to normal instruments, so they are prepared with those garbage. Like those 
triangles which I prepared with wire and styrofoam half-balls. So I use those styrofoam things in 
many pieces… 
On the composers, I should mention Mikel Myer, he is using lots of funny things as well, like tooth 
brushes, which I use as well… he has a lot of pieces with plastic cups and tins, and bowls from 
garbage. Maybe there are not so many working with garbage but Mikel Myer is one that you should 
keep in mind because he really…yeah, he lives by finding sounds and searching sounds from 
instruments which are not in the first…real instruments…but they are from household or 
something.  

L: I was thinking about the improvisation skill. What do you think about improvisation in 
this kind of repertoire, when you have to perform unusual sound sources? What do you 
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think about improvisation? Is it important, is it not important? What is the role of 
improvisation in this repertoire?  

M: Well…maybe improvisation for garbage is not that interesting in the end because…everybody 
would expect that you can’t play any written down music on garbage [laughs]. Maybe sometimes is 
good to show the audience, we treat the garbage as a piano, the same skills as a piano player…
you have to do, if you use it in written down scores, which I use a lot, you have to learn about the 
instrument, it is not enough just improvise with them to find out what happens in the stage in real 
time…but you should be able to produce the same sound at once when it is needed. 

On the other hand improvisation is obvious important, if you are a good improviser you know how 
to listen and improvising is for me, in the first, just listening. Listen to what your surroundings, 
whatever it is, just the air or other musicians, listen to this and then listen to the result of you have 
contributed to the music and go on with what you heard before, so you have to listen.  

L: You said about listening, about the importance of listening in this repertoire…so do you 
believe that, to perform this kind of music, for garbage…I’m still thinking that you 
mentioned this instruments as garbage…I was thinking about a name, because sometimes 
we can’t have a proper name to this…it can be unusual sound sources, unconventional 
instruments…John Cage used to call it “found objects”… sounding objects…so for you, 
what they are? garbage?  

M: No, not really. But I think this is an attitude to life in the end, because when you are young and 
you see the first cup your mother would say “this a cup” and you have to put milk into it, or you 
have to put anything to drink in it. And then if you take this cup and put it in your ear, then you have 
the same effect as when you are in the beach and take a sea shell and hold it in your ear. So you 
hear more white noise and you hear better. Then, as a small child, I think “ok, my mother is right”, 
this is a cup and it is for drinking, then you have a very linear life. And to make life more rich I think 
it is good to see everything as everything, which means a cup can be an instrument or can be a 
cup. I think this is my attitude in general to life, and if somebody says “this is like this” I don’t 
believe. I think everything has, at least, two purposes, not only the one which is generally there. 
Everything is more than one thing.  
Sometimes I say garbage because people are mostly astonished that so-called cheap things can 
produce those precious sounds and so, I remind them, ok you hear this wonderful sound but in the 
end you would call it garbage. And how do you call it? Everything is an instrument and everything 
is the thing which is mean to be. It is all attitude to life, you know? I like to play with this double 
meaning. For example, I have a refrigerator in my kitchen. This refrigerator is sounding great, 
because it has a wonderful motor and it has a wonderful resonator. So this refrigerator goes with 
me on tour, in all european touring, and then I bring it back home and put my cheese into it. [laugh 
loud] 
So what is it? is it an instrument or a refrigerator? It is all those things. And there is one piece, it is 
called “Relax”, it is a big music theater piece, and the real culminating point of the piece is that I 
have three refrigerator on the stage, they are just open and the sound technician is gradually 
increasing the power so the motors get louder ad louder and this phase…I think it is seven minutes 
long…and the audience is very astonished about the acoustical result of this. And if you really think 
what the audience is doing at the moment when they are astonished, they are looking for empty 
refrigerators, nothing more, but they turned out to be a sort of miracle. So I like to play with this, 
that people get a or see all of a sudden a miracle in everyday life because normally it is a cheap 
bullshit but all of the sudden if you put it in the right way and the right…I give the right connections 
but starts to be a miracle.  
So the empty refrigerators is all of a sudden a miracle but if you think what a reality is, then…on 
the other hand, it is just empty, so there is no cheese in it, so it would be rich as there is cheese in 
it, but it is a miracle without of cheese. So what is going on? It is all about ou way of seeing life. 
And this why I think it must have no name for this stuff, because all things are all.  

L: It is a very interesting point of view. In terms of performance, in terms of everything that 
is related to music performance, or percussion performance, to be more specific…with all 
the things: preparation, studying, technique, sound, interpretation, the score…everything 
which is related to music performance, do you see that, the performance of the standard 
percussion and the performance of the unusual stuff, they follow the same path?  
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M: _hahahahah! [he laughs loudly] I don’t know…because each composer has his or her ideas. 
Some composers just think it is important to show that you are fast. And so they write those pieces 
which are very fast, running and banging on many drums…I mean, there are composers that you 
have to… like Hans Joachim Hespos , maybe you know him or not. Sometimes you have a 7 
minutes piece but you have to spend 7 hours to build instruments to perform those 7 minutes, so 
they like the richness of all this, that’s the interest…Other have the interest to get out of the 
instruments the most, so it is a big research about one instrument… another is… I don’t know, it 
depends…there are so many different approaches to what somebody wants to say, that there is 
not to say in general. I think there is no general difference between garbage music and traditional 
percussion music, it depends on the composer and what do you to say.  

L: Right. Do you also teach? 

M: Not really, I give workshops, I go to music schools sometimes for teach the students… what I do 
regularly half a year is composition class for children, I teach five children for half a year to 
compose which mean I help them to bring their ideas to a performance, that’s all. So I don’t force 
them to read music or stuff, I just help them, the performance idea to realize. But no, I can’t teach 
because I’m a traveling musician, I’m very often in the road so I can’t be constantly with the 
students. I was teaching when I was young, 40 years ago… I think I would run away if I have to do 
it all the time. It is good to see people and then to leave them. I’m not regular.  
  
L: Sometimes in percussion conservatoires the percussion students seem to be not so 
interested in this kind of repertoire. I might be wrong, but seems that they are more 
engaged in marimba pieces, timpani and classical, you know… 

M: [laughs] 

L: Do you think there is any reason to this kind of music to be not so much performed? 

M: Well, it depends what the music school think they have to give to their students. If the professor 
thinks that is good to teach them the skills for an orchestral musician then they will do orchestral 
stuff. But on the other hand, I mean, if are just a few working positions for orchestral musicians, 
they should give more skills and other ways to treat instruments and…so there are some teachers, 
for example, Bernhard Wulff in Freiburg, who was saying that a music school is firstly an art school 
and not a school to teach orchestral musicians. Orchestral musicians are part of the business but 
that is not the whole business, which is art. And so he is teaching everything and… but there are 
those teachers who think “ok, I should make them prepared for the orchestra”, I mean, in the end 
they are going to be taxi drivers [he laughs].[…] 
The most skilled they are in the different places….so they should be skilled as well to play some 
rock music, some standard music as well, and he y should be skilled in handling what I just called 
garbage, and they should have open mind of everything. But yeah, some teachers are… I don’t 
know what, I don’t understand them… 

L: What do you think the students can learn or get from this type of repertoire? 

M: Which repertoire? 

L: The unusual instrument’s repertoire.  

M: This is simple, a richer life, as I told you before. If they learn that everything has more than one 
purpose in life, then they’ll have a richer life, very simple.  

L: Steven Schick says that “an instrument is an object. A sound is a construction, an 
audible volition”. Do you agree with that? 

M: Yes.  
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L: And if we think that an instrument is an object and a sound a construction, how do you 
construct your sound with the garbage? Because we don’t have any books about how to 
play the garbage, any methods, you know? How this construction occurs in your opinion? 

M: It is easy, just listen. You have to listen to what the things are doing when you are handling with 
them. I think listening is all. And technique, technical skills is the way to handle with the experience 
you’ve made by listening. I think it is obviously listening the first thing, and then you can find out. 
And good technique is not showed by how fast you are, but a good technique is when you bring 
everything to a wonderful sound. Whatever a wonderful sound might mean, because sometimes 
the most ugly sound might be the most wonderful, because this is the thing you want at the 
moment. So technique and skill is that you can express what you want to express at once. You 
have to think about listening and you have to be able to produce the sound you want in the 
moment that you want to produce it, which means technique.  
Technique is not showed by being fast…sometimes pieces are very virtuous if you just bang on 
one thing once, but it sounds in the way you wanted it to sound. That is technique. Technique 
means that you have to know everything about the material, you have to know everything about 
gravity and relation to the material, and you have to know everything about your beaters, and of 
gravity and materials of the beaters. So this is one problem which I see very often in music 
schools: the teachers teach only one way of movement for banging on a thing. But every object, 
even if it is a simple classical instrument or a tricky garbage, every object needs a special 
treatment if you want to hit it or if you want to produce a sound by I don’t know what.  
So technique is really that you are able to change your way of movement at once, in every 
direction, in respect to the object which is front of you and you want a sound. So that is technique, 
not being fast, but knowing everything about the material, the material in your hands and the 
material which you want to bring it a sound. That is technique. And this more than the mallet stroke 
and the Stevens grip or Gary Burton grip, or Musser, it is very much more. These are all fine, but 
that is not all. So you really have to find out, “ok, this beater with this sort of roll, give me the ability. 
I’m always fascinated of investigate further instruments to find out what can those instruments do 
and my idea of treating those instruments is for sure sort of percussive way, because I learned how 
to research things on the instrument and so most of the times I show those specialist for cello or 
recorder I show them what is possible on their instruments and they never heard it before, because 
our approach is special and we are used to this. If we enter this way before, we are used to the 
research on the material so we can treat all those instruments other people think they know how 
they sound in a way they never heard to before. I think this is a very important task for us to show 
them what is really going on those instruments.  
Sometimes they are… I got funny experiences…sometimes it is very annoying, because my 
dilletantic way of approaching a cello might produce results which they never can play because 
they are too skillful for this. And sometimes they hate me because of what I showed them…they 
see that I have no skills in playing but I do things that they can’t produce…But I think it is important 
because the research in music should go on, the so-called garbage things as well and with those 
so-called instruments. Yeah, richness…it is all about richness and so on. 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Anexo 10. Entrevista com Miquel Bernat
L: Obrigado por ceder esta entrevista Miquel. Eu gostaria de saber uma pequena síntese 
sobre tua biografia, idade, início de tua carreira, etc… 

M: Idade, tenho muita (risos). E carreira também, 33 anos. Entrei profissionalmente em duas 
áreas, em uma banda militar e como professor. Entrei em uma academia, em Valência, e logo 
mais tarde já entrei em um conservatório, já assim são 33 anos. Tenho 49 e comecei aos 16, 17.  

L: e sempre com a percussão como principal instrumento? 

M: Sim. Percussão estudo desde os 6, 7 anos.  

L: E quando começaste a estudar percussão já tinhas definido o que querias fazer nessa 
área?  

M: Fui focando por fases da vida, que foram diferentes. O início era o que eu conhecia, era uma 
pequena aldeia, música de bandas filarmónicas, era esse o objectivo. Depois fui a uma aldeia 
maior e eram orquestras filarmónicas mas que tocavam repertório sinfónico…depois foi a 
descoberta do rock, do jazz…comecei a procurar muito isso, a tocar bateria, descobrimento dos 
tímpanos…na minha aldeia não havia tímpanos…e o repertório orquestral. Fui variando e o 
interesse foi como um poliedro, com muitas faces, e cada vez uma dessas faces tinha um 
protagonismo maior, sem esquecer as outras…Mas sempre estive em uma das faces como algo 
principal, e o resto como satélites, não s deixava mas também não eram assim tão fortes. E 
inclusive isto ultrapassou…entrando na Orquestra de Barcelona estive muito dedicado ao 
repertório orquestral, sinfónico, e logo virei-me mais para a marimba, como solista, e recitalista…
logo virei-me mais para vibrafone…depois veio a multipercussão…todo um repertório mais 
contemporâneo…depois música de ensemble, com o Ictus   e que coincidiu com minha chegada à 
Portugal e o início do Drumming Grupo de Percussão.  

L: A multipercussão surgiu então bastante depois do teu início… 

M: Multipercussão sim, sim, sim. E terminei o superior…quando terminei o superior era bastante 
jovem, terminei aos 17 anos, e já estava trabalhando. E, aos fins de semana ia ter aulas…estava 
matriculado em Madrid mas como trabalhava não podia ir sempre, podia ir às vezes em algum dia 
livre…era mais às sextas-feiras, e eu ia dormir em Madrid para no sábado ter aulas com os 
professores que me permitiam ter aulas nesse dia, pois não era dia de aulas. E um colega me 
passava todos os apontamentos das outras aulas, história da música, estética, história da arte, 
harmonia, etc…E assim fui acompanhando e, de vez em quando, quando conseguia alguma folga, 
ia às aulas. Mas voltando à carreira, não havia tocado nada de multipercussão, exceto algumas 
pequenas peças dos livros dos professores, de Henrique Jacer Revoli, um baterista de jazz que 
estava nos EUA e voltou à Madri e entrou na Orquestra Nacional, e começou a se interessar por 
orquestra, escreveu um concerto para bateria e orquestra, fez coisas assim…e ele escreveu um 
livro que tinha algumas cisas entre bateria e multipercussão…e outro professor, que foi o primeiro 
espanhol a escrever um livro, ainda estudei com ele em seu último ano como professor, Martin 
Pojas era o seu nome, já deve ser falecido pois eu tinha 15, 16 anos e ele tinha 65. Acho que 
alguém comentou comigo que ele havia morrido. Ele tinha um livro e tinha alguns exercícios de 
multipercussão, coisas muito simples. Isto foi meu início em multipercussão. Só depois, ao entrar 
em Barcelona, e mais tarde, quando fui estudar em Bruxelas durante 1 ano, e logo mais tarde, em 
Roterdão, 2 anos, que comecei a fazer realmente multipercussão, tive um encontro com Steven 
Schick…em Bruxelas, comecei a fazer “Inspirações Diabólicas”, comecei a trabalhar Rebounds, 
mas não a toquei…Steven Schick estava lá a fazer masterclasses e tocou essa peça, isso foi em 
1989 ou 1990…foi nesse momento, alguns meses mais tarde de ser escrita. E em Bruxelas 
conclui o curso tocando Psaphaa.  
Multipercussão este foi o começo. Também alguns exercícios da English Suite, de William Kraft…
e também no contexto de grupos, fiz alguns duos com flauta, toquei uma peça Ingor Dalff para 
flauta e multipercussão…comecei a me desenvolver nesse aspecto. Eu estava ainda na geração 
que não se conhecia muita coisa, em Espanha…e no estrangeiro talvez alguma coisa mais, mas 
não muito. Na Alemanha havia Ziklus, Kontakte, coisas muito pontuais. Multipercussão não existia 
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em Espanha. Grupo de percussão sim, fizemos a Tocata  de Chávez, Ionisation, já tínhamos 
alguns instrumentos, começava a ter essa experiência que também foi muito boa na minha 
formação. Mas, multipercussão, especificamente, só quando fui estudar à Roterdão.  

L: Qual foi a tua experiência com a multipercussão e peças que utilizam outras fontes 
sonoras? 

M: Psapha (I. Xenakis) foi uma destas peças, evidentemente, e tocando em grupo também havia 
situações que tínhamos que confrontar com instrumentos não tradicionais ou não clássicos. 
Quando eu fiz a 3º Construção de John Cage…fiz Pleiades (Xenakis) em Rotterdam quando 
trabalhava em um grupo…Rotterdam Percussive, tocamos “Darkness” de Donatoni…Village Burial 
on fire the James Wood, que havia muitos instrumentos…eram instrumentos que vinham da 
Indonesia, não muito comuns aqui. Naquela época também foi composta….isso eu já estava em 
Rotterdam, terminando e já sendo professor…foi quando chegou Anvil Chorus e todas essas 
peças. E aí foi quando eu comecei esse contacto com essa necessidade de procurar sonoridades 
quando não eram instrumentos que se pedia. Logo com Ictus, evidentemente também surgia 
muito estes encontros. Me lembro fazer uma obra que fizemos na opera Aventur de la ventun 
(Ligeti), Le gran Macabre, fizemos todo um espetáculo. Eu estava em um andaime enorme, e 
tinha que despachar pratos, romper copos durante o espetáculo, romper papéis…me lembro que 
havia toda uma instalação que tiníamos que fazer de novo a cada dia pois era um som contínuo 
de papéis e tínhamos que instalar muitos papéis, que fossem iguais, para podermos passar de um 
a outro para que não houvesse interrupção do som, etc. Um espectáculo que fazemos pela 
Europa várias vezes em tour. Esse foi exemplo mas houveram muitas situações assim. Com 
George Aperghis, lembro de ir procurar sons…ele vinha antes de compor e trabalhava connosco 
para procurar sons com cartões de crédito, raspando nas mesas, coisas que depois fizeram parte 
de suas peças. Ele procurava um som, dizia-nos a ideia e nós íamos procurá-la, passeando pelos 
armazéns, etc.  
James Wood também…quando ele escreveu para o duo que tive em Rotterdam, Contemporain, 
ele veio a Rotterdam para fazer uma masterclass e fomos a uma loja para procurar vasos, com 
afinação específica, bambus, simplesmente rudimentares, bambus mesmo…fomos a uma loja que 
importava bambus de Indonesia ou países tropicais, para recolher diferentes tipos de bambus…
cortávamos, fazíamos tipo guiros…foram essas experimentações…passei por muitos processos 
diferentes, dependendo de cada compositor.  

L: Você mencionou ter de investir parte do tempo na preparação ou confecção dos 
instrumentos para determinadas obras. Achas que isto tem alguma influencia no processo 
de interpretação dessas obras? 

M: Acho que sim, porque…quando tu estás no processo desde o início, e em muitos casos 
acompanhado pelo compositor, acho que sentes…quando estás a tocar seus instrumentos, os 
toca com algo diferente porque não são instrumentos que comprastes e que chegaram lá. Há um 
processo de tua vida que chegou lá e já há uma característica deste som que não está nesse 
momento mas já estava contigo antes porque fostes tu quem o encontrastes…vistes o que queria 
o compositor, que som queria, como sacar esse som…então já ao integrá-lo, não somente irá 
formar uma parte da peça mas também formar uma parte de algo mais da tua vida, e algo mais 
profundo da obra que não somente relacionado à notação da partitura. Vês que detrás desta 
notação da partitura irá aparecer o instrumento, claro, com sua notação específica, mas para ti 
isso já diz mais que somente a sua notação. E claro, tocas…não vou dizer que é um “dom” de 
como tens de tocar, mas dás uma importância a este som que, se calhar, se tivesse seguramente 
ido comprar e pô-lo lá, se calhar não dava tanto.  

L: Acaba por ser algo que…talvez seja muito prévio ao estudo da partitura? 

M: Exato. Isso na realidade já esta aí, antes de chegar na peça. Já sabes que em algum momento 
vai aparecer como, relacionado com o quê, como vai integrar algo que o compositor já tinha maior 
ideia, por isso estava a procurar isto. Como parte do processo este som já ficou gravado contigo e 
que depois se integra ou relaciona com o que queria o compositor ou o que tu estavas a ouvir, 
como se integra depois no set-up, ou no duo, ou com outro instrumento.  
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L: Parece uma atividade de investigação que tens de fazer. Achas que há uma diferença 
deste tipo de atividade na performance dos instrumentos incomuns e dos instrumentos 
tradicionais? 

M: Bem, em outros instrumentos que não a percussão o compositor procura sonoridades dentro 
do instrumento.  

L: Já chegaste a ter de tocar em uma obra um outro instrumento que não seja de tua área 
de atuação? 

M: Sim, Excelsi tem uma peça para guitarra mas quem toca é o percussionista. Há várias 
experiências assim. Por exemplo, no duo Contemporain houveram momentos em que tive de 
tocar bocal de clarinete baixo… e o clarinetista por vezes vinha tocar algum instrumento de 
percussão também. Essa mudança de papéis existe. É mais fácil o contrário, um outro 
instrumentista vir a tocar percussão, porque a percussão não é um instrumento, é um ato.  

L: Esta inclusão de instrumentos de outras famílias faz-nos pensar que o conceito de 
instrumento de percussão na atualidade se perdeu, ou talvez esteja ampliado…o que você 
pensa a respeito?  

M: Está ampliado, não se perdeu. Ao não ser um instrumento, sendo percussão uma ação, se 
pode aplicar em diferentes coisas. Qualquer ação se pode aplicar a qualquer pessoa. Então torna-
se um instrumento mais abrangente, pode incluir e te pode levar a outros lugares, pois o acto de 
percutir podes exportá-lo a qualquer instrumento. […] Há um exemplo de um compositor chamado 
Mark Lismetnick que tem uma peça para quarteto de saxofones, se não me engano, que depois 
adaptou para quarteto de clarinetes, que tu ouves e soa como uma peça de percussão, pois tudo 
o que tocam são as chaves dos saxofones, muito bem amplificadas, toda a peça é assim. Assim 
como instrumentos soam como percussão o percussionista também está sendo solicitado a tocar 
outros instrumentos. Esta peça tem de ser saxofonistas ou clarinetistas pois é preciso executar 
slap tones, mas todo o resto poderia ser tocado por um percussionista. Na peça Frisk, deThierry 
de Mey, o clarinete e o saxofone também são utilizados como instrumento de percussão, e os 
outros instrumentistas têm que tocar percussão.  

L: Achas que há alguma influência na percepção do público ou na relação que tu tens com 
o espectador, quando tu tocas alguma coisa que não é propriamente um instrumento 
musical aceite nos padrões musicais?  

M: A música erudita distanciou-se um bocado do público…profissionalizou-se e então criou uma 
barreira de distância…e o percussionista, nesse sentido, ao incluir coisas cotidianas, que qualquer 
pessoa tem em sua casa, rompe esta barreira do clássico/profissional, e o faz de forma mais 
comunicativa nesse sentido. E de facto o público muitas vezes vem ao palco após o concerto para 
tocar estes instrumentos. Porém, não vão tocar um piano, e às vezes nem os deixam subir ao 
palco…ou um clarinete pois não sabem se não o vão quebrá-lo. Mas se vêm lá um vaso, ou uma 
máquina de escrever, ou um copo, como os têm em casa sabem como os podem manusear e 
então já se sentem com conhecimento para pelo menos experimentar os sons destes objetos. Isso 
rompe um barreira que se pode criar em outros contextos da música. Aqui é, na verdade, o 
contrário, estás a incluir, de certa maneira, o público, estás a dizer “eu faço isto, mas isto está nas 
tuas mãos também, se quiseres, e podes experimentar”.  

L: O que os estudantes podem aprender deste tipo de repertório e por quê ele não é tão 
incentivado no ensino? 

M: Bom, não é tão estimulado porque não são instrumentos, implica um trabalho mais complexo 
porque tens que procurar, fazer uma pesquisa antes de poder começar, qual é o instrumento…
tens que ir à procura primeiro. Por isso, se calhar, é menos tocado… mas também é menos 
tocado porque há menos peças, também são mais recentes, também são mais indefinidas…se 
por exemplo a obra pede uma garrafa… uma garrafa tem muitos sons diferentes e há também 
milhares de tipos de garrafa diferentes, e assim entras num “mar” muito ambíguo e isso pode 
contrariar um pouco as ambições de querer aprender a obra. Não é muito definido, tenho que 
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tocar numa garrafa, mas que tipo de garrafa? que tipo de vidro? Garrafa grande, pequena? que 
tipo de sonoridade queres? Isso pode ser uma dificuldade.  
Porém os percussionistas em um nível superior já começam a ultrapassar isto pois começam a 
habituar-se, pouco a pouco, neste tipo de repertório em seus estudos e também a vê-lo nas salas 
de concerto, e não só. E começam a perceber que isto pode ser uma via para se explorar.  

L: Como é teu processo de estudo quando tens que aprender uma nova peça para 
multipercussão?  

M: Acho que não se repete nunca o mesmo processo. Primeiro, as peças são diferentes, depois a 
tua situação também é diferente: algumas peças chegam e têm que estar apreendidas dentro de 
um mês, há outras que chegam mas não têm que ser tocadas ou, muito a longo prazo, outras são 
fáceis…outras peças que chegam e vão ser tocadas com outros músicos, podes experimentar 
algo ou esperar pelos ensaios e juntar com outros instrumentos. Então não há um sistema para 
abordar a peça, eu posso dizer que construo um sistema para cada uma.  

L: Na tua opinião, o que podemos aprender da performance do repertório que utiliza 
instrumentos incomuns e que pode auxiliar a performance de percussão de uma forma 
geral? 

M: Aí entramos num campo difícil pois aí depende de cada um, de cada pessoa. Podes aprender 
certas coisas mas, comparado com peças que usam instrumentos convencionais, nem é mais 
nem é menos. Porque também dentro do repertório com instrumentos tradicionais também tens 
que ouvir, que afinar, também tens que ver como criar a sonoridade que queres desta peça. 
Imagine em “Rebounds”, os bongos, como afinas, como os equilibra…e em Anvil Chorus também 
tens que definir…não vais poder afinar os metais mas vais poder e ter que escolher os metais 
queres, ou que alturas, ou que diferença de alturas. Não te dá mais nem menos, simplesmente é 
um processo um bocado diferente. Em uma podes afinar os instrumentos com uma chave e outra 
tens que mudar os instrumentos.  

L: Achas que há alguma diferença preocupação, por parte do performer, sobre a qualidade 
do som no repertório para instrumentos incomuns e no repertório para instrumentos 
tradicionais? 

M: Bem, tens que ter em conta uma coisa. Um instrumento já existente tem em si uma história, e 
tem uma história também em como ser tocado. Então quando vais tocar um instrumento já vem a 
ti, ou já aprendeste uma carga histórica de como aproximar-te à ele. Quando o instrumento é 
novo, não tens esta carga histórica. Podes exportá-la de outro instrumento, por exemplo, um metal 
poderá ser tocado como um tam-tam, um glockenspiel ou o que seja, mas não tens esta carga. 
Assim, estás começando do zero em diante. Em outros instrumentos já a carregas, pode ser a tua 
história como percussionista, que passaste com este instrumento, e já vens com uma “mala” de 
experiência e com esta experiência tenta ir mais longe ainda. Esta é a diferença, com 
instrumentos incomuns vais começar do zero ou quase do zero, pois como havia falado, a 
percussão é uma ação com certas qualidades que podes aplicá-la em outras situações. Mas claro 
tens que descobrir como esse instrumento irá soar, como irá reagir, etc. etc. E, a partir daí, criar o 
teu vocabulário, criar a tua maneira ou, já tens o vocabulário e o aplica e aperfeiçoa. 

L: Então a capacidade de produzir de som daquilo que não é propriamente um 
instrumento… achas que isso é um ponto positivo deste repertório e que poderia ajudar a 
performance da percussão em geral? 

M: Bom, aqui entramos em uma coisa já mais complicada que vem da filosofia da música e…aqui 
vamos nos remeter à John Cage. Cage dizia que as pessoas não ouvem com o ouvido, mas sim, 
com a mente, com a sua cultura. Do ponto de vista de que o músico e o público tenham que 
saber…o intérprete ensina ou mostra os sons nunca ouvidos e o público tem que estar de uma 
maneira objectiva ouvindo, sem nenhuma referência histórica, sem nenhuma cultura… isso sim 
que é importante, pois está a descer ao nível básico de sensação, quase um momento de…
sensação pura. O que perdemos, por causa da cultura, muitas vezes perdemos esta sensação, e 
nisto John Cage tinha razão. Não estamos ouvir os instrumentos, estamos a ouvir nossas 
memórias, nossas culturas. Isso eu penso que é importante, a reeducação do ouvido. E nesse 
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sentido, o descobrimento de novos instrumentos podem ajudar pois, como não há uma história, te 
concentras nas sensações puras, em tempo real, e tens que agir de uma maneira outra, e tens 
que processá-las.  
Agora, também penso que toda percepção artística se forma pelas duas coisas: também não 
podemos nos dissociar de nossa experiência histórica e cultural. Seja pelo bom ou ruim, penso 
que tem de haver um equilíbrio, só ouvir culturalmente… chega um momento que também te 
fechas. Mas só ouvir coisas novas sem ter nenhuma cultura não cria nada em nós e ficamos 
sempre como alguém sem raízes, um nowhere, aquilo não te diz nada… precisas ir ancorando 
certas coisas. Então nesse sentido, novos instrumentos ajudam…como a utilização em Feldman, 
em “The King of Denmark”, mas também em outras peças… 

L: Achas que há alguma diferença no processo interpretativo de obras escritas para 
instrumentos tradicionais e obras para instrumentos incomuns? 

M: Bom, aqui também tens que a ver a intenção do compositor, se está claro a mensagem que 
eles querem… 

L: Quando me refiro ao processo interpretativo, não em relação ao que o compositor busca, 
mas sim, aos processos do performer, aos teus processos… 

M: Bom, como performer, se são peças de outros compositores tenho que ir saber o que eles 
querem com este processo. Então, vai mudar muito…alguns compositores simplesmente querem 
um objeto anedótico, outros, como Feldman e Cage querem uma certa didática do ouvido. Então 
há que conhecer isso, o que eles querem, para que tu, em teu processo, o tenhas em conta na 
hora de fazer a obra, para o que o meu processo vá ao encontro do processo do compositor. […] 
E se faz uma maneira ou outra, vou ajuntar-me a ir mais ao encontro da ideia do compositor ou 
desviar-me e ir mais longe do que ele queria, então temos sempre que ver qual é a ideia que está 
por trás do compositor com esta escolha dos teus objetos ou fontes sonoras. 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Anexo 11. Entrevista com Steven Schick
Luís: Thank you Steve for this opportunity to briefly talk with you. Do you see standard 
percussion instruments and found objects in the same way? 

Steve: Well, I think the interesting thing, and would be interesting for you, is to think about what 
you mean by instrument. If an instrument is only something that makes a sound, then of course 
everything can be an instrument. But if an instrument is something beyond that, what is to me, 
something, in other words, that mediates the will, the desire to make music from the result of 
making music, then I think it becomes something more refined, more sophisticated than not 
everything…everything qualifies. For example, one of the cases of an instrument, one of the 
criteria of an instrument is that it is limited, so that it doesn’t just respond and change. That’s why I 
don’t think of music technology as an instrument, people talk about them. You know, like a program 
or real time computer processing, strategy platform as an instrument, I don’t think of that way 
because if something doesn’t work if you need the sound wave just…the instrument changes. So 
one of the things for me is that the instrument doesn’t change, you are forced to confront the 
essence, so you get this kind of relationship of two things. So there is a kind of social or a 
psychological aspect to have an instrument as well. So yes, many found objects can be 
instruments, but not all found objects can be instruments. And I think probably not all things that 
you would call percussion instruments are instruments in my view either.  

L: In your book you have said that an instrument is an object and a sound is a construction, 
an audible volition. So if the sound is construction, do you think that this construction 
happens in the same way when you perform a standard instrument and a found object? 

S: Yeah, I know, that’s an interesting thing. I think I really can…I think part of ou training is that we 
learned to deal with everyday objects or found objects. We learn to treat them as instruments, we 
start seeing them that way. That’s something that, you know, for example, a non-percussionist 
doesn’t always do. But all those topics, and I know in my book also…I haven’t really thought about 
it in a long time but…there is also this question whether they are tools or not. And so to me an 
instrument is something also different from a tool, a tool is the sort of replaceable or…yeah, it has 
functionality, and if you need a hammer but you don’t have a hammer you can find something else 
and it still works. And so I think one of the interesting things for you, I’m sure you’ve done all this 
work, but I’m only thinking aloud, is to really, plus very carefully, what you mean by these words 
because I think mean a lot of different things when they say those words, instrument, object, tool, 
device…you know, they are not the same things.  

L: And what kind of knowledge or maybe skills are involved in this construction, when you 
have to perform with something that is not originally created to produce sound? 

S: Yeah, how do you repurpose something, how do you take something and construct it. I suspect 
that there are probably lots of different answers to that question. I think…well, what I’m about to do 
right now, which is to do the “Ursonate” by Schwitters, those are found objects, they happen to be 
found objects of language, and so the whole process of practicing that is to take those found 
objects and to construct something that functions as a musical sound from them.  

L: This has to do with my next question, related to Kurt Schwitters, the great german Dada, 
who used a lot of found objects in his collages and assemblages. You are going to perform 
his work Ursonate. How is the experience of performing a piece which has no boundaries 
between the instrument and the performer?  

S: That’s right. It is a little bit like Corporel (by Vinko Globokar) by the way. I mean I wonder if you 
have looked at those Russian constructivists, those sculptures and artists from 1920’s and 30’s 
who either are a kind of Russian versions of Schwitters and the dadaists, it could be interesting for 
you too. I’m sorry, I’m not thinking about names right now. Anyway. Yes, so, a lot of times what an 
instrument…that there is an element of alienation in the performance of an instrument. In other 
words you have simultaneously this desire to become “one” with the instrument, which I talked a 
little bit in the other day, and, of course, the inability to do that and so the tension that comes from 
your seeing the instrument as an extension of yourself but also being very aware that it can’t 
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possibly be yourself, is an interesting tension and that’s often what creates the art. You know, it is 
basically another of saying “oh my god, look at what that guy can do on that instrument”, you know, 
because it is like the body almost. But then when you have, as a vocalist does, a opera singer but 
also in the case of Schwitters or in the case of Corporel, when there is no physical distance 
between the instrument that you have and your own volition, it becomes very interesting. so you 
have to create, you have to generate tension in some way.  

L: You have performed a lot of works that really don’t use standard percussion instruments. 
Do you think that there are some kind of knowledge that we can learn from dealing 
something that originally built for producing sound? 

S: Let me take it for another direction. At some point I realized that probably more than half of my 
solo repertoire was for instrument of free choice. Psaphaa, Toucher, you know, etc. etc…Zyklus, to 
some extent. And even the ones that were dictated like Zyklus, there so much latitude, you know, 
you have all those choices. So in a way what that does is it enforces the percussion, the act of 
learning a percussion piece is to understand the system of the piece, not understand the sounds of 
the piece, or understand the notes of the piece but understand the underlying forces. And then you 
choose instruments that reflect those underlying forces. 
[…] If you learn a marimba solo, one of the…you know, basically, your first goal is to learn the 
notes, that makes it very much like the piano or something like that. But if you learn Psaphaa, for 
example, the first thing you have to do is to understand the piece so you’ll know the notes really 
even are. And so you enter in this very fundamental level of music making if you’re playing those 
kinds of pieces. So you interrogate the piece for what it wants you to do and you interrogate the 
object for what it can do, and then you try to use sort of a  match maker, kind of. And, of course, we 
understand that, Psaphaa is a free instrumentation but there are a lot of sounds, I mean, you can 
play that on a ringing gongs for example, or suspended cymbals, or pillows, you know? It is really 
quite possible that the thing the instrument offers and the thing that the piece demands don’t align.  

L: Do you believe that the performance of the repertoire for standard percussion 
instruments and, let’s say, the found objects, you name it, follow the same path?  

S: Well, I mean, I don’t make those kinds of…I don’t distinguish them quite as much as you are in 
your question and…one of the other things is that very often we find that there are setups that are 
a mixture of instruments, So that would be a drum that is optimized for performance next to a frying 
pan which is not. We don’t even really have such a thing as a separation, so they really kind of 
take the same space. You know, I don’t know if this relevant or not but what comes to mind right 
now is this conversation I had, it’s actually many years ago by now, with somebody from the Vic 
Firth company mallet company. And they wanted me to create a multiple, a signature multiple 
percussion mallet. And I said that was impossible, because the thing about specific mallet is that 
it’s idealized, optimized for a certain kind of surface and a certain kind of function. But that the key 
to playing multiple percussion is that you’re playing all these different surfaces and all these 
different resonances, these different attack characteristics. So, if you take a mallet that is 
specialized for almglocken, which you can imagine, you can find one, but then it doesn’t work on 
tom toms very well, or cymbals, at all, etc. etc. So I said…(he laughs) this guy, he got a really gasp, 
I said I play pretty much everything with Balter green mallets, you know, this sort of most basic 
general mallet, so like what a high school student would have. And there was a silence (laughs), 
how could you be a specialist and use a very general mallet? And I think there some wisdom for 
your project here, because…in point of a fact, you have to become a generalist, you have to be 
able to extract from everyone of those instruments or one of those objects, the thing that it can say, 
its voice, right?  
I was talking with someone today, about the solfejo that comes from indian music or the vocalizing 
that Simon was doing, etc. And there is something about traditional use of those instruments that 
lend themselves to vocalizing, you make a drum-like sound or in Eric and Vanessa’s session, the 
sounds that go with those rhythms. But you can’t imagine solfejing in the same way the marimba, 
right? You could imagine a Guatemalan marimba or an Amadinda that way, but so, in a weird way 
the western optimization of those instruments has robbed them of their voices. That’s the one thing 
that’s happened, there is not a voice that comes out of that instrument anymore. And it is really 
fascinating, very…kind of..almost tragic thing.  
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L: One of my case studies is a piece by composer Gabriel Prokofiev called Import/Export: 
Percussion Suite for Global Junk, which uses four types of found objects as instruments. 
Interestingly, in the program notes of the piece Prokofiev says that “these objects, under 
the hands of the right percussionist can also create beautiful sounds and harmonies and 
can make very exciting music”. When someone listens to that, it might presuppose the 
existence of a wrong percussionist.  

S: Yeah, probably.  

L: What do you think Prokofiev mean by right percussionist? 

S: To me it is not the main part of that. For me, the main part of it is that, and maybe this comes to 
your point, when you listen to a piece for found objects, hair dryers and junk…and if you then…
hear, at the end of that piece, hair dryers and junk, then the piece is not creating, the piece is not 
generalizing the language from it. And, its is, you’re left with the fact that there still pieces of junk, 
and that is where the interest comes from.  
But no one never listens to a drum solo and at the end says “wow, drums!”. No, what you do is you 
extract the language, right? And, I’m sorry, I don’t often think about my book that I wrote ten years 
ago, but this comes to mind. And that is one of the things about…the break drum, for example, is it 
operates really on the plane of shock, of like “oh my god! that comes from a car?” or “oh my god! 
that’s a loud, strident sound!”. But at certain point that’s not enough, neither are those is enough.  
And that either, at certain point in our lives, that either participates in a language of sonic 
construction; or, it loses its utility in music, you either…you have to do one of the two. You cannot 
have, generation after generation, listener after listener, who says “wow, a break drum! can you 
believe that”? That would grow old. And if you listen to Lou Harrison, that is one example of a 
person who constructed a musical language using those as sounds, they no longer are really found 
objects, they have been transformed, and that piece, I don’t know the piece so I’m not gonna 
complain, but I think sometimes I’m asked about the music of Mason Bates for the same reason, 
and I have all kinds of objections to that, to his musical language. But one of them is that it relies 
so heavily on the kind of villain aspect of “oh! Wow! there is a bicycle on the stage!” or whatever 
might happen to be. And as long as you’re doing it you’re really not playing an instrument, I think.  

L: Because of the surprise element?  

S: Yeah, the sense that it never looses its identity as something extra musical. If you never loose 
identity as something from outside music, then it can’t participate in a generalized language, you 
know? 

L: Surrealist artists asserted that presenting a found object completely out of its normal 
context might trigger a new psychological understanding in the mind of the observer. Do 
you think this also happen from the perspective of the musician in a certain way?  

S: Well, I think this is what were talking about the creation of language, so that you redefine that 
object, and you make a participating in another set of relationships. Yeah, that makes sense to me. 
I think there is a way of doing that in the world of sound, maybe that is what we do when we play a 
tin can in a Cage Construction. I had this experience in my earliest trips to Australia, actually. When 
I was in Sydney, I was coaching a performance of the Third Construction and they were the 
youngest group, you know, like the beginners and so, I was sort of like braced to have this 
experience where they were struggling with the piece, and they had these tin cans and they were 
all…the little ones, the big ones…and I almost said before, this is not gonna work, you will need 
make a scale of these tin cans…and thought: maybe you should just listen to it first. And it was 
fascinating, it was amazing, because it wasn’t really optimized as an instrument and I realized to 
what happened to me is that I had ceased to think of the tin can as a tin can and now it is a part of 
the scale and it is made by Kolberg® and it is put on padded, you know, there is cushion in 
between the stand, you know, it’s been made like the Marimba One®.  

L: The legitimation of something found, like the break drums, which nowadays you can find 
in the catalogues of percussion rental stores… 
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S: Yeah! Of course! And so, you know, on one hand you gain this ability to…like everybody can 
access them, you lost the fact that it is a break drum! 

�363



Anexo 12. Entrevista com William Winant
Luís: Thank you William for your time and collaboration. First of all I would like to ask your 
age, nationality and years of practice in percussion.  

William: 63 years old, American… 

L: Ok. And how many years of practice?  

W: I would say since…1969.  

L: What is your experience with unusual instruments? Is it part of your practice?  

W: I’ve always worked with composers using, you know, found objects and instruments they have 
made, or instruments that friends have made for me. I used a lot of junk and collections of stuff that 
people have throw away in the junk yards. I also work a lot with composers that build their own 
electronics, build their own electronic processing. So I played and improvised with live electronics 
processing or percussion instruments or found instruments. You know, I started early on in high 
school and then in college playing the music of composers like Lou Harrison and John Cage and 
Henry Cowell. A lot of instruments that they used were found percussion, you know, automobile 
break drums or spring coils from trucks, or tin cans, coffee cans, clock coils, pieces of sheet metal, 
for thunder sheets, home made rattles, home made tambourines, home made pieces of wood, 
found pieces of wood. […] So yeah, I’ve always been interested…through my interest in 
composers like Henry Cowell, Lou Harrison and John Cage I was always looking for new sounds. 
You know, pipes, plumber’s pipes, things that you would find around the house or things that 
people throw away.  

L: You mentioned something about creating of the instruments. Do you already create your 
own instruments also or… 

W: I work with composers who made instruments either for me or…there is a composer called 
David Rosenbaum, who wrote a solo piece for me called “Zones of influence” and in the last 
movement an instrument builder, friend of mine, built me an instrument for that piece. And if you go 
to David Rosenbaum and look for his records of “Zones of influence” there is also a picture of it. 
But it is an instrument made of metal discs, spring coils from a truck and oxygen tanks to put fire. 
Also I worked with composer Lou Harrison and he built all kinds of homemade gamelan 
instruments and homemade percussion instruments that I used all the time. And through my 
interest in his music I’ve always experimented and looking for odd instruments and homemade 
instruments like that. 

L: About the performance technique on these instruments, you can adapt them from 
standard percussion instruments but sometimes you have to change your mind to create 
them. Do you agree with that? 

W: Mmm…You know, you have to find maybe different kind of beaters and sticks to play in the 
instruments but it is still basically…most of these instruments you are using sticks or mallets. So 
you already know how to hold the sticks and you already have this sort of technique. It is maybe 
when you are using various shakers or you are rubbing things…maybe they use a slight different 
technique. You use techniques…a lot of these instruments I use…I make sounds from friction rolls 
and using your finger tips and rubbing the instruments instead of playing with the sticks or building 
sticks, special sticks that you can rub on the instruments and create a new sound. Like the 
superball or rubber ball mallet, and that takes a certain technique when you are using this on it, 
let’s say on a timpani or a bass drum or a gong or a disc, or something like that.  
I also have friends who build instruments, of example, can you see this? (he shows a kind of moon 
shape gong). This is a special instrument which Matt Nolan, a guy from Bath, England, build 
specifically for me and tuned for this piece David Rosenbaum wrote for me. That was piece called 
“In the beginning”.  
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L: The Francisco Contemporary Music Players, which you are part of, performed some 
years ago Tan Dun’s Water Music for percussion quartet. Did you perform this piece? 

W: No, I didn’t play that. You have to build special instruments for that piece as well.  

L: What do you think about the technique to perform this piece?  

W: It takes some technique, learning how to splash the water correctly and things like that. You 
have to take some time to learn how to do stuff like that.  

L: How important is the improvisational process to find the techniques in the unusual 
instruments? 

W: I think both composers and performers have to come up with ways of making…if they come up 
with new instruments like a water instrument. We just did a piece with the Contemporary Music 
Players which we had to build a set of pipes tuned in specific pitches. Basically a micro tuning, 
quarter tones. So we had to learn how to play these pipes and also incorporate them in a normal 
percussion setup, so that requires a lot of practice and being able to find sticks that work well both 
on the new instrument and the rest of the instruments of the setup.  

L: What is the most unusual instrumentation you have faced in a given piece? 

W: Notated composition? 

L: It doesn’t matter, notated or improvised.  

W: Unusual…sometimes a John Zorn, some of his music…he uses unusual techniques and 
sounds and folly sounds…I did a piece for flute and percussion, a few years back, where all the 
percussion were folly stuff. Unloading and loading a gun, opening and closing doors, walking on 
dry leaves, opening and closing umbrellas, using rubber gloves, making sounds like bats…pouring 
sand from one container to another one…shuffling playing cards, things like that. Maybe with John 
Zorn’s music, specially with this piece for flute and percussion, used a lot of unusual, pretty much 
all the sounds are unusual. The shaking of ice cubes…mixing cocktails, all those kind of folly 
sounds, John uses it a lot…putting together the moving of gears in a box. John have written many, 
many pieces using those techniques. Specially I would call them “folly techniques”, things you 
would hear like the background of a movie, like the opening and closing of a door or walking on the 
snow, or walking on rocks.  
So I’d say, for me, the composer I’ve worked the most that use a lot of times unusual sounds is 
John Zorn.  

L: Do you see any difference between standard percussion instruments and unusual ones? 

W: I think it is all about sound. Some of this instruments are…you know, sound similar…some of 
these instruments that you find in the junkyard, like an automobile break drum, an old one, would 
sound very similar to a Japanse Temple Bell. A pan that you can cook a cake, the ones that are 
made of stainless steel, the cast aluminum ones, they ring just like a Japanese Temple Bell, which 
rings for a very long time as a very pure tone. Certain garbage cans, big large garbage cans, 
sounds sort like these drums like you would in south part of China or the North part of Vietnam.  
So, you know, you can find by just going in the junkyard these cast of defrost that have a really 
beautiful sound and sounds just like an Asian gong or bell or something like that.  

L: How about the process of performing a solo piece, for example, not an ensemble piece. 
When you ave to perform a piece for traditional percussion instrument, like a marimba, 
vibraphone or whatever…when you have to perform something that you have to find your 
own instrument, what is the difference you see in the interpretation process of these two 
instruments? 

W: The main thing is…when a composer like Xenakis wrote some of his percussion pieces he asks 
of special kinds of wood, metals that are tuned microtonally. So the process is building these 
instruments and then adding them to the percussion setup and trying to figure out the right mallets 
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and the mallets that will work well on the instruments that you build, with the standard percussion 
instruments combined…and figuring out a setup that is comfortable to go between the regular 
percussion and the instruments that have been built for the specific piece. So a lot of time is just a 
matter of getting used to the setups. But as I said, once you had figured out the setups or the array 
of instruments, how you wear the homemade instruments will gonna be, the specially build 
instruments will be in the relation to the other instruments then you just go from there. Or even if it 
is a piece where all the instruments are homemade or built. You learn to play five temple blocks 
and six tom-toms and then a marimba, it is no difference with Harry Partch, when you play the 
Cloud Chamber Balls or his bass marimba or the diamond marimba. you just get used to the way 
that the notes are arranged and how it looks on the staff and, after little practice, becomes second 
nature. It is the same when you play a piece by Psaphaa by Xenakis, you know, it has a time-unit 
box system notation, which is anormal notation but it uses many, many drums and many metal and 
woods. And you have to figure out a way of arranging that and making a setup that works well with 
the kind of notation that you’re reading.  
And that is the same with Harry Partch, it is the same with John Cage, you have to figure out your 
array and how you gonna do it and then go from there.  
Every time a percussionist plays a new piece, wether it is a solo percussion piece, a multiple 
percussion piece, a percussion ensemble piece or a piece with a chamber group, every time the 
setup is gonna be different and it is like learning a new array, a new way of playing, it is not like a 
pianist that learns a new piece, every time is the same keyboard, it is the same notes in the same 
place, nothing changes…same with a flute player or a guitar player…Whenever they see a new 
piece or whatever, they’re still playing in the same…the instrument doesn’t change, stays the 
same.  
For percussionists, specially multiple percussion, the instruments setup and where you gonna play, 
where the instruments are located, all of that changes with every composer, with every piece. 
There is no standard setup for percussion. Zyklus is a completely different setup, Psaphaa is a 
completely different setup from a solo piece by Lachemann. Or, you know, David Lang’s Anvil 
Chorus is a completely different setup. Each setup you have to relearn where you’re playing, 
where that note on the staff corresponds to what you’re hitting.  

L: It is also a problem in percussion because we never face the same setup.  

W: No, it is always different. A pianist always come to the same keyboard, the music will be 
different but the keyboard never changes. 

L: Another thing is that, when someone plays the piano, it has long history on how to play 
this instrument, its performance techniques and the way it is used. I would say that we 
don’t have such a thing with unusual percussion instruments, it is a kind of zero point. You 
don’t have any history on how to perform a brake drum or this kind of stuff…Have you ever 
thought about this?  

W: Mmm…in percussion almost every time you have to config your setup. A composer like 
Stockhausen gives you the setup because the composer works with a percussionist and so the 
setup is given to you in the score. But most of the time they don’t, like Xenakis’ scores don’t give 
you the setup or diagrams and you have to come up with your own way of creating where to put 
the instruments. There is no real standard. You have to come to each new piece and see it in a 
new, you start from the beginning a lot of the time. A piece for solo marimba or for timpani then 
usually…there you’re not have to come up with a new arrangement of where the instruments will 
gonna be placed, or a diagram to learn what instruments correspond to the particular notes on the 
staff, that’s pretty standard. But with non-pitched percussion or multiple percussion where you’re 
playing a large array of different percussion then you’re dealing a lot of times with unusual notation, 
coming up with the setup you’re dealing with maybe some unusual instruments and combining it 
altogether. So it is always like beginning again.  

L: If you had to name or define knowledge on the performance of works composed for 
unusual instruments…Do you think that this repertoire and the standard percussion 
repertoire involve the different types of knowledge?  

�366



W: Yeah…you know, I think you need to go to the history of the composer and where these 
instruments were coming from, in the context. Like, for example, when John Cage and Lou 
Harrison wrote for break drum, they wrote for a break drum that was made before World War II, it 
was a cast iron or steel single piece of metal, it has very beautiful ringing character, like a 
Japanese Temple bell. If you look at the modern brake drums after WWII, they have a very kind of 
“dead” ring sound, so they are very different types of break drums. That’s a good example of 
knowing exactly the type of instrument which composer was thinking and hearing at the time. You 
know, Chineses gongs are very different from western concert toms, they sound very different. All 
what I’m saying is the context. When Lou Harrison and John Cage wrote for break drums they 
wrote for break drums that were built in the 40’s. Sixty years ago they sound very different than 
break drums that people use today. Lou built these tom wood drums, and you have to know the 
kind of drums that he met for the Organ Concerto. We didn’t want log drums, he wanted a special 
wood drum that he built. Like similar these drums that Stockhausen used in Kontakte, the wood 
drums that are wooden heads, not skin heads. Very different sound from, for example, a log drum. 
So you have to know the context…you know, the differences between the water buffalo bell or a 
latin american cowbell. Or the differences between the almglocken. For some of these pieces you 
need to do a research of what an elephant bell sounds or an old break drum sounds like, or original 
sleight bells sound as opposed to the commercial sleigh bells you may find today.  
The pieces wouldn’t sound correct if you play…like 2nd Construction of Cage…he writes for sleight 
bells but he wrote for the sleight bells the were these giant, cast iron bells that were on a leather 
bell or around a horse’s neck. The commercial sleight bells you get today are nothing like that. 
They are like jingles on a stick that you shake.  

L: What do you think the students can learn from the performance of works composed for 
unusual instruments?  

W: I think you learn from everything. I think you need to do both. You know, the traditional and 
learning to explore sounds, and hear sounds from what they are and to be able to… I think a good 
percussionist is always looking for new sounds, or looking for interesting instruments are in garage 
sales or junkyards…going to automobile junkyard…You know, percussionist are always out there 
looking for new sounds or interested in building instruments and…I think that is part of…most of 
young percussionist are doing both, they start learning the traditional stuff very young and then 
they also learn to go out forge for new sounds, beautiful sounds, and collect a raw wide variety of 
sounds from found instruments or special built instruments or whatever. I think percussionist 
should do all of that.
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