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palavras-chave violão, música mista, performance, interação, representação, sustentabilidade.

resumo O presente trabalho tem como objeto de estudo o repertório para violão solo e 
eletrônica. Num primeiro momento é realizada uma investigação sobre como a 
produção acadêmica concebe a história e os processos interativos na música 
mista. Em sequência, são propostas narrativas sobre a história do repertório 
para violão e eletrônica utilizando, de forma convergente, diferentes eixos 
discursivos. Após esta etapa, são analisadas diferentes formas de representar 
a sincronia entre os sons instrumentais e eletroacústicos e investigada a 
condição de sustentabilidade das obras e as ações necessárias para sua 
permanência. Por fim, a performance do repertório é discutida através de 
entrevistas, revisões da literatura e da experiência prática do autor com 
algumas obras.



keywords classical guitar, mixed music, performance, interaction, representation, 
sustainability.

abstract The present work approaches music for Guitar and electronics. At first I 
investigate how the academic production conceives the history and the 
interactive processes in the mixed music. In sequence, I propose narratives 
about the history of the repertoire for guitar and electronics using, in a 
convergent way, different discursive axes. After this stage, I analyze the 
different ways of representing the synchrony between instrumental and 
electroacoustic sounds and investigate the sustainability condition of the works 
and the actions necessary for their permanence. Finally, I discuss the 
performance of the investigated repertoire through interviews, reviews of the 
literature and my practical experience with some works.
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1

1. INTRODUÇÃO

A primeira vez que trabalhei com uma obra para violão e eletrônica foi durante o

curso de “Bacharelado em Violão Erudito” que realizei na Universidade Estadual

de Maringá1 (UEM). No ano de 2011 realizei a performance da obra  Mutazione

(2008), escrita pelo compositor Rael Gimenes Toffolo, também professor da UEM.

Posteriormente, tive o interesse de incluir outras obras de música mista ao meu

repertório  e  me  deparei  com  a  pouca  informação  disponível  sobre  as  obras

existentes  e  certa  dificuldade  de  acesso  aos  materiais  para  performance

(partituras, softwares, patches, gravações, etc). Meu interesse na performance de

música  contemporânea,  a  tentativa  de  estabelecer  um entendimento  histórico

sobre  a  relação  da  música  eletroacústica  com  o  violão  e  a  vontade  de

compreender  os  papéis  atribuídos  ao  instrumentista  na  música  mista  foram

motivações que convergiram para a produção desta tese.

A  realização  deste  trabalho  foi  inicialmente  idealizada  com  a  intenção  de

compreender  o  comportamento  do  performer diante  de  diferentes  sistemas

encontrados  no  repertório  para  violão  e  eletrônica.  No  entanto,  durante  o

desenvolvimento da investigação pude constatar que a carência de informações

sobre  as  obras,  suas  características  e  condições  de  performance  não  eram

restritas  a  minha  impressão  inicial  ao  abordar  o  repertório.  Sendo  assim,  se

tornou  uma  das  prioridades  desta  tese  produzir  conteúdo  que  favoreça  um

conhecimento mais amplo sobre o repertório para violão e eletrônica.

1 Maringá, Paraná, Brasil.



2

A delimitação do objeto de estudo selecionada para este trabalho foi o de “obras

para  violão  solo  e  eletrônica”.  O  termo  “eletrônica”  é  empregado  aqui  para

descrição  do  repertório,  em  vez  de  música  mista,  por  este  favorecer  um

entendimento mais amplo do trabalho com os sistemas de difusão. A opção pelo

repertório solo foi  realizada por uma questão de logística. Dado o perfil  deste

trabalho, que buscou dar ênfase aos processos de performance com obras para

violão  e  eletrônica,  a  delimitação  do  repertório  solo  buscou  basear  as

constatações e análises na experiência prática com parte do repertório, evitando

especulações  sobre  performances  com  sistemas  que,  na  impossibilidade  de

trabalhar com formações instrumentais maiores, não poderiam ser submetidas a

estudos de caso. Por fim, outro recurso utilizado para a delimitação do repertório

foi a escolha do instrumento, o violão. Sobre este ponto, durante o levantamento

do  repertório  foram  encontradas  obras  com  uma  condição  organológica  que

dificultava  a  delimitação  do  repertório  abordado.  Como  exemplo,  obras  para:

guitarra elétrica; guitarra/violão MIDI; violão de aço; e para o violonista2. Dada a

vastidão deste repertório, as obras catalogadas e abordadas neste trabalho foram

circunscritas à opção que juguei mais adequada ao tipo de técnica e instrumento

que disponho: o violão erudito/clássico.

Os capítulos “Música eletroacústica mista3” e “Interação4” têm caráter de revisão

da literatura e foram desenvolvidos com a intenção de fornecer  ao leitor  uma

contextualização de termos e práticas relativas ao repertório abordado nesta tese.

No  capítulo  sobre  “Música  eletroacústica  mista”  são expostas  algumas

perspectivas  sobre  a  configuração  do  repertório.  Também  é  colocada  uma

discussão sobre como a definição do repertório, que demonstro ser um espaço de

disputa,  influi  nas  possíveis  narrativas  históricas  sobre  o  gênero  misto.  No

capítulo sobre “Interação” são abordadas questões relacionadas a este fenômeno

2 Uso como exemplo aqui a obra de Arthur Kampela: Percussion Study V (que também recebe o
título de Exoskeleton II). Esta obra, escrita em 2006/2007 é para “viola alla chitarra” e tape. De 
acordo com Cury (2017), “alla chitarra” é um procedimento em que Kampela transfere a 
técnica violonística para outros instrumentos. Em outras palavras, esta obra de Kampela é 
para viola, no entanto para um violonista realizar a performance.

3 Ver página 7.
4 Ver página 27.
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no contexto da música eletroacústica mista.  Nesta seção são expostas algumas

abordagens  de  parte  da  produção  acadêmica  sobre  o  papel  da  interação  no

processo  composicional  e  em  contextos  práticos  da  música  concebida  para

instrumento e eletrônica.

No  capítulo  “Violão  e  eletrônica”5 as  obras  do  repertório  são  abordadas

conjuntamente  à  proposição  de  possíveis  narrativas  históricas.  Inicialmente

desenvolvo um discurso sobre as possíveis obras pioneiras do repertório no final

da década de 1960 e indico o desenvolvimento estético e tecnológico durante as

décadas seguintes até o ano de 2018. Por fim, exponho como espaços para a

criação do repertório foram transformados durante as cinco décadas de história

da música para violão e eletrônica e comento obras que foram produzidas no

Brasil  e  em  Portugal.  Para  viabilizar  a  construção  de  eixos  discursivos,  foi

realizado um rastreamento de dados que resultou na criação de um catálogo6 que

consta com 286 obras para violão e eletrônica.

No capítulo  “Representação”  analiso exemplos encontrados no repertório  para

violão  e  eletrônica  que  evidenciam  diferentes  formas  de  representar  os  sons

eletroacústicos e as estratégias utilizadas para possibilitar a sincronização entre

as “duas dimensões” sonoras. Inicialmente indico o tipo de escrita empregada no

repertório que tem maior proximidade com a notação tradicional, na sequência

exponho obras onde a representação do som gerado eletronicamente é omitida e,

por fim, comento as estratégias utilizadas em parte do repertório abordado para

viabilizar a sincronização entre a parte instrumental e a parte eletroacústica.

O  capítulo  “Permanência  do  repertório”  trata  de  questões  relacionadas  à

durabilidade de obras para instrumento e eletrônica. Com ênfase no repertório

para violão, são abordadas as condições que propiciam ou dificultam a realização

5 Ver página 61.
6 Ver página 301.
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de  performances  das  obras  em  condições  temporalmente  e  espacialmente

distantes dos compositores.

No  capítulo  “Performance”  são  exploradas  questões  práticas  de  obras  para

instrumento  e  eletrônica  dando  ênfase  aos  processos  de  preparação  e

performance deste repertório. Tal abordagem foi realizada pela convergência das

seguintes questões: 1) como a literatura concebe a performance no repertório; 2)

qual a importância de um instrumentista em palco; 3) quais são as diferenças

entre uma performance sem e com sistemas para difusão de música eletrônica; 4)

quais  são  as  possíveis  estruturas  necessárias  para  realização  de  uma

performance de música para instrumento e eletrônica; 5) qual é a relação entre

autonomia e dependência de outros músicos na operação dos sistemas utilizados;

e 6) como um performer pode se preparar para trabalhar com esse repertório. São

também  discutidas  outras  questões  que  surgiram  através  de  entrevistas  que

realizei para esta tese, com compositores e performers. Ao final desta seção, são

apresentados  estudos  de  caso  com  quatro  obras  do  repertório  que  utilizam

diferentes sistemas e formas de difusão.

Por  fim,  discuto  de  forma transversal  aos temas abordados neste  documento

como o  performer  pode compreender  e trabalhar  com os recursos técnicos e

expressivos inerentes ao repertório para violão e eletrônica. 

Acredito  que  o  material  aqui  produzido  poderá  ser  útil  tanto  para  leitores

interessados  no  repertório  específico  para  violão  quanto  para  aqueles  cujo

interesse é voltado para as discussões sobre as condições de performance da

música para instrumento e eletrônica de forma mais ampla.

Com a realização deste trabalho penso que foi possível preencher parte de uma

lacuna  de  conhecimento  sobre  a  música  para  violão  e  eletrônica  e  também

evidenciar  a  atuação  do  performer frente  a  diferentes  sistemas  tecnológicos,

representacionais e destacar sua importância em relação à sustentabilidade do
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repertório  de  música  mista.  Em  função  desta  tese,  tive  a  oportunidade  de

trabalhar com obras para violão e eletrônica (com diferentes configurações) e o

privilégio de estrear novas obras deste gênero, além de realizar a reestreia de

peças em que as condições dos sistemas obstruíam suas performances. Por isso

sou extremamente grato a todos os performers,  compositores,  programadores,

professores, amigos e colegas que foram imprescindíveis para a concretização

deste trabalho e que contribuíram para a realização das performances e também

para a ampliação do repertório.
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2. MÚSICA ELETROACÚSTICA MISTA

De acordo com Tiffon  (2005)  e Jodlowski  (2012),  o  conceito  de  música mista

designa,  no contexto da música de concerto,  o repertório que trabalha com a

combinação entre instrumentos musicais de origem acústica (incluindo aqui a voz

humana) e sons gerados por meios eletrônicos. J. L. Ferreira (2014) alega que

este  gênero  musical  foi  estabelecido  na  segunda  metade  do  século  XX  e,

segundo Bachratá (2010), tal prática atraiu e engajou compositores quase desde

o  surgimento  da  música  eletroacústica.  Em relação  ao  termo “eletroacústico”,

Emmerson e Smalley (2001) alegam que este “merely describes the technology

used to provide the production tools; it does not describe the sound world or the

distinctive idioms made possible by this technology” (Emmerson & Smalley, 2001,

p. 2). De forma sucinta, Gallo (2006b) coloca que “a música eletroacústica mista

reúne,  em  essência,  duas  dimensões  distintas  do  fazer  musical:  o  universo

instrumental e o eletroacústico” (Gallo, 2006b, p. 11).

Couprie  (2001)  propõe  um  esquema  histórico  da  música  eletroacústica  que

subdivide  o  gênero  misto  em três  categorias  (figura  1).  São tais  categorias  a

música eletroacústica: 1) realizada com suporte sonoro fixo (tape); 2) realizada

com a parte eletroacústica ao vivo, em tempo real (live electronics); e 3) realizada

com a parte eletroacústica em tempo real, mas também improvisada.



8

Tiffon  (2005)  também realiza  uma tripartição  do  gênero  que  concebe  os  dois

primeiros pontos de forma semelhante a Couprie (2001). No entanto, em relação

a  terceira  categoria,  Tiffon  (2005)  considera  um tipo  de  configuração  onde  a

música é realizada simultaneamente com suporte fixo e processamento em tempo

real. Este autor alega que na primeira categoria (que o autor chama de música

mista no sentido estrito) há uma justaposição temporal entre o performer e a parte

eletrônica. Sobre as obras realizadas com a parte eletroacústica em tempo real

(segunda categoria), Tifffon alega que há quase o controle absoluto do performer

sobre  a  temporalidade  musical.  E  na  terceira  categoria  proposta,  onde  há  a

simultaneidade de sons difundidos em tempo real e diferido, o autor emprega o

termo “pragmatismo tecnológico”. Em uma conferência realizada no ano de 2012,

Tiffon  apresentou  um  esquema  gráfico  que  abrange  a  música  instrumental,

eletroacústica e mista (figura 2).

Figura 1: Esquema de subdivisão da música mista proposto por Couprie (2001)
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Maestri (2016) propõe uma classificação “das músicas mistas” em 6 tipologias. O

autor concebe tal classificação considerando três pontos: a perspectiva de quem

aciona  as  fontes  sonoras;  as  ferramentas  utilizadas;  e  as  estratégias  de

prescrição (Maestri 2016). As 6 tipologias para “as músicas mistas” propostas por

Maestri (2016) são:

i. Música  mista  com  instrumentos  elétricos:  música  mista  cuja  parte

eletrônica é realizada por instrumentos elétricos;

ii. Música mista com computadores:  música mista que une instrumentos

tradicionais,  tocados  por  intérpretes,  instrumentos  elétricos  tocados  no

palco e sons eletrônicos transmitidos ou gerados a partir do computador;

Figura 2: Tipologia das categorias musicais proposta Tiffon (2012)
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iii. Música mista com instrumentos elétricos e sons acusmáticos: música

mista  que  causa  a  junção  entre  os  instrumentos  no  palco  e  sons

acusmáticos cuja origem é desconhecida.

iv. Música mista com instrumentos acústicos e sons acusmáticos: esta

seria a música mista mais tradicional, que combina instrumentos acústicos

e sons eletrônicos projetados por alto-falantes.

v. Les musiques  technomorphes:  música  mista  que  é  tocada  por  seres

humanos em instrumentos acústicos; música instrumental que evoca sons

eletrônicos através da morfologia sonora.

vi. Casos limítrofes7 (Maestri, 2016, p. 155).

Sobre a abrangência desta classificação, Maestri (2016) alega que:

Cette proposition de classification doit être pensée comme concernant les «

musiques mixtes » (au pluriel) et se propose de considérer d’une manière très

large la confrontation entre sons électroniques et instrumentaux à travers celle

plus concrète et claire entre les instruments et les haut-parleurs (Maestri, 2016,

p. 156).8 

7 Resumidamente, Maestri (2016) coloca dentro dos “casos limítrofes” obras nas quais ainda 
exista a relação entre instrumentos e meios eletrônicos, contudo, de forma “remota ou 
dissimulada” (Maestri, 2016, p. 175). Como exemplo, Maestri  (2016) cita obras que fazem uso 
de instrumento e computador (mas não de alto-falantes) e obras que utilizam intérpretes 
virtuais.

8 Tradução livre do autor: Esta proposta de classificação deve ser pensada como referente às 
“músicas mistas” (no plural) e propõe-se a considerar de forma mais ampla a relação entre os 
sons eletrônicos e instrumentais através da relação, mais concreta e clara, entre instrumentos 
e alto-falantes (Maestri, 2016, p. 156).
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Embora as concepções apresentadas acerca do repertório de música mista sejam

diversas,  Pierangeli  (2012)  constata  em outros  autores  que  obras  de  música

eletroacústica mista são frequentemente abordadas por um dualismo entre tempo

diferido  e  tempo  real.  Segundo  o  autor,  uma  parte  significativa  da  produção

acadêmica distingue o repertório principalmente pelo tipo de difusão sonora, ou

seja, obras para instrumento e tape (tempo diferido), e obras para instrumento e

live electronics (tempo real).

Durante o desenvolvimento deste trabalho foi possível identificar a utilização do

termo  música  mista  como  uma  prática  que  une  as  dimensões  acústica  e

electroacústica na performance musical, independentemente da forma de difusão

temporal.  Esta  atribuição  do  termo  pode  ser  encontrada  em  autores  como:

Menezes (1996), Manoury (1997), Rocha (2008), Bachratá (2010), Tiffon (2012),

Gallo (2014), Couprie (2015), Maestri (2016), dentre outros. 

No entanto, no verbete do dicionário  Oxford Grove Music Online sobre música

eletroacústica publicado em 2001,  Emmerson e Smalley vinculam o termo em

inglês “Mixed Music” à prática com tape, distinguindo-o de Live Electronic9 Music.

A citação abaixo exemplifica este tratamento de Emmerson e Smalley (2001):

Both mixed and live electronic music posed questions of microphone type and

placement,  amplification  and  balance.  Indeed,  amplification  could  in  many

circumstances  be  considered  a  form of  transformation,  projecting  otherwise

barely perceptible sounds and altering the spectral balance of the original. In

some  cases  electric  and  electronic  sources  replaced  the  live  acoustic

instrument  and  were  fed  directly  to  the  processing  devices (Emmerson  &

Smalley, 2001, p. 4).

9 Em relação ao termo “música eletrônica”, o verbete do Dicionário Oxford de Música publicado 
em 1994 alega que, inicialmente, este termo era utilizado para descrever obras geradas por 
síntese sonora, elaboração distinta da realizada na música concreta, no entanto, 
posteriormente o termo passou a ser empregado para ambos os gêneros (Kennedy, 1994).
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No livro “Music, Electronic Media and Culture” publicado em 2000 e editado por

Emmerson,  a  utilização  do  termo  mixed  music é  novamente  colocada  como

oposição  a  live  electronics10.  Embora  seja  reconhecível  a  importância  do

Dicionário  Oxford  Grove e  do  compositor  Simon  Emmerson  para  a  área  de

conhecimento aqui abordada, no presente trabalho o termo música mista será

empregado  consonante  ao  modo  utilizado  por  maior  parte  da  produção

acadêmica aqui  referida. Portanto, este termo será aplicado para definir  obras

musicais que conjugam a escritura para instrumento e sons eletroacústicos de

forma  ampla,  independentemente  da  forma  de  difusão  temporal  ou  filiação

estética.

2.1. Perspectivas Históricas sobre o advento da Música Mista

Com o intuito de posteriormente identificar obras que possam ser consideradas

fundadoras do repertório de música mista que incluem o violão, estão expostos

nesta  seção discursos históricos  que abordam a gênese e a configuração do

repertório de música eletroacústica mista.

Tiffon (2005) destaca duas perspectivas sobre o entendimento de como surgiu a

música mista. De acordo com o autor, o desenvolvimento do gênero musical é

abordado pela comunidade acadêmica e artística como sendo: ou uma derivação

da  música  instrumental;  ou  proveniente  da  música  eletroacústica  pura

(acusmática).  Tiffon  (2005)  também  alega  que  muitos  compositores  que  se

dedicam a escrita deste gênero, como Karlheinz Stockhausen, Marco Stroppa e

Jonathan Harvey, dentre outros, consideram a música mista como autônoma.

10 Tal utilização pode ser encontrada na página 206, no capítulo: ‘Losing touch?’: the human 
performer and electronics. Texto assinado por Simon Emmerson (2000)
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É possível encontrar nos trabalhos de autores como Pestova (2008) e Miskalo

(2009) uma perspectiva que concebe a música eletroacústica mista como uma

derivação da música instrumental. Pestova (2008), sugere que a música mista,

sobretudo a realizada com processamento em tempo real (live electronics), é uma

prática musical que pode ser concebida como consequência de uma abordagem

instrumental que faz uso de técnicas estendidas. Portanto, a prática seria produto

de  uma  busca  pela  expansão  das  capacidades  sonoras  de  determinado

instrumento. De acordo com a autora:

[…]  The piano in particular offers great  possibilities in  the field of  extended

technique, as pioneered by Henry Cowell (1897–1965) and George Crumb (b.

1929) in works that require the performer to pluck, strum or dampen the strings

of  the  instrument.  The  “prepared  piano”  of  John  Cage  (1912–1992)  offers

another  example  of  extending  the  instrument  by  placing  objects  such  as

screws, bolts, coins and rubber in between the strings in order to change the

timbre and harmonic spectrum. Introducing electronic sound, and in particular

live  transformation  of  instrumental  sound,  can  be  viewed  as  the  direct

continuation of this tradition (Pestova, 2008, p. 1).

Nesse contexto, a utilização de recursos mecânicos ou eletrônicos para expandir

características sonoras de um determinado instrumento (ou objeto), no ambiente

da performance musical, se torna um possível eixo narrativo sobre a história da

música mista. Segundo Pestova (2008):

[…]  live  electronic  music  often  featured  amplified  sounds  of  instruments  or

objects that would not otherwise be heard in a concert hall. Early live electronic

works by John Cage offer good examples of this technique in pieces such as
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the 1939–42 Imaginary Landscape series that featured amplified wire coil with

frequency oscillators, or the 1960 Cartridge Music in which various objects are

inserted  into  phonograph  pick-ups  while  also  using  contact  microphones

(Chadabe, 1997, 81) (Pestova, 2008, p.7).

De acordo com J. L. Ferreira (2014), as obras Imaginary Landscape nº 1 (1939) e

Imaginary  Landscape  nº2 (1942),  do  compositor  norte-americano  John  Cage,

“prefiguram” as estratégias de difusão em tempo real que surgiram no final da

década de 1950. De acordo com J. L. Ferreira (2014):

[…] A primeira destas, foi criada para piano, címbalo e dois gira-discos com

gravações de sinusóides. Estas gravações são tocadas a duas velocidades – a

33 1/3 e a 78 rotações e os ritmos eram produzidos através dos movimentos da

agulha do  gira-discos.  A particularidade  dos gira-discos serem tocados  é  o

factor que confere a esta obra a aproximação à estratégia tempo-real (J. L.

Ferreira 2014, pp. 24-25).

Pierre Couprie (2001) defende que Imaginary Landscape nº1 de John Cage não

somente  é  a  primeira  obra  para  live  electronics  como é  a  primeira  obra  que

configura o gênero música eletroacústica mista. Contudo, Tiffon (2005) manifesta

que existe certa dificuldade para definir  uma obra pioneira deste repertório.  O

autor alega que uma das obras que pode ter prenunciado o gênero é a Toccata

para violino e pianola, escrita pelo compositor norte-americano Colon Nancarrow

em 1936. Nesta obra a parte fixa não é realizada eletronicamente, no entanto,

Tiffon (2005)  alega que a obra aponta para uma questão fundamental  para o

pensamento da música mista. Para Tiffon (2005), furar o papel utilizado na pianola

é um processo de fixação sonora e portanto, ao considerarmos que a música

mista  é  uma  aliança  entre  a  fixação  gráfica  (partitura)  com a  fixação  sônica



15

(normalmente realizada de forma eletrônica), esta obra de Nancarrow estabelece

relação com o repertório misto11.

Ainda sobre o aspecto da dificuldade em estabelecer um pioneirismo do repertório

na música mista, Gati (2014) aponta para algumas obras no início do século XX

que,  segundo o autor,  configuram “uma produção ‘pré-era  eletroacústica’”.  De

acordo com Gati (2014), tais obras eram realizadas através de:

[…]  equipamentos eletromecânicos para  gerar  sons através de alto-falantes

acompanhando  ou  não  sons  instrumentais  já  sedimentados,  como  os

intonarumori desenvolvidos por Luigi Russolo à época do Futurismo (1913-14);

o uso de sirenes por Edgar Varèse (Ionization, 1929-31), sinos elétricos e até

hélices  de  avião  por  George  Antheil  (Ballet  mécanique,  1923);  fonógrafos

difundindo  sons  de  pássaros  em meio  ao  ambiente  orquestral  por  Ottorino

Respighi (Pini di Roma, 1924) (Gati 2014, pp. 13-14).

Gati (2014) considera  Imaginary Landscape Nº1 sendo parte do grupo de obras

citadas acima (precedentes ao repertório de música mista). Para este autor, as

primeiras obras eletroacústicas mistas surgem na década de 195012, perspectiva

também já exposta em J.  L.  Ferreira (2014).  Este entendimento histórico está

alinhado ao segundo ponto de vista colocado por Tiffon (2005), que concebe a

música mista proveniente da “música eletroacústica pura”.

Autores como Menezes (1996), Couprie (2001), Gallo (2014), J. L. Ferreira (2014)

e Gati (2014) compartilham um ponto de vista histórico sobre a música mista que

11 Ao concordar com esta perspectiva colocada por Tiffon (2005) é possível considerar que obras
grafadas em pianola para acompanhar cantores (word rolls), que datam desde 1916, são uma 
forma de música mista por também conciliarem a fixação gráfica e sônica. 

12 Gati (2014) exemplifica o surgimento da música eletroacústica mista com as obras: Musica su 
Due Dimensione (1952) de Bruno Maderna; Rimes pour Différentes Sources Sonores, (1958-
59) de Henri Pousseur; Poésie pour pouvoir (1958) de Pierre Boulez; Différences (1958-59) de 
Luciano Berio; e Kontakte (1959-60) de Karlheinz Stockhausen.
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a coloca como uma prática que emerge da música eletroacústica. De acordo com

Emmerson e Smalley (2001) o termo música eletroacústica, neste contexto: 

[…]  is  generally  regarded as  a body of  art-music  genres that  evolved from

compositional  techniques  and  aesthetic  approaches  developed  in  Europe,

Japan  and  the  Americas  in  the  1950s.  During  this  decade  the  growing

availability  of  magnetic  tape  offered  composers  a  high-quality  recording

medium which allowed greater experimentation in the manipulation of recorded

sounds.  This  music  sought  to  expand  compositional  resources  beyond  the

sounds available from instruments and voices, to explore new sound shapes

and timbres both by transforming recorded sources and by synthesizing new

sounds,  and  to  break  the  confines  of  fixed  pitch  and  metrically  based

approaches to rhythm (Emmerson & Smalley, 2001, p. 1).

Nessa  perspectiva,  o  pensamento  composicional  direcionado  à  união  de

instrumentos acústicos com sons eletroacústicos seria um produto relacionado à

atividade  artística  de  duas  frentes  composicionais  do  século  XX:  a  “musique

concrète” e  a  “elektronische  Musik”13.  Estas,  vinculadas  respectivamente  aos

estúdios  Radiodiffusion  Télévision  Française (TRF)  de  Paris  e  ao

Norwestdeutscher Rundfunk (NWDR), em Colônia (Alemanha). Manning (2004) e

Gallo (2014) apontam que, na Europa pós-Segunda Guerra Mundial, estes dois

centros  de  investigação  e  produção  musical  obtiveram  destaque  na

experimentação  com  a  criação  sonora  eletroacústica.  Nesse  contexto, Gallo

(2014) salienta que:

Enquanto a vertente concreta incluía em suas obras os sons do cotidiano, a

corrente eletrônica gerava seus materiais musicais a partir da síntese aditiva,

13 A Música Concreta e a Música Eletrônica.
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que consiste em um processo de sobreposição de sons senoidais. Apesar da

grande importância da música concreta para o desenvolvimento musical  do

pós-Segunda Guerra, foi no seio da vertente eletrônica que se iniciou a fusão

entre o universo instrumental e o eletroacústico (Gallo, 2014, p. 15).

Dentro  da  perspectiva  que  concebe  a  música  mista  proveniente  da  música

eletroacústica, Gallo (2014), J. L. Ferreira (2014) e Gati (2014) alegam que uma

das obras fundadoras do repertório de música mista é a obra  Musica su due

dimensioni (1952)14 para  flauta,  pratos  e  fita  magnética  (tape),  escrita  pelo

compositor  italiano  Bruno  Maderna  (1920-1973).  Em  sua  dissertação  de

Mestrado, Gallo (2006b) alega que “a obra de Maderna se alinha ao pensamento

dos compositores ligados ao Estúdio de Colônia” (Gallo, 2006b, p. 18). Acerca de

Musica su Due Dimensioni,  Schulz (2010) alega que “tal  obra, como o próprio

título  induz,  trata  das  duas  diferentes  dimensões  sonoras,  a  instrumental  e  a

eletroacústica,  assim categorizada  como música  eletroacústica  mista”  (Schulz,

2010, p. 21).

No entanto, autores como Emmerson (2007) e Toninato (2015) apontam para o

pioneirismo da obra  Toute la Lyre (ou  Orphée 51) de  Pierre Schaeffer e Pierre

Henry15.  De  acordo  com os  autores,  esta  obra  escrita  para  vozes  e  tape foi

estreada em 1951, um ano antes da composição de Maderna. 

Bachratá (2010) e Almeida (2013) destacam a importância de outra obra escrita

no início da década de 1950:  Déserts (1954), de autoria do compositor francês

Edgard Varèse. Sobre a configuração de Déserts, Bachratá (2010) descreve: 

14 De acordo com Miranda e Barreiro (2011), no ano de 1958 Bruno Maderna escreveu uma 
versão desta peça para flauta solo e tape (sem pratos).

15 De acordo com Emmerson e Smalley (2001), os compositores Pierre Schaeffer e Pierre Henry 
são figuras fundamentais no âmbito da música concreta.
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[…]  15  instruments,  percussions  and  two-channel  tape  and  consist  of  four

instrumental episodes and three tape interludes. In this piece, ‘instrumental’ and

‘electroacoustic’ don’t sound simultaneously and there is no direct interaction

between instrumental and electroacoustic, since the instrumental sections and

the tape sections are juxtaposed (Bachratá, 2010, p. 78).

De acordo com Couprie (2001) e J. L. Ferreira (2014), esta foi a primeira obra

escrita  para  orquestra  e  tape.  Gati  (2014)  aponta  que  na  obra  Déserts:

“contrastam seções puramente  orquestrais  com seções de  tape,  evidenciando

duas esferas bastante distintas do material” (Gati, 2014, p. 114). 

Sobre a produção musical nas décadas de 1950 e 1960, Tiffon (2005) aponta para

outras obras relevantes para história da música mista como:  Différences (1958-

59) e Laborintus II (1965), escritas por Luciano Berio;  Kontakte No. 12½ (1959),

Mixtur (1964),  Mikrophonie I (1964) e  Mikrophonie II (1965), obras de  Karlheinz

Stockhausen;  Analogiques A et B (1959-60) de Iannis Xenakis; e  Synchronims

nr.3 (1964-65), escrita por Mario Davidowsky. 

Ainda numa perspectiva que concebe a música mista como vertente da música

eletroacústica, em relação ao surgimento do repertório difundido em tempo real,

Tiffon (2005) alega que Stockhausen é o pioneiro desta prática com a composição

das obras Mixtur (1964), Mikrophonie I (1964) e Mantra (1970). Pierangeli (2012)

alega que estas obras de Stockhausen foram importantes para a popularização

do  gênero,  contudo,  de  acordo  com  Rocha  (2008)  e  J.  L.  Ferreira  (2014),

Transición II (1958-59) de Mauricio Kagel foi “a primeira obra a utilizar estratégias

tempo-real”  (J.  L.  Ferreira,  2014,  p.  25).  Sobre  a configuração desta  obra  de

Kagel, Alves (2015) alega que:
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Transición II é executada por um pianista, um percussionista (que terá a parte

de dentro do piano como seu material, as cordas, a lateral e todo o corpo do

instrumento),  e  um  técnico  que  manipula  o  som  acústico  através  de  live

electronics. A obra explora as potencialidades da transformação eletrônica do

som  acústico  em  tempo  real,  representando  uma  imersão  sonora  no

instrumento  através  da  exploração  de  suas  técnicas  experimentais  de

execução e composição (Alves, 2015, p. 31). 

Em relação a forma de realização da obra e sua estratégia de difusão,  Alves

(2015) aponta que:

Transición II se estrutura em três níveis: 1) antes de executar a peça, eles pré-

gravam algumas seções que devem ser reproduzidas durante a performance;

2) o pianista toca ao teclado enquanto um percussionista executa dentro do

piano; 3) a performance ao vivo também é gravada e essa trilha sonora pode

ser reproduzida em tempo real. As fitas podem ser manipuladas para alterar o

timbre  e  as  frequências  de forma a  tornar  irreconhecível  o  material  sonoro

original (Alves, 2015, p. 31).

Abordagens com relação ao desenvolvimento do repertório até o final do século

XX, assim como sobre as diferentes filiações estéticas e utilizações de recursos

tecnológicos diversos, podem ser encontradas em autores como Menezes (1996),

Manning (2004) e Emmerson e Smalley (2001). Coube até aqui expor algumas

concepções que orientam narrativas sobre o surgimento e sobre a configuração

do repertório de música eletroacústica mista. Como constatado nesta seção, o

repertório misto é frequentemente abordado pela dicotomia da difusão temporal

dos eventos sonoros, sendo real ou fixa. Na sequência serão expostas algumas

condições existentes neste tratamento dualista do repertório.
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2.2. A “Querela dos Tempos”

Como já mencionado, Pierangeli (2012) alega que o repertório de música mista é

abordado por parte da produção acadêmica pelo dualismo entre tempo diferido e

tempo real. Ou seja, obras para instrumento e tape (tempo diferido), e obras para

instrumento e  live electronics (tempo real). Segundo o autor, existem propostas

analíticas e parâmetros estabelecidos para tratar da interação no repertório misto

que são dependentes e decorrentes dessa dicotomia. Esse dualismo é chamado

pelo compositor Philippe Manoury de “La querelle des temps”16. De acordo com

Miranda e Barreiro (2011):

Há um embate desenvolvido em torno da interação na música eletroacústica

mista denominado, por Manoury (1998), de ‘querela dos tempos’. A ‘querela

dos  tempos’  divide  os  músicos  defensores  da  concepção  dos  sons

eletroacústicos  em  tempo  diferido  (ou  seja,  num  momento  distinto  ao  da

performance)  e,  por  outro  lado,  os  músicos  que  defendem  a

síntese/processamento em tempo real dos sons eletroacústicos (no momento

da performance) (Miranda & Barreiro, 2011, p. 9).

Sobre esse tópico, o próprio Manoury (1997) alega que:

S’il  est un élément fondamental qui détermine ces clans que sont le “temps

réel”  et le “temps différé”,  c’est bien le Temps lui  même. Non pas le temps

psychologique mais le temps musical objectif, celui qui détermine les conditions

16 A querela dos tempos.
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de synchronisation et de coordination entre les événements. Le problème s’est

tout de suite posé lorsqu’on a voulu faire dialoguer un temps immuable, celui

des  bandes  magnétiques,  avec  un  temps  modulable,  celui  des  instruments

dans les premières musiques mixtes (Manoury, 1997, p. 9).17

No contexto desta dualidade é possível constatar a defesa das diferentes formas

de difusão tanto por parte de compositores quanto de performers. De acordo com

Gallo (2005), há duas perspectivas principais neste embate:

As divergências que se estabelecem em torno da música eletroacústica mista

são, basicamente, de duas ordens: posicionamentos relacionados a aspectos

práticos  −  ou  seja,  questões  relacionadas  à  performance  −  e  reflexões  de

cunho estético-compositivo. Apesar das diferentes abordagens, o ponto central

da discussão encontra-se no uso do tempo real versus tempo diferido (Gallo,

2005, p. 572).

Como  um  exemplo  possível  desta  discussão  no  campo  estético-compositivo,

Gallo (2005) alega que o compositor Philippe Manoury opta por trabalhar com a

difusão em tempo real por considerar que tal prática estabelece uma continuidade

histórica  com  o  tipo  de  escrita  “pré-eletroacústica”  e  “possibilita  manter  a

potencialidade sonora de uma obra” (Gallo, 2005, p. 575). Por outro lado, Miranda

e  Barreiro  (2011)  apontam para  uma  concepção  do  compositor  Flo  Menezes

(2006) que coloca a composição de música mista difundida em tempo diferido

17 Tradução livre do autor: Se existe um elemento fundamental que determina esses clãs que são
o "tempo real" e o "tempo diferido", é o próprio tempo em si. Não o tempo psicológico, mas o 
tempo musical objetivo, aquele que determina as condições de sincronização e coordenação 
entre os eventos. O problema foi colocado imediatamente quando queríamos fazer um diálogo 
entre o tempo fixo, o das fitas magnéticas (tape), com um tempo flexível, o dos instrumentos 
nas primeiras músicas mistas. (Manoury, 1997, p. 9).
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como  uma  prática  que  melhor  possibilita  um emprego  coerente  das  relações

estruturais e expressivas entre o som instrumental e o eletroacústico.

No  entanto,  Franco  (2014)  alega  que  atualmente  esta  discussão  pode  ser

imprecisa devido ao uso dos sistemas de difusão temporal de forma híbrida. J. L.

Ferreira (2014) alega que esta hibridização é uma ferramenta útil para trabalhar

com as condicionantes performativas e criativas de cada tipo de sistema utilizado

para compor. De acordo com Franco (2014):

Esta problemática, que em um primeiro momento se limitou à querela entre

tempo real e tempo diferido, encontra-se hoje muito mais matizada e ambígua.

Passada a fase dos partidarismos estéticos, entramos em um momento no qual

tempo  real  e  tempo  diferido  podem  coexistir  em  um  mesmo  projeto

composicional (Franco, 2014, p. 103).

Como  apontado  por  Pierangeli  (2012),  um  tratamento  da  música  mista

considerando apenas suas possibilidades de difusão temporal pode induzir a uma

abordagem reducionista do repertório. Contudo, considerando que a difusão em

tempo real  e  em tempo diferido são fundamentais  para o entendimento deste

repertório, na sequência está exposto como alguns autores definem a prática com

o tape e com o live electronics no contexto da música eletroacústica mista.

2.2.1. Música mista realizada com suporte fixo (tape)

De acordo com o verbete sobre música eletroacústica do dicionário Oxford Grove

Music Online, assinado pelos compositores Simon Emmerson e Denis Smalley:
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‘Tape  music’ means  simply  that  the  music  in  its  final  form  is  recorded  on

magnetic tape. The term is closely associated with works composed in the USA

in  the  early  1950s  and  has  been  widely  used  internationally  ever  since,

although decreasingly now that tape (analogue or digital) is no longer the only

final storage medium (Emmerson & Smalley, 2001, p. 2).

Pestova (2008) alega que, no contexto da música mista, o termo tape ou mídia

fixa  (também  chamado  de  suporte  fixo)  se  refere  ao  material  sonoro  que  é

gravado previamente em estúdio e difundido, de forma diferida, no momento da

performance. De acordo com a autora, “playing with fixed media (or ‘tape’, which

today  can  also  mean  material  on  a  CD or  computer  hard  drive)  requires  the

musician to perform alongside a fixed recording of modified natural or synthesized

sound” (Pestova, 2008, p. 2).

Como já apontado anteriormente, Emmerson e Smalley (2001) utilizam o termo

“mixed music” como contraponto ao “live electronic music”. Posto isto, os autores

empregam o termo música mista para definir a música para instrumento e sons

eletrônicos difundidos em tempo diferido. Segundo Emmerson e Smalley (2001),

“‘mixed music’ involved combining live instrumental/vocal  performer(s) and pre-

recorded tape” (Emmerson & Smalley, 2001, p. 4). 

2.2.2 Música mista realizada em tempo real (live electronics)

Manning  (2004),  utiliza  o  termo  live  electronic  music para  descrever  obras

realizadas  com síntese  em  tempo  real.  Pestova  (2008),  por  uma  perspectiva

prática, considera que live electronics consiste em processar e/ou disparar sons
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ao vivo, em tempo real. Sobre este gênero musical Emmerson e Smalley (2001)

alegam que  “in  ‘live  electronic  music’,  sound  produced  by  the  performer  was

modified electronically at  the time of production in  a manner controlled by the

instrumentalist or another performer (often at the mixing console)”  (Emmerson &

Smalley, 2001, p. 4).  Emmerson (2000) alega que o termo “tempo-real” assumiu

diferentes significados durante o século XX. De acordo com este autor:

In Emmerson (1994a) I discussed the relationship of two terms which I felt had

become dangerously confused. The term ‘real-time’ had been introduced into

music through computer applications to refer to near instantaneous processes.

These could refer to sound synthesis, sound modification or sound diffusion.

Progressively any electroacoustic performance which involved such resources

‘on  stage’ was described as  ‘real-time’.  This  description  absorbed within  its

generality the older term ‘live electronic’, used first for the treatment of acoustic

instruments using the analogue resources of an earlier era. This strand of work

maintained the human performer firmly in the centre of focus – most usually

performing an acoustic instrument (or voice) for modification, but also possibly

playing an electronic instrument (Emmerson, 2000, p. 205).

Lippe (2002) e Yoder (2010) fazem uso de outro termo empregado para designar

o repertório  difundido em tempo real:  interactive music.  De acordo com Lippe

(2002),  o  termo  foi  proposto  por  Robert  Rowe  (1993)  e,  segundo  o  autor,

“Interactive  music  systems are  those whose behavior  changes in  response to

musical input” (como citado por Lippe, 2002, p. 1). Yoder (2010) acrescenta que

“this refers primarily to music for performer and computer,  excluding music for

instrument and tape/CD, and music in which the technology is not truly interactive

(delays and other hardware-type effects)” (Yoder, 2010, p. 1).
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De acordo com Pestova (2008), no início de tal prática, obras para instrumento e

live  electronics eram  implementadas  utilizando  dispositivos  analógicos  e  que

atualmente,  quase  exclusivamente,  as  obras  deste  gênero  são  realizadas  e

difundidas  com  softwares computacionais.  Em  relação  a  este  ponto,  Pestova

(2008) e Rocha (2010) alegam que o software Max/MSP18 é o mais utilizado para

a produção deste repertório.

Além da expressão “processamento  sonoro  em tempo real”  e  dos termos em

inglês live electronics e interactive music, ao consultar algumas obras para violão

e eletrônica é possível constatar a utilização de outros nomes para designar a

difusão  em  tempo  real.  Como  exemplo,  algumas  composições  são  descritas

como:  for  guitar  and  computer  interactions (Pamerud,  1999);  for  guitar  and

computer processing (Parks 2003);  for acoustic guitar and electronics (Menezes,

2007);  for  guitar  and  real  time  digital  signal  processing (Barash,  2007)  para

eletrônica em tempo real (Toffolo, 2008);  Duet for guitar and computer (Barrett,

2009);  para  violão  e  suporte  eletrônico  (Tacuchian,  2010);  para  violão  e sons

eletroacústicos (Alves, 2015); dentre outros.

18 Ver página 100.
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3. INTERAÇÃO

O  “Grande  Dicionário  Houaiss  da  Língua  Portuguesa”,  publicado  em  2015,

apresenta  sete  definições  para  a  palavra  interação.  Dentre  elas,  quatro

estabelecem  maior  relação  ao  objeto  abordado  nesta  etapa  do  trabalho.  De

acordo com esta fonte, a interação pode ser a: 

1) influência mútua de órgãos ou organismos inter-relacionados […]; 2) ação

recíproca de dois ou mais corpos; 3) atividade ou trabalho compartilhado, em

que existem trocas e  influências  recíprocas;  […];  5)  intervenção e controlo,

feitos pelo utilizador, do curso das atividades num programa de computador,

num CD-ROM, etc […] (Houaiss, 2015, p. 2234).

Miskalo (2009) indica que a raiz etimológica da palavra interação é oriunda do

latim interactio, sendo esta última originada pela junção das palavras inter (entre)

e actio (ação). O autor alega que o conceito encontrado na tradução da palavra

latina  interactio,  “ação  entre”,  é  “extremamente  amplo  para  ser  utilizado  com

maior precisão acadêmica” (Miskalo, 2009, p. 54). O autor também alega que a

palavra interação tem sido cada vez mais utilizada para descrever a relação de

humanos com meios eletrônicos.

No contexto das new media arts, Paine (2002) salienta que os termos interação e

interatividade são aplicados de forma muito ampla, o que segundo o autor resulta

na falta de precisão no emprego destes termos. Diretamente no campo da música

eletroacústica mista, o compositor José Luís Ferreira (2014) investiga e analisa as

duas palavras com o intuito de estabelecer definições mais precisas para as suas
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aplicações. Para este autor, a noção de interação tem como elemento-chave a

capacidade de resposta,  que  seria  uma concepção  baseada  na “conversação

presencial  entre  humanos”  (J.  L.  Ferreira,  2014,  p.  71).  Em  relação  à

interatividade, J. L. Ferreira (2014) se baseia em Neuman (2008) para alegar que

o termo, embora recente e alusivo, pode ser mais apropriado para a descrição da

relação entre um agente  humano e meios tecnológicos.  De acordo com J.  L.

Ferreira (2014):

[…]  podemos  distinguir  a  ideia  de  interactividade  da  de  interacção,

considerando a primeira como um atributo e a segunda como o conceito que

lida directamente com o fenómeno. A bidireccionalidade como atributo mínimo

de  interactividade  leva-nos  a  concordar  com  o  aspecto  acima  referido  por

Jensen  na  sua  distinção  entre  interacção  e  interactividade:  pode  existir

interactividade com o atributo de bidireccionalidade de uma comunicação mas

esta  não  é  necessariamente  interactiva  o  que  nos  leva  a  perceber  a

interactividade como uma interacção em potência. O atributo (interactividade) é

potencialmente  uma  característica  de  um  fenómeno  (a  interacção).  Assim

podemos  aplicar  estes  conceitos  de  interacção  e  interactividade,

separadamente,  à  comunicação  homem-homem  e  à  comunicação  homem-

máquina (J. L. Ferreira, 2014, p. 75).

Na sequência estão expostas algumas concepções relativas ao termo interação (e

interatividade) no contexto da música eletroacústica mista.
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3.1. Interação e música eletroacústica mista

Garnett  (2001)  compreende  interação,  no  contexto  da  música  eletroacústica

mista,  como a reciprocidade de influências entre o  performer  e o computador.

Este  emprego  do  termo é  também utilizado  por  autores  como Hamm (2003),

Karnatz  (2005),  Pestova  (2008),  Pierangeli  (2012),  Baguyos  (2014)  e  Gallo

(2014). Nesta proposição, Garnett (2001) alega que:

Interaction has two aspects: either the performer’s actions affect the computer’s

output, or the computer’s actions affect the performer’s output. These can occur

at fairly simple levels or at more complex levels, and they can be combined in

various ways (Garnett, 2001, p. 23).

Gallo (2014), alinhada a esta proposição de Garnett (2001), alega que a interação

é a base, o elemento caracterizador da música mista. De acordo com a autora: 

Garnett  (2001)  define  a  interação  como  um  aspecto  integrante  da  música

eletroacústica mista, o qual remete ao repertório eletroacústico que pressupõe

a  participação  de  um  ou  mais  intérpretes/instrumentistas.  A  partir  disso,

podemos dizer que a interação é, na verdade, a base do repertório misto, trata-

se de seu caracterizador mais evidente e imediato (Gallo, 2014, p. 24).

Em um trabalho precedente (Gallo,  2006a) a autora alega que, embora exista

uma  pluralidade  ao  abordar  a  interação  no  repertório  misto,  a  produção

acadêmica  se  ocupa  principalmente  em utilizar  duas  maneiras.  Segundo  esta

autora:
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No âmbito de reflexões sobre a música eletroacústica mista, as abordagens a

respeito da interação são diversas. Em linhas gerais, são dois os tópicos mais

recorrentes:  o  primeiro  diz  respeito  às  questões  estético–compositivas,

discutindo-se também a relação entre seres humanos e máquinas; e o segundo

restringe-se  à  esfera  interpretativa,  remetendo-se,  portanto,  aos  aspectos

práticos do gênero (Gallo, 2006a, p. 765).

Como constatado no subcapítulo intitulado “Música mista realizada em tempo real

(live electronics)”19, diversos nomes são empregados para descrever obras para

instrumento e eletrônica em tempo real. Alguns destes termos, frequentemente

utilizados, são  interactive systems e  interactive computer music,  que destacam

como  a  interatividade  pode  ser  um  aspecto  fundamental  para  se  pensar  o

repertório. Miskalo (2009) defende o uso do termo interactive systems, proposto

por Robert Rowe, alegando que este é “mais abrangente na descrição do uso dos

equipamentos  eletrônicos  e  digitais  na  produção  musical,  englobando  toda  a

diversidade existente na música eletroacústica interativa” (Miskalo, 2009, p. 60).

Em relação a tal termo, que Miskalo (2009) traduz para o português como “música

interativa de concerto”, o autor alega que:

Uma das principais características da música interativa de concerto é a própria

interação entre os participantes ativos e o sistema musical computacional. Tal

processo  envolve  necessariamente  a  atividade  de  performance  e,

consequentemente, o modo como tal interação ocorre (Miskalo, 2009, p. 8).

Como referido anteriormente,  Pestova (2008) alega que,  atualmente,  as obras

para instrumento e sons eletroacústicos são realizadas, em sua maior parte, por

meios digitais (prática diferente de sua gênese analógica). Não obstante, um dos

19 Ver página 23.
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termos  atribuídos  ao  repertório  misto  atualmente  é  “música  interativa  para

computador”. De acordo com Garnett (2001):

Interactive computer music is a sub-genre of what might be called performance-

oriented computer music – that is, any computer music that includes a strong

performance  component.  This  broader  category  requires  at  least  one  live

performer  joined  with  computer-generated  or  electronically  produced  or

modified  music.  The  genre  thus  incorporates  both  the  traditional  tape-plus-

instrument  medium  (Mario  Davidovsky’s  series  of  Synchronisms  [e.g.,

Davidovsky  1988]  are  paradigmatic)  and  more  recent  interactive  computer

music — whether precomposed, improvised, randomly generated, or a mixture

of these (Garnett, 2001, p. 21).

Algumas  questões  relativas  à  performance  e  ao  performer,  na  prática  do

repertório  de  música  mista,  serão  abordadas  com  maior  profundidade  na

sequência deste trabalho20. No entanto, cabe aqui a concepção de Garnett (2001),

que  atribui  ao  performer  um  papel  de  relevância  na  prática  da  interactive

computer  music.  Este  autor  alega  que  a  interatividade  de  uma  obra  é

condicionada à capacidade do performer de transformar ou influenciar, em maior

ou  menor  grau,  parâmetros  sonoros  inerentes  aos  processamentos

eletroacústicos. De acordo com Garnett (2001):

The interaction, however, surely becomes a more significant aspect of the work

the more the performer can actually effect changes not only in spatialization but

in tempo, dynamics, timbre, rhythm, pitch—in short,  in every and any of the

usual or unusual musical dimensions (Garnett, 2001, p. 24).

20 Ver página 209.
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Outra  perspectiva  sobre  o  relacionamento  potencial  entre  homem e  máquina,

considerando a interação na prática do repertório de música mista, é colocada por

Miranda e Barreiro (2011). Estes autores se posicionam favoravelmente à Lippe

(2002) e Dobrian (2004), defendendo que a interação ocorre quando há, além de

uma reciprocidade de influências entre o performer humano e o computador, uma

correspondência  que  possibilita  certo  nível  de  autonomia  para  a  tomada  de

decisões destes dois agentes envolvidos na performance.

Sobre a condição de equilíbrio homem-máquina, Miskalo (2009) afirma que, no

repertório de música mista,  há uma relação proporcionalmente inversa entre a

interatividade e a determinação de um discurso musical.  De acordo com este

autor, na elaboração de uma obra que utiliza sistemas interativos, quanto maior

for a capacidade de interação dos processamentos sonoros, maior será o grau de

indeterminação do resultado sonoro final. Neste sentido, Miskalo (2009) alega que

“se o compositor pretende ter um grande controle sobre sua música, como ocorre

em muitos casos da música de concerto no século XX, sua peça terá um potencial

interativo bastante limitado” (Miskalo, 2009, p. 214).

Ainda em relação à capacidade de obter maior controle do resultado sonoro final

de uma obra, Miranda e Barreiro (2011) destacam a postura do compositor Flo

Menezes.  Na  concepção  de  Menezes  (2006),  a  interação  está  fundada  no

relacionamento  sonoro  entre  o  som  instrumental  e  o  som  eletroacústico21.

Portanto,  para  Menezes  (2006),  a  interação  será  mais  efetiva  se  o  suporte

assegurar  a  execução  do  discurso  sonoro  preestabelecido.  De  acordo  com

Miranda e Barreiro (2011):

Menezes (2006) afirma que uma das formas de interação mais eficaz ocorre

entre em composições mistas com tempo diferido, já que, dessa forma, durante

o processo de criação da escritura instrumental e dos sons eletroacústicos em

21 Ver página 44.
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estúdio,  o  compositor  pode  estabelecer  relações  musicais  coerentes  tanto

estruturalmente,  quanto  expressivamente  entre  os  dois  meios  (Miranda  &

Barreiro, 2011, p. 10).

A consideração acima respalda a proposição de Miskalo (2009) sobre a forma de

uma plataforma “menos interativa” ser potencialmente mais eficaz para garantir

um discurso musical no gênero da música mista.  No entanto, Menezes (2006)

aborda a interação em um nível estritamente sonoro, onde os níveis e tipos de

interação  possíveis  não  estão  associados  aos  sistemas  e  suas  diferentes

configurações possíveis.

Até aqui, a maioria das perspectivas apresentadas sobre a interação na música

eletroacústica mista corroboram a afirmação de Franco (2014), quando este autor

alega que “uma das questões mais prementes no tocante à criação musical com

meios tecnológicos diz  respeito  à interação entre o intérprete  e  as  máquinas”

(Franco,  2014,  p.  103).  Tal  modelo  de  abordagem  pode  ser  identificado  em

autores  como  McNutt  (2003),  Hamm  (2003),  Pestova  (2008),  Rocha  (2008),

dentre outros. No entanto, Bachratá (2010) destaca que a interação, no contexto

da  música  mista,  pode  ser  abordada  por  diferentes  níveis  que  não  estão

estritamente  associados  às  “influences  and  relations  between  the  two diverse

means (instrumental and electroacoustic)” (Bachratá, 2010, p. 86). De acordo com

a autora “the relations or  connections between musical  events or  materials  of

different  nature  in  a  piece  may  range  from  closer,  almost  identificating

relationships to distant contrasting connections” (Bachratá, 2010, p. 86).

No trabalho de Menezes (2002) é possível encontrar uma preocupação sobre a

interação no âmbito do próprio fenômeno acústico, na relação entre os eventos

sonoros  gerados  pela  parte  instrumental  e  eletroacústica.  No  seguinte  trecho

encontrado  em  Menezes  (2002)  a  abordagem  da  interação  no  repertório  de
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música mista sobrepuja a discussão sobre os meios de difusão. De acordo com

Menezes (2002):

[…] the  effectiveness of  interaction  won’t  ever  depend on  the  fact  that  the

electroacoustic sounds are fixed or not  on some technological  medium with

their  predetermined  duration,  but  rather  on  the  elaboration  of  such  an

interaction  in  the  actual  composition,  in  agreement  with  its  morphologic

possibilities (Menezes, 2002, p. 306).

De acordo com Bachratá (2010), outra abordagem do fenômeno da interação no

repertório de música mista por uma perspectiva que coloca em maior evidência a

relação  dos  eventos  sonoros  é  proposta  por  Denis  Smalley  (1986).  Segundo

Bachratá (2010), Smalley (1986) compreende a relação entre sons instrumentais

e sons eletroacústicos através de três formas de interação: 1) igualdade relativa;

2) desigualdade relativa; e 3) independência relativa. De acordo com Bachratá

(2010):

As we can imagine, interaction in mixed music may function on many levels and

not only the direct and most evident influences and relations between the two

diverse  means (instrumental  and electroacoustic)  demonstrate  its  existence,

but the indirect and more hidden ones, as well. The relations or connections

between musical events or materials of different nature in a piece may range

from  closer,  almost  identificating  relationships  to  distant  contrasting

connections.  According to  Smalley these situations may be created in three

ways, concerned with: relative equality – interaction, as cooperation between

events or materials represented by confluence or reciprocity; relative inequality

–  reaction,  as causal  or  competitive  relationships between events,  involving
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different degrees of active-passive role-playing; and relative independence –

interpolation, interruption or sudden change (Bacharatá 2010, pp. 86-87).

Gallo (2014),  influenciada pela produção de Menezes, também defende que a

interação está alicerçada ao processo composicional e que o autor de uma obra é

o responsável pela determinação dos processos interativos desempenhados em

uma performance. Neste sentido, embora considerando a música mista realizada

em tempo real, Lippe (2002) aponta para diferentes papéis que o compositor pode

atribuir ao  performer  (através de uma perspectiva mais prática). De acordo com

Lippe (2002):

Fortunately,  a  composer  can assign  a  variety  of  roles  to  a  computer  in  an

interactive  music  environment.  The  computer  can  be  given  the  role  of

instrument,  performer,  conductor,  and/or  composer.  These  roles  can  exist

simultaneously and/or change continually, and it is not necessary to conceive of

this continuum horizontally (Lippe, 2002, p. 2).

Sobre tal ponto, Stroppa (1999) também aponta que o processo interativo está

relacionado ao modo como a obra musical  foi  estruturada e que a “liberdade

performativa”  e  as  diferentes  formas de  interação podem ser  percebidas  pelo

ouvinte mesmo utilizando suportes para a difusão do som em tempo diferido. De

acordo com este autor:

A performer at ease with a click track22 will find other ways to express his or her

interpretive choices. If the composition is done in a certain way, nobody in the

audience will perceive any temporal awkwardness and the performance will be

judged as free as usual (Stroppa, 1999, p. 43).

22 De acordo com Andrade (2013), click track “é uma faixa de áudio, que contém uma série de 
pulsos para coordenar a sincronia entre os músicos e o material eletroacústico, geralmente 
utilizado na performance através de fones de ouvido” (Andrade, 2013, p. 53)
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Stroppa (1999) também destaca que o ouvinte de uma performance de música

eletroacústica  mista  pode  não  perceber  qual  tipo  de  sistema  é  utilizado  no

processo de interação entre o músico e meios eletroacústicos. A pesquisadora

McNutt  (2003),  por  uma perspectiva prática,  salienta que obras realizadas em

suporte  fixo  podem  causar  a  “ilusão”  de  fluidez.  De  acordo  com  a  autora,

utilizando uma técnica de disparar sons fixos durante a performance, é possível

através do  tape “simular” a interação e flexibilidade do suporte com tempo real.

Segundo McNutt (2003), ao utilizar este tipo de sistema que dispara sons fixos

durante  a  performance  “the  player  can  maintain  an  illusion  of  interaction  and

temporal ‘give and take’ with the electronic sounds” (McNutt, 2003, p. 299). 

Ao constatar as perspectivas aqui expostas, é possível considerar que a interação

e a interatividade, dentro do repertório de música mista, pode ser abordada por

várias perspectivas. Autores como Menezes (2002) e Smalley (1986), este último

conforme indicado por Bachratá (2010), abordam o repertório focando as relações

sonoras entre o instrumento acústico e os sons gerados eletronicamente. Outros

autores  como  McNutt  (2003)  e  Pestova  (2008)  abordam  a  interação  por

perspectivas mais práticas na relação entre o performer e as ações relacionadas

ao  comportamento  dos  sistemas  e  dispositivos  envolvidos  na  performance.

Contudo,  mesmo  considerando  essa  diversidade  de  abordagens,  é  possível

constatar na produção acadêmica a alegação encontrada em Garnett (2001) e

Gallo (2014) de que a interação é um elemento possivelmente caracterizador do

repertório de música mista.
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3.2. Sistemas Musicais interativos por Robert Rowe

Como foi exposto anteriormente, não somente a interação é caracterizadora do

repertório misto como alguns nomes atribuídos ao repertório portam a palavra

interação ou interatividade.  Este é o  caso do termo proposto  pelo  compositor

Robert  Rowe,  que  utiliza  “sistemas  musicais  interativos”  para  descrever  o

repertório, a prática e os elementos envolvidos na performance de música com

instrumentos acústicos e processamentos em tempo real. Segundo Rowe (1993)

apud Lippe (2002) “Interactive music systems are those whose behavior changes

in response to musical input” (Lippe, 2002, p. 1). 

De acordo com J. L. Ferreira (2014), a expressão interaction systems era utilizada

na década de 1990 para descrever os “sistemas tempo-real” (J. L. Ferreira, 2014,

p. 69). Miskalo (2009) alega que, embora o termo seja abrangente e proveniente

de um livro de Rowe publicado pela primeira vez em 1992, sistemas musicais

interativos  “pode  ser  utilizado  até  mesmo para  classificar  os  sistemas  atuais”

(Miskalo, 2009, p. 60).

Miskalo (2009) descreve a proposta de três dimensões (Figura 3) de Rowe (1992)

para os sistemas musicais interativos. De acordo com Miskalo (2009), através das

três dimensões, Rowe propõe a identificação e compreensão respectiva de como

o sistema: 1) acompanha o performer; 2) trabalha com os dados captados; 3) e se

comporta. Sobre esta última dimensão, Miskalo (2009) alega que, para Rowe, o

comportamento do sistema “pode ser similar ao de um instrumento (‘instrument’)

ou ao de um intérprete (‘player’)” (Miskalo, 2009, p. 62). Segundo Miskalo (2009): 

Pela natureza dos meios digitais, todo o fluxo de informações dos sistemas

musicais interativos segue uma seqüência formada por três estágios distintos e

independentes.  O  primeiro  envolve  a  captação  e  digitalização  dos  sinais

coletados da gestualidade do intérprete humano, ou de outras variáveis físicas
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que atuam sobre algum sensor. Esta etapa é chamada por Rowe de “sensing

stage”. O segundo estágio é o do processamento digital  “processing stage”,

onde informações captadas são analisadas e processadas, produzindo novos

dados que são enviados para  a terceira  etapa,  que envolve a forma como

sistema transforma esses dados em sinal sonoro ou eventos musicais. Este

último estágio é a resposta do sistema ao que captou no primeiro, e é chamado

por Rowe de “response stage” (Miskalo, 2009, p. 64).

3.2.1. Primeira dimensão

Em  relação  à  primeira  dimensão  proposta  por  Robert  Rowe,  que  busca

compreender como o sistema “acompanha” o performer, Miskalo (2009) alega que

Figura 3: Classificação dos sistemas musicais interativos (Miskalo, 2009, p.63)
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esta tem duas vertentes. Sendo assim, o sistema pode acompanhar o músico

sendo guiado por  uma partitura,  ou pela própria  performance (score-driven ou

performance-driven). De acordo com Miskalo (2009):

Quando  guiado  por  partitura,  o  sistema  é  programado  com  material  pré-

determinado, que pode ser formado por uma partitura numérica (muitas vezes

composta  por  um  arquivo  MIDI,  que  permite  ao  compositor  utilizar  modos

tradicionais  de  notação  musical,  como  ritmo,  altura,  e  métrica),  ou  por

gravações  sonoras.  O  computador  “sabe”  de  antemão  o  que  esperar  do

intérprete, e é de certa forma, regido pelo mesmo. Se o intérprete fizer uma

pausa,  uma  fermata,  ou  um  acelerando,  o  computador  saberá  como

acompanhar  e  como  reagir  a  estas  liberdades  interpretativas  do  intérprete

(Miskalo, 2009, p. 61).

3.2.2. Segunda dimensão

A segunda dimensão, segundo Miskalo (2009), possui três vertentes. Portanto, ao

captar os dados de uma performance, o sistema pode trabalhar com esses dados

através  da  transformação,  da  geração  e  do  sequenciamento.  Em  relação  a

transformação, Miskalo (2009) alega que, nesta vertente:

[…] entende-se que o computador aplica processamentos sobre um material

musical existente (previamente armazenado ou captado em tempo real), e gera

variações do som original,  preservando ou não relações perceptivas com o

mesmo (Miskalo, 2009, p. 61).
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A segunda vertente, a geração, é referente ao processo de captação dos sons

durante a performance que afetarão o comportamento do sistema musical, que já

possui uma arquitetura programada para trabalhar com esses dados. Em outras

palavras, o som do instrumento é captado e o sistema musical interativo gera

eventos  sonoros  a  partir  de  um  comportamento  previamente  elaborado  pelo

compositor.  Miskalo  (2009)  observa  que  as  variações  do  som  captado  na

performance podem tanto preservar como distanciar as referências perceptivas do

som do instrumento.

Na  última  vertente  desta  dimensão,  Miskalo  (2009)  alega  que  em relação  ao

termo sequenciamento:

[…] entende-se que o computador dispara fragmentos musicais armazenados

(feitos  em estúdio,  ou  capturados anteriormente  da própria  performance ao

vivo),  com  a  possibilidade  de  alteração  de  alguns  parâmetros,  como

andamento,  envelope  dinâmico,  ou  até  mesmo  o  uso  do  som  reverso  da

gravação original (Miskalo, 2009, p. 62).

3.2.3. Terceira dimensão

Sobre  a  terceira  dimensão,  Karnatz  (2005)  alega  que  Robert  Rowe a  propõe

como ferramenta para categorizar a “natureza da interação” entre os paradigmas

instrument e player. De acordo com Karnatz (2005):
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In an instrument paradigm system, the computer processes the input as an

extension of the musical instrument, and the result is thought of as a solo. A

player paradigm results in the construction of a separate entity which will vary in

the degree to which it interacts with the live input and produces something more

like a duet (Karnatz, 2005, p. 9).

Segundo  Paine  (2002),  Winkler  (1998)  amplia  estes  dois  paradigmas

comportamentais dos sistemas acrescentando outros três modelos interativos: 1)

o  modelo  de  maestro;  2)  o  modelo  música  de  câmara;  3)  e  o  modelo  de

improvisatório. De acordo com Paine (2002): 

The Conductor Model, exemplified by a symphony orchestra, where everyone

is controlled from a single source. The musical interpretation and execution is

dictated by a master controller, the conductor.

The Chamber Music Model, exemplified by the stringquartet, where control

may  be  passed  from  player  to  player  at  different  moments  within  a

performance.  Winkler says,  ‘Intonation,  phrasingand tempo are constantly  in

flux, with control often passed around to the musician with the most prominent

musical material’ (Winkler, 1998, p. 25).

The  Improvisation  Model,  exemplified  by  the  jazz  combo,  where  the

musicians operate within a defined framework, frequently pass control, and vary

the musical score with improvised interjections, interplay and improvised solo

passages. Winkler comments, ‘Musicians trade off takingcontrol of the music,

fashioningtheir  solos  into  spontaneous  personal  statements  that  alter  and

influence the surroundingaccompaniment’ (ibid.: 26). The outcome is perceived
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as musical because it has a shared form and concurs with Winkler’s definition

of musical understandingabove. This behaviour establishes a kind of musical

intelligence (Paine, 2002, p. 297).

Acredito que as vertentes, sobretudo aquelas relacionadas à terceira dimensão,

são importantes por colocarem como paradigma o comportamento dos agentes

da performance e sua forma de interação. Não obstante, as dimensões de Rowe

oferecem  ferramental  para  abordar  o  repertório  de  música  interativa  e  suas

implicações práticas.  No entanto,  Miskalo (2009)  aponta que as classificações

propostas  por  Robert  Rowe  para  os  sistemas  musicais  interativos  têm  maior

eficiência didática do que analítica, isto porque, de acordo com Miskalo (2009): 

[…]  sistemas  mais  complexos  como  “Jupiter”  e  “The  Brain  Opera”  podem

apresentar  comportamentos  distintos  dentro  das  mesmas  dimensões  de

classificação,  exigindo  uma  fragmentação  da  obra  em  diversos  pequenos

sistemas independentes (Miskalo, 2009, p. 63).

Na sequência serão exposta algumas observações da produção acadêmica que

colocam em xeque a compreensão interativa do repertório misto praticado com

sons difundidos em tempo real.

3.3. Sistemas Reativos

De acordo com Whalley (2009), em um artigo publicado no ano de 2002, Garth

Paine  crítica  o  termo  sistemas  interativos  através  de  uma  analogia  com  o
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fenômeno  da  conversação  entre  humanos.  Whalley  (2009)  destaca  que  o

argumento  de  Paine  (2002)  está  baseado  no  fato  de  que  em  muitas  obras

musicais concebidas para serem realizadas em sistemas interativos “o humano

interage,  no  entanto  a  máquina,  na  maior  parte  do  tempo,  somente  reage”

(Whalley, 2009, p. 159). De acordo com Paine (2002):

If interactivity is predicated on the ability of both parties to change in a way that

reflects the developing relationship or discourse between them (as discussed

above  by  way  of  the  racing  car  computer  game),  we  have  to  accept  that

multimedia  systems  that  do  not  evolve  their  behaviour  in  relation  to

accumulated patterns of input (as described in the human conversation model

above)  are  therefore  not  interactive,  but  simply  responsive,  a  pattern  of

engagement  that  has  been  prevalent  since  the  invention  of  the  Theremin

(Paine, 2002, p. 298).

No seguinte trecho,  Jordà (2011)  salienta que a interatividade,  ou reatividade,

independe da complexidade e do nível da tecnologia que compõe os sistemas

integrantes nas práticas musicais com instrumentos acústicos e eletroacústicos.

De acordo com Jordà (2011):

In  merely  reactive  systems,  output  messages  are  only  related  to  the

immediately  previous  input  message,  which  makes  these  systems  fully

predictable. A light switch will remain a (reactive) light switch independently of

the amount of sophisticated sensors it may hide (Jordà, 2011, p. 90).

No mesmo sentido, J. L. Ferreira (2014) alega que os “habitualmente designados

sistemas  musicais  interactivos,  possuem  um  grau  de  interactividade  que  é

reactivo e não plenamente interactivo” (J. L. Ferreira, 2014, p. 86). Em função
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disto,  o autor defende a utilização do termo “sistemas reativos”.  J.  L.  Ferreira

(2014) também alega que:

A definição acima dada por Robert Rowe [apud Cort Lippe, 2002], reflecte sem

dúvida  o  atributo  da  interactividade.  A  bidireccionalidade  é  verificável,  no

sentido em que a modificação de um comportamento irá provocar, por exemplo,

uma reacção por parte de um performador que terá sido o responsável pela

prévia entrada musical. Esta condição é essencial ao fenómeno da interacção,

mas  consideramos  que  não  se  aplica  no  âmbito  da  música  mista  não

improvisada. De acordo com a reflexão apresentada anteriormente, verificamos

que  esta  definição  está  mais  próxima  do  que  consideramos  ser:  Sistemas

musicais reactivos (J. L. Ferreira, 2014, p. 79).

3.4. Morfologia da interação por Flo Menezes

Como já referido, o compositor Flo Menezes discute a interação, no contexto da

música eletroacústica mista, em um nível que sobrepuja questões práticas. Em

2002, Menezes publicou na revista “Organised Sound” o artigo intitulado “For a

morphology  of  interacion”.  Com  este  trabalho,  Menezes  (2002)  oferece  um

ferramental para o compositor de música eletroacústica mista identificar as fases

intermediárias entre “pura fusão e puro contraste” sonoro dos meios utilizados

(instrumental e eletroacústico). De acordo com Miranda e Barreiro (2011):

[…] o ponto importante da Morfologia da Interação para o estudo analítico das

obras  é  a  inserção  dos  estágios  intermediários  que  se  colocam  entre  os
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extremos representados pela fusão total e pelo contraste absoluto. Além disso,

a similaridade ou distinção entre os dois universos sonoros são analisados,

principalmente, pelos seus comportamentos espectromorfológicos  (Miranda &

Barreiro, 2011, p. 5).

Gallo  (2014)  alega  que  a  fusão  e  o  contraste  são  fundamentos  da  música

eletroacústica  mista  dado  que,  segundo  a  autora,  a  discussão  sobre  esses

fenômenos “pressupõe uma dialética entre parte instrumental e eletrônica” (Gallo,

2014, p. 42). Menezes (2002) faz uso de uma representação gráfica (figura 423)

para explicar a rede direcional que parte do “mais óbvio contraste” para um tipo

de fusão mais completa entre os contextos instrumental e eletroacústico.

23 Figura com parâmetros em português, encontrada em Gallo (2014).

Figura 4: Esquema gráfico para a “Morfologia da interação” (Menezes 2002, extraído de Gallo 2014)
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De  acordo  com  Menezes  (2002)  a  fusão  entre  o  meio  instrumental  e  o

eletroacústico  ocorre  quando  o  compositor  é  capaz  de  efetivar  similaridades

espectrais,  transferindo  características  sonoras  de  um meio  para  o  outro.  De

acordo com o próprio autor:

In  order  to  achieve  fusion  between  the  instrumental  writing  and  the

electroacoustic structures, it will be necessary to make certain located transfers

of spectral characteristics from one sound sphere to the other (Menezes, 2002,

p. 308).

Sobre esta capacidade de fusão, Bachratá (2010) alega que:

The unification-fusion is made by ‘absolute similarity’ (for example, instrumental

sounds serve for creation and elaboration of electroacoustic sounds in studio,

structural  transfers  can be  attained  also  through  colouration  (timbre)  of  the

spectra,  such  as  identity  related  to  frequency,  space  routes,  behaviour  of

melodic and mass profiles, gesture-like constitution of sounds, etc.) (Bachratá,

2010, p. 87).

Em relação ao contraste, Bachratá (2010) explica que para Menezes (2002) este

fenômeno está ancorado na diferença, “na absoluta distinção” (Bachratá, 2010, p.

88). De acordo com o próprio Menzes (2002):

If  fusion  constitutes  an  indispensable  unifying  element  to  mixed  musical

organisation, the contrast between both sound worlds is equally essential to the

discourse and the course of the composition (Menezes, 2002, p. 307). 

De acordo com Bachratá (2010), Menezes (2002) defende ser possível alcançar

uma vasta gama de situações que vão da fusão ao contraste.
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3.5. Interação na performance de música mista

Neste  capítulo  exponho  como  a  interação  na  performance  de  obras

eletroacústicas mistas é abordada por parte da produção acadêmica, dando maior

ênfase à perspectiva do performer. Acredito que isto será profícuo para abordar as

diferentes formas de interagir com os sons eletroacústicos e melhor compreender

o papel do instrumentista dentro desta prática.

De  acordo  com  Lippe  (2002),  a  interatividade  em  música  ocorre  quando

instrumentistas  tocam  juntos,  sendo  assim,  uma  “rica  interação”  não  é

condicionada  pela  existência,  ou  não,  de  um  computador  ou  de  uma  parte

eletrônica interativa. Para este autor, mesmo na música mista difundida em tempo

diferido, com suporte fixo (tape), a interação ocorre em algum nível. Deste modo,

Lippe  (2002)  considera  que  “o  nível  de  interatividade  de  um  sistema

computacional  é  realmente  uma  consideração  secundária  do  ponto  de  vista

musical” (Lippe, 2002, p. 2).

Miranda e Barreiro (2011) alegam que o termo interação aplicado à performance

musical  pode  conter  diversos  significados,  mas  que  na  música  eletroacústica

(mista)  a  abordagem  da  interatividade  ressalta  a  relação  entre  os  agentes

humanos e os eletrônicos. De acordo com os autores:

Pode-se argumentar que o termo interação sempre esteve presente no fazer

musical  (nas  performances).  No  entanto,  é  um conceito  que  ganhou  maior

relevo a partir do século XX (assim como o conceito de gesto musical). Antes

desse  período,  as  relações  camerísticas  inerentes  às  músicas  que
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envolvessem mais de um instrumentista (ou cantor) e as relações do próprio

instrumentista com o seu instrumento já eram tidas como interação musical. Na

música eletroacústica, no entanto, a interação musical ganha um outro matiz. A

interação  passa,  então,  a  ser  abordada  do  ponto  de  vista  das  diferentes

relações musicais que se estabelecem entre o homem e os meios eletrônicos

(Miranda & Barreiro, 2011, p. 9).

J.  L.  Ferreira  (2014)  alega  que  a  interação,  entendida  aqui  como  fenômeno,

somente  pode  ocorrer  durante  a  performance  musical.  No  mesmo  sentido,

Doneux (2015) coloca no campo da performance musical a capacidade interativa

de uma obra mista. De acordo com este autor “Mais, compte tenu des interactions

qui sont à la base de la musique mixte, c'est bien la performance qui donne vie à

l'oeuvre  (contrairement  aux  musiques  acousmatiques  fixées  sur  support)”24

(Doneux, 2015, p. 1).

Considerando uma perspectiva histórica que concebe a música mista como sendo

uma  derivação  da  música  eletroacústica,  Siska  (2013)  defende  que  um  dos

fatores  que  estão  na  gênese  da  criação  do  repertório  é  a  necessidade  da

participação  humana  na  performance.  Para  o  autor,  a  presença  de  um

instrumentista no palco e sua capacidade de interação “é um elemento orgânico

da situação de concerto” (Siska, 2013, p. 1). Stroppa (1999) salienta a importância

não só da presença humana, mas da relação de causalidade entre o gesto físico

do instrumentista e o som produzido:

Hence, a live piece whose player is hidden backstage and amplified through

some loudspeakers around the hall will probably lack a few fundamental "life

ingredients".  Similarly,  a  person  operating  a  mixing  board  on  stage  and

24 Tradução livre do autor: Mas, dadas as interações que são a base da música mista, é a 
performance que dá vida à obra (ao contrário da música acusmática realizada em suporte fixo)
(Doneux, 2015, p. 1).
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managing to accomplish the most inspired sound projection will nevertheless fat

to give the music enough vital sparkles, if nobody else is on stage, since the

mixing board is not yet accepted as a real instrument (Stroppa, 1999, p. 51).

Outra postura que destaca a importância do músico instrumentista na prática do

repertório aqui abordado é proposta por Chadabe (1997). De acordo com Karnatz

(2005),  Chadabe (1997)  considera que a interação na música mista pode ser

categorizada pelo tipo de comportamento do performer. Neste sentido, Karnatz

(2005) afirma que o compositor Joel Chadabe:

[…]  categorizes  interaction  according  to  the  role  a  performer  plays  in  the

process.  His  three  basic  models  are:  "(1)  a  performer  is  a  performer  who

performs  someone  else's  composition,  (2)  a  performer  is  a  composer  who

composes by controlling an algorithm in real time, and (3) a performer is an

improviser who improvises by controlling an algorithm in real time while reacting

to new information generated by the instrument." (Karnatz, 2005, p. 8).

McNutt  (2003)  alega  que  para  a  maioria  dos  compositores  o  conceito  de

interatividade é utilizado para descrever a tecnologia que responde à captação de

dados  (input)  do  performer.  No  entanto,  segundo  esta  autora,  a  palavra

interatividade pode  assumir  uma diversidade muito  maior  de  significados  pela

perspectiva do performer. De acordo com McNutt (2003), para o instrumentista, a

palavra  interatividade/interação  pode  referir:  (1)  a  relação  com  os  próprios

instrumentos  acústicos;  (2)  a  relação  com  compositores  e  audiências;  (3)  a

relação com as informações de uma partitura; (4) a relação com dispositivos ou,

como  a  autora  chama,  as  “próteses”  (microfones,  caixas  de  som,  pedais,

sensores,  etc);  e  por  último  (5)  a  relação  “camerística”  com  os  sistemas  de
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processamento sonoro, considerando aqui tanto aqueles de tempo real quanto

diferido (McNutt, 2003, p. 297). Sobre este último ponto, a autora acrescenta que:

Live electroacoustic performance is a kind of chamber music, in which some

ensemble  members  happen  to  be  invisible.  Whatever  the  technology,  the

mainstays  of  human  interaction  such  as  physical  cueing,  eye  contact,  and

breathing together are impossible. Sound is the only measure of correlation,

and even that sound is disembodied (McNutt, 2003, p. 299).

McNutt (2003) reforça que, para os compositores, “all that matters is the quality of

the composition. For the performer, conforming to backing tracks or click tracks is

very different from interacting with responsive partners” (McNutt, 2003, p. 299).

Também considerando a perspectiva do performer, Pestova (2008), ao analisar

três obras eletroacústicas mistas destaca quatro modelos interativos presentes na

performance do repertório. A autora faz comparações entre as condições de uma

performance sem a utilização de meios eletrônicos com determinadas técnicas de

difusão na música mista e seus respectivos sistemas. Sendo assim, ao abordar os

processos interativos inerentes aos sistemas de algumas obras, Pestova (2008)

constata que: 1) interagir com o computador (ou ser acompanhado por um músico

que opera o computador) pode ser similar a tocar junto com outros músicos em

um grupo de câmara; 2) disparar arquivos de som, ou processamentos sonoros,

através de um pedal MIDI ou “métodos de escuta computacional”25, pode ser uma

experiência semelhante a reger  uma orquestra e ser o solista  do concerto ao

mesmo tempo;  3)  tocar  com “click  track”,  em sincronização estrita,  poder  ser

comparado a tocar sendo conduzido por um maestro; 4) e por fim, a autora coloca

que, de modo geral para as obras que ela aborda, realizar a performance com

alto-falantes  implica  numa preocupação com o  equilíbrio  e  a  projeção  sonora

comparável a performance que não utiliza meios eletrônicos. De acordo com a

25 Um exemplo destes métodos é o score following.
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autora,  “these models can be compared to traditional performance practice, and

require the performer to utilise several existing skills. New skills also have to be

learned” (Pestova, 2008, p. 66)

Como  Mcnutt  (2003)  e  Pestova  destacam  (2008),  os  dispositivos  e/ou  as

interfaces  são  elementos  que  podem  assumir  um  papel  de  destaque  para  o

instrumentista  na  performance  de  música  mista,  uma  vez  que  será  um  item

integrado ao processo interativo. J. L. Ferreira (2014) alega que a interface, no

contexto da música mista pode ter mais do que um significado. De acordo com o

autor:

O  interface tangível refere-se ao dispositivo material de comunicação entre o

músico  e  o  computador  e  o  interface informático  ao  software que  põe  em

comunicação o músico com o hardware do computador (J. L. Ferreira, 2014, p.

101).

Miskalo (2009) alega que interfaces computacionais “convencionais” podem ser

limitadoras  “das  possibilidades  expressivas musicais”  (Miskalo,  2009,  p.26).  O

autor alega que músicos e pesquisadores tem investigado formas de expandir

capacidades interativas desenvolvendo interfaces alternativas para a prática na

música mista, dado que o equipamento informático padronizado comercialmente

pode  não  satisfazer  o  processo  interativo  entre  o  músico  e  os  sons

eletroacústicos. De acordo com Miskalo (2009):

Dentre as iniciativas que se destacaram nesta área convém citar a criação da

ACROE  –  Association  pour  la  Création  et  la  Recherche  sur  lês  Outils

d’Expression,  em 1976 na França,  e  a criação,  em 2001,  das conferências

internacionais  da  NIME  –  New  Interfaces  for  Musical  Expression (Miskalo,

2009, p. 26).
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Apesar da importância das estruturas inerentes à prática de determinada obra,

dando  ênfase  ao  fenômeno  puramente  acústico,  mas  ainda  no  campo  da

performance, F. F. da Silva (2007) defende que: 

A compreensão do resultado sonoro da união do instrumento acústico com a

eletrônica,  na  nossa  opinião,  deve  estar  no  centro  das  atenções  de  um

intérprete  que  interaja  com  eletrônica,  esteja  ele  tocando  um  instrumento

musical tradicional ou elétrico ou operando um computador ou mesa de som (F.

F. da Silva, 2007, p. 102).

Como  exposto  acima,  um  dos  pontos  levantados  por  Pestova  (2008),  ao

identificar possíveis modelos interativos, é a relação com o músico que operar os

sistemas  computacionais.  Algumas  obras  do  repertório  de  música  mista  que

utilizam  interfaces  como  pedais  ou  métodos  como  o  score  following podem

prescindir  da participação de outro músico operando os sistemas.  No entanto,

como J. L. Ferreira (2014) aponta, nas obras em que a presença de outro músico

é  necessária  para  operar  os  sistemas  eletrônicos,  este  também se  comporta

como membro de um grupo de câmara e tem uma importante participação no

resultado sonoro final. Considerando tal questão, em vez de utilizar nomes como

o “operador, o assistente musical, o engenheiro de som ou o músico encarregue

da projecção do som”, o autor defende o emprego do termo “performador26” (J. L.

Ferreira, 2014, p. 104). No mesmo sentido, Bittencourt (2014) alega que:

Já  que  os  compositores  muitas  vezes  operam a parte  eletrônica  das  suas

peças,  decidindo junto com o instrumentista  sobre as sonoridades a  serem

utilizadas, podemos considerá-los também como intérpretes. Os atributos de

26 J. L. Ferreira (2014) emprega o termo performador para descrever tanto o instrumentista 
quanto o músico que opera a parte eletroacústica. Neste trabalho, o termo é utilizado somente 
para descrever o segundo caso, sendo o primeiro tratado como performer/instrumentista.
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cada  peça  (elementos  que  permanecem  de  uma  versão  à  outra)  são

trabalhados em conjunto, mesmo se o compositor posteriormente não fizer a

difusão e a equalização da obra mista em concerto, delegando a função para

um técnico de som, com as devidas precisões (Bittencourt, 2014, p. 66).

Também  sobre  a  questão  da  relevância  do  músico  que  opera  os  sistemas

interativos, Miskalo (2009) defende que:

[…]  na  música  interativa,  dependendo  da  forma  como  o  computador  foi

programado (ou, como a obra foi composta) e da forma como forem captados

os sinais físicos, todas as pessoas que participarem física ou virtualmente da

performance  musical  podem se  tornar  intérpretes  (interferindo em questões

interpretativas,  como  andamento,  intensidade,  timbre,  etc.)  ou  criadores

(interferindo em questões composicionais, como forma, notas, durações, etc.),

fazendo  uma  espécie  de  parceria  entre  o  compositor-programador  e  os

possíveis  intérpretes  presentes  na  performance.  Ao  mesmo  tempo,  sua

capacidade de escuta enquanto ouvinte é que determinará sua atuação como

intérprete e criador na atividade musical interativa (Miskalo, 2009, p. 31).

No entanto,  Furniss e Dudas (2004),  alegam que conhecer  profundamente  as

estruturas  musicais,  os  softwares e  saber  como  operá-los  é  uma  ação

indispensável  para  o  performer  que trabalha  com repertório  de  música  mista.

Sobretudo para o instrumentista que busca “autonomia na performance”, ou seja,

que pretende adquirir certa independência de outros músicos, ou técnicos, que

geralmente seriam indispensáveis para a execução de determinada obra. Neste

sentido, Furniss e Dudas (2014) alegam que:
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Although some performers are committed to working within the context of a

team of skilled technical collaborators, a growing number of specialist players

within this field express a preference (where practical or desirable) to cultivate

independent  control  of  the  electronics.  Whilst  this  requires  both  a  deeper

understanding  of  software  platforms,  and  a  considerable  commitment  to

learning how to operate them in combination with various forms of hardware, it

serves  to  create  an  augmented  practice  that  affords  a  much  fuller

understanding of the structure and pacing of all components of a piece, both

electronic and acoustic. A musician working in this way, who has spent years

developing a distinct, personal “sound”, optimises control over it in the electro-

instrumental  environment,  before  passing  it  into  the  hands  of  the  sound

engineer in the venue (Furniss & Dudas, 2014, p. 458).

 

Na  sequência,  serão  explorados  problemas  relacionados  à  prática  de  música

mista que colocam obstáculos tanto às capacidades interativas de determinados

sistemas  como  dificultam  a  compreensão  de  processos  relacionados  à

performance musical.

3.5.1. Condições colocadas ao performer em ambientes interativos

Nesta  seção  serão  expostos  alguns  problemas  relacionados  à  prática  com

sistemas  interativos  apontados  pela  literatura.  Acredito  que  ao  abordar  estes

problemas  será  possível  rastrear  a  diversidade  de  formas  de  interação  no
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repertório e compreender, nas obras mistas para violão, condições da preparação

do repertório a serem prevenidas ou então superadas.

Ao abordar a “querela dos tempos”27, foi exposto que, atualmente muitos sistemas

interativos  são  elaborados  de  forma  híbrida,  o  que  torna  difícil  uma  postura

dicotômica sobre um modelo de difusão. Neste sentido, Bachratá (2010) alega

que:

Since  the  beginning  of  electroacoustic  music,  a  large  amount  of  mixed

electroacoustic  works  has  been  created.  With  the  appearance  of  digital

technologies  the  analogue  tape  has  been  replaced  by  recording  of

electroacoustic sounds on the CD and different computer software enabled not

only  very  complex  performer-computer  interactions  during  live-performances

but also advanced elaboration of sounds (manipulation and transformation of

original recorded instrumental sounds, creation of new synthetic sounds, etc.) in

the studio conditions. Nowadays musical performances have often a “hybrid”

character, in a sense that the electroacoustic part is constituted from both –

sounds pre-elaborated in the studio as well as sounds processed in real time

(Bachratá, 2010, p. 78).

Mesmo considerando a hibridez dos sistemas, as condições que serão expostas a

seguir estão, em maior parte, relacionadas às técnicas de difusão em tempo real.

Ou seja,  problemas que podem emergir  ao abordar processos interativos com

maior grau de indeterminação do resultado sonoro final e que utilizam dispositivos

(ou interfaces) “incomuns” em contextos tradicionais de performance. No entanto,

como alega J. L. Ferreira (2014), um compositor de música eletroacústica mista: 

27 Ver página 20.
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[…]  deve  ter  a  noção  que  não  existe  ainda  um  sistema  livre  de

constrangimentos, e que deve encontrar um compromisso com as possíveis

desvantagens inerentes ao sistema escolhido de modo a melhor servir as suas

intenções (J. L. Ferreira, 2014, p. 109).

McNutt (2003) alega que, embora o desenvolvimento tecnológico tenha permitido

o  trabalho  com  sistemas  interativos  mais  complexos,  algumas  dificuldades

práticas que surgem neste contexto levam compositores a composição em tempo

diferido. Sobre possíveis problemas relacionados a fatores tecnológicos, Bachratá

(2010) afirma que:

[…] dependency  on  technologies  may  often  bring  uncomfortable  concert

situations, in case of their failures, or too much freedom of performance may

bring unsatisfying results for composer – when the sonic result is “just not what

he expected” or the sounds resulted from the real time operations might bring

not very rewarding aural experience for the listener" (Bachratá, 2010, p. 84).

J. L. Ferreira (2014) salienta que, mesmo em sistemas tecnológicos mais recentes

realizados  em  tempo  real,  a  liberdade  performativa  pode  não  ocorrer  por

condicionar  o  performer  a  realizar  determinadas  ações  que  permitam  a

responsividade dos sistemas. De acordo com o autor, a capacidade dos sistemas

de lidar com erros do performer é um ponto crucial para a expressividade musical.

De acordo com J. L. Ferreira (2014):

[…] para os efeitos de consecução do sincronismo automático entre os dois

meios, pode revelar-se também um obstáculo à expressão performativa. Por

exemplo, a forma como um sistema digital lida com o erro ou com os desvios
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de performação afectos ao ser humano, obrigando a que a performação se reja

por moldes que sejam entendidos por um sistema (J. L. Ferreira, 2014, p. 48).

No mesmo sentido, Hamm (2003) aponta para a natureza e variedade de

problemas  tecnológicos  que  podem  ocorrer  durante  a  performance  de

música eletroacústica mista, podendo estes estarem relacionados desde ao

mal funcionamento de cabos como falhas do processamento computacional.

De acordo com este autor:

The most destructive interference occurs when there is a breakdown in part of

the  system,  preventing  the  performance  of  the  composition.  There  are

numerous  possible  causes  for  such  situations,  ranging  from  the  small  and

elusive  issue  of  a  defective  cable,  to  the  large  and  obvious  problem  of  a

computer crash or malfunctioning software (Hamm, 2003, p. 4).

Rocha  (2008)  alega  que  muitos  performers estudam  a  parte  instrumental

separadamente  do  live  electronics e  apenas  estabelecem  contato  com  os

sistemas interativos momentos antes da apresentação pública, situação que, de

acordo  com  o  autor,  pode  comprometer  o  desempenho  da  performance.  No

mesmo sentido, F. F. da Silva (2007) defende que a imprevisibilidade não está

relacionada somente a problemas que podem ocorrer com o (mal) funcionamento

dos sistemas composicionais, mas também com o desconhecimento do próprio

funcionamento da obra. Portanto, para estes autores, o estudo com os processos

computacionais é uma etapa fundamental na compreensão e desenvolvimento da

performance. Como aponta F. F. da Silva (2007):

Nas  peças  com  eletrônica  ao  vivo  ou  sistemas  interativos,  o  controle  da

eletrônica ou do resultado sonoro torna-se mais consciente quando se conhece

a função de cada elemento e os locais onde existe uma predominância de um
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sobre os demais e onde eles coexistem em total  igualdade. Deste modo, a

inflexibilidade e a imprevisibilidade não se tornam fatores tão problemáticos e a

performance pode transcorrer de uma maneira mais consciente e planejada. (F.

F. da Silva, 2007, p. 108) 

Além da compreensão sonora dos sistemas interativos, Mcnutt  (2003) discorre

sobre  inconveniências  que  envolvem o  uso  de  “próteses”  na  performance  de

música mista, sobretudo em relação ao possível “estranhamento” com a utilização

de dispositivos incomuns. De acordo com a autora “prosthetic elements such as

pedals,  sensors,  and other  novel  instrumentalities,  can be even more invasive

than  amplification”  (McNutt,  2003,  p.  299).  No  mesmo  sentido,  Rocha  (2008)

aponta para a possível dificuldade criada para o performer quando é necessário

operar  os  sistemas  ao  mesmo  tempo  em  que  se  toca  o  instrumento.  Como

exemplo,  em  relação  ao  uso  de  pedais,  Rocha  (2008)  alega  que:  “one  last

problem with the use of pedals is accuracy in fast passages; it can be impossible

to articulate fast rhythms using MIDI pedals.  Thus, the synchronization can be

affected” (Rocha, 2008, p. 26).

Para superar  as dificuldades que podem emergir  ao utilizar  tais  “próteses”  na

prática de música mista, McNutt (2003) alega ser fundamental o performer realizar

estudos prévios com os dispositivos utilizados. Pestova (2008) também aponta

para a importância de criar condições para que o performer se acostume com os

sistemas,  dado  que,  de  acordo  com  esta  autora,  “even  the  presence  of

microphones  used  for  amplification  creates  problems  by  greatly  altering  the

musician’s perception and reaction to sound” (Pestova, 2008, p. 12). No entanto,

Pestova  (2008)  aponta  para  a  dificuldade  de  trabalhar  previamente  com

determinadas obras do repertório. De acordo com a autora, isso pode ocorrer pela

falta de acesso aos equipamentos, sobretudo quando há necessidade de utilizar

dispositivos  “incomuns”,  como  sensores  de  movimentos  e  aparelhos  criados
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especificamente para uma determinada obra. Não obstante, segundo a autora, o

estudo prévio com algumas obras pode não ocorrer quando compositores não

finalizam as obras com antecedência necessária para o performer estudá-la. De

acordo com Pestova (2008):

Problems can arise if the performer is unable to hear the electronics until very

late in the learning process, as is unfortunately often the case due to technical

difficulties  or  the  composer’s  inability  to  complete  the  programming on time

(Pestova 2008, pp. 13-14).

Pestova (2008) também alega que podem surgir problemas para o instrumentista

quando há alterações no comportamento dos softwares utilizados para as obras

momentos  antes  da performance.  De  acordo com a  autora,  compositores,  na

intenção  de  reajustar  determinados  processamentos  sonoros,  podem

comprometer conhecimentos obtidos pelo performer no processo de estudo.

Ao considerar a importância do estudo prévio, Hamm (2003) aponta que obras

difundidas  em  oito  canais  podem  limitar  o  ensaio,  o  que  pode  dificultar  a

preparação do performer e prejudicar o entendimento deste músico em relação a

interação entre o som e o espaço durante a performance. Ainda sobre a condição

de acesso aos sistemas interativos para o estudo das obras, Hamm (2003) alega

que:

One particularly difficult issue for composers of interactive works is rehearsing

the work, as often the system on which the work will be performed is not set up

until immediately prior to the performance, allowing little rehearsal time on the

actual system that will be used for performance. This problem may be further

compounded by the complexity of the performance requirements. As with any

performance  situation,  restrictions  in  potential  for  rehearsal  place  an  extra
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burden upon the performer, particularly when the musical interaction involves

technology and is therefore non-traditional (Hamm, 2003, p. 4).

Rocha  (2010)  defende  que  o  performer  precisa  ser  capaz  de  ensaiar  em

condições semelhantes às de concerto, “ele precisa ter acesso ao equipamento e

saber operá-lo” (Rocha, 2010, p. 1236). De acordo com o autor, conhecimentos

básicos  para  operar  os  sistemas  (como conhecer  softwares de  programação;

manusear e utilizar cabos; operar sistemas MIDI; dentre outros) são acessíveis,

fundamentais  e  permitem  ao  performer  ensaiar  várias  peças.  Rocha  (2010)

também enfatiza que é fundamental para o músico que se dedica à performance

deste repertório compreender dois pontos que, segundo o autor são essenciais:

“1)  o  conhecimento  de  aspectos  de  tecnologia  musical  e  a  relação  com

equipamentos  adicionados  à  performance;  2)  o  entendimento  dos  modos  de

combinação e sincronização entre a parte instrumental e eletrônica” (Rocha 2010:

1237). 

Sobre  a  superação  dos  problemas  que  podem  surgir  na  preparação  da

performance de uma obra para música mista McNutt (2003) alega que, além do

estudo prévio, a interação com os compositores e técnicos é um fator importante

para obter um resultado artístico satisfatório. No entanto, mesmo ao considerar

ações  que  colaborem  com  a  preparação  das  obras  e  antecipem  possíveis

problemas, como já exposto, Montanaro (2004) defende que é importante para o

performer  ter  consciência  de  que  eventuais  dificuldades,  de  ordem  diversa,

podem surgir na prática do repertório. Para este autor, o músico que trabalha com

sistemas musicais interativos deve se preparar psicologicamente para lidar com

possíveis constrangimentos gerados antes e durante a performance.
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4. VIOLÃO E ELETRÔNICA

Neste capítulo é proposta uma possível narrativa histórica sobre o repertório para

violão e eletrônica. Na seção “perspectivas históricas sobre o advento da música

mista”28,  busquei evidenciar que a definição e as diferentes narrativas sobre o

desenvolvimento  do repertório  são espaços de disputa.  Foi  possível  constatar

uma diversidade investigativa sobre a constituição do repertório de música mista e

sua gênese, que podem estar vinculadas a elementos como: as possibilidades

interativas entre o  performer  e os  meios eletrônicos;  os recursos tecnológicos

empregados; a maneira como tais recursos são utilizados; e as diferentes formas

de  registrar  e  representar  a  relação  entre  instrumentos  acústicos  e  os  sons

eletroacústicos (notação). A constatação destas perspectivas serviu de base para

desenvolver as proposições discursivas relacionadas ao repertório para violão e

eletrônica.

Durante a realização desta tese foram encontrados apenas quatro trabalhos que

fazem referência ou abordam, de forma mais ampla, o repertório de música mista

que inclui o violão29. Dentre tais produções: Dudeque (1994) menciona obras para

violão e  tape produzidas por compositores do continente norte-americano;  Dal

Farra (2006), aborda a produção de música eletroacústica na América latina de

forma abrangente e indica muitas obras para violão escritas por compositores sul-

americanos; Barros (2010) aborda a produção do repertório de música mista para

violão  produzida por  compositores brasileiros;  e  Schneider  (2015),  no capítulo

“Guitar & live electronics”, do seu livro The contemporary guitar, tece comentários

28 Ver página 12.
29 A maioria dos trabalhos encontrados que são relacionados ao repertório abordam a produção 

de determinados compositores ou então obras individuais de música mista para violão.
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sobre algumas obras do repertório para violão e tape. Não obstante, a produção

abordada  que,  em alguma medida,  trata  da  história  da  música  eletroacústica

mista como Griffiths (1987), Manning (2004) e Emmerson e Smalley (2001) não

referem obras que incluam violão. Não foi identificada literatura que investigue a

configuração  de  obras  específicas  deste  repertório.  Constatada  esta  escassa

produção de conhecimento sobre o repertório para violão e eletrônica, parte do

trabalho realizado para esta tese se concentrou na identificação de obras criadas

até o ano de 2018 e no agrupamento de informações referentes a este repertório.

Sendo assim, um método inicial para realizar esta etapa do trabalho foi baseado

na pesquisa de obras, em catálogos e bancos de dados, em fontes como: a Base

des  compositeurs  –  Brahms30;  o  catálogo  do  portal  Canadian  Music  Centre

(CMC)31;  o  Centro  de  Documentação  de  Música  Contemporânea  (CDMC);  o

Centro de Documentación Musical de Andalucía32;  o Centro de Investigação &

Informação  da  Música  Portuguesa  (MIC)33; o  Pocci  Catalog34;  o  catálogo  do

International  Society  for  Contemporary  Music  (ISCM)35;  o  Pytheas  Center  for

Contemporary  Music36;  e  o  Sheer  Pluck  –  Database  of  Contemporary  Guitar

Music37. Não  obstante,  foram  consultados  catálogos  em  páginas  online  de

compositores,  intérpretes  e  grupos  instrumentais  que  trabalham  com  música

mista.  O repertório também foi  levantado através de fontes como: plataformas

digitais de áudio e vídeo; bibliotecas online; trabalhos acadêmicos; e o contato

com compositores e performers. Foi necessário rastrear informações adjacentes

sobre o repertório encontrado e cruzá-las com diferentes bancos de dados para

conseguir estabelecer possíveis caminhos para o conhecimento da configuração

de parte  das obras. O resultado deste processo,  que alicerça o discurso aqui

30 http://brahms.ircam.fr/
31 https://www.musiccentre.ca/
32 http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/opencms
33 http://www.mic.pt/
34 http://www.vincenzopocci.altervista.org/
35 https://www.iscm.org/
36 http://www.pytheasmusic.org/
37 http://www.sheerpluck.de/
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desenvolvido pode ser encontrado nos anexos, em um catálogo38 que consta com

286 obras registradas.

4.1. Uma possível história do repertório

Com esta etapa busco estabelecer  eixos  narrativos  que possam viabilizar  um

entendimento histórico do repertório para violão e eletrônica. A construção deste

discurso é baseada no levantamento realizado para esta pesquisa e condicionado

às informações disponíveis sobre as obras, suas configurações e contextos de

criação.

Nesta seção, foram inseridas listas com informações reduzidas das obras para

fornecer ao leitor uma visualização cronológica da produção do repertório39. No

entanto,  os  discursos  elaborados  sobre  as  obras  seguem  eixos  que  não  se

restringem a uma linearidade temporal.

4.1.1. Obras pioneiras e a produção nas décadas de 1960 e 1970

Com  base  no  montante  das  obras  identificadas  durante  a  realização  deste

trabalho,  é  possível  considerar  que  o  repertório  para  violão  (solo)  e  sons

eletroacústicos surge no final da década de 1960.

38 Ver página 301.
39 Nos anexos deste trabalho, é possível encontrar um catálogo com informações detalhadas 

sobre as obras listadas.
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Uma obra escrita em 1967 é possivelmente a pioneira do gênero aqui investigado:

Ongaku40 for Guitar and Electronic Sound, do compositor japonês Kenjiro Ezaki.

De acordo com Quinn (2003), Kenjiro Ezaki escreveu esta obra quando retornou

ao Japão após residir nos Estados Unidos da América, onde estudou na Illinois

University e na Columbia University. Em 1968 esta obra foi publicada pela editora

Casa de la Guitarra. Quinn (2003) alega que  Ongaku: for Guitar and Electronic

Sound foi escrita a pedido do violonista japonês Yasumasa Obara. Sobre a forma

de realização da obra, Quinn (2003) descreve que:

Music for Guitar and Electric Sound is written to be performed with an amplified

acoustic guitar played back through a delayed tape loop while at the same time

a prerecorded tape sound is played through a separate set of speakers that are

to be set back behind the guitarist (Quinn, 2003, p. 64).

De acordo com Quinn (2003), a partitura desta obra informa como organizar o

palco e os dispositivos necessários para a performance (Figura 5).

40 Ongaku é uma palavra japonesa que significa música. Quinn (2003) traduz o título para o 
inglês: “music for guitar and electric sound”. A forma em que o título desta obra é escrito neste 
trabalho (título em japonês e subtitulo em inglês) é o mesmo utilizado pelo compositor da obra 
e pelo catálogo da biblioteca da Indiana University.
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Quinn (2003)  aponta  que,  nas notas  de performance da partitura,  existe  uma

indicação para requisitar  o  tape através do contato com a editora  Casa de la

Guitarra.  Contudo,  de  acordo  com  o  autor,  este  material  aparentemente  foi

perdido pela editora.

Além  de  Oganku,  foram  identificadas  outras  duas  obras  escritas  no  final  da

década de 1960: Rabelaisiennes e Soliloquy I.

A obra  Rabelaisiennes foi  escrita  em 1969 pelo compositor  espanhol  Eduardo

Polonio.  Segundo  Hidalgo  (2013),  entre  os  anos  de  1965  e  1969,  Polonio

frequentou os cursos de verão de Darmstadt. Hidalgo também alega que:

Figura 5: Stage set up para a performance da obra “Ongaku for Guitar and Electronic Sound” (Quinn, 2003, p. 65)
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In  1969 he realizes an intensive course at  Institut  International  de Musique

Electroacoustique de Bourges (IMEB) in France. This experience led him to

discover the potential of electronic instruments where thereafter opts for using

technical media and abandons serialism and aleatory music (Hidalgo, 2013, p.

1).

De  acordo  com Karman (2013),  a  obra  de  Polonio  foi  concebida  para  violão

preparado e  tape (difundido em dois canais).  Karman (2013) alega que numa

versão posterior, a partitura traz indicações de como produzir o tape e sugere o

uso de filtros e dispositivos para a manipulação sonora.

Também criada em 1969 foi a obra Soliloquy I,  para violão e tape, de autoria da

compositora escocesa Thea Musgrave. A compositora Daphne Oram (1972), em

seu livro “An individual note of music, sound and electronics”, faz referência a esta

obra de Thea Musgrave e relata ter colaborado com o processo de produção do

tape, que foi desenvolvido no estúdio pessoal de Oram.  Soliloquy I foi gravada

pelo violonista  alemão Siegfried Behrend e faz parte  do álbum  English Guitar

Music  (FIgura 6),  produzido pela  Deutsche Grammophon e  lançado em 1971,

sendo provavelmente a segunda obra do repertório a ser gravada e distribuída

comercialmente por um selo fonográfico.
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De acordo com uma nota de programa de concerto assinada por Thea Musgrave

disponível no portal  Music Sales Classic41, em uma seção dedicada a obra da

compositora,  Soliloquy I foi  apresentada pela  primeira vez ao vivo no ano de

1972, em uma performance realizada também pelo violonista Siegfried Behrend,

em Londres. De acordo com a mesma nota de programa, o  tape foi  realizado

utilizando gravações sonoras de violão, que posteriormente foram trabalhadas em

laboratório fazendo com que os sons do violão e do tape ficassem “intimamente

integrados” (Musgrave, 1972).

41 A obra foi publicada pela editora Chester, que atualmente pertence ao grupo Music Sales 
Classic: http://www.musicsalesclassical.com/Companies/ChesterMusic

Figura 6: Capa do álbum “English Guitar Music” lançado pela Deutsche Grammophon em 1971

http://www.musicsalesclassical.com/Companies/ChesterMusic
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Dentre o repertório identificado para este trabalho, a primeira obra para violão e

eletrônica gravada e distribuída por um selo comercial foi Agressions, para violão

de 10 cordas e tape, do compositor francês Philippe Drogoz. Esta peça foi escrita

no ano 1970 e dedicada ao violonista Michel Dintrich. De acordo com Chion e

Reibel (1976) esta obra foi concebida no Studio Barclay, em Paris. Agressions foi

gravada por Michel Dintrich também em 1970 e está inclusa no álbum: la guitare

au-delà… michel dimitrich nº 2 (Figura 7).

Também no ano de 1970, a compositora Joanna Bruzdowicz dedicou uma obra

também para violão preparado e tape, intitulada Fas et nefas. De acordo com o

Centre  de  Documentation  de  la  Musique  contemporaine,42 a  compositora  de

42 http://www.cdmc.asso.fr/en/ressources/compositeurs/biographies/bruzdowicz-joanna-1943

Figura 7: Capa do álbum "La guitare au-delà... n°2" lançado pelo selo Classic
Evolution em 1970
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origem polonesa frequentou o Groupe de Recherches Musicales (GRM) de Paris,

onde estudou com Pierre Schaeffer durante os anos de 1968 e 1970.

Com base na investigação realizada é possível constatar que a produção para

violão  e  música  mista  aumentou  na  década  de  1970  (em  relação  à  década

anterior). A tabela abaixo (Lista 1) apresenta uma lista com obras pioneiras de

música  mista  incluindo  violão,  identificadas  até  o  final  da  década  de  1970,

dispostas em ordem cronológica.

Obra (ano) Configuração da
parte eletrônica

Compositor

Ongaku: for Guitar and Electronic Sound (1967) Tape EZAKI, Kenjiro (1926, Japão)

Rabelaisiennes (1969) Tape POLONIO, Eduardo (1941, Espanha)

Soliloquy I (1969) Tape MUSGRAVE, Thea (1928, Escócia)

Agressions (1970) Tape DROGOZ, Philippe (1937, França)

Fas et Nefas (1970) Tape BRUZDOWICZ, Joanna (1943, Polônia)

ABHAVA (1972) Tape ENCINAR, José Ramón (1954, Espanha)

Antisonata (1972) Tape PATACHICH, Iván (1922-1993, Hungria)

Yantra I (1972) Tape BARROSO, Sérgio F. (1946, Cuba)

Consonancias y Redobles (1973) Tape CORGHI, Azio (1937, Itália)

Per suonare a due (1973) Tape instrumental BROUWER, Leo (1939, Cuba)

Stimulus a goad (1973) Tempo real JOACHIM, Otto (1910-2010, Alemanha/Canadá)

Yantra III (1973) Tape instrumental BARROSO, Sérgio F. (1946, Cuba)

Invisible Timepiece (1974) Tape instrumental KUPFERMAN, Meyer (1923-2003, EUA)

Metáfora del Amor (1974) Tape BROUWER, Leo (1939, Cuba)

Looking for Claudio (1975) Tape instrumental KOLB, Barbara (1939, EUA)

Nondescript [Finally Defined] (1975) Tape BAUER, Robert (1950, Canadá)

Play part I (1975) Tape RADITSCHNIG, Werner (1948, Áustria)

Flor de Azar (1976) Tape ESCRIBANO SÁNCHEZ, María (1954-2002, 
Espanha)

La canción desesperada (1977) Tape GUESTRIN, Néstor (1950, Argentina)

Erinnerungen aus den Wassern der Tiefe (1978) Tape + live 
electronics 
(opcional)

STAHMER, Klaus Hinrich (1941, Polônia / 
Alemanha)

Landscape (1978) Tape instrumental GENGE, Anthony (1952, Canadá)

Déplacements (1979) Tape MACHOVER, tod (1953, EUA)

Rosewood Afternoon (1979) Delay SIEGEL, Wayne (1953, EUA  / Dinamarca)

Síntesis (1979) Tape ORTIZ, William (1947, Porto Rico / EUA)

Lista 1: Produção para música mista e violão até final da década de 1970



70

A maioria  das  obras  listadas  na  tabela  acima  foram  concebidas  para  serem

difundidas com suporte fixo, ou seja, tempo diferido. Nesta lista, as únicas obras

identificadas que utilizam sistemas de difusão temporal  diferentes são três:  1)

Stimulus a Goad (1973), de Joachim Otto, obra escrita para violão e sintetizador;

2)  Erinnerungen  aus  den  Wassern  der  Tiefe (1978),  de  Klaus  Stahmer;  e  3)

Rosewood Afternon (1979), de Wayne Siegel.

De acordo com a nota que acompanha a partitura de Stimulus a Goad, esta obra

foi concebida para ser realizada com a utilização do Synthi AKS, um sintetizador

analógico  produzido  pela  companhia  inglesa  EMS  (Electronic  Music  Studios).

Além disso, o sistema utilizado para a performance também inclui a utilização de

microfone,  pitch  to  voltage  converter, Random  Generator e  um  sistema  para

difusão em dois canais. A partitura indica como configurar o sintetizador para a

performance.

Erinnerungen aus den Wassern der Tiefe, foi escrita por Klaus Stahmer no ano de

1978. Esta obra foi concebida para violão,  tape e  live electronics, sendo que o

último recurso o compositor indica como opcional43.  De acordo com uma nota

inclusa na partitura da obra, disponível para consulta no catálogo online da New

York Public Library44:  “The guitar can be connected by microphone or by contact

microphone to a synthesizer and an echo amplifier ... These live electronics can

be omitted” (Stahmer, 1978).

Rosewood  Afternoon é  uma  peça  concebida  para  ser  realizada  com  delays

programados.  De  acordo  com  o  texto  de  Kristian  Hverring  (2011)  incluso  no

encarte do álbum “Wayne Siegel Terra” lançado pelo selo Dacapo em 2011: 

In Rosewood Afternoon the delay creates garlands of continuously changing

ornamentation through Anne-Mette Skovbjerg’s guitar. Shimmering runs burst

43 für Gitarre und Tonbandzuspielung (live-elektronik ad libitum)
44 Disponível em: https://www.nypl.org/research/collections/shared-collection-catalog/bib/

b10755491#tab2

https://www.nypl.org/research/collections/shared-collection-catalog/bib/b10755491#tab2
https://www.nypl.org/research/collections/shared-collection-catalog/bib/b10755491#tab2
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forth  in  alternating  right  and  left  speakers,  reflecting  the  guitar’s  phrasing.

Thoughts turn to Steve Reich’s constantly cycling “layer upon layer” technique

where sequences of varying lengths and staggered introduction are repeated

over and over  atop one another,  resulting in  continual  overlaps in  new and

surprising ways. The repetition of the echo layers itself upon new tones, and

new layers of harmonies and changing rhythmic permutations are created. In

the first part the delay is used mainly as a timbral tool, while in the second part

the focus is on the rhythmic potential of the delay. The speed at which the delay

repeats the guitar’s tones establishes the music’s rhythm, and new phrasing is

played to fit into the pulsating cycle of the delay (Hverring, 2011).

O fato desta obra utilizar delay como único recurso eletrônico, pode levantar uma

discussão sobre a condição de categorização desta obra. Ao considerar uma obra

concebida  para  delay enquanto  música  mista  em  tempo  real,  uma  possível

discussão levantada é sobre o fato deste gênero designar a prática com sons

eletroacústicos  ou  a  utilização  prática  de  meios  eletrônicos.  Não  obstante,  o

delay, que reproduz o som instrumental captado com certa defasagem e tende a

ter um comportamento responsivo45, pode estar distante do entendimento atual de

sistema interativo. Ou seja, o discurso acerca do repertório aqui pode ser tanto

colocado por uma questão estética quanto por uma questão prática. Acredito que

o mesmo se coloca a Erinnerungen aus den Wassern der Tiefe, neste caso, além

da obra utilizar um efeito que pode causar dúvida sobre sua categorização, o

compositor indica que o “live electonics” é opcional e, portanto, a interação entre

parte  acústica  e  eletroacústica  pode  não  ser  um  elemento  fundamental  na

estrutura do discurso musical.

45 Ver página 42.
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Ainda na lista acima, em algumas obras para violão e tape é possível propor uma

discussão similar, colocando dúvidas quanto a classificação do repertório como

música  mista.  No  início  da  década  de  1970,  o  compositor  Cubano  Sergio

Fernández Barroso, escreveu as obras  Yantra I (1972) e  Yantra III (1973) para

violão e  tape.  Sobre a segunda peça,  o  compositor  indica que esta pode ser

realizada com tape ou com um segundo violão. Ou seja, na versão com tape da

peça, há a difusão de uma gravação de outra parte instrumental. O mesmo é o

caso  de  “Per  Suonare  a  Due”,  escrita  em 1973  pelo  compositor  cubano  Leo

Brouwer,  obra  que  frequentemente  é  tocada  em  duo,  embora  concebida

originalmente  para  violão  solo  e  tape.  Neste  trabalho,  as  obras  cuja  parte

eletroacústica consiste em uma gravação de outro(s) instrumento(s) acústico(s)

serão referidas como “tape instrumental”. 

Schneider (2015) alega que o compositor espanhol José Ramón Encinar, também

confecciona o tape com sons instrumentais na obra ABHAVA (1972), criando um

“ensemble de violões pré-gravados” (Schneider, 2015, p. 255). Dudeque (1994),

aponta para outra obra onde o  tape é elaborado de forma similar:  Looking for

Claudio (1975), obra escrita pela compositora estadunidense Barbara Kolb. De

acordo com o texto  assinado  por  Tim Page,  que  integra  o  encarte  do  álbum

“Music of Barbara Kolb” relançado em 2007 pelo selo “New World Records”:

Looking  for  Claudio,  a  pensive  and  (appropriately)  searching  work  for  solo

guitar  and  pre-recorded  tape,  was  written  in  1975  for  the  guitarist  David

Starobin.  The tape part  is not electronic but instead contains the sounds of

mandolin, six guitars, vibraphone, chimes, and three human voices, the latter of

which  are  supposed  to  sound  “as  if  preoccupied  with  thought  –  walking

aimlessly – unaware of external things” (Page, 2007).
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Na já  mencionada obra  Soliloquy I,  de  Thea Musgrave,  o  violão é gravado e

recebe um tratamento sonoro em estúdio,  com procedimentos que podem ser

considerados similares aos tipos de tratamentos sonoros da música concreta e

eletrônica realizadas nas décadas de 1950 e 1960, como indicado por Emmerson

e Smalley (2001). Contudo, nas obras anteriormente indicadas, o  tape consiste

numa gravação de sons instrumentais que não são posteriormente tratados em

estúdio utilizando os mesmos artifícios para manipulação sonora. Portanto pode

ser constatado que algumas obras, mesmo sendo subtituladas e/ou catalogadas

como “para violão e  tape”,  podem não configurar o mesmo perfil  de obras de

música mista onde autores como Gallo (2014), concebem o gênero como a fusão

entre o universo acústico e o eletroacústico. Sendo assim, essas obras poderiam

estar mais próximas a proposição de Tiffon (2012) sobre a música mista ser a

junção da grafia com a gravação, ou então da prática de concerto com a música

gravada. Situação que ocorre na já mencionada Toccata para violino e pianola de

Conlon Nancarrow.

Mais uma vez, para uma finalidade de distinção do repertório aqui abordado, as

obras cujo músico instrumentista realiza a performance junto com sons fixos que

são constituídos pela gravação do violão ou de outros instrumentos – podendo ser

reproduzida por  grupos de câmara,  dispensando a gravação – serão tratadas

como obras para “tape instrumental”.

Ainda a respeito desta nomenclatura proposta, cabe destacar que o catálogo do

site oficial do compositor norte-americano Meyer Kupferman categoriza de forma

diferente  duas  de  suas  obras:  The  Invisible  Timepiece (1974);  e  Schweitzer

(1989).  A primeira,  catalogada  no  site  como “guitar  solos”  traz  na  partitura  a

indicação “for guitar & pre-recorded guitar”, a segunda obra é listada no catálogo

do site oficial de Kupferman como “guitar and tape” e, de acordo com o catálogo

online da New York Public Library46, esta obra foi escrita para “amplified guitar and

46 http://catalog.nypl.org/search~S1?/Xschweitzer&searchscope=1&SORT=D/  
Xschweitzer&searchscope=1&SORT=D&SUBKEY=schweitzer/1%2C1387%2C1387%2CB/
frameset&FF=Xschweitzer&searchscope=1&SORT=D&45%2C45%2C

http://catalog.nypl.org/search~S1?/Xschweitzer&searchscope=1&SORT=D/Xschweitzer&searchscope=1&SORT=D&SUBKEY=schweitzer/1%2C1387%2C1387%2CB/frameset&FF=Xschweitzer&searchscope=1&SORT=D&45%2C45%2C
http://catalog.nypl.org/search~S1?/Xschweitzer&searchscope=1&SORT=D/Xschweitzer&searchscope=1&SORT=D&SUBKEY=schweitzer/1%2C1387%2C1387%2CB/frameset&FF=Xschweitzer&searchscope=1&SORT=D&45%2C45%2C
http://catalog.nypl.org/search~S1?/Xschweitzer&searchscope=1&SORT=D/Xschweitzer&searchscope=1&SORT=D&SUBKEY=schweitzer/1%2C1387%2C1387%2CB/frameset&FF=Xschweitzer&searchscope=1&SORT=D&45%2C45%2C
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acoustic-electronic tape”. Ou seja, aparentemente há aqui uma preocupação de

Kupferman  em  diferenciar  obras  em  que  o  tape é  constituído  pela  gravação

instrumental  e  obras  onde  o  tape estaria  mais  associado  à  concepção  do

repertório  que  surge  nas  correntes  da  música  eletroacústica  europeia.  Esta

distinção não foi constatada no restante do repertório abordado. Por uma questão

de coerência com o restante das obras listadas no presente trabalho, a obra The

Invisible Timepiece será considerada dentro da nomenclatura aqui proposta como

tape instrumental.

4.1.2. Produção do repertório na década de 1980

Ao investigar a produção do repertório na década de 1980, foi possível identificar

o total de 48 obras para violão e eletrônica. Também neste período foi possível

identificar  novamente  uma  predominância  de  obras  concebidas  para  serem

difundidas em tempo diferido (tape e  tape instrumental). No ano de 1986 foram

criadas as primeiras obras híbridas47 para violão e eletrônica identificadas neste

trabalho: 1) Módulos IV (1986), do compositor argentino Alcides Lanza; e 2) This

is  music  as  it  was  expected…48(1986/1987),  do  compositor  português  António

Ferreira.

Obra (ano) Tipo de Suporte Compositor

A dúo for guitar and tape (1980) Tape DÁVALOS, Guillermo (1953, México)

Mito, delirio y desmembración de una milonga (1980) N/I49 OTERO, Francisco (1940, Espanha)

Tang Concertino (1981) Tape WAI-ON, Ho (1946, Japão)

Balada Unidimensional (1982) Tape NAZARIO, Lelo (1956, Brasil)

Módulos II (1982) Tape LANZA, Alcides (1929, Agerntina / Canadá)

Picassianas II (1982) Tape ORTEGA, Jesús (1935, Cuba)

47 Obras que utilizam simultaneamente difusão em tempo diferido e tempo real. Ver página 22.
48 Ver página 111.
49 Sistema não identificado.
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Suspended and mobile (1982) Tape BAUER, Robert (1950, Canadá)

Tres (1982) Tape IGES, José (1951, Espanha)

DIAGONAL 85 (1983) Tape instrumental GARCIN, Gérard (1947, França)

Looking for a shadow(1983) N/I MARTINEZ, Ricardo (1953, México)

Mohn und Gedaechtnis (1983) Tape CORREGGIA, Enrico (1933, Itália)

Secuencia V (1983) Tape LEWIN-RICHTER, Andrés (1937, Espanha)

Urfaust (1983) Tape BOFILL, Anna (1944, Espanha)

Música para Hall (1984) Tempo real DAL FARRA, Ricardo (1957, 
Argentina/Canadá)

Guitar Piece (1985) Tape JÄRVLEPP, Jan (1953, Canadá)

Música para Hall II (1985) Tempo real DAL FARRA, Ricardo (1957, 
Argentina/Canadá); GERVASONI, Arturo 
(1962, Argentina/França)

Subconscious Wave (1985) Tape RADULESCU, Horatiu (1942-2008, Romênia /
França)

Pièce 1 – Espace-mouvement (1985)50 Tape CAMPANA, José Luis (1949, Argentina)

Pièce 4 – Percussion-résonances (1985)51 Tape CAMPANA, José Luis (1949, Argentina)

Clones (1986) Tempo real DAL FARRA, Ricardo (1957, 
Argentina/Canadá); GERVASONI, Arturo 
(1962, Argentina/França)

Del espectro nocturno (1986) Tape PIÑERA, Juan (1949, Cuba)

Double (1986) Tempo real DAL FARRA, Ricardo (1957, 
Argentina/Canadá); GERVASONI, Arturo 
(1962, Argentina/França)

Espacios II (1986) Tape BLANCO, Juan (1919, Cuba)

Integrados (1986) Tempo real DAL FARRA, Ricardo (1957, 
Argentina/Canadá); GERVASONI, Arturo 
(1962, Argentina/França)

Módulos IV (1986) Tape + Tempo 
real

LANZA, Alcides (1929, Agerntina / Canadá)

PH (1986) Tempo real DAL FARRA, Ricardo (1957, 
Argentina/Canadá); GERVASONI, Arturo 
(1962, Argentina/França)

This is music as it was expected…(1986/1987) Tape + Tempo 
real

FERREIRA, António (1963, Angola / Portugal)

Toccata (1986) Tempo real DAL FARRA, Ricardo (1957, 
Argentina/Canadá); GERVASONI, Arturo 
(1962, Argentina/França)

Chaconne (1987) Tape instrumental FOSS, Lukas (1922-2009, Alemanha)

Chase (1987) Tape STAROBIN, Michael (1956, EUA)

Del Lucero Favorable (1987/1988) Tape PIÑERA, Juan (1949, Cuba)

Electric Counterpoint52 (1987) Tape instrumental REICH, Steve (1936, Estados Unidos da 
América)

Guit-trónica (1987) Tape CRUZ DE CASTRO, Carlos (1941, Espanha)

Hay alguien ahi fuera con quien hablar? (1987) Tempo real DAL FARRA, Ricardo (1957, 
Argentina/Canadá); GERVASONI, Arturo 

50 Integra a obra “Five pieces for guitar, voice, small instrumental group and tape”.
51 Idem.
52 A obra foi originalmente escrita para guitarra elétrica. A versão para violão recebe o nome de 

“acoustic counterpoint” e foi dedicada e estreada pelo violonista norte-americano David 
Tanenbaum.
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(1962, Argentina/França)

Perfil de mujer que baila (1987) Tape DÍAZ, Rafael (1943, Espanha)

Absalon Larsen (1988) N/I RAMPICHINI, Francesco (1960, Itália)

De Monumento - A.S. (1988) Tape McCARTY, Frank (1941, EUA)

Dolor en Mi (1988) Tape SIGAL, Rodrigo (1971, México)

Mental Floss (1988) Tape NYMAN, kent (1965, Suécia)

Noche Serena (1988) Tape RAOUL, De Smet (1935, Bélgica)

Tutte le corde (1988) Tape KOSKELIN, Olli (1955, Finlândia)

Desert Heaven (1989) Tape / Tempo real
(opcionais)

DANIEL, Omar (1960, Canadá)

Diálogo con mi anciano (1989) Tape DI LISCIA, Oscar Pablo (1955, Argentina)

Imago (1989) Tape PIÑERA, Juan (1949, Cuba)

Ricognizione notturna (1989) Tape SALVADORI, Luca (1958, Itália)

Schweitzer (1989) Tape KUPFERMAN, Meyer (1923-2003, EUA)

Self / Model (1989) Tape RYDBERG, Bo (1960, Suécia)

Tra Cronopios e Famas (1989) Tape PAPPALARDO, Emanuele (1954, Itália)

Lista 2: Produção para violão e eletrônica na década de 1980

Neste  período  é  possível  destacar  a  produção  de  Ricardo  Dal  Farra.  Este

compositor  argentino  criou  várias  obras  para  violão  em  tempo  real  em

colaboração com o violonista Arturo Gervasoni. Para exemplificar como Ricardo

Dal Farra empregava técnicas de difusão em tempo real na década de 1980, as

obras  Double e  Integrados, ambas escritas no ano de 1986, foram concebidas

para  serem realizadas com o processador  digital  SPX90 da  Yamaha,  o  delay

digital SDE-3000 da Roland e com sistema para difusão em 8 canais.

4.1.3. Produção do repertório na década de 1990

Foi possível identificar um total de 64 obras para violão e eletrônica produzidas

dentre os anos de 1990 e 1999.  Neste total,  16 obras foram elaboradas para

serem difundidas em tempo real.
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Obra (ano) Tipo de Suporte Compositor

3 Fragmentos (1990) Tempo real MANNIS, José Augusto (1958, Brasil)

Aforismi (1990) N/I PACCAGNINI, Angelo (1930-1999, Itália)

A Skip in Areas (1990) Tempo real RADITSCHNIG, Werner (1948, Áustria)

Espacio Ocupado (1990) Tape RODRÍGUEZ, Armando (1951, Cuba)

L'Abandon (1990/1992) (1990) Tape Instrumental TAKANO, Mari (1960, Japão)

Lament (1990) Tape RADITSCHNIG, Werner (1948, Áustria)

NU (versão 2)53 (1990) Tempo real CAPDEVILA, Mercè – NU (1946, Espanha)

Retrato: Flores Chaviano (1990) Tape MATAMOROS, Gustavo (1957, Venezuela / 
EUA)

Soleil hivernal (1990/1991) Tape RIOU, Alain Michel (1963, França)

Studi di velocità (1990) N/I CECCARELLI, Luigi (1953, Itália)

Un modulor para leer a Gabriel Garcia Marquez 
(1990)

Tape WISTUBA-ALVAREZ Vladimir (1956, Chile / 
Finlândia)

Disolución IV (1991) Tempo real DAL FARRA, Ricardo (1957, 
Argentina/Canadá); GERVASONI, Arturo 
(1962, Argentina/França)

Dúo para guitarra y cinta magnética (1991) Tape CHARLES, Agustí (1960, Espanha)

Music for Guitar and Tape (1991) Tape LIPPE, Cort (1953, Estados Unidos da 
América)

Reflections (1991/1999) Tempo real GRAUGAARD, Lars (1957, Dinamarca)

Serenata a Carla (1991) N/I PACCAGNINI, Angelo (1930-1999, Itália)

Tablao (1991) Tape BARROSO, Sérgio F. (1946, Cuba)

Chipper/Shredder (1992/2007) N/I NICHOLS, Charles (1967, EUA)

“infinite Risonanze... inquiete…" (1992) Tape + Tempo real GUARNIERI, Adriano (1947, Itália)

Kuba (1992) Tempo real RYDBERG, Bo (1960, Suécia)

Life (1992) Tape PARASKEVAS, Apostolos (1964, Grécia)

Loop 2 (1992) Tape ANCAROLA, Francesca (1968, Chile)

Mimetismo (1992) Tape ROY, Stéphane (1959, Canadá)

Synchronisms no. 10 (1992) Tape DAVIDOVSKY, Mario (1934, Argentina)

Waves of Refraction (1992) Tape NELSON, Jon Cristopher (1960, EUA)

Yun Mu [round dance] 2 (1992) Tempo real LEE, Junghae (1964, Japão/ Coreia do Sul)

Monologue (1993) Tempo real GARCIA, Sérgio Freire (1962, Brasil)

Sonoridades (1993/1994) Tape GRELA, Dante (1941, Argentina)

Auburn (1994) Tape VAN DER AA, Michael (1970, Holanda)

En tomo … (1994) Tape + Tempo real SOSAYA, José (1956, Peru)

GIR (1994) Tape ZWEDBERG, Tommy (1946, Suécia)

Gli echi chiamano (1994) Tape NICOLI, Andrea (1960, Itália)

Kuruwarri (1994) Tape STAHMER, Klaus Hinrich (1941, Polônia / 
Alemanha)

Lambda 3.99 (1994/2017) Tape MALT, Mikhail (1957, Egito / Brasil / França)

Napoletap (1994/1997) Tempo real TEDDE, Giorgio (1958, Itália)

Pámpano y Cascabel (1994) Tape PIÑERA, Juan (1949, Cuba)

53 A primeira versão de NU foi escrita para piano e sintetizador.
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…The Signal… (1994) Tape SCARTABELLO, Peter (1972, EUA)

Citarodia per Simone (1995) Tape MONTI, Alessio (1947, Itália)

Interpose  (1995) N/I NICHOLS, Charles (1967, EUA)

La Rue de la Cage Verte (1995/1997) Tape BIFFARELLA, Gonzalo (1961, Argentina)

Las pequeñas muertes de la Despedida  (1995) Tape PIÑERA, Juan (1949, Cuba)

Mirrors, Stones and Cotton (1995) Tape MASON, Charles (1955, EUA)

Noch dazu  (1995) Tempo real MARY, Mario Marcelo (1961, Argentina)

Tel un miroir bleu…  (1995) Tape COUPRIE, Pierre (1970, França)

De dos para uno (1996) Tape PERÓN, Alain (1967, Cuba)

Guitar: exploded (1996) Tempo real RAMPICHINI, Francesco (1960, Itália)

Violens Ironiae (1996/1997) Tape RIBEIRO, Antônio (1971, Brasil)

D’or et de lumière (1997/2000) Tape BEJARANO, Mauricio (1955, Colômbia); 
PARRA, Arturo (1958, Colômbia)

Entre Realidades (1997) Tempo real CUELLAR, Lucio Edilberto (1954, Colômbia)

Attese (1998/2008) Tempo real ROTILI, Paolo (1959, Itália)

Il Liuto d'Orfeo (1998/1999)54 Tape OLOFSSON, Kent (1962, Suécia)

Improvisación II (1998) Tape MACÍAS, Gonzalo (1958, México)

La basilique fantôme (1998/2000) Tape ROY, Stéphane (1959, Canadá)

La voce della pioggia è la mia voce (1998) Tape CRESTA, Gianvincenzo (1968, Itália)

L’envers du temps (1998/2000) Tape NORMANDEAU, Robert (1955, Canadá)

Saudalgia I (1998) Tape LAVIA, Sergio Fabian (1964, Argentina)

Scaenae Intimae (1998) Tape CIARDI, Fabio Cifariello (1960, Itália)

Slow Hand (1998) Tape NYMAN, kent (1965, Suécia)

Sol y sombra… L’espace des spectres (1998/2000) Tape DHOMONT, Francis (1926, França); PARRA, 
Arturo (1958, Colômbia)

Soledad (1998/2000) Tape GOBEIL, Gilles (1954, Canadá); PARRA, 
Arturo (1958, Colômbia)

Tanyati (1998) Tape Instrumental MONTI, Alessio (1947, Itália)

Ben Bakir Legend (1999) Tape instrumental MONTI, Alessio (1947, Itália)

Motus Animi (1999) Tape CAMPOS, José Ignácio de (1966-2009, 
Brasil)

SubString Bridge (1999) Tempo real PARMERUD, Ake (1953, Suécia)

Lista 3: Produção para violão e eletrônica na década de 1990

Neste período foi possível identificar as primeiras obras que foram criadas com a

utilização  do  software  Max.  A  primeira  obra  identificada  a  fazer  uso  desta

plataforma de programação foi Music for Guitar and Tape55, criada por Cort Lippe

em 1991. Outras obras para violão e eletrônica produzidas na década de 1990

54 Esta obra possui 5 movimentos e o violonista deve trocar de instrumento para realizar cada um
deles. Os instrumentos utilizados nessa obra são os três seguintes: 1) Charango (1º 4º 
movimentos); 2) violão de seis cordas (2º movimento); e 3) violão de 10 cordas (3º e 5º 
movimentos).

55 Ver página 92.
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utilizaram  Max para difusão em tempo real,  como:  Reflections (1991/1999) do

compositor  dinamarquês  Lars  Graugaard;  Monologue56 (1993)  do  compositor

brasileiro  Sérgio  Freire;  e  SubString Bridge  (1999),  do  compositor  sueco  Ake

Parmerud.

4.1.4. Produção do repertório entre os anos 2000 e 2009

Foi possível identificar um total de 86 obras para violão e eletrônica criadas dentre

os anos 2000 e 2009. Desta produção, 39 obras foram concebidas para serem

realizadas  em  tempo  real.  Neste  recorte,  foi  possível  identificar  o  software

utilizado na criação e difusão de 17 obras, das quais a maioria utiliza o Max/MSP

(14 obras). Outros três  softwares foram identificados na produção do repertório

deste período: 1) Ableton live; 2) EyesWeb57; e 4) SuperCollider58.

Obra (ano) Tipo de Suporte Compositor

Así… (2000) Tape CAMPANA, José Luis (1949, Argentina)

Crossings (2000) Tempo real HIND, Nicky (1962, Escócia)

Entretecimento (2000/2001) Tape REIS, Jaime (1983, Portugal)

GUITAR (2000/2001) Tempo real GRAUGAARD, Lars (1957, Dinamarca)

Hemlanden (2000/2002) Tape MANGS, Love (1966, Suécia)

Recall (2000) Tape LOBERA, Ignacio Baca (1957, México)

Tenso (2000) Tape SOSA, Rogelio (1977, México)

The Red Thread (2000) Tape McLACHLAN, John (1964, Irlanda)

Circadia (2001) Tempo real RIGNEY, Shaun (1960, Austrália)

Heart II (2001) Tape SOVERAL, Isabel (1961, Portugal)

L’apparizione di tre rughe (2001/2004) Tempo real DOATI, Roberto (1953, Itália)

Piece for Guitar and Tape (2001/2002) Tape TRUSLOVE, Graeme  (1978, Escócia)

56 Ver página 106.
57 O EyesWeb é uma plataforma aberta para o desenvolvimento de sistemas e interfaces 

multimodais em tempo real, como sistemas de motion capture. Mais informações em: 
http://www.infomus.org/eyesweb_ita.php 

58 O SuperCollider é uma plataforma aberta para síntese de áudio e composição algorítmica. 
Mais informações em: https://supercollider.github.io/

https://supercollider.github.io/
http://www.infomus.org/eyesweb_ita.php
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Aurius (2002) Tempo real FILIPE, Elsa (1962, Portugal)

Electric ZONESpidersound (2002) Tape + vídeo PISATI, Maurizio (1959, Itália)

Go Between (2002) Tape LYONS, Frank (1964, Irlanda do Norte)

Irupampa (2002) Tape García, Oscar (1960, Bolívia)

Kogarashi, le premier soupir des fantômes (2002) Tempo real COMBIER, Jérôme (1971, França)

Mutation (2002) Tempo real + vídeo MIYAMA, Chikashi (1979, Japão / Alemanha)

Oba 'loube oba 'ye (2002) Tempo real ORTEGA-MIRANDA, Chañaral (1973, Chile)

Poema della Luce (2002) Tape PISATI, Maurizio (1959, Itália)

Ricochet (2002) Tape GILBERT, Peter (1975, EUA)

Saudalgia II (2002) Tempo real LAVIA, Sergio Fabian (1964, Argentina)

Siete veces siete (2002) Tape MAGLIA, Fernando (1954, Argentina)

Slide (2002) Tape PANAYIOTIS, Kokoras  (1974, Grécia)

Tiento (2002) Tape MOSQUERA, Roberto Ameneiro (1957, 
Espanha)

Topografías IIb59 Tempo real QUEZADA, Juan Campoverde (1964, Equador
/ EUA)

Afterimage 6 (2003) Tempo real PARKS, Ronald Keith (1960, EUA)

Alambic I (2003) Tempo real OLOFSSON, Kent (1962, Suécia)

Cinquième Contemplation (2003) Tape MALT, Mikhail (1957, Egito / Brasil / França)

Circundantes en Eco (2003) Tape GERVASONI, Arturo (1962, Argentina/França)

Facade (2003) Tempo real RAI, Takayuki (1954, Japão)

Glifosato (2003) Tempo real ZEA, Daniel Goméz (1976, Colômbia / Suiça) 

La corde cachée (2003) Tape MARY, Mario Marcelo (1961, Argentina)

Luminoso (2003) Tape GARDNER, Alexandra (1967, EUA)

Mantra I (2003) N/I HUMET, Ramón (1968, Espanha)

Petenera (2003) Tempo real SANDOVAL, Carlos (1956, México / 
Alemanha)

Liuthan [Responsio Major] (2004) Tempo real DI CECCO, Roberto (1977-2015, Itália)

Repens (2004) Tempo real BALDISSERA, Marino (1969, Itália)

Saudalgia III (2004) N/I LAVIA, Sergio Fabian (1964, Argentina)

Saudalgia IV (2004) N/I LAVIA, Sergio Fabian (1964, Argentina)

Smile (2004) Tape DÍAZ, Rafael (1943, Espanha)

Time-lines 1a (2004) Tape LAZZARINI, Victor (1969, Brasil / Irlanda)

Trazos (2004) Tape + Tempo real HERNÁNDEZ, Alejandra (1961, México)

Where shadows pass for bodies stand (2004) Tempo real BARRETT, Natasha (1972, Inglaterra)

Apnea (2005) Tape GUSMÁN. Édgar (1981, México)

Be Kind All The Time (2005) N/I VERDERY, Benjamin (1955, EUA)

Dream Tableaux (2005) Tape BYRNE, Madelyn (1963, EUA)

Quaderno (2005/2007)60 Tempo real MENEZES, Flo (1962, Brasil)

Shadow of a Hare [Schatten eines Hasen] (2005) Tempo real + vídeo RUSCHKOWSKI, André (1959, Alemanha)

Twinkling Daybreak (2005) N/I RIOU, Alain Michel (1963, França)

59 Não foram encontradas informações sobre o ano de composição da obra, no entanto, ela é 
mencionada em uma entrevista de 2002 pelo próprio compositor.
60 Esta obra foi escrita originalmente para marimba e eletrônica em tempo real. A versão para 

violão foi escrita no ano de 2007.
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Bug (2006) Tempo real CORRALES, Arturo (1973, El Salvador)

Capricho (2006) Tape + tempo real CASTILLO-LARA, Pedro (1974, México)

MiR (2006) Tape + vídeo BRUSTAD, Karsten (1959, Noruega) 

S.A.L.Z.B.U.R.G. (2006) Tape + vídeo CASTILLA-ÁVILA, Agustín (1974, Espanha)

Repetition Repeats all other Repetitions (2006) Tape FRISK, Henrik (1969, França / Suécia)

Sur le fil (2006) Tempo real COUPRIE, Pierre (1970, França)

Top your Buffer (2006) Tempo real MORALES, Hugo Murguía (1979, México)

Ambush from ten sides (2007) Tempo real FANG, Man (1977, China / EUA)

Blue Monk (2007) Tempo real BARASH, Guy (1982, Israel / EUA)

EKIS I (2007) Tape PONTE, Ângela da (1984, Portugal)

Five Pieces for Guitar and Live Electronics (2007) Tempo real SMITH, Ronald Bruce (1959, Canadá / EUA)

Happy Days II (2007) Tape KAMPELA, Arthur (1960, Brasil)

I Tarrochi (2007) Tape BATTISTI D'AMARIO, Bruno (1937, Itália)

Ladainha (2007) N/I FERRAZ, Sílvio (1959, Brasil)

Measure of Confidence (2007/2010) Tempo real RADTKE, Carsten (1964, Alemanha)

O Uivo (2007) Tempo real PENHA, Rui (1981, Portugal)

Sinais no Tempo (2007) Tape REIS, Jaime (1983, Portugal)

Stops I (2007) Tempo real DOWLING, Fergal (1965, Irlanda)

Strand Lines (2007) Tempo real KARPEN, Richard (1957, EUA)

Through the Alleys of Time (2007) Tape NAVOK, Lior (1971, Israel)

Traces (2007) Tempo real BARTETZKI, Andre (1962, Alemanha)

Cordamadeira (2008) Tape FERREIRA, Alessandro Goularte (1976, Brasil)

Georama (2008) N/I RAMPICHINI, Francesco (1960, Itália)

In Harmônica (2008) Tape KAFEJIAN, Sergio (1967, Brasil)

Mutazione (2008) Tempo real TOFFOLO, Rael B. Gimenes (1976, Brasil)

PSOAKK (2008) Tempo real RAFART, Francisco (1985, Chile / EUA)

Sinápsis (2008) Tape SIGAL, Rodrigo (1971, México)

Telar (2008) Tape ROVETTA, Fernando (1968, Argentina)

Vertiginous Rotation (2008) Tempo real CORREA, James (1968, Brasil)

CHAHACK (2009) Tape (opcional) PISATI, Maurizio (1959, Itália)

Deconstructing Dowland (2009) Tempo real BARRETT, Natasha (1972, Inglaterra)

Espejismo (2009/2014) Tempo real SABEY, Benjamin (1975, EUA)

Fideal (2009) Tape PAVIA, Marcela Beatriz (1957, Argentina)

grüntrübe Ritornelle beim Verlassen des 
Territoriums (2009/2011)

N/I KLICH, Tobias (1983, Alemanha)

Menus morceaux par un autre moi réunis (2009) Tempo real ALESSANDRINI, Patricia (1970, EUA / França)

Va(lé)riation 5b (2009) Tape DIAS, António de Sousa (1959, Portugal)

Lista 4: Produção para violão e eletrônica entre os anos 2000 e 2009

A versão para  violão e eletrônica em tempo real  da obra  L’apparizione di  tre

rughe61, escrita por Roberto Doati em 2004, é provavelmente a pioneira, dentre as

61 A primeira versão desta obra é acusmática e foi escrita em 2001.
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obras para violão e eletrônica, a utilizar interação gestual via entrada de vídeo

(input) no sistema interativo. Para realizar a performance da peça é preciso utiliza

uma câmera de vídeo para captar os movimentos da mão esquerda do violonista

durante a performance. Tais movimentos são transformados em dados MIDI pelo

software EyesWeb (Figura 8) e os processamentos sonoros da obra são gerados

e transformados em tempo real com base em nos dados captados por vídeo.

Também no repertório para violão e eletrônica produzido entre os anos de 2000 e

2009 foram identificadas as possíveis obras pioneiras que utilizam a projeção de

vídeo durante a performance. As obras com este tipo de sistemas encontradas

neste período foram cinco: 1)  Mutation for guitar and multimedia system (2002),

de Chikashi Miyama; 2) Electric ZONESpidersound (2002), de Maurizio Pisati; 3)

Shadow of a Hare for guitar, interactive computer control and video (2005), André

Ruschkowski; 4) MiR for guitar, electronics and video (2006), de Karsten Brustad;

Figura 8: Interface do software “EyesWeb” programado para a performance da obra “L’apparizione di tre
rughe” (2001/20014). Obs: imagem extraída da bula da partitura da obra.
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e  5)  S.A.L.Z.B.U.R.G.  for  Guitar,  Cd  and  Video  projection (2006),  de  Agustín

Castilla-Ávila.

4.1.5. Produção do repertório entre os anos 2010 e 2018

Durante a realização desta tese foi  possível  identificar que dentre os anos de

2010  e  2018  foram criadas  64  obras  para  violão  e  eletrônica.  Neste  recorte

histórico, foi  possível constatar que a maioria do repertório foi  criado para ser

difundido em tempo real, num total de 43 obras que utilizam este tipo de sistema.

Obra (ano) Tipo de Suporte Compositor

don't flinch (2010/2011) Tape MICHAEL, Edwards (1968, Inglaterra)

Doris (2010) Tape LIAO, Lin-Ni (1977, Taiwan)

Dream Mirror (2010) Tempo real REYNOLDS, Roger (1934, EUA)

Fantasia de arpegios (2010) Tempo real LAVIA, Sergio Fabian (1964, Argentina)

I stole a bar from Leo (2010) Tempo real FERREIRA, José Luís (1973-2018, Portugal)

La Cathédrale Dissoute (2010) Tape MURRAY, Anna (1987, Irlanda)

On the grid (2010) Tempo real MIYAMA, Chikashi (1979, Japão / Alemanha)

Refração (2010) Tempo real TACUCHIAN, Ricardo (1939, Brasil)

Talkback III (2010) Tempo real BARASH, Guy (1982, Israel / EUA)

Inside a Cloud of Butterflies (2011) Tempo real NELSON, Jon Cristopher (1960, EUA)

Le feu sans oiseaux (2011) Tempo real BARROS, Caio (Brasil, 1988)

model5 (2011) Tempo real PSIMIKAKIS-CHALKOKONDYLIS, Nikolaos-
Laonikos (1989, Grécia)

Ricochet Remix (2011) Tempo real GILBERT, Peter (1975, EUA)

Why not? (2011) Tempo real VICALET, Pere (1988, Espanha)

Reflected Shadow Reversed (2012) Tempo real HEERY, francis (1980, Irlanda)

Suite de los espejos (2012) Tempo real LAVIA, Sergio Fabian (1964, Argentina)

Bee Sting (2013) Tape MASON, Charles (1955, EUA)

Diálogo con Manuel Castillo (2013) Tape DÍAZ, Rafael (1943, Espanha)

Dreaded Sea Voyage (2013) Tape STANILAND, Andrew (1977, Canadá)

e poi, solo fiorandole (2013) Tempo real BONACOSSA, Federico (1977, Itália)

Invisible (2013) Tape LLOMPART, Facundo Nicolás (1979, Argentina / 
França)

R~T~L (2013) Tempo real BONACOSSA, Federico (1977, Itália)
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Skúlptúr 1 (2013) Tempo real SMÁRASON, Halldór (1989, Islândia)

III (2014) Tape AMÉRICO, Cristiano (1983, Brasil)

Belarretan (2014) Tape URQUIZA, Mikel (1988, Espanha)

Inwards, Drinking with My Shadow (2014) Tempo real JEN, Chen-Hui (1981, Taiwan)

Madrigal (2014/2015) Tape + Tempo real SIQUEIRA, Marcus (1974, Brasil)

Peut-être qu'il pleuvra des sons (2014) Tempo real PENHA, Gustavo (Brasil)

Tunc Dilatatur (2014) Tempo real ZANNOLI, Mauro (1985, Argentina)

451 (2015) N/I DAVID, Kaj Duncan (1988, Inglaterra/Dinamarca)

Água Forte (2015) Tape ESCOBAR, Aylton (1943, Brasil)

Fil de Soi 1 (2015) Tempo real BONARDI, Alain (1966, França)

Gest'Ação I (2015) Tempo real SANTOS, Jorge L. (1982, Brasil)

Have the days made you so unwise? (2015) Tempo real ALVES, Wellington E. (1989, Brasil)

La Pedrera (2015) N/I MAKOVSKY, Stanislav (1988, Rússia)

Shikantaza (2015) Tempo real BONACOSSA, Federico (1977, Itália)

…spaces to listen to from within (iii) (2015) Tempo real SUDOL, Jacob (1980, EUA)

Streams (2015) Tempo real ANDRIC, Andreja (1973, Sérvia)

The fireflies, twinkling among leaves, make 
the stars wonder (2015)

Tempo real TORRES, Rita (1977, Portugal)

Wildflower (2015) Tempo real BONACOSSA, Federico (1977, Itália)

Dive (2016) Tempo real SIEGEL, Wayne (1953, EUA / Dinamarca)

Enharmonic Harmonics (2016) Tape MORAN, Peter (1981, Irlanda)

Feed (2016) Tempo real HANSEN, Klavs Kehlet (1990, Dinamarca)

Hauteurs (2016) Tempo real BORDALEJO, Tomás (1983, Argentina)

Le crépuscule du soir (2016) Tempo real WATANABE, Hiromi (Japão)

Milonga Malade (2016) Tempo real CHIESA, Emanuel (1980, Argentina)

Nacht ohne Träume (2016) Tape SCHNEIDER, Stephan Marc (1970, Alemanha

Pas de deux (2016) Tempo real JUILLERAT, Kevin (1987, Suiça)

Periferi (2016) Tempo real SUREL, Tine (1989, Noruega)

Trying to sleep (2016) Tempo real SYLVESTRE, Loïc (1992, França)

alliveS (2017) Tape SOUSA, José Carlos (1972, Portugal)

Cycle Figures sur la corde (2017) Tempo real LORENZO, Mario (1968, Argentina / França)

Quasi Guitarra (2017) Tape GARCIA, Orlando Jacinto (1954, Cuba)

Renjana (2017) Tempo real CAHYO, Septian Dwi (1992, Indonésia)

Stipple and Shadow (2017) Tempo real KITAZUME, Hiromichi (1987, Japão)

Time-out (2017) Tempo real ZURAJ, Vito (1979, Eslovênia)

The Snail (2017) Tempo real COHEN, Shai (1968, Israel)

Baldur´s Light (2018) Tempo real LESTRE, Tiago (1991, Portugal)

Fil de Soi 2 (2018) Tempo real BONARDI, Alain (1966, França)

KRYPTO Tape MENDOZA, Enrique (1978, México)

Luminescências (2018) Tempo real TORRES, Rita (1977, Portugal)

Nibbana (2018) Tempo real SILVA, Rubens (1995, Brasil)

Nott (2018) Tempo real LESTRE, Tiago (1991, Portugal)

RUO (2018) Tempo real + vídeo CARVALHO, Diogo Novo (1986, França / Portugal)

Lista 5: Produção para violão e eletrônica entre os anos de 2010 e 2018
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Na sequência  serão  apresentadas as  condições espaciais  e  tecnológicas  que

contextualizaram o desenvolvimento do repertório abordado neste trabalho.

4.2. Espaços e tecnologias para a produção do repertório

De acordo com Griffiths (1987), o repertório de música mista inicialmente esteve

vinculado  a  estúdios  de  produção  sonora,  principalmente  aos  localizados  em

Paris e Colônia62. No trecho a seguir, extraído de Emmerson e Smalley (2001), os

autores indicam o tipo de atividade realizada e a importância desses espaços:

Schaeffer founded the first electro-acoustic studio in 1948 under the auspices

of Radiodiffusion-Télévision Française, a model that was followed throughout

Europe.  Initially  studios  relied  on  (78  r.p.m.)  disc  technology.  In  addition  to

mixing,  the  most  commonly  used  processes  were  speed  change,  repetition

(‘closed groove’ – later, with tape, called ‘looping’) and cutting into the evolution

of a sound (most often removing its attack). The introduction of tape machines

in 1951 marked the establishment of what became known as the ‘classical tape’

studio.  The design of these studios was broadly the same whether sources

were recorded and manipulated, as in the French musique concrète tradition, or

synthesized in an often laborious process of mixing from simple sources, as in

the  early  years  of  the  Studio  für  Elektronische  Musik  of  Westdeutscher

Rundfunk in Cologne (Emmerson & Smalley 2001, pp. 8-9).

62 Sobre tal ponto ver também página 16.
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Através do excerto acima é possível compreender o fato da maioria das peças

encontradas nas décadas de 1960 e 1970 serem realizadas em tempo diferido.

Isto porque, como Emmerson e Smalley (2001) apontam, os espaços físicos e a

comunidade  de  pesquisa  e  produção  musical  da  época  priorizavam e  tinham

acesso  a  recursos  tecnológicos  e  procedimentos  sonoros  associados  a  esta

prática,  como  a  manipulação  sonora  através  da  mudança  de  velocidade,  da

repetição,  e  alterações  do  espectro  sonoro  através  do  corte.  Foi  possível

constatar  no  repertório  com violão,  como apontado  por  Emmerson  e  Smalley

(2001),  certa  dependência  dos  estúdios  institucionais  para  a  produção  do

repertório, sobretudo no período entre as décadas de 1950 e 1980.

Ainda sobre este período, onde a produção do repertório de música eletroacústica

era relativamente mais dependente de espaços institucionais como laboratórios e

estúdios, Emmerson (2000) aponta que:

From the 1950s to the 1980s composers had to uproot to centres of excellence

for access to computer music facilities, often for months at a time – disrupting to

social life, yet still a frustratingly short time to learn the new systems; this is now

progressively giving way to home studios as the technology becomes cheaper.

A welcome change, but the need for communities of experience and exchange

remains (Emmerson, 2000, p. 134).

Emmerson  (2000)  indica  aqui  um período histórico  onde  era  mais  evidente  a

necessidade de deslocamento do compositor,  interessado em trabalhar  com o

desenvolvimento de obras eletroacústicas,  para centros de produção sonora e

laboratórios.  A medida  que  os  avanços  tecnológicos  tornaram  computadores

pessoais mais baratos e acessíveis os home studios diluíram, em certa medida, a

dependência dos laboratórios. Sobre este processo, Emmerson e Smalley (2001)

alegam que:
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The early evolution of the computer music studio was largely separate from the

developments outlined above. A small group of research centres in the 1960s

grew,  by  the  70s,  into  ‘computer  music  centres’  with  necessarily  strong

relationships to computer science interests. The personal computer revolution

of the late 80s and 90s eventually brought the fruits of these developments to

all studios. The integration of these originally distinct studio types parallels the

increasing speed of computer systems. Production studios had always worked

with immediate sound feedback, and many were willing to integrate the new,

more powerful computer tools only as processing times fell, firstly to real time

for control software (sequencers) and then to real time for processing, recording

and editing (Emmerson & Smalley, 2001, p. 10).

Na sequência indico parte do repertório de violão e eletrônica em que foi possível

rastrear a relação com estúdios de produção sonora.

4.2.1. A produção de obras para violão e música mista em Laboratórios

Como referido anteriormente, Emmerson (2000) alega ter existido até o final da

década de 1980 uma maior necessidade do trabalho em laboratórios e estúdios

de produção sonora para a criação de música eletroacústica. Neste período foi

possível identificar algumas instituições associadas à criação do repertório para

violão e eletrônica, como: Estudio Alea, em Madrid; Estudio EGREM, em Havana;

Institut  de  Recherche et  Coordination  Acoustique/Musique (IRCAM),  em Paris;
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Laboratorio de Investigación y Producción Musical del Centro Cultural Recoleta

(L.I.P.M), em Buenos Aires; e Studio Barclay, em Paris.

De acordo com o livro “Compositoras españolas: La creación musical femenina

desde la Edad Media hasta la actualidad”63, no Estudio Alea foi criado o tape da

obra  Flor de Azar  (1976) da compositora María Escribano Sánchez. No estúdio

EGREM,  foi  elaborada  a  parte  eletroacústica  da  obra  Yantra  III  (1973),  do

compositor  cubano Sérgio  F.  Barroso.  No  Studio  Barclay,  a  obra  Agressions64

(1970) de Philippe Drogoz foi elaborada. Ao descrever o processo de criação da

obra  Diálogo com mi anciano (1989), o compositor Pablo Di Liscia menciona o

equipamento  que  foi  utilizado  no  Laboratorio  de  Investigación  y  Producción

Musical del Centro Cultural Recoleta:

Esta obra fue compuesta entre 1988 y 1989 en el L.I.P.M. del Centro Cultural

Recoleta de Buenos Aires. El material electrónico fue generado y procesado

principalmente  con  sintetizadores  y  otros  dispositivos  analógicos

pertenecientes  al  “antiguo”  laboratorio  analógico  del  L.I.P.M.,  principalmente

dos sintetizadores ARP 2600, y esta es la razón del título de la obra. La parte

de guitarra tiene cinco secciones con diversos grados de relación entre ellas a

través  de la  organización  de  la  altura  en grupos interválicos  y  registro.  La

organización  formal  mantiene  la  articulación  en  cinco  partes,  pero  cuatro

interludios electroacústicos y un final están intercalados y producen diferentes

tipos de imbricaciones con la parte de guitarra (Di Liscia, 2018).

Umas  das  obras  pioneiras  do  repertório  aqui  investigado  é  uma  interessante

exceção em relação a dependência de laboratórios institucionalizados, apontada

por Emmerson (2000). Como referido anteriormente, a obra Soliloquy I (1969) de

63 Editado por Cañibano (2008)
64 Ver página 68.
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Thea  Musgrave  teve  a  parte  eletrônica  realizada  no  estúdio  pessoal  da

compositora britânica Daphne Oram, tipo de espaço que era incomum na altura.

O portal  online do  British Music Collection destaca que “Oram established her

own personal electronic music studio in a time when electronic music equipment

was restricted due to economic and practical reasons” (“Daphne Oram Biography,”

2016). Segundo Waller (2015), Dapnhe Oram estabeleceu seu estúdio de música

eletrônica  no  final  da  década  de  1950.  Dentre  as  obras  em que  foi  possível

identificar o local e processo de criação da parte eletroacústica, esta foi a única

que utilizou um espaço com este perfil.

No  repertório  investigado  foi  possível  identificar  a  criação  de  obras  em

laboratórios  vinculados  à  instituições  de  ensino  superior65.  Desta  produção

destaco  aqui  a  obra  “Synchronisms  NO.  10”  do  compositor  argentino  Mario

Davidovsky. De acordo com Serce (2017),  o  compositor  Mario  Davidovsky foi

indicado  no  ano  de  1960  como  diretor  associado  do  estúdio  da  Columbia

University, onde  “he  inevitably  began  experimenting  with  the  relationships

between live instruments and electronic  sounds”  (Serce,  2017,  p.  1).  Segundo

Serce  (2017),  Davidovsky  compôs  então  a  série  de  obras  de  música  mista

chamada “Synchronisms”,  sendo a obra de número 10 dedicada para violão e

tape, escrita em 1992. Sobre esta obra de Lippel (2006) alega que:

The  guitar  work  has  similar  goals  to  its  predecessors-namely,  to  use  the

electronic  medium  to  create  a  composite  instrument  that  augments  the

capabilities  of  the  chosen  acoustic  instrument.  There  are  many  affinities

between the piano and guitar Synchronisms. Both pieces use the electronic

medium to address limitations in the sustain of their respective instruments and

dynamic modulations within sustained pitches are common in the tape parts of

both works (Lippel, 2006, p. 47).

65 Como exemplo, laboratórios associados à instituições como: Conservatorio Superior de 
Música de Zaragoza; Florida University; Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 
Universidade Paulista (UNESP); dentre outros.
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Dentre  as  obras  para  violão  e  eletrônica  produzidas  no  Brasil,  foi  possível

constatar  que  o  Studio  PANaroma  é  um  espaço  importante  na  produção  do

repertório. De acordo com a página oficial  do Studio PANaroma66 (2008), este

local de produção e pesquisa sonora foi fundando na cidade de São Paulo em

1994 por Flo Menezes, com a colaboração das instituições UNESP67 e FASM68.

Neste espaço foi possível identificar a produção de quatro obras para violão e

eletrônica:  1)  Violens Ironiae (1996/1997),  de  Antônio  Ribeiro;  2)  Motus Animi

(1999) de José Campos; 3) Quaderno (2005/2007), do próprio Flo Menezes; e 4)

Le Feu Sans Oiseaux (2010), de Caio Barros.

4.2.1.1. Produção do repertório no IRCAM

Como foi possível constatar nos capítulos anteriores, o rastreamento do repertório

e  a  construção  de  uma  narrativa  sobre  a  história  da  música  para  violão  e

eletrônica  pode  encontrar  algumas  dificuldades.  Uma  delas  seria  de  cunho

estético, ao definir o que pode ser considerado música eletroacústica mista. Como

foi exposto, muitas obras utilizam sistemas para difusão sonora que podem ser

similares ao da música eletroacústica, contudo, o material sonoro utilizado pode

não ser o que autores como Gallo (2014) concebem como música mista. Esta

dificuldade pode ser identificada tanto em obras difundidas em tempo real  (ao

utilizar recursos com o delay) como em tempo diferido (tape instrumental).

Outra dificuldade para desenvolver um discurso acerca do repertório tem origem

no  fato  de  que,  atualmente,  devido  aos  avanços  e  à  maior  acessibilidade  a

recursos tecnológicos, o ferramental necessário para a produção de uma obra do

66 http://flomenezes.mus.br/panaroma/index_panaroma.html   
67 Universidade Estadual Paulista.
68 Faculdade Santa Marcelina.

http://flomenezes.mus.br/panaroma/index_panaroma.html
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gênero pode ser utilizado em espaços diversos, numa abrangência globalmente

vasta. Sendo assim, neste ponto do trabalho, o IRCAM será utilizado como eixo

discursivo para abordar algumas obras. Esta opção foi tomada pelo fato de: este

instituto  possuir  uma  base  de  dados  com  informações  sobre  as  obras  lá

desenvolvidas  (o  que  facilita  a  identificação  do repertório,  sua  configuração e

catalogação);  e  por  ser  um  espaço  que  historicamente  centraliza  vários

acontecimentos  importantes  para  o  desenvolvimento  do  repertório  de  música

eletroacústica mista (sendo sede da criação de sistemas como o 4X, o ISPW e o

Max).  Menezes (2002)  destaca a importância que o  software  desenvolvido no

IRCAM, o Max/MSP teve para o desenvolvimento da música mista difundida em

tempo real. De acordo com Menezes (2002):

Recent developmentsof compositional tools – as for instance (and above all)

the  Max/MSP  software  idealised  at  IRCAM  –  considerably  enhance  the

possibilities of live-electronics, in that it becomes possible, during performance,

to integrate other proceduressuch as real-time sound synthesis as well as to

control the reproduction in loco of pre-elaborated sounds (Menezes, 2002, p.

306).

O  Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique  (IRCAM) foi criado

em 1970 pelo então presidente da França Georges Pompidou (IRCAM, 2009). De

acordo com o portal online deste instituto, nesta década “Pierre Boulez is invited

by  Georges  Pompidou  to  create  and  head  an  institute  specialized  in  musical

research and creation under the aegis of the Centre Pompidou” (IRCAM, 2009).

Este instituto promove festivais, cursos, concertos, residências artísticas, revistas

especializadas,  além  de  ser  um  centro  de  criação  musical  e  produção  de

tecnologia voltada à prática artística.
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Na lista  abaixo  foram inseridas as  obras  de música  mista  com violão69 (solo)

realizadas no IRCAM.

Obra (ano) Tipo de Suporte Compositor

Déplacements (1979) Tape MACHOVER, tod (1953, EUA)

Music for Guitar and Tape (1991) Tape LIPPE, Cort (1953, EUA)

Lambda 3.99 (1994/2017) Tape MALT, Mikhail (1957, Egito / Brasil / França)

Kogarashi, le premier soupir des fantômes (2002) Tempo real COMBIER, Jérôme (1971, França)

Oba 'loube oba 'ye (2002) Tempo real ORTEGA-MIRANDA, Chañaral (1973, Chile)

Cinquième Contemplation (2003) Tape MALT, Mikhail (1957, Egito / Brasil / França)

Ambush from ten sides (2007) Tempo real FANG, Man (1977, China / EUA)

Hauteurs (2016) Tempo real 
(SmartInstrument)

BORDALEJO, Tomás (1983, Argentina)

Stipple and Shadow (2017) Tempo real KITAZUME, Hiromichi (1987, Japão)

Lista 6: Produção para música mista com violão realizada no IRCAM

A obra  Déplacements, escrita  em 1979  por  Tod  Machover  é  possivelmente  a

primeira  obra  mista  com violão  realizada no IRCAM. O suporte  fixo  (tape)  foi

gerado por computador e, de acordo com a base de dados Brahms, realizado pelo

próprio compositor. A primeira performance de  Déplacements foi  realizada pelo

violonista  David  Starobin no  Wingmore Hall em Londres,  em Maio  do ano de

1979. Esta obra foi publicada pela editora Ricordi70.

Music for Guitar and Tape foi composta em 1991 por Cort Lippe e possivelmente é

a primeira obra do repertório de música mista com violão que utiliza o  software

Max.  De  acordo  com  a  nota  de  programa  disponibilizada  no  site  oficial  do

compositor71,  a obra foi escrita para o violonista argentino Carlos Molinaro e a

primeira performance foi realizada na sede da UNESCO em Paris. Também de

acordo com nota de programa, o  tape foi  desenvolvido com a colaboração de

Franck  Rossi  e  sob  a  supervisão  técnica  do  principal  criador  do  Max,  Miller

69 A obra “Really Coming Down”, de Cristopher Trapani foi criada no IRCAM no ano de 2007. No 
entanto, esta obra é para violão de aço e foi omitida desta lista.

70 https://www.ricordi.com/
71 https://www.cortlippe.com/  

https://www.cortlippe.com/
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Puckette. O tape foi criado inteiramente baseado em sons do violão, digitalizados

e processados (Lippe, 2017). Na partitura desta peça, é possível identificar que a

sincronização com a parte fixa ocorre através da indicação da minutagem que o

performer deve utilizar para acompanhar os sons fixos (Figura 9). 

Sobre a realização da parte eletrônica da obra, a nota de programa indica que: 

The  computer  system  tracked  parameters  of  the  guitar,  such  as  pitch,

amplitude, continuous pitch change, rests,  articulation, tempi, etc.,  and used

this  information  to  continuously  control  and/or  influence  digital  synthesis

algorithms running in real-time on the 4X. Time stretching, granular sampling,

and other  more standard signal  processing such as harmonizing,  frequency

shifting, phasing, spatialization, etc., were employed. Since all the sounds used

Figura 9: Trecho da partitura de “Music for Guitar and Tape” (1991) de Cort Lippe.
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are from the composed instrumental part, the musical and sound material for

the instrumental and tape parts are one and the same. The instrument/machine

relationship is  entirely  symbiotic—the instrument and tape are equals in the

musical  dialogue. At times one part  may dominate, but in the overall  formal

structure, a duo is implicit (Lippe, 2017).

Lambda  3.9972 foi  escrita  pelo  compositor  Mikhail  Malt  em  1994.  Esta  obra

também foi dedicada ao violonista Carlos Molinaro, no entanto, a estreia desta

peça foi realizada com uma gravação da parte instrumental (Malt, comunicação

pessoal, 16 de Abril, 2018)73. A parte eletroacústica de Lambda 3.99 foi realizada

com um sintetizador Yamaha TG500. Uma nova versão da parte eletroacústica

desta peça foi realizada no ano de 2017 para Max/MSP pelo próprio compositor74.

O  compositor  francês  Jérôme  Combier  escreveu  no  ano  de  2002  a  obra:

Kogarashi,  le  premier  soupir  des  fantômes.  Dentre  as  obras  para  violão

relacionadas ao IRCAM, esta é a pioneira realizada em tempo real identificada na

instituição. Kogarashi foi desenvolvida no âmbito do Cursus75, sediado e realizado

pelo IRCAM, com a supervisão pedagógica do realizador musical Jean Lochard.

No ano de 2012 esta obra teve a parte eletroacústica atualizada para o software

Max  6  (Figura  10)  por  Grégoire  Lorieux.  Esta  obra  também  é  a  primeira

identificada no repertório a fazer uso da técnica de  score following. Segundo a

documentação encontrada no acervo online do IRCAM, as duas versões da obra

(2002  e  2012)  empregam um pedal  MIDI  para  disparar  eventos  sonoros.  De

acordo com Glover (2015), Kogarashi é baseada no terceiro ato da peça Rei Lear,

72 Esta obra foi objeto de um dos estudos de caso realizados para esta tese e a ela foi dedicada 
uma abordagem mais extensa. Ver seções encontradas nas páginas 204 e 253.

73 A performance ao vivo com instrumento foi realizada em Maio de 2018 pelo autor desta tese.
74 Ver página 204.
75 O Cursus foi iniciado em 1990 pelo compositor Pierre Boulez e é o principal programa 

educacional de composição e computação musical do IRCAM. Mais informações em: 
https://www.ircam.fr/transmission/formations-superieures/cursus/

https://www.ircam.fr/transmission/formations-superieures/cursus/
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de William Shakespeare.  Glover  (2015)  alega que a obra faz uso de técnicas

estendidas para evocar “particular musical scenarios” (Glover, 2015, p. 47).

Também no ano de 2002 –  e igualmente concebida no âmbito  do  Cursus do

IRCAM – foi escrita a obra “Oba 'loube oba 'ye” por Chañaral Ortega-Miranda. O

violonista Pablo Márquez realizou a primeira performance desta peça no concerto

de encerramento do Cursus de 2002.

Cinquième  Contemplation,  obra  para  violão  e  tape  também  de  autoria  do

compositor Mikhail Malt, foi escrita em 2003. De acordo com Barros (2010), esta

Figura 10: Patch Presentation da versão para Max 6 da obra “Kogarashi”.
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obra  não  requer  metrônomo  para  a  performance  pois  a  parte  do  tape é

representada em notação tradicional e o instrumentista deve interagir com a parte

fixa  “tratando os  sons eletrônicos como sendo uma espécie  de  instrumentista

virtual” (Barros, 2010, p. 40).

Em 2007 a compositora chinesa Fang Man criou, durante o Cursus do IRCAM, a

obra  Ambush  from ten  sides,  para  violão  e  live  electronics.  Esta  compositora

recebeu orientação pedagógica de Mikhail Malt e o violonista Philippe Pannier foi

o responsável pela primeira performance da obra. 

Hauteurs, para violão (Guitar SmartInstrument), foi escrita por Tomás Bordalejo

em 2016 e estreada no mesmo ano por Christelle Séry. O Guitar SmartInstrument

foi  desenvolvido  por  Tomás Bordalejo  no  contexto  de uma residência  artística

realizada no IRCAM, de acordo com a página dedicada à produção dos grupos de

investigação dentro do IRCAM:

A “smart” instrument is made up of an acoustic instrument with built-in sensors

and actuators and a controller. The sound produced by these instruments is a

hybrid  of  acoustic  sound  and  the  processing  techniques  applied  with  the

controller. The team is working on new control algorithms as well as a unified

method for the conception of smart Instruments (IRCAM, 2016).

De acordo com o acervo dos projetos de Artistic Research realizados no IRCAM,

este  instituto,  juntamente  ao  Collegium  Musicae (Sobornne  Universités)

encomendaram a obra de Bordalejo,  que foi  desenvolvida em parceria  com a

violonista Christelle Séry.

A última obra identificada associada ao IRCAM foi Stipple and Shadow, escrita por

Hiromichi Kitazume no ano de 2017. Esta obra também foi realizada durante o

Cursus do IRCAM e foi estreada por Nataly Makovskaya.
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4.2.2. Computação Musical e home studios

O  surgimento,  desenvolvimento  e  repertório  da  chamada  Computer  Music é

amplamente discutido por autores como Dodge e Jerse (1997), Garnet (2001),

Manning (2004),  dentre outros.  Não obstante,  existem associações,  festivais  e

revistas especializadas dedicadas a este campo76. Cabe neste ponto do trabalho

apenas evidenciar como os computadores pessoais (PC´S) modificaram a forma

de produzir o repertório de música mista e estabeleceram outros polos para a

construção de discursos sobre o repertório.

Jordà (2011) alega que “live computer music is far from being a novelty; computer-

based realtime music systems started in the late 1960s and early 1970s and non-

digital live electronic music goes back as far as the nineteenth century”  (Jordà,

2011, p. 89). Segundo Grifths (1987), as primeiras experiências com computação

musical ocorreram na década de 1960 e que o compositor grego Iannis Xenakis

foi um dos pioneiros ao produzir nesse campo.

De acordo com Manning (2004), durante a fase inicial, as ferramentas disponíveis

para  a  computação  musical  tinham custo  elevado  e  ocupavam muito  espaço

comparado aos sistemas compactos atuais. De acordo com este autor, o termo

Computer Music:

[…] has been associated with a number of creative activities facilitated by the

emergence of computer technology, ranging from the computation of data for

use in composing conventionally notated scores to the direct synthesis of sound

within the computer itself.  The processes of transition from analog to digital

76 Como exemplos: o ICMC (International Computer Music Association); o SICMF (Seoul 
International Computer Music Festival); e o Computer Music Journal (MIT Press).
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modes of working were to have profound consequences for the evolution of

medium as a whole,  and both  the  nature  of  the  new technologies  and the

manner of their implementation constitute important areas of study (Manning,

2004, p. 181).

Como  já  indicado,  Pestova  (2008)  alega  que  inicialmente  o  repertório  misto,

sobretudo  em  tempo  real,  era  realizado  com  recursos  analógicos  que

posteriormente  foram  substituídos  por  sistemas  digitais.  No  repertório  aqui

abordado,  as  primeiras  obras  identificadas  que  utilizam meios  computacionais

para  a  sua  realização  foram  desenvolvidas  na  década  de  1990.  Sobre  este

período, Valente (2014) alega que:

A partir da década de 1990, a digitalização ganha força e se torna onipresente

em todas as etapas do fazer musical, ao mesmo tempo em que o computador

se dissemina, paradoxalmente o termo  computer music perde muito de sua

precisão,  pois  a  plataforma  computacional  torna-se  um  ambiente  genérico,

dominado  por  interfaces  gráficas  que  tentam imitar  em alguma  medida  os

equipamentos analógicos (em especial nos softwares de edição multipista) e o

uso  do  computador  já  não  define  qualquer  especificidade  de  abordagem

(Valente, 2014, p. 65).

Essa  disseminação  apontada  por  Valente  (2014)  faz  com  que  o  trabalho  de

rastreamento  do  repertório  produzido  seja  mais  complexo,  uma  vez  que  a

produção das obras não esta necessariamente vinculada e catalogada a estúdios

específicos. Tal possível multiplicidade geográfica na criação do repertório pode

aumentar a dificuldade de identificar produções e propor eixos narrativos para o

gênero musical. 
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Emmerson  e  Smalley  (2001)  apontam  para  como  a  condição  de  acesso  à

tecnologia nas décadas de 1980 e 1990 reconfiguraram a função dos estúdios

institucionais. De acordo com os autores, desde este período, a expansão dos

home studios: 

[…]  has transformed institutional studios (whether in universities or research

centres) from hardware service providers into centres of contact and exchange

within larger networks. A new relationship is forming between such studios and

composers’ personal facilities (Emmerson & Smalley, 2001, p. 11).

4.2.3. Softwares utilizados no repertório abordado

Como apontado, a partir  da década de 1990 os  home studios se tornam uma

realidade mais viável. Além da maior acessibilidade à computadores pessoais, a

popularização  de  softwares para  a  manipulação  sonora  permitiu  certa

independência das instituições de pesquisa e produção sonora. Neste contexto,

Jordà (2011) alega que:

As a matter of fact, the inclusion of audio synthesis and processing capabilities

into  the  aforementioned  programming  environments  such  as  Pure  Data,

Max/MSP or SuperCollider since the late 1990s is undeniably the single most

important occurrence in live computer music for the last two decades  (Jordà,

2011, p. 95). 

Autores  como  Rocha  (2008),  Yoder  (2010)  e  Penha  (2014)  alegam  que  o

Max/MSP é uma linguagem de programação visual muito relevante no campo da
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criação musical. Não obstante, de acordo com os autores supracitados, este é o

software mais utilizado por compositores na criação de música interativa.

De acordo com Rocha (2008), o software Max foi desenvolvido por Miller Puckette

no IRCAM, no ano de 1987. O autor alega que este programa computacional foi

utilizado pela primeira vez na obra Jupiter, para flauta e eletrônica em tempo real,

escrita  por  Philippe  Manoury  em  1987.  Segundo  Yoder  (2010),  Puckette

desenvolveu  o  Max com  a  intenção  inicial  de  criar  um  controlador  para  o

sintetizador 4X do IRCAM, permitindo a realização de síntese em tempo real e o

uso do score following. Sobre o sintetizador 4X, Yoder (2010) alega que:

[…]  was  used  to  compose  and  perform  the  first  generation  of  interactive

compositions, including Pierre Boulez’s Repons (1981) for chamber ensemble,

six soloists, and live electronics; Robert Rowe’s Hall of Mirrors for bass clarinet

and the 4X real-time system; and Philippe Manoury’s Jupiter (1987) for flute

and live electronics. This period also saw the development of score following

programs, which provided new, flexible methods of coordination between the

live performer and the computer (Yoder, 2010, p. 7).

Dentre o repertório para violão e eletrônica levantado durante a realização desta

tese, a primeira obra associada ao software Max identificada é  Music for Guitar

and Tape77 criada no IRCAM no ano de 1991 pelo compositor Cort Lippe. Como o

próprio  título  indica,  esta  obra  foi  concebida  para  difusão  sonora  em  tempo

diferido  e  o  Max foi  utilizado  na  criação  do  tape.  De  acordo  com a  nota  de

programa  que  comenta  a  obra,  disponível  no  site  oficial  de  Cort  Lippe,  o

compositor explica que:

The tape part  was created at  IRCAM, Paris using the control  program Max

(developed  by  Miller  Puckette,  whose  technical  advice  made  this  piece

77 Ver página 92.
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possible)  along  with  signal  processing  and  control  software  written  by  the

composer  and Puckette  for  the  4X real-time digital  signal  processor (Lippe,

2017).

Rocha (2008) alega que o software Max continuou a ser desenvolvido durante a

década de 1990 e, segundo Yoder (2010), no ano de 1997 foi disponibilizada uma

nova versão do  software,  com um novo componente adicionado: o MSP (Max

Signal Processing).  De acordo com Yoder (2010), essa nova versão permitiu a

realização  de  síntese  e  processamento  digital  em  tempo  real.  Yoder  (2010)

acrescenta que:

Max/MSP has been continually adapted to subsequent computing platforms,

and has been widely used due to the development of relatively inexpensive

personal computers that can run complex audio operations at very high speeds.

More recent developments include the integration of Jitter (graphics processing

software) into Max/MSP, and Puckette’s creation of Pure Data (Pd), which is

free, open-source software that is very similar to Max/MSP. With the increased

portability of laptop computers, the possibilities for collaboration provided by the

Internet,  and further developments in interactive software, there has been a

proliferation of interactive works in recent years by composers around the world

(Yoder, 2010, p. 7).

Autores  como Pestova (2008),  Rocha (2008)  e Yoder  (2010)  enfatizam que o

Max/MSP é  o  software  mais  utilizado  para  a  criação  e  realização  de  música

interativa. Neste sentido, Penha (2014) alega que:

A criação de ferramentas personalizadas pelos compositores foi, nos últimos

anos, impulsionada por ferramentas de programação como, e.g., o Max, o Pure
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Data, o SuperCollider e o Csound. Destas, o  Max tornou-se particularmente

importante, dada a sua ampla difusão e consequente inclusão nos currículos de

vários cursos de composição de todo o mundo (Penha, 2014, p. 137).

Tal afirmação pode ser constatada no repertório abordado nesta tese, sendo que

dentre as 46 obras identificadas que utilizam softwares para difusão sonora em

tempo real, 36 são realizadas com Max/MSP.

Durante o desenvolvimento deste trabalho foi constatada a utilização de outros 6

softwares utilizados  para  a  criação  do  repertório  para  violão  e  eletrônica:  1)

Ableton Live;  2)  EyesWeb;  3)  Pro Tools;  4)  Pure Data (Pd)78;  5)  Reaper;  e 6)

SuperCollider (SC). Dentre este  softwares,  o  Pure Data e o  SuperCollider são

programas de código aberto, softwares livres (open source).

De acordo com Rocha (2008) o  Pure Data foi  desenvolvido também por Miller

Puckette  e  possui  várias  similaridades  com  o  Max.  Bullock  e  Coccili  (2005)

defendem o uso de softwares open source devido ao fato deste tipo de sistema

não  colocar  barreiras  financeiras  para  a  criação  e  para  a  performance  do

repertório criado. De acordo com estes autores:

The use of PD avoids adding software purchase to performance costs. PD runs

on most modern platforms including MacOS, Linux, Unix and Windows. Even if

the performing body had to purchase a new PC specifically for performing a

work by Harvey, a feasible performance-ready system could be set up for under

£400,  whereas  the  license  for  Max/MSP alone  costs  $495(£260).  An  open

source  solution  has  therefore  been  chosen  because  it  meets  all  of  the

requirements  for  modernising  the  technological  elements,  in  the  most  cost

effective manner (Bullock & Coccioli, 2005, p. 2).

78 http://puredata.info/
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Dentre o repertório levantado, a única obra que utiliza o  software Pure Data é

Gest'Ação I, escrita no ano de 2015 pelo compositor brasileiro Jorge L. Santos.

4.3. Produções nacionais

Nesta  seção  são  abordadas  algumas  obras  relacionadas  à  produção  musical

brasileira e portuguesa para violão solo e eletrônica. Como produção nacional,

considero  àquela  vinculada  a  compositores  (naturais  e/ou  residentes)  e

instituições relacionadas aos países mencionados.

4.3.1. Produção brasileira para violão e eletrônica

Obra (ano) Tipo de Suporte Compositor

1 Balada Unidimensional (1982) Tape NAZARIO, Lelo (1956, Brasil)

2 3 Fragmentos (1990) Tempo real MANNIS, José Augusto (1958, Brasil)

3 Monologue (1993) Tempo real GARCIA, Sérgio Freire (1962, Brasil)

4 Lambda 3.99 (1994/2017) Tape MALT, Mikhail (1957, Egito / Brasil / 
França)

5 Violens Ironiae (1996/1997) Tape RIBEIRO, Antônio (1971, Brasil)

6 Motus Animi (1999) Tape CAMPOS, José Ignácio de (1966-2009, 
Brasil)

7 Cinquième Contemplation (2003) Tape MALT, Mikhail (1957, Egito / Brasil / 
França)

8 Time-lines 1a (2004) Tape LAZZARINI, Victor (1969, Brasil / 
Irlanda)

9 Quaderno (2005/2007) Tempo real MENEZES, Flo (1962, Brasil)

10 Happy Days II (2007) Tape KAMPELA, Arthur (1960, Brasil)

11 Ladainha (2007) NI FERRAZ, Sílvio (1959, Brasil)
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12 Cordamadeira (2008) Tape FERREIRA, Alessandro Goularte (1976,
Brasil) 

13 In Harmônica (2008) Tape KAFEJIAN, Sergio (1967, Brasil)

14 Mutazione (2008) Tempo real TOFFOLO, Rael B. Gimenes (1976, 
Brasil)

15 Vertiginous Rotation (2008) Tempo real CORREA, James (1968, Brasil)

16 Le feu sans oiseaux (2010) Tempo real BARROS, Caio (Brasil, 1988)

17 Refração (2010) Tempo real TACUCHIAN, Ricardo (1939, Brasil)

18 III (2014) Tape AMÉRICO, Cristiano (1983, Brasil)

19 Madrigal (2014/2015) Tape + Tempo real SIQUEIRA, Marcus (1974, Brasil)

20 Peut-être qu'il pleuvra des sons (2014) Tempo real PENHA, Gustavo (Brasil)

21 Água Forte (2015) Tape ESCOBAR, Aylton (1943, Brasil)

22 Gest'Ação I Tempo real SANTOS, Jorge L. (1982, Brasil)

23 Have the days made you so unwise? (2015) Tempo real ALVES, Wellington E. (1989, Brasil)

24 Nibbana (2018) Tempo real SILVA, Rubens (1995, Brasil)

Lista 7: Lista da produção de obras para violão e eletrônica vinculadas ao Brasil

Na  realização  deste  trabalho  foi  possível  constatar  que  a  obra  Balada

Unidimensional, escrita em 1984 por Lelo Nazário, foi a primeira composição para

violão e eletrônica de autoria de um compositor brasileiro. Esta obra, concebida

para violão e tape, foi gravada pelo violonista Paulo Porto Alegre e ocupa o “Lado

B”  do  álbum  “Lelo  Nazário  –  Discurso  aos  objetos  /  Balada  Unidimensional”

(Figura 11), lançado no formato de vinil 45 RPM pelo selo Utopia, também no ano

de 1984. No ano de 2008 a obra foi gravada pelo violonista Daniel Murray79 em

um  álbum  dedicado  exclusivamente  ao  repertório  para  violão  el  eletrônica:

“...Universos Sonoros para Violão e Tape…”.

79 O violonista Daniel Murray, gravou dois álbuns que são importantes fontes para a música 
brasileira para violão e eletrônica: 1) “…Universos Sonoros Para Violão E Tape…” lançado em 
2008 pela Tratore; e 2) “Universos Em Expansão…” lançado em 2015 pelo mesmo selo.
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A obra “3 Fragmentos, para violão e dispositivo MIDI” (1990) de José Augusto

Mannis, é provavelmente a primeira obra escrita para violão e eletrônica difundida

em tempo real  por  um compositor  brasileiro.  Esta peça é dedicada à  Francis

Faber e Arnaud Dumond. O sintetizador utilizado para a realização desta obra é o

Roland D-110.  De acordo com a bula,  os tipos de confecções eletroacústicas

empregadas na obra  consistem em mudanças no timbre do instrumento  e  na

utilização de harmonizers e delays.

Figura 11: Capa do Álbum: Lelo Nazário - Discurso aos objetos / Balada Unidimensional (1984)
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Sérgio  Freire  Garcia,  iniciou  seus  estudos  musicais  ao  violão.  Devido  à  sua

familiaridade com o instrumento, durante a realização do curso de Mestrado em

Sonologia na Holanda no início da década de 1990, o compositor optou por criar

uma obra para violão eletrônica em tempo real. O resultado deste projeto foi a

obra “Monologue”  para violão e eletrônica em tempo real,  escrita em 1993.  A

estrutura da obra consiste em cinco partes onde são misturados trechos escritos e

indicações para improvisação. De acordo com Freire (1993)80, esta obra foi uma

tentativa de integrar conhecimentos que o compositor possuía no período, como

“Midi,  programming  in  Max,  acoustic  sources  and  electronics  transformations,

interactive processes for composition” (Freire, 1993, p. 31). Dentre os recursos

utilizados,  “Monologue”  utiliza  algumas  notas  definidas  para  disparar

processamentos  que  alteram  as  ressonâncias  naturais  do  violão,  reforçando

algumas frequências. A obra foi estreada na Holanda em Maio de 1993 e desde

então não foram realizadas outras performances de Monologue. De acordo com o

compositor,  não  foi  possível  posteriormente  “remontar”  a  peça  “pela

especificidade  dos  equipamentos  utilizados,  e  versão  dos  softwares”  (Freire,

80 Este documento é a dissertação de mestrado do compositor.

Figura 12: Plano técnico da obra “3 Fragmentos” (1990) de José Augusto Mannis.
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comunicação pessoal, 17 de Abril, 2019). O único registro sonoro de Monologue

consiste na gravação de um ensaio prévio à estreia.

Em  1994  foi  composta  uma  obra  central  para  esta  tese,  Lambda  3.9981.  O

compositor da obra, Mikhail Malt, nasceu em 1957 no Egito e se mudou para o

Brasil  ainda na infância.  Malt  realizou o curso de Composição e Regência na

Universidade de São Paulo,  na década de 1990 o compositor  mudou-se para

Paris para realizar o doutorado e, desde então, vive na França atuando como

compositor, professor e pesquisador no IRCAM e na Universidade de Sorbonne. A

obra Lambda 3.99 foi escrita no contexto do curso de doutorado de Mikhail Malt,

cuja abordagem foi a exploração de modelos matemáticos e composição assistida

por computador. A obra foi resultado de uma pesquisa cujo objetivo foi investigar

como certos tipos de modelos matemáticos poderiam ser utilizados para gerar

estruturas musicais (Malt, comunicação pessoal, 16 de Abril, 2018). Mikhail Malt é

também autor da obra Cinquième Contemplation (2003).

81 Ver também páginas 204 e 253.

Figura 13: Edição dos parâmetros do processamento sonoro da obra “Monologue” (Freire, 1993)
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Segundo o Flo Menezes a versão para violão e eletrônica da obra  Quaderno

(2005/2007)82 foi  realizada  “com  a  imprescindível  colaboração  do  violonista

brasileiro Daniel  Murray” (Menezes, comunicação pessoal,  10 de Julho, 2017).

Sobre  tal  processo  de  colaboração,  em  entrevista  cedida  para  esta  tese,  o

violonista Daniel Murray comentou que:

[…] o  Quaderno do Flo foi uma transcrição que eu acabei fazendo junto com

ele.  A gente retrabalhou toda uma peça de marimba solo e eletrônica para

violão solo [com eletrônica]. Foram vários encontros que a gente foi fazendo…

eu lendo a parte de marimba e mostrando o que daria para fazer e o que não,

procurando um monte de cordas soltas, mudando um monte de oitavas, enfim,

trazendo várias propostas de modificações. E aí ele [Flo Menezes] foi gostando

dessas modificações,  propôs mais algumas modificações e a gente chegou

numa versão  final  da  peça  para  violão  e  eletrônica… e  a  eletrônica  ainda

guarda  os  sons  processados  da  Marimba.  Então,  a  versão  para  violão  e

eletrônica tem sons de Marimba processados além dos sons do processamento

em tempo real do violão. A partir dessa experiência surgiu uma outra versão

que é uma versão simultânea de Marimba e Violão, um atrás do palco e outro

na frente e a eletrônica ligando as duas versões tocando a mesma peça, mas

de maneira dessincronizada, digamos assim, não precisa ser ‘fincado’ juntinho,

então há uma união improvisada de uma coisa e da outra, é muito interessante

(Murray, comunicação pessoal, 28 de Junho, 2018).

A versão para violão e eletrônica de  Quaderno foi  criada no ano de 2007 no

Studio PANaroma83 e faz utilização do software Max/MSP. Em depoimento cedido

82 A obra foi originalmente escrita para Marimba e eletrônica em 2005. Em 2007 foi realizada a 
versão para violão e eletrônica.

83 Ver página 90.
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para este trabalho, o compositor Flo Menezes comenta sobre o próprio processo

de trabalho com música mista e sobre um contexto de disseminação tecnológica

que possibilita a criação musical com recursos que, em um passado próximo, só

era acessível a frequentadores do IRCAM. De acordo com o compositor:

Minha música mista trilhou um longo caminho de interatividade entre escritura

instrumental e sons pré-fixados, compostos em tempo diferido, mas há anos

venho pesquisando e compondo com uma prevalência clara de processos em

tempo real. Quando, em 1997, Luciano Berio enviou-me uma carta elogiando

meu  Parcours de l’entité e incitando-me a começar a compor com eletrônica

em tempo real, respondi-lhe que não via, pelo menos ainda naquele momento,

recursos muito sofisticados de eletrônica em tempo real que fossem acessíveis

aos compositores que não atuassem no IRCAM ou em pouquíssimos centros

dotados de pesquisadores e recursos voltados a este fim. Hoje, no entanto – e

já há alguns anos –, felizmente a situação se alterou substancialmente, e há

diversos recursos de informática musical que nos permitem elaborar obras de

grande sofisticação e que sejam apoiadas integralmente em tempo real. Em

face da maior flexibilidade temporal de tal  interação e diante dos resultados

sonoros extremamente interessantes, tenho optado cada vez mais por esta via

(Menezes, comunicação pessoal, 15 de Março, 2019).

Happy Days II, de Arthur Kampela84, também foi gravada pelo violonista Daniel

Murray e está inclusa no álbum “Universos em Expansão…”. A obra foi escrita em

2007 e estreada em 2010 por Murray na Bienal de Música eletroacústica (VIII

BIMESP 2010). De acordo com Cury (2017) a obra Happy Days II, para violão e

eletrônica é uma parte isolada “do segundo movimento da peça Elastics II, para

84 Arthur Kampela (1960). Natural do Brasil e radicado nos Estados Unidos da América.
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flauta violão e eletrônica” (Cury, 2017, p. 164). A primeira obra de Kapela intitulada

Happy Days foi escrita para flauta e eletrônica. Cury (2017) alega que ambas as

obras foram inspiradas na peça teatral de Samuel Beckett que possui o mesmo

título.

A obra Cordamadeira, para violão e sons eletroacústicos quadrifônicos, foi escrita

em 2008 pelo compositor  Alessandro Goularte  Ferreira.  Assim como as obras

Monologue (1993) de Sérgio Freire Garcia e Lambda 3.99 (1994) de Mikhail Malt,

Cordamadeira foi criada no contexto de pós-graduação, cursada pelo compositor.

Na performance desta obra, o instrumentista deve utilizar um metrônomo para

tocar sincronicamente com o  tape difundido em quatro canais. De acordo com

A.G. Ferreira (2010), a parte eletroacústica foi elaborada com a manipulação de

sons  do  violão  e  o  título  da  obra  “diz  respeito  à  simbiose  de  três  elementos

relacionados  ao  violão  que  são  explorados  na  obra  e  que  resultam em uma

diversidade de sonoridades acústicas e eletroacústicas:  cor (timbre),  cordas,  e

madeira” (A. G. Ferreira, 2010, p. 113).

Rael Gimenes Toffolo compôs em 2008 a obra Mutazione85, para violão eletrônica

em  tempo  real.  Esta  obra  foi  estreada  no  mesmo  ano  de  sua  criação  pelo

violonista Jean Chris Barucho. O software utilizado na programação desta obra foi

o open source SuperCollider. A obra Have the days made you so unwise (2015),

do compositor Welligton Alves, também emprega o software SuperCollider. Outra

criação  da  produção  brasileira  que  utiliza  software  open  source é  a  obra

Gest’Ação I  (2015),  de  Jorge L.  Santos.  A parte  eletroacústica  desta  obra  foi

programada com o software Pure Data (Pd).

Desde o ano de 2011, o compositor Sérgio Freire Garcia, juntamente a outros

colaboradores,  tem  desenvolvido  o  projeto  GuiaRT no  Laboratório  de

Performance  com  Sistemas  Interativos  da  Escola  de  Música  da  UFMG86.  De

acordo com R. Silva e Freire (2018), o GuiaRT “é um sistema musical interativo

85 Sobre tal obra, ver também página 263.
86 Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil).
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dedicado a um violão de nylon com captação hexafônica” (R. Silva & Freire, 2018,

p. 2) que utiliza os  softwares Max/MSP 6 e o  Kontakt 5. De acordo com Sérgio

Freire (Freire, comunicação pessoal, 17 de Abril, 2019) o sistema utiliza várias

ideias concebidas durante seu mestrado em Sonologia na Holanda. Segundo R.

Silva e Freire (2018), a obra  Nibbana, escrita pelo compositor Rubens Silva no

ano de 2018, é a primeira obra a utilizar inteiramente o sistema GuiaRT.

4.3.2. Produção portuguesa para violão e eletrônica

Obra (ano) Tipo de Suporte Compositor

1 This is music as it was expected…(1986/1987) Tape + Tempo real FERREIRA, António (1963, Angola / Portugal)

2 Entretecimento (2000/2001) Tape REIS, Jaime (1983, Portugal)

3 Heart II (2001) Tape SOVERAL, Isabel (1961, Portugal)

4 Aurius (2002) Tempo real FILIPE, Elsa (1962, Portugal)

5 EKIS I (2007) Tape PONTE, Ângela da (1984, Portugal)

6 O Uivo (2007) Tempo real PENHA, Rui (1981, Portugal)

7 Sinais no Tempo (2007) Tape REIS, Jaime (1983, Portugal)

8 Va(lé)riation 5b (2009) Tape DIAS, António de Sousa (1959, Portugal)

9 I stole a bar from Leo (2010) Tempo real FERREIRA, José Luís (1973-2018, Portugal)

10 The fireflies, twinkling among leaves, make 
the stars wonder (2015)

Tempo real TORRES, Rita (1977, Portugal)

11 alliveS (2017) Tape SOUSA, José Carlos (1972, Portugal)

12 Baldur´s Light (2018) Tempo real LESTRE, Tiago (1991, Portugal)

13 Luminescências (2018) Tempo real TORRES, Rita (1977, Portugal)

14 Nott (2018) Tempo real LESTRE, Tiago (1991, Portugal)

15 RUO (2018) Tempo real + vídeo CARVALHO, Diogo Novo (1986, França / 
Portugal)

Tabela X: Lista da produção de obras para violão e eletrônica vinculadas à portugal

No repertório identificado, António Ferreira foi o primeiro compositor português a

escrever  uma  obra  para  violão  e  eletrônica.  De  acordo  com  as  informações

cedidas  pelo  próprio  compositor,  “This  is  music  as  it  was  expected….”,  é

composta  por  uma  parte  inicial  somente  com sons  pré-gravados,  uma  seção
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intermediária onde há o improviso na guitarra87 e operação em tempo real  da

parte eletrônica e uma “coda” com sons pré-gravados. A obra foi desenvolvida no

Conservatório  Real  de  Haia,  instituição  que,  de  acordo  com António  Ferreira,

dispunha de um equipamento analógico para realização dos processamentos de

custo elevado “que nem o Instituto Superior Técnico aqui em Portugal dispunha

na altura” (A. Ferreira, comunicação pessoal, 31 de Janeiro, 2018). De acordo

com o compositor, infelizmente o único material disponível sobre esta obra são

algumas  gravações  e  sua  memória  da  estrutura  da  obra,  uma  gravação  do

“conjunto  total”  realizado  em  concerto  está  perdida.  Tal  obra  pode  sinalizar

algumas  questões  passíveis  de  serem  encontradas  no  repertório  de  música

eletroacústica mista. A parte instrumental é improvisada e esta é possivelmente

uma  obra  pioneira  para  violão  com  esta  configuração  que,  como  exposto

anteriormente, Couprie (2001) trata como uma categoria distinta dentro da música

mista88. Outro ponto a ser destacado, que é abordado de forma mais aprofundada

no capítulo “6.  Permanência do repertório”89,  são as possíveis dificuldades em

relação à capacidade de reproduzir a performance de uma obra do gênero misto,

ou seja, sua permanência. Não obstante, a realização eletroacústica desta obra é

um exemplo do período, onde poderia haver a necessidade de deslocar-se para

ter acesso a recursos tecnológicos, ferramental e conhecimento para produção do

repertório.

De acordo com o Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa90,

entre os anos 2000 e 2001, o compositor Jaime Reis, na altura com apenas 16

anos de idade, escreveu a obra “Entretecimento”, para violão e tape. Esta peça foi

estreada  no  “Festival  Internacional  de  Electroacústica  Música  Viva  2003”  em

Coimbra,  pelo  violonista  português  Pedro  Rodrigues.  Outra  obra  escrita  pelo

mesmo compositor é “Sinais no Tempo” (2007). Tal obra foi estreada em 2007 na

cidade de Lisboa, também por Pedro Rodrigues. “Sinais no Tempo” foi concebida

87 Guitarra ou guitarra clássica é o nome utilizado em Portugal para descrever o instrumento que 
no Brasil é conhecido por violão.

88 Ver página 7.
89 Ver página 167.
90 www.mic.pt/
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inicialmente para ser difundida em tempo real, no entanto, a última versão desta

obra consiste na difusão em tempo diferido e na utilização de  click-track para a

sincronização do performer com a parte eletroacústica.

“Heart  II”  (2001)  para  violão  e  eletrônica,  de  Isabel  Soveral,  foi  escrita  sob

encomenda do  grupo  suíço  Cattrall.  A obra  foi  estreada  no  ano  de  2001  em

Zurique pelo violonista Mats Scheidegger. Esta peça faz parte de uma trilogia de

obras que incluem o violão, sendo Heart I para violão solo e Heart III para violão e

flauta baixo.

A obra “O Uivo” foi  criada em 2007 pelo compositor portuense Rui Penha em

colaboração com o violonista Paulo Vaz de Carvalho, que a estreou no mesmo

ano em Turim. Esta peça não possui partitura e o violonista deve realizar uma

performance improvisando e interagindo com o patch desenvolvido em Max/MSP.

No  ano  de  2009  o  compositor  António  de  Sousa  Dias  escreveu  a  obra

“Va(lé)riation 5b,  para guitarra amplificada e eletrónica”. Esta obra, que é para

violão e  tape, é uma adaptação da obra precedente  Va(lé)riation 5 (2006), para

violão, percussão e tape. Esta peça é dedicada ao violonista Pedro Rodrigues e

no  ano  de  2015  foi  publicada  pelo  “Centro  de  Investigação  &  Informação  da

Música Portuguesa”.

Figura 14: Screenshot do patch de "O Uivo" (2007)
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Também dedicada ao violonista  Pedro Rodrigues é a obra “I  stole a bar from

Leo”91, do compositor José Luís Ferreira, natural de Lisboa. Esta obra foi escrita

em 2010 e a parte eletroacústica é difundida em tempo real. A estreia foi realizada

por  Pedro  Rodrigues  em  2010  no  III  FIMC  (Festival  Interacional  de  Música

Contemporânea) na cidade de Salvador (Bahia, Brasil).

A compositora lisboeta Rita Torres escreveu duas obras para violão e eletrônica

em tempo real. A primeira obra com essa configuração foi “The fireflies, twinkling

among leaves, make the stars wonder”, criada em 2015 e dedicada ao compositor

Francisco  Huguet.  A  segunda  obra  para  violão  e  eletrônica,  intitulada

“Luminescências”  foi  escrita  em 2018  sob  encomenda da  associação  Arte  no

Tempo, para o projeto “Jovens Músicos”. Esta obra é dedicada à Diana Ferreira.

Rita Torres é autora de outras obras para violão solo e em grupos de câmara. A

compositora desenvolve pesquisas sobre a produção sonora de multifônicos no

violão.

A obra RUO, para violão, eletrônica em tempo real e vídeo foi escrita em 2018 por

Diogo  Novo  Carvalho.  A  parte  eletroacústica  da  obra  foi  programada  em

Max/MSP. O vídeo exibido durante a performance da obra também é gerado em

tempo real pela entrada do som do violão e pela manipulação do performador.

Ruo foi estreada em Junho de 2018 em Évora pelo violonista português Francisco

Berény.

Tiago Lestre é autor de duas obras escritas para violão e eletrônica em tempo

real,  “Baldur’s  Light”92 e  “Nott”,  ambas  criadas  no  ano  de  2018.  Estas  obras

utilizam  a  captação  dos  movimentos  da  mão  esquerda  do  violonista  para  a

geração do material sonoro da parte eletroacústica. “Baldur’s Light” foi estreada

pelo autor desta tese em Maio de 2018 no Festival Dias de Música Eletroacústica

61, em Lisboa.

91 Ver também página 266.
92 Ver também página 269.
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5. REPRESENTAÇÃO

Neste capítulo são abordadas questões referentes às formas de representação na

música para violão e eletrônica. Com este ponto do trabalho pretendo: a) apontar

como a produção de conhecimento da área tem investigado o assunto; b) abordar

os  tipos  de  instruções  que  as  obras  do  repertório  para  violão  e  eletrônica

oferecem (bula); e c) dar exemplos de como a interação com os eventos sonoros

gerados eletronicamente é notada no repertório.

Durante  a  realização  desta  tese  foram  identificadas  286 obras  para  violão  e

eletrônica. Deste montante, foi possível consultar a partitura integral de 54 peças

(cerca de 18,8% do repertório identificado). 

Para esta etapa do trabalho, foi realizada a análise do material obtido e do nível

de  informação disponível  em formato  de bula.  Deste  modo,  foi  proposta  uma

discussão acerca da necessidade destas instruções para a preparação de uma

performance  e  a  dependência  (ou  não)  que  tais  informações  criam  com  o

compositor,  considerando  que  as  obras  possuem instruções  diversas  sobre  o

equipamento para ser utilizado como o tipo de estruturas e as formas de operá-

las. 

Acredito que a dificuldade em compreender o funcionamento de certos sistemas e

sua  operacionalidade  é  um  fator  que  pode  ser  somado  aos  pontos  que

condicionam a  obsolescência  de  certa  parte  do  repertório.  Obras  em que  as

informações necessárias para a performance e manipulação das estruturas são
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insuficientes podem ter sua realização dependente da presença, ou ao menos do

estabelecimento de contato, com o compositor.

 

Ao falar sobre a notação, busco evidenciar quais soluções de sincronização os

compositores  utilizaram  na  escrita  do  repertório  analisado.  Para  isso,  foram

destacadas diferentes formas de representar a relação entre a parte instrumental

com a eletroacústica. Esta etapa foi realizada abordando obras onde os sistemas

de difusão e as formas de interação são diferentes

Os  principais  objetivos  deste  capítulo  são:  1)  analisar  o  repertório  em que  o

contato com a partitura foi possível; 2) indicar algumas das diferentes soluções

representacionais para a sincronia entre as partes acústica e eletroacústica; e 3)

tentar discutir questões sobre a performance do repertório que possam de alguma

maneira contribuir  com futuros interessados em preparar  a performance deste

gênero musical.

5.1. Representação musical

Considerando o processo representação como um fenômeno determinado por um

conjunto de causas e disposições, Malt (2015) concebe tais condicionantes da

seguinte forma:

1. L’agent cognitif qui élabore la représentation. 2. L'intention ou la visée de ce

premier  agent:  a.  L’étude  d’un  phénomène,  c'est-à-dire  d'un  processus  de

connaissance. b. Une mémoire de travail élargie; des notes de travail. c. Le

besoin de communiquer. d. Le besoin de manipuler ou de traiter un objet et/ou

un phénomène dans un espace-environnement particulier e. Une étape dans
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un processus de modélisation ou d’induction de structures. f. Etc. 3. Le choix

d’un espace, d’un environnement ou d’un système de représentation. 4. Le type

de  relation  «  R  »  choisie.  5.  L’agent  cognitif,  destinataire  de  cette

représentation, qui l’interprète, la déchiffre, la traduit ou la décode (Malt, 2015,

p. 63).93

 

Berenson (1994) considera que as teorias sobre representação em artes podem

ser reduzidas em dois principais campos, um primeiro relacionado a imitação e

um segundo a convenção. De acordo com o próprio autor, essas teorias podem

ser sintetizadas em:

(1) Theories which accept representation in art as aiming at illusion which so

closely resembles its original as to deceive the eye — this group of theories

tends  to  retain  the  mirror  image  of  Plato's  Republic;  (2)  The  more  recent

theories which link representation to matters of convention; e.g., people with

gold  circles  round  their  heads  represent  saints,  etc.  The  view  that

representation is conventional stems mainly from a desire to show that art is

created  according  to  conventional  rules  and  this  view  leads  directly  to  an

analogy between art and language. From this analogy it is but a very short step

to the further analogy between art and a system of signs (Berenson, 1994, p.

60).

93 Tradução livre do autor: 1. O agente cognitivo que elabora a representação. 2. A intenção ou 
propósito deste primeiro agente, podendo esta ser: a) o estudo de um fenômeno, isto é, um 
processo de conhecimento; b) Uma memória de trabalho expandida, notas de trabalho; c) a 
necessidade de se comunicar; d) a necessidade de manipular ou tratar um objeto e/ou um 
fenômeno em um ambiente espacial específico; e) uma etapa em um processo de modelagem 
ou indução de estruturas; f) Etc. 3. A escolha de um espaço, de um ambiente ou de um 
sistema de representação. 4. O tipo de relacionamento «R» escolhido. 5. O agente cognitivo, 
receptor dessa representação, que a interpreta, decifra, traduz ou decodifica (Malt, 2015, p. 
63).
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A representação em música é discutida e abordada de forma ampla e sistemática

por autores como Zampronha (2000), Moreno (2004), Nussbaum (2007) e Malt

(2015).  O trabalho aqui  desenvolvido busca apenas destacar  quais meios são

utilizados para representar o repertório abordado, utilizando algumas obras para

exemplificação.  De maneira  sucinta,  Barbosa (2007)  alega que “os  modos de

representação traduzem o sonoro em códigos simbólicos” (Barbosa, 2007, p. 5).

Essa tradução pode ser realizada em uma partitura, cuja convenção permite a

codificação  e  a  decodificação  dos  símbolos  utilizados.  De  acordo  com  Malt

(2015): 

Trivialement,  une partition,  de  nos  jours,  peut  avoir  diverses fonctions:  une

fonction de mémorisation, de tablature, de guide d’interprétation, de support

d’écoute  ou  de  support  d’étude.  En  général,  les  partitions  sont  des

représentations  dans  un  espace  graphique.  Nous  les  appréhendons

principalement par la vision, éventuellement par le toucher, comme dans le cas

des partitions en braille (Malt, 2015, p. 64).94

De acordo com Zampronha (2000), a partir de 1980 são três os principais tópicos

discutidos  pela  produção acadêmica  em relação  a  representação  musical.  De

acordo com o autor, estes tópicos são:

1)  notação  (representação)  como  exteriorização  da  ideia  do  compositor;  2)

notação  (representação)  como  um  processo  dinâmico  e  interativo  entre  o

compositor  e  os  signos  no  suporte  de  representação;  e  3)  notação

94 Tradução livre do autor: Normalmente, uma partitura hoje em dia pode ter várias funções: uma 
função de memorização, de tablatura, de guia para a interpretação, de suporte de escuta ou de
estudo. Em geral, as partituras são representações em um ambiente gráfico. Nós as 
compreendemos principalmente pela visão e eventualmente pelo tato, como no caso das 
partituras em Braille (Malt, 2015, p. 64).
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(representação) como a distância entre a ideia composicional e sua realização

sonora (Zampronha, 2000, p. 135).

Bachratá (2010) destaca um condicionante relativo a representação em música.

De acordo com a autora, a partitura musical tem a capacidade de representar

somente alguns aspectos do fenômeno sonoro e esta parcialidade deve buscar

reforço na escuta. Sendo assim, Bachratá (2010) alega que:

[…] to understand the piece we need to listen to recognize all the other aspects

of music, of the sound, which are not presented in the score (for example its

timbral  characteristics,  morphologic  and  semantic  characteristics,  such  as

temporal sequences, stability, direction, energy, etc.) Thus, to fully understand

the music, we have to look beyond visual musical representation and move our

attention to a careful listening (Bachratá, 2010, p. 28).

5.2. Notação e representação na música eletroacústica

Zampronha (2000) defende que no contexto da música eletroacústica o papel do

intérprete95 é transformado. Essa transformação impacta as formas de representar

os  sons eletrônicos  através de uma partitura.  Zampronha  (2000)  propõe uma

tipologia  das  funções  de  uma  partitura  musical  baseando-se  na  postura  de

Schaeffer (1966), que discrimina as partituras de acordo com sua função. São

cinco os tipos e funções de uma partitura, no contexto de música eletroacústica,

propostos por Zampronha (2000): 1) partitura de escuta, cuja função é o estudo

95 Sobre este ponto, Zampronha (2000, p. 96) discute a condição de intérprete não só do 
instrumentista, mas do compositor e até mesmo da mesa de som, considerando que a 
atividade de difusão sonora é também uma interpretação.
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(Figura 16);  2)  partitura de realização com a função de dar suporte à criação

(Figura 17); 3) partitura de interpretação, cuja função é a execução (Figura 19); 4)

partitura de registro com função de documentação (Figura 20); e 5) partitura de

sonorização,  cuja  função  é  orientar  a  difusão  sonora  (Figura  21).  Zampronha

(2000) também alega que estes tipos não são necessariamente excludentes dado

que a “partitura de escuta, por exemplo, pode ser a mesma para sonorização e

possivelmente  para  interpretação,  eventualmente  mesmo  para  documentação”

(Zampronha, 2000, p. 97).

De acordo com Service (2009), no ano de 1956 Ligeti compôs a obra Artikulation

em Colônia, no estúdio de Karlheinz Stockhausen. Service (2009) alega que em

1970 o designer gráfico Rainer Wehinger criou uma partitura de escuta para a

obra. Sobre esta partitura de escuta, Windsor (2000) alega que:

The now famous aural score of Artikulation (Ligeti and Wehinger, 1970) can be

seen as an attempt to delimit the potential interpretations of Ligeti’s electronic

piece. In more specific terms, the score reifies the composer’s intentions and

the means by which the sounds were created at the expense of the listener’s

imagination (Windsor, 2000, p. 23).
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Com o exemplo acima (Figura 16), Couprie (2003) indica a utilização de um eixo

horizontal para representar o fluxo temporal e um eixo vertical para representação

das alturas. Sobre este último, o autor alega que:

Figura 16: Trecho da partitura de “Artikulation” (Ligeti). Exemplo extraído de Couprie (2003, p. 169).

Figura 15: Bula da partitura de escuta de “Artikulation” (Ligeti). Exemplo extraído de Couprie (2003, p. 169).
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[…] les différentes formes sont placées en fonction de leur hauteur réelle (sons

harmoniques) ou approximative (bruits colorés) et leur évolution (glissando ou

profil mélodique) est représentée par une courbure de la forme (Couprie, 2003,

p. 170).96

Ainda sobre a partitura de  Artikulation confeccionada por Wehinger, Zampronha

(2000) destaca que esta partitura, que é um recurso visual para a escuta da obra,

é em si “uma análise da música, uma análise a partir de uma escuta particular”

(Zampronha, 2000, p. 97). Ou seja, um guia visual para escutar a obra elaborada

com base em uma percepção auditiva específica.

96 Tradução livre do autor: […] as diferentes formas são dispostas de acordo com a altura real 
(sons harmônicos) ou aproximada (ruídos coloridos) e sua evolução (glissando ou perfil 
melódico) é representada por uma curvatura da forma (Couprie, 2003, p. 170).
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Para exemplificar uma partitura de realização, Zampronha (2000) utiliza uma obra

concebida  para  tape97:  William Mix (1952),  de  John  Cage.  Zampronha  (2000)

explica que a obra é realizada por oito canais, indicados pelos números na lateral

esquerda (Figura 17). De acordo com o autor, Cage utilizou seis categorias de

som  na  elaboração  da  obra  e  que  “o  formato  dos  retângulos  na  partitura

representam os ataques e os decays dos sons” (Zampronha, 2000, p. 98).

Acredito que a função de criação, que na tipologia criada por Zampronha (2000) é

associada à representação de realização, pode atualmente também ser atribuída

ao patch de uma obra. Sobre esta questão, numa entrevista concedida para esta

tese, o compositor Mikhail Malt alegou que as formas de representação gráfica de

97 Cabe indicar que se trata de uma obra “eletroacústica pura” (acusmática) e não mista.

Figura 17: Trecho da partitura de “William Mix” (John Cage). Exemplo extraído de Zampronha (2000).
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determinado programa utilizado para a composição, podem condicionar a forma

de  um  músico  pensar  o  processo  criativo  e,  consequentemente,  o  resultado

artístico de uma obra musical  (Malt,  comunicação pessoal,  17 de Abril,  2018).

Neste  sentido,  em um trabalho de 2015,  Mikhail  Malt  associa  o  patch a  uma

“tablatura eletrônica”, e também alega que:

[…]  Certains environnements permettent, en plus de programmer de manière

graphique, d’interagir avec ce programme; un « patch » permet de modifier les

paramètres de calcul en temps réel. Nous présentons, Figure 1898, un extrait du

patch pour la pièce Anthèmes II (1997), pour violon et électronique, de Pierre

Boulez.  La  conception  originale  de  la  programmation  graphique  et  des

processus dans la version 4 de Max/Msp a été réalisée par Andrew Gerzso,

réalisateur en informatique musicale travaillant avec Pierre Boulez entre 1997

et 2004. Nous présentons la dernière mise à jour de ce patch, effectuée par

Gilbert  Nouno en mars  2011,  implémentée en 2009 du suiveur  de  partition

Antescofo par Arshia Cont (Malt, 2015, p. 69).99

98  Esta figura, por coincidência, também recebe o número 18 neste trabalho. 

99 Tradução livre do autor: Alguns ambientes permitem, além de programar graficamente, 
interagir com este programa; um "patch" permite modificar os parâmetros de cálculo em tempo
real. A figura 18 apresenta um trecho do patch de Anthèmes II (1997), para violino e eletrônica,
de Pierre Boulez. O projeto original da programação gráfica e dos processos na versão 4 do 
Max/Msp foi realizado por Andrew Gerzso, RIM (Realizador em Informática Musical) que 
trabalhou com Pierre Boulez entre 1997 e 2004. Apresentamos a última atualização deste 
patch, realizada por Gilbert Nouno em março de 2011, implementado em 2009 por Arshia Cont 
ao Antescofo [sistema score following] (Malt, 2015, p.69)
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Com relação a importância de um patch no contexto da música mista, Malt (2015)

propõe que: 

[…]  le  patch,  ou  plus  précisément  le  patch-concert,  est  l’environnement

informatique responsable de la diffusion de la partie électronique. Il peut être

rapproché  d’une  tablature.  Il  représente  ou  propose,  rarement,  une

représentation acoustique du signal sonore résultant. Par contre, il propose des

représentations de gestes,  de commandes, de processus de génération, de

contrôle et de traitement du signal audio (Malt, 2015, p. 71).100

100Tradução livre do autor: o patch, ou mais precisamente o patch-concert, é o ambiente 
computacional responsável pela difusão da parte eletrônica. Podemos considerá-lo próximo a 
uma tablatura. O patch raramente retrata ou propõe uma representação acústica do sinal 
sonoro resultante. Por outro lado, propõe representações de gestos, comandos, processos de 
geração, controle e processamento do sinal de áudio (Malt, 2015, p. 71).

Figura 18: Screenshot do patch de “Anthèmes II” (1997) de Pierre Boulez. Exemplo extraído de Malt (2015, p. 70)
para ilustrar o exemplo mencionado por este autor na citação acima (figure 18).
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O  tipo  de  representação  que  Zampronha  (2000)  designa  como  “partitura  de

interpretação” é provavelmente o mais relacionada ao repertório abordado neste

trabalho. Para exemplificar este tipo de partitura o autor utiliza a obra  Kontakte

(1958-60) escrita para percussão, piano e tape por Karlheinz Stockhausen. Sobre

a forma de notação utilizada nesta  obra,  Zampronha (2000)  descreve que na

pauta central está escrita a parte da percussão e na pauta inferior está escrita a

parte do piano101. O autor alega que “a fita magnética está representada na parte

superior  da  partitura  por  grafismos  que  realizam  um  equivalente  visual

aproximado do que ocorre nela” (Zampronha, 2000, p. 99). Segundo Zampronha

(2000),  a  representação  do  tape serve  como  um  guia  para  os  músicos

sincronizarem a performance com a parte eletroacústica.

101 De acordo com Zampronha (2000), o pianista também deve tocar alguns instrumentos de 
percussão nesta obra,

Figura 19: Trecho da partitura de “Kontakte” (Stockhausen). Partitura de interpretação.
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Penha (2014) alega que Kontakte é a primeira obra escrita por Stockhausen no

qual este compositor utiliza “sons electrónicos e instrumentos reais” (Penha, 2014,

p. 34). Também sobre esta obra, J. L. Ferreira (2014) destaca que:

O nome da peça refere vários tipos de contacto: na concepção de controlo

entre  os  parâmetros  musicais  (altura,  timbre,  intensidade  e  duração),  entre

estruturas formais autónomas (Momente) e entre os sons instrumentais e os

sons electrónicos. Esta peça integra também a projecção espacial dos sons em

quatro canais, tornando assim a trajectória – a espacialização do som, também

como forma de contato (J. L. Ferreira, 2014, p. 24).

Segundo Emmerson (2007) a parte eletroacústica desta obra foi desenvolvida no

estúdio Westdeutscher Rundfunk (WDR), em Colônia. O autor também relata que

existem duas versões de  Kontakte,  uma puramente eletroacústica e outra que

consiste na inclusão de piano e percussão. Este autor também alega que esta

obra possui duas versões de partitura, sendo uma partitura de realização e outra

de performance (interpretação). Nas palavras de Emmerson (2007):

There are two versions of Kontakte, the electroacoustic version and one with

additional piano and percussion. There are also two versions of the score, a

realisation score giving details of the electronic construction of the work, and a

performance  score  which  combines  a  graphic  representation  of  the

electroacoustic part with the piano and percussion parts. Stockhausen (1968)

bundles both together but Stockhausen (1966) is the performance score only

with  very  substantial  introduction  and  performance  notes  in  addition

(Emmerson, 2007, p. 156).
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De acordo com Zampronha (2000) uma partitura de registro “são códigos escritos

para a programação de síntese sonora” (Zamponha,  2000,  p.  101).  A imagem

acima  (Figura  20)  exibe  os  códigos  de  programação  realizados  no  software

SuperCollider para a obra  Mutazione  (2008), para violão e eletrônica em tempo

real, de Rael Gimenes. 

Figura 20: Screenshot do patch da obra “Mutazione” (Toffolo, 2008)
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Por fim, Zampronha (2000) descreve a partitura de sonorização (Figura 21). De

acordo  com  o  autor,  esse  tipo  de  partitura  é  realizado  com  programas  de

computador que,  analisando o espectro sonoro de uma música eletroacústica,

possibilitam  a  geração  e  manipulação  de  imagens  para  a  criação  de  uma

partitura. Zampronha (2000) alega que o princípio é próximo ao utilizado para

confeccionar uma partitura de escuta, mas difere pelo “forte suporte teórico que

possibilita uma inter-relação visual sonora bastante fundamentada” (Zampronha,

2000, p. 103). O autor alega que a partir desse processo é possível obter uma

partitura capaz de orientar a sonorização de uma obra no espaço destinado ao

concerto.

Figura 21: Representação da obra “Rosace 5” de François Bayle realizada por Dominique Besson
(Couprie, 2011, p. 23). 
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5.3. Representação na música mista

No trecho a seguir, Gallo (2006b) destaca que a representação na música mista

pode ser uma questão difícil independentemente do tipo de sistema utilizado para

a difusão sonora. De acordo com a autora:

Antes de adentrar as questões diretamente ligadas à preferência a um ou outro

modo de difusão eletroacústica, é necessária a abordagem de um problema

que atinge tanto a música em tempo real, quanto a música em tempo diferido: o

aspecto  da representação,  no  que tange à  “escolha dos meios  gráficos  na

escritura musical” (MENEZES 1999, p. 62). Segundo Manoury (1998b, p. 63,

trad. nossa), trata-se do “cerne da problemática que divide muito fortemente a

música instrumental e a eletroacústica”, e isto porque a primeira pressupõe o

registro das informações musicais por meio da escrita, cuja função é aglutinar

conceitos musicais, bem como fixar tais idéias. Mais ainda, a escrita abrange

também o poder de abstração e simbolismo embutido nesse processo, os quais

são complementares entre si (Gallo, 2006b, p. 33).

McNutt (2003), por uma perspectiva do performer, aponta para a dificuldade de

abordar obras eletroacústicas mista devido sua forma de representação. Para a

autora, a partitura de uma obra deste gênero musical pode não ser eficaz em

fornecer informações suficientes para a performance. Sobre este ponto, McNutt

(2003) alega que “the written score ideally bridges the gap between composer and

performer.  However,  in  electroacoustic  compositions  in  particular,  the  score  is

often a barrier the performer must overcome in order to ‘find’ the piece  (McNutt

2003,  pp.  297-298).  McNutt  (2003)  defende  que  a  compreensão  da  parte
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eletroacústica de uma obra pelo instrumentista  possibilita  certa  ampliação das

capacidades expressivas de uma performance. De acordo com a autora: 

When the terms of a piece are clearly understood by the performer, there is a

corresponding increase in interpretive engagement and refinement.  With live

processing, for example, it is useful for a performer to understand the results of

her  actions  on  the  processed  sound  output,  so  she  can  navigate  these

elements as part of her larger job of interpreting the music (McNutt, 2003, p.

298).

Bachratá (2010) alega ser comum a não confecção de partituras para obras de

música eletroacústica (acusmática).  De acordo com esta autora, nas obras de

música eletroacústica mista são representados somente alguns aspectos sonoros

e  a  partitura  “reveals  information  mostly  about  instrumental  part,  the

electroacoustic part is sometimes ignored” (Bachratá, 2010, p. 24). McNutt (2003),

“denuncia” a mesma questão ao alegar que “scores of electronic music are often

vague about the sounds and relationships they represent” (McNutt, 2003, p. 298).

Bachratá (2010) também aponta que em obras de música eletroacústica mista,

quando há representação da parte  eletroacústica esta ocorre através de duas

maneiras:  1)  adição de  linhas temporais  para  sincronização;  2)  esquemas de

notação gráfica (representando parcialmente alguns eventos sonoros). 

F.  F.  da  Silva  (2007)  alega  que  o  live  electronics é  pouco  estudado  pelas

diferentes abordagens analíticas existentes. Embora autoras como Gallo (2006b)

e  Bachratá  (2010)  destaquem que  a  notação é  um “problema”  para  qualquer

forma de difusão temporal, F. F. da Silva (2007) constata outra perspectiva ao

entrevistar performers que atuam com o repertório de música mista. Ao comentar

uma entrevista com o clarinetista Maurício Loureiro, F. F. da Silva (2007) destaca

que:
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De acordo com Loureiro,  outro  fator  problemático  da música  com sistemas

interativos é a notação musical. Para ele, a fixidez da música com eletrônica

pré-gravada permite sua memorização e “ela passa a ser praticamente notada

na  sua  memória”.  Já  nos  sistemas  interativos,  “a  parte  não  notada  é  não

notada  mesmo”.  Questionados  se  esta  ausência  de  notação  da  eletrônica

dificulta  a  compreensão da música,  os  entrevistados não apresentaram um

consenso (F. F. da Silva, 2007, p. 107).

Bullock  e  Coccioli  (2005)  salientam  outro  fator  relacionado  a  informação

necessária  para  realização  do  repertório  de  música  eletroacústica  mista.  Os

autores destacam um ponto, além da representação sonora, que é fundamental

para o funcionamento do gênero, a configuração relativa aos sistemas. De acordo

com estes autores: 

Another  problem  facing  performers  is  the  lack  of  clear  and  complete

documentation regarding the technical implementation for a work. In a recent

performance  of  a  canonical  piece  for  percussion  and  live  electronics  at

Birmingham  Conservatoire,  several  hours  of  rehearsal  time  were  wasted

working out how real-time control data was to be mapped onto sample playback

parameters.  This  could  have  been  avoided  if  clear  instructions  had  been

provided with the score (Bullock & Coccioli, 2005, p. 1).

Na sequência serão discutidos alguns pontos levantados nesta seção utilizando

exemplos encontrados no repertório para violão e música mista.
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5.4. Representação no repertório para violão e eletrônica

Esta seção utiliza exemplos extraídos do repertório investigado para possibilitar

análises e reflexões sobre os tipos de representações utilizadas na composição

de música mista com violão. Pretendo aqui evidenciar: 1) as diferentes estratégias

utilizadas para efetivar a sincronização do som produzido pelo instrumentista com

a parte eletroacústica através da notação; 2) os tipos de escritas e orientações de

performance  particulares  ao  repertório  de  música  mista;  e  3)  os  recursos

utilizados  para  viabilizar  a  preparação  das  estruturas  necessárias  para  a

performance.

5.4.1. Bula e instruções para performance

Ao abordar as obras nas quais obtive acesso às partituras, foi possível constatar a

utilização  frequente  de  instruções  para  a  performance.  Tais  instruções

identificadas foram empregadas de forma anexa a partitura, no formato de bula, e/

ou inseridas em pontos específicos no “decorrer” da obra. 

Nas instruções de performance analisadas, foram identificadas as finalidades de:

1)  descrever  o  equipamento  necessário  para  a  performance  (Figura  22);  2)

recomendar formas de dispor o espaço de performance (Figura 23); 3) explicar o

funcionamento  do  sistema  utilizado  (Figura  24);  e  4)  indicar  notações

instrumentais específicas, “não convencionais” (Figura 25). Cabe acrescentar aqui
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que a aplicação destas instruções não é formalizada e sua utilização, quando

feita, varia de acordo com as condições de realização de cada obra.

A imagem acima (Figura 22) é um extrato da bula da versão realizada em 2012 da

obra Kogarashi, le premier soupir des fantômes, escrita em 2002 pelo compositor

Jérôme Combier. Neste exemplo é possível constatar a descrição do equipamento

de áudio e computacional que deve ser utilizado, havendo também a indicação do

software necessário para rodar o patch: Max 6 – Max (Cycling74).

Figura 22: Bula de “Kogarashi” (Combier 2002/2012). Indicação do equipamento necessário.
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Outro  tipo  de indicação encontrada no repertório,  também de forma anexa,  é

referente  à  disposição  do  ambiente  de  performance.  Ou  seja,  informações

textuais  e  representações  gráficas  (Figura  23)  sobre  como  posicionar  os

equipamentos utilizados, como: microfones, caixas de som, mesa de som, etc. 

De acordo com Penha (2014), no contexto do repertório de música eletroacústica,

a  espacialização  se  constituiu  como  um  fator  distintivo.  Considerando  isso,

acredito que, em algumas obras do repertório de música mista com violão, estas

instruções de disposição espacial têm um valor diferente de um “mapa de palco”

convencional  dado que,  dependendo da obra,  a  espacialização do som é um

componente intrínseco ao processo composicional e performativo. 

Figura 23: Bula de “Sinais no Tempo” (Reis, 2007). Disposição do ambiente de performance.
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Neste ponto, destaco aqui a preocupação da compositora Natasha Barrett sobre o

aspecto  espacial  na  performance.  Na  bula  da  obra  Desconstructing  Dowland

(2009) Barrett indica três possíveis formas de dispor as caixas de som no espaço

de performance (Figura  24).  De acordo com a bula desta obra,  o  número de

caixas de som deve ser  utilizado considerando o  tamanho do espaço para  a

performance  e  a  quantidade  do  público.  O  patch para  a  performance  de

Desconstructing Dowland possibilita a seleção de números diferentes de canais

de saída (outputs). O mesmo ocorre com o patch da obra Quaderno (2005/2007)

(Figura 25), do compositor Flo Menezes, que também possibilita a visualização

em tempo real da difusão espacial durante a performance.

Figura 24: Bula de “Desconstructing Dowland” (Barrett, 2009). Possibilidades de espacialização.
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Como foi  alegado no início desta seção,  algumas bulas do repertório também

indicam de forma detalhada como operar o  patch,  os dispositivos e estruturas

Figura 25: Screenshot parcial do patch de “Quaderno” (Menezes, 2007). A janela vermelha possibilita
selecionar a utilização de diferentes números de canais para serem utilizados.
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utilizadas na performance. A imagem abaixo (Figura 26) é mais um extrato da

bula de Quaderno, onde há a descrição de como utilizar o patch.

Figura 26: Trecho da bula de “Quaderno” (Menezes, 2007). Instruções sobre o funcionamento do sistema utilizado.

Figura 27: Bula de “Crossings" (Hind, 2000). Indicação de notações específicas.
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A imagem acima (Figura 27) mostra parte da bula de Crossings, escrita por Nicky

Hind  no  ano  2000.  Essa  obra  possui  o  subtítulo  “for  solo  gutiar  with  live

electronics”  e  o  autor  emprega  os  efeitos  de  loop e  delay,  realizados  com

dispositivos próprios para tal finalidade102. Como é possível conferir na imagem

acima  (Figura  27),  Nicky  Hind  emprega  alguns  símbolos  específicos  para  a

interação  do  performer  com  os  recursos  sonoros  utilizados.  O  autor  também

utiliza  uma  “variação”  da  notação  tradicional  para  indicar  um  comportamento

específico do instrumentista. Também na figura 27, na quarta linha de cima para

baixo, é possível observar a utilização de notas desfocadas indicando uma ação

específica:  continuar  tocando  o  mesmo  padrão  sobre  o  loop e  fazer  um

diminuendo para realizar uma transição do som realizado ao vivo pelo instrumento

com o gravado e reproduzido em loop.

Na sequência serão expostos casos no repertório que exemplificam a diversidade

encontrada  na  representação  da  parte  eletroacústica  e  as  estratégias  de

sincronização entre o performer e a(s) máquina(s).

5.4.2. Notação e representação no repertório

Ao analisar o repertório investigado,  foi  possível  constatar  que algumas obras

utilizam  a  notação  tradicional,  ou  um  tipo  de  notação  utilizada  na  música

instrumental,  para  grafar  os  sons  difundidos  em  tempo  diferido.  Isso  foi

identificado sobretudo em obras para  tape instrumental103,  no qual a parte fixa

sobre suporte consiste na gravação sem tratamento de outros instrumentos. Este

102 Na bula da obra Crossings (2000), o compositor recomenda os dispositivos: Yamaha D-15000 
para realizar o delay; e o Oberheim Echoplex (com pedal) para realizar o loop. 

103 Nomenclatura proposta nesta tese. Ver página 73.
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é o caso de obras como: Per Suonare a due (1973) de Léo Brouwer, Looking for

Claudio (1975), de  Barbara Kolb;  Landscape (1978) de Anthony Genge; Electric

Counterpoint (Figura 28),  escrita  por  Steve Reich  em 1987;  dentre  outras.  Ao

utilizar a notação tradicional, que permite a compreensão dos eventos sonoros de

maneira  já  solidificada  pela  convenção  ocidental,  tais  obras  podem minimizar

dificuldades na compreensão do comportamento da parte gravada. Ou seja, obras

para  tape instrumental,  que  geralmente  utilizam  a  notação  tradicional,

condicionam  ao  instrumentista  uma  forma  de  tocar  e  acompanhar  o

desenvolvimento  da  performance  junto  à  partitura  de  maneira  semelhante  à

prática camerística.

As obras Per suonare a due (1973) de Leo Brouwer e Looking for Claudio (1975)

de Barbara Kolb (Figura 29),  são exemplos de obras que utilizam um tipo de

Figura 28: Trecho da partitura de “Electric Counterpoint” (Reich, 1987, p. 3).
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notação relativamente um pouco mais distante da escrita convencional104. Mesmo

assim, são obras que poderiam ser reproduzidas ao vivo em grupos de câmara e

sem a necessidade de sistemas para a reprodução de som mecânico, tal como

Electric Counterpoint de Steve Reich.

Em algumas partituras analisadas foi possível identificar a utilização de caracteres

para indicar momentos onde o responsável pela operação do  software,  seja o

performer  ou  o  performador,  deve  acionar  o  dispositivo  responsável105 para

disparar  eventos,  avançar  processamentos  sonoros,  ou  ambas  funções

simultaneamente (Figura 30). Esse tipo de edição da partitura é encontrado em

obras como:  Afterimage 6 (2003)  de Ronald  Parls;  Mutazione (2008)  de  Rael

Gimenes; Have the days made you so unwise? (2015) de Wellington Alves; dentre

outras.  Nestas  obras,  os  compositores  optaram  por  não  representar  a  parte

eletroacústica  e utilizar  apenas indicações para os momentos,  no decorrer  da

104 Alego isso pelo fato de ambas as obras fazerem o uso de bulas para explicar como o 
performer deve agir musicalmente perante determinadas representações “não convencionais”.

105 Tal função pode ser designada para dispositivos diversos, como: um botão do teclado do 
computador, um pedal USB, uma interface MIDI, etc.

Figura 29: Trecho de “Looking for Claudio” (Kolb, 1975).
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performance da obra, em que é necessário disparar os eventos pré-gravados,

e/ou  mudar  (avançar)  o  tipo  de  processamento  concebido  para  determinada

seção  da  música.  Acredito  que,  nestas  obras  específicas,  a  opção  por  não

representar a parte eletroacústica ocorre por esta ser difundida em tempo real. Ou

seja, como o comportamento da parte eletroacústica é influenciado pelas ações

do instrumentista durante a performance, a tentativa de antecipar as relações de

causalidade  entre  a  parte  instrumental  e  eletrônica  através  de  alguma  forma

representacional pode sugerir comportamentos sonoros da parte eletrônica que

podem não se concretizar durante a performance. Cabe ressaltar aqui que essa

estratégia, a omissão da representação da parte eletroacústica, não é a única

utilizada em obras em tempo real.

Mutazione106, foi escrita pelo compositor brasileiro Rael Gimenes Toffolo em 2008.

Esta obra é para violão e processamento em tempo real e foi  programada no

software SuperCollider. O  patch desta obra possui sete seções que devem ser

disparadas pelo instrumentista ou por quem opera o computador. A partitura traz

indicações dos pontos em que estas seções devem ser acionadas, sincronizadas

106 Ver também página 263.

Figura 30: Trecho de “Afterimage 6” (Parks, 2003, p. 2). Pontos onde os processamentos devem ser
acionados/avançados (o uso de cores foi inserido para destacar os exemplos utilizados nesta tese).
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com a parte instrumental (Figura 31). A performance desta obra foi realizada pelo

autor desta tese e foi possível constatar que, em todo o processo de preparação e

durante  as  apresentações  públicas,  a  ausência  de  representação  da  parte

eletroacústica  não  comprometeu  ou  dificultou  o  entendimento  e  realização  da

obra. Portanto, é possível considerar que a utilização de determinada forma de

representar os eventos sonoros é adaptável às diferentes estratégias de difusão e

comportamento sonoro dos sistemas utilizados.  Em outras palavras é possível

dizer  que  diferentes  formas  de  interação  exigem  (ou  possibilitam)  diferentes

estratégias de representação, que podem ter maior ou menor eficácia de acordo

com a compatibilidade com determinada intenção musical.

Ao  analisar  as  partituras  obtidas  das  obras  abordadas  nesta  tese,  uma  das

estratégias  mais  comuns  utilizadas  para  sincronização  da  parte  acústica  e

eletroacústica,  principalmente  em  obras  difundidas  em  tempo  diferido,  é  a

indicação  cronométrica.  Exemplos  da  utilização  desta  estratégia  podem  ser

encontrados nas obras:  Music for Guitar and Tape (1991), de Cort Lippe;  Tiento

Figura
31: Trecho de “Mutazione” (Gimenes, 2008, p. 2). Pontos onde os processamentos devem ser acionados/avançados (o uso

de cores foi inserido para destacar os exemplos utilizados nesta tese).
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(2002), de Roberto Mosquera (Figura 32); Sinais no Tempo (2007) de Jaime Reis;

dentre outras.

Muitas obras que utilizam esse tipo de estratégia para sincronização, como as

indicadas acima, dispensam a notação da parte eletrônica. Ou seja, da mesma

maneira que na configuração anterior, onde há somente a indicação dos pontos

na partitura aonde se deve acionar o dispositivo que aciona um “ trigger”, as obras

indicadas também não possuem a parte eletroacústica representada e, em vez de

pontos de disparo, indicam o tempo cronométrico.

 

Outro exemplo é encontrado na obra Diálogo con Manuel Castillo (2013), escrita

pelo compositor espanhol Rafael Díaz. Nesta obra é possível constatar o uso da

indicação metronômica, além da cronométrica, que no exemplo a seguir chegar a

indicar frações de segundo (Figura 33).  Nestas obras, a notação utilizada não

Figura 32: Trecho de “Tiento” (Mosquera, 2002, p. 2). Indicações cronométricas (o uso de cores foi inserido para
destacar os exemplos utilizados nesta tese).
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fornece ao performer indicações sobre o comportamento da parte eletroacústica.

Sendo assim, a parte eletroacústica deve ser escutada e analisada previamente

para ser possível compreender como a interação com a parte instrumental deve

ocorrer.

Na versão para  tape da obra Sinais no Tempo (2007), escrita pelo compositor

Português Jaime Reis, as indicações cronométricas e metronômicas (Figura 34)

são reforçadas pela utilização de um recurso externo para  a sincronização:  o

click-track.  Na  partitura  desta  obra  é  possível  constatar  a  utilização  de  duas

pautas  para  grafar  a  parte  do  o  violão.  O emprego de uma pauta  dupla  não

consiste em uma escrita para dois (ou mais) instrumentos e sim em um recurso

notacional  para facilitar  a leitura de eventos sonoros complexos.  Esse tipo de

utilização, de mais de uma pauta, também é encontrado no repertório para violão

solo,  como na obra  Kurze  Schatten  II (1990),  de  Brian  Ferneyhough,  onde  o

compositor utiliza três pauta para escrever somente para um violão (Figura 35).

Figura 33: Trecho de “Diálogo con Manuel Castillo” (Díaz, 2013). Sincronização através do tempo decorrido da
obra.
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No  repertório  abordado,  além  de  Sinais  no  Tempo  (2007)  foi  identificado  a

utilização deste recurso de escrita, com mais de uma pauta para um instrumento

de seis cordas107, nas obras: Smille (2004) e Diálogo com Manuel Castillo (2013),

ambas escritas por Rafael Díaz.

107 Obras escritas para violão com um número maior de cordas (8, 10, etc) habitualmente utilizam
duas pautas, sendo uma portadora da clave de fá e outra da clave de sol. 

Figura 34: Trecho de “Sinais no Tempo” (Reis, 2007, p. 2).
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Na partitura da obra Smile (2004)108 Rafael Díaz utiliza uma pauta adicional para

representar  parcialmente os  eventos  sonoros que constituem o  tape, além de

fazer uso da indicação cronométrica (Figura 36). A representação de alguns sons

eletroacústicos é empregada para possibilitar  a identificação de perfis  sonoros

que podem auxiliar o performer a situar-se no desenvolvimento da obra e buscar

a  sincronia  entre  as  partes.  Nesta  peça,  Díaz  utiliza  onomatopeias  para

representar sons do tape como: “cucu” e “tic-tac”, destacados em azul na imagem

abaixo (Figura 36).

108 Não foi encontrada fonte que indicasse com precisão o ano em que esta obra foi escrita. No 
ano apontado, 2004, foi publicado um conjunto de obras de Rafael Díaz, num documento 
intitulado Música Mixta. Esta publicação faz parte da série Compositores Andaluces 
Contemporaneos, produzida pelo Centro de Documentación Musical de Andaluzia.

Figura 35: Trecho de “Kurze Schatten II” (Ferneyhough, 1990). Emprego de três pautas para grafar os sons
de apenas um instrumento.



148

A obra  Don´t  Flinch (2010/11)  escrita  por  Michael  Edwards  é  subtitulada  “for

acoustic-electric  guitar  and  computer”.  No  entanto,  o  computador  é  utilizado

somente para disparar os sons pré-gravados, sendo esta uma obra para violão e

tape.  Na partitura desta obra, Edwards utiliza a notação tradicional em pautas

adicionais e indica os momentos em que os sons devem ser disparados (Figura

37).

Figura 36: Trecho de “Smile” (2004) de Rafael Díaz. Uso de pauta adicional para representar sons do tape. Uso de
onomatopeia para auxiliar sincronização em azul (o uso de cores foi inserido para destacar os exemplos utilizados

nesta tese).

Figura 37: Trecho de “Don’t Flinc” (Edwards, 2011). (cores originais da partitura).
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O compositor Charles Nichols, na obra Chipper/Shredder, for guitar and computer-

sequenced  sound  (1992/2007),  utiliza  também  a  notação  tradicional  para

representar sons sampleados de violão. A parte eletrônica é grafada em uma ou

em até três pautas adicionais (Figura 38), o que permite ao performer estabelecer

uma ideia total dos eventos sonoros que ocorrem na obra. Este tipo de escrita se

aproxima da utilizada para o tape instrumental e possibilita ao performer um tipo

de interação, com a representação dos eventos sonoros, próximo da música de

câmara.

Na partitura da obra  Va(lé)riation 5b (2009), de António Sousa dias, é utilizada

uma  pauta  adicional  para  representar  parcialmente  os  sons  eletroacústicos

(Figura  39).  Nesta  obra,  mesmo  que  alguns  eventos  sonoros,  dado  sua

complexidade,  dificultem  a  representação  dos  parâmetros  envolvidos,  o

compositor fornece referências rítmicas e alusões texturais do que ocorre na parte

eletrônica.

Figura 38: Trecho de “Chipper/Shredder" (Nichols, 1992/2007). Neste exemplo, o violão é grafado na pauta inferior
e as duas pautas superiores (escritas em tamanho menor) representam parcialmente os sons da parte eletrônica.
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De forma semelhante foi  a opção representacional  adotada na obra  Waves of

Refraction, para violão e tape, escrita por Jon Christopher Nelson em 1992, onde

o autor utiliza a notação tradicional para grafar os sons eletroacústicos  (Figura

40). A partitura desta obra, assim como a de  Va(lé)riation 5b, pode servir como

exemplo para a condição da representação na música eletroacústica indicada por

Bachratá  (2010),  onde  a  autora  alega  que  o  fenômeno sonoro  não  pode  ser

registrado  na  sua  totalidade.  No  entanto,  aqui  os  compositores  utilizam

estratégias  de  notação  para  auxiliar  uma  performance  sincronizada  da  obra,

representando determinados aspectos dos eventos sonoros.

Figura 39: Trecho de “Va(lé)riation 5b” (Sousa Dias, 2009, p. 8).
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Em  Waves of Refraction,  os eventos sonoros eletroacústicos também não são

grafados  integralmente  e  qualidades  acústicas  diversas  como  timbre  e

determinados tratamentos sonoros não são indicados. A partitura indica eventos

sonoros que sejam úteis para fornecer ao performer referências de sincronização.

Não obstante, Nelson utiliza na partitura desta obra “deixas” (cues) que auxiliam o

acompanhamento e a sincronização dos eventos sonoros por parte do performer

(Figura 41).

Figura 40: Trecho de “Waves of Refraction” (Nelson, 1992). Parte do tape grafada no pentagrama inferior.
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A obra Lambda 3.99109, escrita por Mikhail Malt no ano de 1994, utiliza fragmentos

de  tape que são disparados durante a performance pelo próprio instrumentista

com um pedal110.  O  compositor  utilizou  esta  estratégia  de  sincronização  para

atribuir  ao  performer  maior  controle  da  interação  entre  as  partes  acústica  e

eletroacústica. Para representar visualmente o comportamento sonoro da parte

gravada,  Malt  emprega  gráficos  gerados  por  MIDI,  que  exibem  os  perfis

espectromorfológicos e utilizam como referência, para as alturas, as claves de sol

e  fá  (Figura  42). A  continuidade,  fragmentação  e  direcionamento  dos  perfis

desenhados permitem ao  performer  ter  uma ideia do comportamento da parte

eletroacústica mesmo sem escutar o tape (Figura 43).

109 Ver páginas 204 e 253.
110 Nesta tese este tipo de estratégia de sincronização recebe o nome de “tape fásico”.

Figura 41: Compasso n. 60 de “Waves of Refraction” (1992). Exemplos de deixas (cues). (o uso de cores foi
inserido para destacar os exemplos utilizados nesta tese). 



153

Figura 42: Trecho de “Lambda 3.99” (Malt, 1994, p. 4). Representação da parte eletroacústica.
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Na obra “Crossings for solo guitar with live electronics”, escrita por Nicky Hind no

ano 2000, a parte eletroacústica consiste em dois tipos de processamento sonoro:

o delay; e a gravação e reprodução sequencial de determinados trechos da obra

(efeito  loop).  Para  indicar  como  o  instrumentista  deve  interagir  com  a  parte

eletroacústica, Hind utiliza notações específicas. Na imagem abaixo (Figura 44) é

possível constatar a indicação de um trecho que deve ser gravado (em azul), de

um  comportamento  específico  do  intérprete  (amarelo)  e  da  “deixa”  da  parte

eletroacústica (vermelho).

Figura 43: Trecho de “Lambda 3.99” (Malt, 1994, p. 13). Sobreposição dos eventos eletroacústicos.
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A obra  SubString  Bridge “for  Guitar  and computer  interactions”, foi  escrita  em

1999 pelo compositor Sueco Ake Parmerud. Esta obra indica momentos aonde o

performer  (ou o responsável  por  operar  os sistemas)  de  acionar  (avançar)  os

diferentes  eventos  sonoros  do  sistema.  Como é  possível  conferir  na  imagem

abaixo (Figura 45), Parmerud indica os momentos em que o pedal (ou o botão

designado  para  funcionar  como  trigger)  deve  ser  acionado  conjuntamente  ao

trecho musical realizado no violão.

Figura 44: Trecho de “Crossings” (Hind, 2000, p. 11). (o uso de cores foi inserido para destacar os exemplos
utilizados nesta tese).
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Na  imagem  acima  (Figura  45)  é  possível  constatar  a  utilização  da  notação

tradicional para servir como referência do que ocorre com a parte eletroacústica.

Essa utilização de “deixas” é realizada em  SubString Bridge de forma gráfica e

textual  (Figura  46).  Parmerud  utiliza  para  representar  a  parte  eletroacústica

desenhos  que  ele  relaciona  aos  fenômenos  sonoros  e  indica  alguns

procedimentos como granulação e uso de samples em determinadas frequências.

Ou  seja,  este  compositor  utiliza  diferentes  soluções  para  favorecer  a

compreensão da partitura em relação aos eventos  eletroacústicos e  facilitar  a

sincronização do performer com o sistema interativo.

Figura 45: Trecho de “SubString Bridge” (Parmerud, 1999, p. 1) Indicação de triggers e notação tradicional
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Outro recurso identificado para representação do comportamento sonoro da parte

eletroacústica foi  a descrição textual  dos eventos sonoros.  Tal  procedimento é

utilizado na partitura da obra Quaderno (2005/2007)111, de Flo Menezes. A imagem

abaixo (Figura 47) reproduz um trecho da partitura desta obra onde o compositor:

a) faz uso da referência cronométrica; b) orienta como o instrumentista deve agir;

c)  indica  o  momento  em  que  os  processamentos  devem  ser  ativados:  e  d)

descreve o comportamento do sistema em tempo real.

111  A primeira versão desta obra é para marimba and electronics (2005). Em 2007, Flo Menezes 
finalizou a versão para violão, dedicada ao músico Daniel Murray.

Figura 46: Trecho de “SubString Bridge” (Parmerud, 1999, p. 3) representação gráfica e textual
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A descrição textual do comportamento sonoro da parte eletroacústica também foi

empregada  em  Five  Pieces  for  Guitar  and  Live  Electronics  (2007),  obra  do

compositor  canadense  Ronald  Bruce  Smith.  Na  segunda  peça  (movimento),

intitulada  Lachrymal,  Smith descreve textualmente o comportamento de alguns

eventos sonoros, como é possível conferir  na imagem abaixo (Figura 48) pela

indicação de “sustained D with filters” e “slowly fade out”.

Figura 47: Trecho de “Quaderno” (Menezes, 2007, p. 9). Uso de várias indicações para a performance.

Figura 48: Trecho de “Five Pieces for Guitar and Live Electronics” (Smith, 2007, p. 6). Indicação textual de eventos
da parte eletroacústica (o uso de cores foi inserido para destacar os exemplos utilizados nesta tese).
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No desenvolvimento deste trabalho também foi identificado o uso da descrição

textual para indicar como o intérprete deve interagir com o a parte eletroacústica.

Como  exemplo,  em  uma  seção  improvisatória  da  obra  Refração  (2010),  de

Ricardo Tacuchian,  há a indicação de que o  performer  deve reproduzir  ritmos

sugeridos pelo tape (Figura 49).

Na obra  Where shadows pass for bodies stand (2004), a compositora Natasha

Barrett  utiliza  processamento  em  tempo  real  e  sons  pré-gravados,  que  são

disparados  durante  a  performance  da  obra.  Barrett  utiliza  uma  estratégia  de

sincronização indicando na partitura  os  momentos durante  a performance nos

quais os eventos devem ser acionados (Figura 50), portanto, as mudanças de

processamento e os eventos sonoros previamente gravados que são disparados

durante a performance são acionados pelo mesmo dispositivo.

Figura 49:  Trecho de “Refração” (Tacuchian, 2010, p. 7). (o uso de cores foi inserido para destacar os exemplos
utilizados nesta tese).
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Figura 50: Trecho de “Where shadows pass for bodies stand” (Barrett, 2004, p. 1). Indicações de sincronização (o
uso de cores foi inserido para destacar os exemplos utilizados nesta tese).

Em uma obra  escrita  posteriormente,  Desconstructing Dowland (2009),  Barrett

utiliza uma forma semelhante de sistema (processamento em tempo real e sons

pré-gravados disparados). Na partitura desta obra a compositora inseriu uma linha

para  indicar  em quais  momentos  os  eventos  devem ser  acionados  de  forma

sincronizada com o violonista112. Nesta obra, para os sons pré-gravados, Barrett

indica a duração dos eventos (Figura 51).

Figura 51: Trecho de “Desconstructing Dowland” (Barrett, 2009, p. 3). Indicação da duração dos eventos pré-
gravados (o uso de cores foi inserido para destacar os exemplos utilizados nesta tese).

112 Esta obra exige a presença de outro músico para operar o computador.



161

Na  partitura  para  a  versão  1113 de  Shikantaza (2015),  Federico  Bonacossa

também indica os momentos de ativação dos processamentos com uma pauta

adicional e descreve qual tipo de recurso de tratamento eletroacústico é utilizado

(Figura 52).

Istole a bar from Leo (2010), obra escrita pelo compositor português José Luís

Ferreira,  dedicada  ao  violonista  Pedro  Rodrigues,  possui  duas  versões  da

partitura. Uma versão é para o instrumentista e nesta consta apenas uma pauta e

113 Essa obra possui duas versões, sendo que a primeira utilizada processamentos em tempo 
real e a segunda tape.

Figura 52: Trecho da versão 1 de “Shikantaza” (Bonacossa, 2015a, p. 7). Descrição dos processamentos de cada
trigger (o uso de cores foi inserido para destacar os exemplos utilizados nesta tese).
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a notação tradicional  é utilizada.  Nesta versão não há indicações sobre como

interagir com a parte eletroacústica ou sobre o comportamento desta. No entanto,

ao  analisar  a  partitura  é  possível  identificar  algumas  notas  de  cor  vermelha

(Figura 53). As notas destacadas em vermelho devem receber uma atenção maior

do instrumentista  porque acionam ações específicas  do  software,  funcionando

como  uma  espécie  de  gatilho.  Portanto,  tais  notas  coloridas  devem ser  bem

articuladas dentro da seção (como o sforzando notado reforça) e são importantes

para o desenvolvimento da parte eletroacústica da obra.

A outra versão da partitura de  Istole a bar from Leo é endereçada ao músico

responsável por operar o computador, a quem o próprio autor da obra designa

como “performador” (J. L. Ferreira 2014). Nesta versão da partitura (Figura 54) há

uma  pauta  adicional,  onde  alguns  comportamentos  do  sistema  são

representados, além disso, há também outra linha (simples) onde o compositor

indica  em  quais  momentos  os  processamentos  devem  ser  ativados.  Os

processamentos  foram  programados  sequencialmente  e  o  performador  deve

acompanhar  a  performance  pela  partitura  e  acionar  a  barra  de  espaço  para

avançar os números referentes ao comportamento do software em cada trecho da

obra.

Figura 53: Trecho de “I stole a bar from Leo” (J. L. Ferreira, 2010, p. 7). Notas destacadas pela cor vermelha (cores
originais da partitura).
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Na imagem abaixo (Figura 55) é apresentado o mesmo trecho da obra na versão

da partitura para o instrumentista.

Como é exemplificado nas imagens abaixo (Figuras 56 e 57), em alguns trechos

desta obra, na versão da partitura para o performador, o compositor utiliza uma

forma de representar a parte eletroacústica sugerindo o comportamento sonoro

dos  eventos  gerados.  Dado  a  complexidade  sonora  de  determinados

Figura 54: Trecho de “I stole a bar from Leo” (J. L. Ferreira, 2010, p. 1). Versão da partitura para o “performador”.

Figura 55: Trecho de “I Stole a bar from Leo” (J. L. Ferreira, 2010, p. 1). Versão da partitura para o performer. 
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processamentos,  José  Luís  Ferreira  também  utiliza  outras  estratégias  para

representar a parte eletroacústica, como a descrição textual dos eventos (Figura

56) e uma sinalização que se aproxima dos perfis espectromorfológicos,  mais

complexos  e  de  altura  imprecisa,  gerados  pela  parte  eletroacústica  em

determinadas seções (Figura 57).

Figura 56: Trecho de “I stole a bar from Leo” (J. L. Ferreira, 2010, p. 3).
Destaque da descrição textual dos eventos sonoros (o uso de cores foi

inserido para destacar os exemplos utilizados nesta tese).

Figura 57: Trecho de “I stole a bar from Leo” (J. L. Ferreira, 2010, p. 5). Representação sugestiva do
comportamento da parte eletroacústica.
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Uma outra forma de notação identificada no repertório investigado foi o uso de

tablatura para a parte instrumental, de forma conjunta a notação tradicional. Este

tipo  de  notação é  empregada  na  partitura  da obra  L´apparizione di  tre  rughe

(2001-2004),  para  violão  e  eletrônica  em tempo  real,  escrita  pelo  compositor

italiano Roberto Doati (Figura 58). Para a performance desta obra é fundamental

a  utilização  da  tablatura,  pois  a  parte  eletroacústica  está  condicionada  aos

movimentos da mão esquerda do violonista. Portanto, este tipo de grafia indica,

com maior precisão, quais posições de mão esquerda o violonista deve adotar,

possibilitando o funcionamento do sistema de  motion capture elaborado para a

performance da obra114.

 

114 Ver página 82.

Figura 58: Trecho da partitura de “L’apparizione di tre rughe” (2004), de Roberto Doati, onde a tablatura é utilizada
para a indicação do movimento da mão esquerda do violonista. 
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6. PERMANÊNCIA DO REPERTÓRIO

Efemeridade  (Kuivila  &  Behrman,  1998),  obsolescência  (Tiffon,  2005),

permanência (Leite,  2012),  manutenção (Furniss & Dudas, 2014),  preservação

(Sousa Dias, 2009), conservação (Wetzel, 2006), sustentabilidade (Bernardini &

Vidolin  2005),  dentre  outros,  são  nomes  recorrentes  utilizados  pela  produção

acadêmica  para  tratar  das  condicionantes  relacionadas  ao  tempo  de  vida  de

obras musicais para instrumentos acústicos e meios eletrônicos. 

Na  sequência  deste  capítulo  serão  abordadas  questões  relacionadas  a

efemeridade em práticas artísticas diversas e como esta condicionante se coloca

ao repertório para violão e eletrônica.

6.1. Efemeridade em práticas artísticas contemporâneas

Ao abordar autores como Martins (2007), Sehn (2012) e Freire (2015), foi possível

constatar  que  problemas  relacionados  à  permanência  de  práticas  artísticas

contemporâneas  –  como as  artes  plásticas,  performáticas,  instalações,  dentre

outras – encontram pontos de convergência com o repertório  de música para

instrumento  e  meios  eletrônicos.  Após  realizar  entrevistas  com  galeristas,

colecionadores, artistas e conservadores de arte contemporânea, Taddei (2010)

constatou que:
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[…]  a  dificuldade  na  preservação  e  conservação  de  objetos  artísticos

contemporâneos relaciona-se à grande diversidade de materiais empregados e

à falta de conhecimento sobre as formas corretas de conservação de materiais

que  não  são  tradicionais  nas  artes  visuais.  Na  maior  parte  dos  casos,  os

objetos artísticos são conservados e preservados através de atitudes baseadas

em conhecimentos adquiridos na prática, através de tentativas de acerto, ou de

trocas  de  experiências,  mas  não  com  base  em  conhecimentos  científicos

(Taddei, 2010, p. 69).

Uma  questão  que  acredito  ser  transversal  às  práticas  artísticas  mencionadas

(obviamente incluindo aqui o repertório para música mista) é a seguinte: Por que

adotar medidas favoráveis à permanência de uma obra artística? Neste ponto, em

relação ao processo para a conservação de uma obra, Taddei (2010) alega que:

[…]  preservar  ou  não  obras  que  não  foram  concebidas  para  este  fim  é

complexa.  Gaudêncio  Fidelis  (2002)  acredita  que  em  alguns  casos  esta

preservação  é  necessária.  Para  o  autor,  muitas  vezes,  para  que  o  caráter

transitório  da obra possa ser  pensado e enfatizado,  é  preciso que ele  seja

contrariado.  Dessa  forma,  a  conservação  e  a  documentação  devem  ser

realizadas para que possamos compreender o contexto, as motivações e os

processos  que  originaram a obra.  Neste  caso,  o  processo de  conservação

baseia-se no grau de importância da obra em relação ao seu contexto cultural

(Taddei, 2010, p. 73).

Em relação ao restauro que, como foi apontado em Canazza e Vidolin (2001),

pode  ser  concebido  como  um  procedimento  distinto  da  preservação  e  mais
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relacionado à recuperação de determinada prática artística, Carvalho (2015) alega

que: 

Há duas grandes correntes teóricas no campo da restauração: a clássica, de

Cesare Brandi,  e outra,  publicada recentemente por  Salvador  Muñoz Viñas.

Para Brandi,115 em linhas gerais, a restauração deve visar o restabelecimento

da unidade potencial da obra, desde que não cometa um falso artístico e não

remova as marcas que a obra adquiriu com a passagem do tempo. Já Salvador

Viñas116 defende que existem objetos restauráveis e outros não, e o que define

essa escolha é o valor simbólico da obra. Sendo o objeto de arte considerado

possuidor de valor simbólico, Salvador Viñas defende que durante o processo

de restauro não sejam alterados os significantes de uma obra de arte, levando-

se em consideração seu valor simbólico e o contexto social que usufrui o objeto

(Carvalho, 2015, p. 22).

No contexto do repertório de música eletroacústica mista, Wetzel (2004) alega

que um dos fatores que podem causar a curta duração de vida de uma de obra

musical  é  a  obsolescência  dos  sistemas  eletrônicos  necessários  para  a

performance, tornando esta última impraticável. No entanto, de acordo com Leal

(2011), artistas plásticos podem optar por utilizar objetos “obsoletos” justamente

por  estes  permitirem  uma  apreciação  estética  distanciada  da  sua  finalidade

prática inicial. Sobre esse ponto, Leal (2011) alega que:

Em  suma,  para  muitos  artistas  a  obsolescência  dos  media  é  hoje  uma

vantagem funcional. Até certo ponto, podemos dizer de um medium que quanto

mais obsoleto mais operativo, no sentido experimental da prática artística, que

115 O autor faz referência aqui à edição publicada em 2002 do livro “Teoría de la restauración” de 
Cesare Brandi.

116 O autor refere neste ponto o livro “Teoría contemporánea de la restauración” de Salvador 
Muños Viñas, publicado em 2004.
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frequentemente  precisa  de  se  desfascinar  primeiro  para  poder  depois  tirar

pleno partido da técnica; ou, seguindo a conhecida fórmula de Hollis Frampton,

dizer também que nenhuma atividade se pode tornar uma arte até que a sua

época própria tenha terminado, fazendo-a cair em total  obsolescência  (Leal,

2011, p. 6).

Como é possível  constatar no trecho acima, em alguns contextos artísticos, a

obsolescência pode ser incorporada como constituinte de uma obra. No entanto,

acredito  que  esta  ação  poderia  estar  mais  vinculada  a  tipos  de  prática  que

confeccionam um objeto  a  ser  exposto  (como  um quadro,  uma escultura,  ou

mesmo uma instalação sonora). Na minha perspectiva, um possível equivalente à

condição apontada por Leal (2011) também pode ser encontrado no âmbito da

música  mista  como,  por  exemplo,  na  elaboração  de  uma  obra  musical  onde

seriam  empregados  materiais  sonoros  que,  devido  a  distância  temporal,

possibilitariam  uma  experiência  estética  distanciada,  “desfascinada”,  da  sua

função de origem. Portanto, acredito ser importante distinguir aqui duas condições

da obsolescência em artes: 1) uma opção na utilização de materiais tendo em

vista  determinado  impacto  perceptual;  2)  a  condição  de  meios  (plataformas,

suportes, etc) que impossibilitam a realização da performance de uma obra. O

trabalho aqui  apresentado aborda o  segundo ponto  e  o considera  como uma

condição prejudicial ao repertório, portanto, a ser evitada ou superada.

Em outras palavras,  acredito ser  possível  resumir a  discussão acima em dois

processos: práticas artísticas que adotam a obsolescência na sua elaboração; e

práticas que são subordinadas à efemeridade devido a questões que inviabilizam

sua  realização  posterior.  Considerando  isso,  algumas  questões  que  acredito

serem importantes  são:  Quem determina  essa  condição  de  efemeridade?  Os

autores (compositores e/ou artistas plásticos que concebem as obras)? Os meios

(dispositivos,  objetos  e  sistemas  utilizados  na  realização)?  As  comunidades

(músicos, públicos ou instituições que podem se interessar, ou não, em conservar
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e/ou restaurar as práticas artísticas)? Durante este capítulo tentarei expor através

de exemplos como os agentes indicados impactam a permanência das obras.

No  prefácio  do  livro  “Arte  contemporânea:  preservar  o  que?”,  organizado  por

Cristina Freire e publicado em 2015, Eduardo Kac justifica a preservação de obras

artísticas  através  do  que  o  autor  denomina  “ética  patrimonial”.  Segundo  este

artista:

A preservação de uma obra de arte requer não apenas competências técnicas

especializadas, mas, sobretudo, uma visão de longo alcance que reconheça,

em um único gesto, o valor cultural da obra e sua irredutível materialidade. O

compromisso de preservar uma obra implica uma ética patrimonial, ou seja, o

engajamento em transmitir para gerações futuras um bem, criado em qualquer

época, ao qual temos acesso direto no presente (Kac, 2015, p. 7).

Advogando em favor da preservação das obras, Kac (2015) destaca três pontos a

serem observados sobre este processo: 1) garantir a ininterrupção do trabalho de

preservação  já  realizado  por  outros  especialistas;  2)  adotar  medidas  de

preservação com obras atuais; e 3) efetuar ações preventivas para a permanência

das obras. Sobre o último ponto, o autor alega que “o caminho em direção ao

futuro  clama  por  uma  ‘preservação  preventiva’,  ou  seja,  tomarmos  decisões

antecipatórias que retardem ao máximo a perda ou o desgaste dos materiais que

constituem a obra” (Kac, 2015, p. 7).

Freire  (2015),  alega  que  práticas  artísticas  contemporâneas,  sobretudo  as

vertentes  que  a  autora  chama  de  conceitualistas,  podem  demandar  uma

readaptação  de  procedimentos  museológicos  tradicionais.  De  acordo  com  a

autora:
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Diante  de  tais  práticas,  o  sentido  de  “preservar”,  amplia-se,  e  manter  tais

proposições artísticas armazenadas em recintos fechados e protegidos, como

as  reservas  técnicas  dos  museus,  tornar-se-ia  insuficiente.  Os  aparatos  da

tecnologia e os recursos da memória digital  impõem-se como ferramentas a

serem incorporadas. Assim, os instrumentos de preservação digital devem ser

constantemente  atualizados  e  adaptados  à  práxis  museológica  no  que  se

refere à arte contemporânea nos museus (Freire, 2015, p. 11).

Um processo que Freire (2015) acredita ser favorável à permanência de práticas

artísticas contemporâneas é a documentação das obras através da realização de

entrevistas com os autores. Sobre tal ponto, Freire (2015) defende que:

A história oral e entrevistas com artistas são instrumentos privilegiados para a

preservação e documentação de obras contemporâneas e são utilizados por

diversos  profissionais.  Curadores,  documentalistas,  restauradores  e  críticos

valem-se da entrevista para ampliar o conhecimento dos múltiplos aspectos de

uma obra (Freire, 2015, p. 13).

Como  foi  exposto,  Kac  (2015)  e  Freire  (2015)  salientam  a  necessidade  de

repensar  as  formas  de  participação  dos  museus  na  manutenção  de  obras

artísticas.  Com  preocupação  semelhante,  Sehn  (2012)  atribui  à  comunidade

artística um papel fundamental para a permanência e manutenção de obras. De

acordo com este autor:

[…]  destaca-se a importância da reflexão em torno da preservação da arte

contemporânea além do perímetro museológico,  incluindo a participação da

comunidade  artística  no  processo  de  preservação.  Obviamente  a  questão

apresenta  um  grau  ainda  maior  de  complexidade  se  for  requerida  a
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participação efetiva, no processo de preservação, de instituições privadas, de

artistas e assistentes, de colecionadores, de famílias de artistas, ou seja, já que

cabe  a  interrogação  sobre  as  reais  possibilidades  de  se  contar  com  a

participação efetiva dessa comunidade. Apesar de ser um questionamento que

pode ser analisado por ângulos diversos, arrisca-se apontar, neste contexto,

algumas possibilidades: auxiliar os artistas no processo de elaboração de seus

acervos  documentais  sob  o  ponto  de  vista  da  preservação,  apontando

metodologias  e  técnicas  viáveis;  proporcionar  a  discussão  referente  à

preservação da arte contemporânea no contexto acadêmico não especializado

por ser uma forma indireta de difundir a informação; e promover a elaboração

de projetos interdisciplinares e contínuos entre instituições privadas e públicas,

principalmente quanto  à elaboração de estratégias de documentação (Sehn

2012, pp. 145-146).

Martins (2007), também aponta para o perfil colaborativo que a arte 
contemporânea exige para ser conservada. De acordo com esta autora:

Em  consequência,  a  arte  contemporânea  exige  um  conceito  diferente  de

preservação que, para além da conservação ou restauro do objecto, privilegia a

sua compreensão mas também a sua documentação para preservação da sua

qualidade  histórica  e  individual.  Por  outro  lado,  essa  tarefa  deve  ser

desenvolvida  num  contexto  multidisciplinar,  envolvendo  conservadores,

historiadores de arte, curadores, cientistas e os próprios artistas (Martins, 2007,

p. 1).
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6.1.1. Performance artística

Em  relação  à  efemeridade  em  práticas  artísticas  performáticas,  um  exemplo

possível é a obra “Casa com vista para o mar”, realizada na  Kelly Gallery em

Nova Iorque (EUA) no ano de 2002 pela artista  Marina Abramovic.  Esta obra

consistiu em uma performance que teve a duração de doze dias, nos quais a

artista ocupou um espaço restrito,  sem falar e sem comer. Uma apresentação

posterior desta obra foi realizada no formato de instalação no SESC Pompeia, em

São  Paulo  (Brasil),  no  ano  de  2015.  Nesta  última  situação,  os  utensílios,  as

vestimentas,  e  outros  objetos  utilizados  na  performance  ficaram  exposto.  Em

entrevista cedida para a Univesp TV117, a Profª Sylvia Furegatti (Instituto de Artes /

UNICAMP) considera a mudança de plataforma da obra em questão como um

processo de “musealização do que um dia foi efêmero” (Furegatti, 2015).

Essa mudança “mudança de plataforma” com o intuito de viabilizar a continuidade

da experiência artística,  apontada no exemplo acima, pode ser  comparada ao

processo que J. L. Ferreira (2014) denomina, no contexto da música mista, como

transferência tecnológica. Tal procedimento consiste em ações que, dentre outros

objetivos, podem contribuir para a preservação de obras para instrumento e meios

eletrônicos.

No entanto, acredito que o caso apontado em “Casa com vista para o mar”, nas

duas  exibições  mencionadas,  pode  exemplificar  um  tipo  de  estratégia  de

permanência que, embora realize uma mudança de meios, acaba por modificar

também a percepção pública. Nesse ponto, ao menos de acordo com a pesquisa

desenvolvida  para  esta  tese,  o  exemplo  difere  da  finalidade  da  chamada

“transferência tecnológica”, que busca formas de possibilitar outras performances

com de música eletroacústica mista. Em relação a efemeridade de uma prática

117 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fHJUAjxtX1I&t=616s 

https://www.youtube.com/watch?v=fHJUAjxtX1I&t=616s
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performática e a alteração dos meios de realização de uma obra, Rodrigues e

Crippa (2015) alegam que:

De uma performance, por exemplo, geralmente é guardado o registro, o roteiro

de como realizá-la, não a obra em si. É por este fato que escolhemos tratar

esse tipo de obra como informação/documento. Se, em muitos casos, não há

ou não resta um objeto físico da obra, logo, ela é efêmera. O que lhe permite

permanecer  num  acervo  são  os  registros,  os  documentos,  as  informações

coletadas sobre ela. O que permanece, em certos casos, é o conceito da obra

de arte. Esse conceito, ou as representações da obra, muitas vezes encontra-

se nos registros documentais. Há também a guarda de objetos ou materiais

específicos utilizados na realização de performances que são guardados, mas

que, ainda assim, são considerados documentos ou resquícios da obra, e que

possibilitam que seja reapresentada (Rodrigues & Crippa, 2015, p. 2).

6.2. Efemeridade na música para instrumento e eletrônica

Sobre a dificuldade enfrentada pelo repertório em relação à sua permanência,

Canazza e Vidolin (2001) destacam a seguinte questão:

It may seem absurd, but today, as we finally are able to record and memorize

almost all sounds, gestures, images and sequences, and are therefore able to

deliver more information to the future nowadays than in the past, we discover

that the conservation of this enormous data quantity constitutes a very serious
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problem. That cannot be realized by the individual but must be done by an

institutional  structure  equipped  with  funds  and  specialized  personnel.  That

makes  our  society  much  more  vulnerable  than  its  precedents,  because  a

catastrophic event  or a period of long recession that  stops the preservation

activity could delete many years of Music History (Canazza & Vidolin, 2001, p.

289).

A relação com a recriação da performance pode ser um fator que diferencia a

performance  musical  com  uma  performance  artística  (utilizando  aqui  como

exemplo  a  obra  de  Abramovic).  Sobre  as  condições  de  realização  numa

performance de música mista, Bernardini e Vidolin (2005) alegam que:

Live electro–acoustic music is different in that we seek to preserve not only a

single, memorable performance but rather the ability to perform, study and re-

interpret  the  same  work  over  and  over  again,  with  different  performances

proposing different interpretations. A recorded document of the first (or indeed,

of any) performance of a live electro–acoustic music work is instead completely

insufficient and inadequate to the re-creation of the work itself (Bernardini  &

Vidolin 2005, p. 1).

A questão que pretendo destacar aqui é que a diferença entre uma performance

(no campo das artes plásticas) e uma performance musical com instrumento e

eletrônica  pode lidar  com a efemeridade de forma diferentes.  Ainda utilizando

como exemplo a performance “Casa com vista para o mar” de Marina Abramovic,

acredito que neste caso a condição efêmera é assumida, afinal não é realizada

outra  performance,  mas  adaptadas  outras  formas  para  expor  uma  prática

pretérita.  No  caso  de  performances  com  música  mista  talvez  a  gravação

audiovisual, ou somente em áudio, seria suficiente para criar uma documentação
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similar,  no  entanto,  a  efemeridade  neste  contexto  trata  das  condições  que

possibilitam  uma  obra  continuar  sendo  praticada.  Ou  seja,  as  mudanças  de

plataforma possuem intenções distintas.

Sobre a condição efêmera de uma obra musical  mista e sua necessidade de

“modificação” para sobreviver, Chadabe (2001) justifica que o resultado artístico

sempre será alterado por uma série de circunstâncias que vão desde os agentes

humanos,  quanto  aos  objetos  e  configurações  instrumentais  envolvidas  na

performance. De acordo com o autor (2001):

How do the sounds vary? For one thing, the sounds vary through history as

instruments change and transform. Hearing a Mozart sonata played on a late-

18th-century fortepiano, for example, or hearing a Chopin prelude played on a

two-string-per-note wooden-frame 19th-century piano, is a historical experience

very different from hearing the same compositions played on a modern piano,

or, as we might imagine, from hearing them played on an electronic piano of the

future. The sounds also vary with each performer and performance. It is not

only that Vladimir Horowitz and Arturo Rubenstein perform Chopin differently, it

is that the pianos they play and the halls they play in will produce a different

sound and create a different ambience (Chadabe, 2001, p. 303).

Em relação à permanência das obras, Leite (2012) associa a condição da música

eletroacústica  em tempo real  à  das  “Músicas  Antigas”.  Segundo  a  autora,  de

maneira  semelhante  “essas  músicas  se  perderiam na  história  ou  teriam seus

resultados  sonoros  alterados  drasticamente  pela  utilização  de  instrumentos  e

equipamentos modernos, sem um estudo e preocupação com as características

sonoras e musicais da época” (Leite, 2012, p. 4).
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Outra perspectiva foi constatada em Chadabe (2001). Este autor defende que o

repertório  para  música  mista  é  distinto  ao  de  música  realizada  somente  com

instrumentos acústicos porque, nesta última, uma notação musical consolidada

pode favorecer a preservação das obras. Chadabe (2001) destaca dois motivos

para a notação propiciar a preservação do repertório para instrumentos acústicos,

o fato de: 1) as composições serem realizadas através de elementos de notação

convencional;  e  2)  os  instrumentos  acústicos  historicamente  valorizarem  a

padronização de ações técnicas. O autor alega que: 

Since electronic instruments are not played in standard ways, and further, since

rapid changes in technology lead to a steady turnover of electronic instruments,

notation  can  not  serve  as  a  way  of  preserving  performances  of  electronic

sounds (Chadabe, 2001, p. 303).

Canazza e Vidolin (2001) destacam quatro categorias de músicas eletroacústicas

e alegam que cada uma delas possui  uma condicionante específica para sua

permanência. As categorias sugeridas por estes autores são: 1) música gravada;

2) processamento em tempo real; 3) síntese sonora; e 4) composição assistida

por computador.

Em relação a música gravada, o  tape, os autores alegam que “the musicology

research is very important to preserve the partial  sound materials used for the

tape processing, like the graphic schemes or the software used for the processing

or the synthesis of the sounds” (Canazza & Vidolin, 2001, p. 290). 

Sobre  a  música  realizada  através  de  processamentos  em  tempo  real  (live

electronics), Canazza e Vidolin (2001) salientam a importância de documentar o

patch de  uma  obra.  Considerando  que  um  hadware pode  ser  rapidamente

substituído,  os  autores  defendem  uma  forma  de  documentação  abstrata,
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desvinculada de um tipo específico de equipamento. Neste sentido, Canazza e

Vidolin (2001) alegam que: 

[…] the values assumed by the patches parameters must not be documented in

a unit of measurement of a particular system but in a standard unit. In this way

they can easily be transferred from one system to another (Canazza & Vidolin,

2001, p. 290). 

Sobre as questões relacionadas à permanência de obras que utilizam sínteses

sonoras, Canazza e Vidolin (2001) alegam os problemas são semelhantes aos

encontrados em obras com processamentos sonoros em tempo real. Os autores

acrescentam que:

As  well  as  in  many  works  of  synthesis  with  musical  recorded  parts,  the

conservation  of  both  the  algorithms  and  the  relative  parameters  are  not

required  to  the  performance purpose.  Instead this  becomes important  for  a

musicological research, which is to reconstruct the musical genesis of the piece

and the thought path carried out by the composer (Canazza & Vidolin, 2001, p.

290).

Sobre composições musicais assistidas por computador, Canazza e Vidolin (2001)

alegam que muitas obras são criadas a partir de um  software  particular e que,

neste caso, a permanência não é necessária para a performance da obra, mas

para a investigação musicológica.

Ao consultar autores como Wetzel (2004), Bernardini e Vidolin (2005), Pennycook

(2008) e Leite (2012) foi possível identificar uma postura que confere às obras

realizadas em tempo real uma maior propensão à obsolescência dos meios e,
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consequentemente,  maiores  problemas  relacionados  à  permanência.  Dentro

desta perspectiva, Bernardini e Vidolin (2005) alegam que:

Real–time/performed  electro–acoustic  music  (also  known  as  live  electro–

acoustic music) is currently facing a serious sustainability problem: while its

production is  indeed considered very recent  from the music history point  of

view, several  technological  generations and revolutions have gone by in the

meantime (Bernardini & Vidolin, 2005, p. 1).

Preocupado  com  a  permanência  das  próprias  obras,  o  compositor  Bruce

Pennycook alega em um artigo intitulado “Who will turn the knobs when I die?”

que, após adotar procedimentos de difusão em tempo real visando uma maior

flexibilidade na performance musical de suas obras, optou por regressar ao tape.

Segundo o compositor, tal decisão foi tomada “profoundly influenced by all  the

difficulties  of  performance longevity”  (Pennycook,  2008,  p.  206).  O compositor

coloca em questão  o  fato  de  que  determinados procedimentos  realizados em

tempo real dependem da presença do compositor no momento da performance,

segundo  Penycook  (2008)  esse  fator  condiciona  não  somente  a  permanência

temporal das obras, mas sua realização fora da supervisão do compositor. De

acordo com Pennycook (2008):

As  a  composer,  I  found  the  idea  of  integrating  real-time  electroacoustic

resources  into  a  solo  or  chamber  ensemble  setting  even  more  alluring.

However, the practical realities of creating, supporting and circulating this genre

ofworks has indicated that for the vast majority of these kinds of pieces few

performances have occurred without the presence of the composer. All but a

few of  the interactive  pieces I  composed over  a  15-year  period  require  my

personal intervention at each and every performance. Thus, the question: who

will turn the knobs when I die? (Pennycook, 2008, p. 199).
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Esler (2004) defende que para uma obra ter maior durabilidade é importante a

independência de sistemas físicos na sua realização. Em outras palavras, o autor

recomenda não utilizar  hardwares específicos para a performance de uma obra.

Esler (2004) também alega que a liberdade performática é um importante fator a

ser considerado. No mesmo sentido, Canazza e Vidolin (2001) enfatizam que a

dependência de dispositivos específicos pode dificultar preservação de uma obra.

De acordo com estes autores:

Other existing considerations impose on the machine conservation, rather than

on  the  functional  abstract  principles.  In  some  machines,  especially  the

analogical,  any  intrinsic  imperfections  of  the  technology  are  the  source  of

acoustic transformations that play in a different manner in comparison to the

canonical realization. An other case concerns the unique prototypes realized by

the composer  or  under  the guidance of  the composer  himself.  In  these the

technical choices are conditioned often by aesthetical factors, so the machine is

part of the composition itself (Canazza & Vidolin, 2001, p. 290).

Em uma entrevista cedida a Pierangeli (2012), o compositor Edson Zampronha

alegou  que  modos  de  interação  em  tempo  real  possuem  uma  condição  de

efemeridade  que  obriga  a  reprogramação  dos  patches de  acordo  com  as

mudanças, ou atualizações, de plataformas computacionais. Zampronha, enfatiza

que  essa  reprogramação  pode  não  ser  simples  e  pode “alterar  os  resultados

sonoros de uma obra” (Pierangeli, 2012, p. 33). No mesmo sentido, Wetzel (2004)

argumenta que um elemento que pode acabar por favorecer a obsolescência de

determinada obra musical é a inovação tecnológica que, de acordo com o autor:

[…]  is  a two-edged sword when it  comes to musical  works that incorporate

interactive electronics. On the one hand, the passage of time has given us a

body of new musical works. On the other hand, it has led to the obsolescence
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or disappearance of many of the instruments required to play them (Wetzel,

2004, p. 50).

Considerando essa condição dos sistemas interativos,  Leite (2012) afirma que

suportes fixos podem oferecer maiores vantagens em relação a permanência das

obras.  Em relação aos  problemas de obsolescência  das  obras  difundidas  em

tempo real, a autora alega que:

Outras  músicas  que  utilizam tecnologia,  como  obras  eletroacústicas  mistas

com suporte fixo ou músicas acusmáticas, não apresentam este problema, pois

a conversão de um arquivo de áudio para um novo formato, mais atual, é um

processo  relativamente  mais  fácil  de  ser  realizado  e  existem  inúmeros

programas que realizam essa tarefa. Um exemplo simples são os arquivos de

audio de cds (.wave) que são transformados no formato .mp3 com o objetivo de

serem realizados/ouvidos em dispositivos mais modernos que trabalham com

esse formato (Leite, 2012, p. 2).

Os autores supracitados sinalizam para problemas na preservação, sobretudo,

em obras cuja performance deve ser  realizada em tempo real.  No entanto,  a

obsolescência dos meios não é um transtorno exclusivo desta forma de difusão,

sendo possível encontrar exemplos na música eletroacústica realizada com tape.

Umberto  Eco,  no  capítulo  “A Música  e  a  Máquina”  do  livro  “Apocalípticos  e

Integrados” publicado pela primeira vez em 1964,  aponta para a degeneração

física  do  tape.  Essa  condição  do  suporte  analógico  seria  um  fator  que

impossibilitaria a reprodução do repertório em poucas décadas. De acordo com

Eco (2015):
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A  produção  de  música  em  fita,  graças  ao  emprego  direto  de  filtros  e

moduladores de frequência, colocou novos em inéditos problemas acerca da

conservação do produto musical. Existe, a este propósito, uma acesa polémica

entre  músicos  eletrônicos:  uns  sustentam  que  é  possível  anotar  mediante

sinais gráficos as operações realizadas para chegar à produção e à montagem

em fita  de  uma série  de  sons,  e  que  portanto  a  sua  música  é  anotável  e

reproduzível; outros afirmam que, dado que a produção do som é dominada

também  por  momentos  casuais,  por  manipulações  diretas  da  fita,  não

planificáveis  com  exatidão,  por  dosagens  dos  filtros  e  dos  geradores  não

descritíveis em termos matemáticos precisos, a música uma vez produzida não

pode ser refabricada por outros com base numa suposta partitura: portanto a

música  seria  confiada  apenas  à  fita.  A sobrevivência  da  fita  seria  depois

«limitada», dado que sobrevém fenômenos de desmagnetização que provocam

a sua deteriorização.  Assim, a música gozaria de uma existência calculável

numa dezena de anos, seria perecível como as improvisações jazzísticas ou os

jogos  de  água,  e  acabaria  por  ser  o  produto  típico  de  uma  civilização  do

consumo baseada no revezamento rápido das formas (Eco, 2015, p. 282).

No trecho acima, Eco (2015) indica o desgaste da fita (tape) como causa para a

fugacidade  do  repertório  de  música  eletroacústica.  Como  indicado  por  Leite

(2012), atualmente esse tipo de suporte fixo pode ser transferido para formatos de

digitais  de  áudio  (como  .mp3,  .WAV,  dentre  outros).  No  entanto,  parte  do

repertório para instrumento e tape pode estar condicionado à obsolescência pelo

fato do suporte não poder ser recuperado e transferido para outro tipo de mídia,
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seja  por  dispor  de  uma  condição  irrestaurável,  ou  simplesmente  por  estar

perdido118.

De forma mais abrangente, J. L. Ferreira (2014) argumenta que a preservação de

obras é uma questão referente à “todos os tipos de música eletcrónica” (J.  L.

Ferreira,  2014,  p.  139).  O autor também alega que a permanência de música

mista é um problema tanto para compositores quanto performers. Para lidar com

esse problema, J. L. Ferreira (2014) propõe a atualização das obras através da

mudança  dos  sistemas  utilizados  na  parte  eletroacústica,  processo  que  ele

denomina como transferência tecnológica. De cordo com J. L. Ferreira (2014):

A escolha do termo transferência, para descrever este trabalho de recuperação,

lembra-nos  que,  muitas  vezes,  não  é  apenas  uma  questão  de  repetir  a

componente tecnológica de uma obra com a mesma tecnologia (que hoje em

dia se torna praticamente impossível). De facto, existe uma redistribuição de

funções implementadas para outros intervenientes (J. L. Ferreira, 2014, p. 139).

Como  já  foi  apontado,  Pestova  (2008)  alega  que,  no  início  da  produção  do

gênero, as obras para instrumento e eletrônica em tempo real eram realizadas

com  dispositivos  analógicos  que,  posteriormente,  foram  substituídos  por

softwares computacionais. A autora alega que as obras concebidas para serem

realizadas  com  o  emprego  de  dispositivos  específicos  podem  inviabilizar

performances devido à inacessibilidade a tais hardwares. De acordo com Pestova

(2008):

Due to the rapid ageing of technology, much of the classic and even relatively

recent  live  electronic  repertoire  is  virtually  unplayable  today.  This  issue  is

especially  prevalent  in  works  that  require  external  hardware,  whether

118 Como é o caso de Ongaku (Music) for Guitar and electronic sound, de Kenjiro Ezaki (Ver 
página 64).
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commercial or custom-made. In many cases it is possible to reproduce external

hardware  and  analogue  or  early  digital  effects  units  in  a  computer  patch

(Pestova, 2008, p. 3).

É  possível  constatar  no  trecho  acima  um  exemplo  da  necessidade  da

transferência  tecnológica  em  um  sistema  de  difusão  em  tempo  real.  Nesse

contexto,  Sousa  Dias  (2009) defende  que  a  transferência  tecnológica  é

fundamental para a permanência das obras em tempo real, sobretudo aquelas

que  utilizam  dispositivos  analógicos.  Este  autor  também  alega  que,  obras

musicais que utilizam sistemas analógicos “[…] has become obsolete or difficult to

access  by  the  average  performer.  We think  that  migration  from electronics  to

software,  also referred as recast  represents a necessary step to  preserve live

electroacoustic music” (Sousa Dias, 2009, p. 38).

Como apontado nesta seção, a obsolescência em obras de música eletroacústica

mista pode ocorrer por diversos fatores como: a perda ou o má condição do tape;

a inacessibilidade aos dispositivos;  falta de documentação/conhecimentos para

operar os sistemas utilizados (na ausência do compositor); avanços tecnológicos

que tornam  softwares,  patches e sistemas desatualizados; dentre outros. Neste

contexto, considerando os elementos envolvidos para a conservação das obras,

adotar medidas para a permanência seria uma tarefa possível de ser realizada

somente pelo compositor? Um performer poderia contribuir para a longevidade do

repertório? Por que um performer deveria se preocupar com a permanência das

obras de música  eletroacústica  mista?  Sobre este último ponto Wetzel  (2006)

observa que: 

Performers must be willing to play a piece repeatedly and devote considerable

time and energy to its study and interpretation. My understanding of each piece

presented here is the product ofmany years of study and performance (fourteen

in  the  case  of  Kramer’s  Renascence).  To  date,  I  have  designed  new
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reconstructions of interactive systems of three of the four works analysed, and

tested them in concert performance. Plans for completing and expanding the

cycle in the near future are, of course, in progress (Wetzel, 2006, p. 276).

Como  constatado,  a  transferência  tecnológica  é  uma  medida  possível  para

favorecer  a  longevidade  de  uma  obra  de  música  eletroacústica  mista.  Na

sequência  serão  abordadas  outras  ações  que  viabilizam  a  permanência  do

repertório.

6.2.1. Possíveis caminhos para ampliar a longevidade do repertório

Canazza  e  Vidolin  (2001)  salientam  dois  processos  importantes  para  a

permanência do repertório  de música eletroacústica:  1)  a  preservação;  e  2)  o

restauro. Os autores propõe um entendimento destes dois processos através de

uma perspectiva sociológica. Neste sentido, de acordo com Canazza e Vidolin

(2001), preservar é “to keep unaltered the cultural  heritage in its original form”

(Canazza & Vidolin, 2001, p. 291). Em relação ao restauro das obras, os autores

alegam que este processo consiste em:

[…]  to  make  available  the  cultural  heritage,  following  subjective  aesthetical

principles. In this way, the restoration is limited to the music performance, and

so it is part of the interpretation process made by the performer. Therefore the

restoration is  subject to  the aesthetical  choices of  the performer and to  the

aesthetical conditionings of the historical period in which he works (Canazza &

Vidolin, 2001, p. 291).
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Na sequência,  a  abordagem da produção acadêmica será realizada utilizando

como eixo os dois procedimentos distinguidos por Canazza e Vidolin (2001).

6.2.1.1. Preservação do repertório

Canazza e Vidolin (2001) alegam que a preservação de música eletroacústica,

incluindo  aqui  a  música  mista,  esta  relacionada  a  vários  elementos  que

constituem uma peça, como: partituras; gravações; indicações de performance; e

outros materiais que os autores consideram importantes para o entendimento de

uma obra do gênero. Segundo Canazza e Vidolin (2001), esta condição “ leads to

the  need  of  preserving  both  graphics  and  textual  materials  (score,  schemes,

suggestions) and audio materials (musical parts or the whole piece), software (for

sound synthesis, live electronics, etc.), and electrophone instruments” (Canazza &

Vidolin, 2001, p. 291).

 

Chadabe  (2001)  defende  que  um  caminho  para  a  conservação  de  música

eletroacústica pode ser realizada através da descrição dos sons. De acordo com

este autor: 

electronic performance can be preserved by describing the sounds themselves

so that they can be performed on any appropriate instrument, by using current

technology, or by updating the composition itself, and that such approaches can

be  artistically  viable  if  the  performer  understands  the  composer’s  intentions

(Chadabe, 2001, p. 303).
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No  mesmo  sentido,  Bernardini  e  Vidolin  (2005)  acreditam  que  a  notação  é

fundamental  para  a  permanência  das  obras  eletroacústicas.  Segundo  estes

autores, a representação através de uma partitura “must resist time degradation

and technological  revolutions, so it  must rely on lower level  standard common

denominators (such as paper, widely diffused sound file formats, standard metric

units, etc.)” (Bernardini & Vidolin, 2005, p. 2). Os autores salientam que, muitos

estudos  se  concentram  na  tecnologia  necessária  para  restaurar  obras  do

repertório mas não consideram que “[…] the real ‘infinite’ reproduction can only be

obtained by creating adequate notation and transcription methods” (Bernardini &

Vidolin, 2005, p. 6). Sobre tal ponto, Bernardini e Vidolin (2005) alegam que a

criação de um sistema atualizado irá somente retardar a obsolescência da obra.

Os autores sugerem que uma obra para  live electronics terá maior chance de

prolongar seu tempo de vida se a partitura incluir: 1) o uso de “baixa tecnologia”

(como papel, tinta, dentre outros); 2) a redundância das fontes (através de uma

ampla difusão dos meios  digitais);  3)  gravações (em formatos difundidos)  dos

processamentos  sonoros;  e  4)  comunidades  de  cooperação  entre  performers

“which  will  be  conscious  enough  to  share  and  document  their  experiences”

(Bernardini & Vidolin, 2005, p. 7).

Ao também constatar a importância da notação para a longevidade do repertório,

Leite (2012) sugere outras quatro medidas favoráveis à permanência das obras

realizadas em tempo real: 1) a criação de um pseudocódigo; 2) o registro das

ideias musicais da programação em forma de artigo; 3) a criação de uma partitura

com  indicações  das  respostas  do  computador;  e  4)  a  realização  do  registro

sonoro da obra.

Adicionalmente aos itens indicados acima por Bernardini e Vidolin (2005) e Leite

(2012), foi  possível encontrar em J. L. Ferreira (2014) outra medida pertinente

para a manutenção do repertório. Este último autor defende ser fundamental a

criação de registros para instruir a operação do sistema utilizado. De acordo com

J. L. Ferreira (2014):
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A constatação de que o interface informático está inequivocamente ligado a

uma  obra  especifica,  coloca-nos  perante  duas  necessidades  que,  com  os

avanços da tecnologia,  se  tornam urgentes  perante  a possibilidade da não

perenibilidade de uma obra musical mista. A primeira será a necessidade de

incluir na notação musical elementos que sejam da natureza prescritiva, com a

mesma  ordem  de  importância  que  acontece  tradicionalmente,  na  música

escrita,  com  os  instrumentos  mecânico-acústicos;  A  segunda,  será  a

necessidade em criar instruções de performação: como usar o interface; o tipo

de informações com que este lida; e, instruções que permitam uma reabilitação

do interface noutros ambientes informáticos, ou seja, a possibilidade de realizar

transferências tecnológicas (J. L. Ferreira, 2014, p. 102).

Em uma entrevista cedida para este trabalho, realizada no dia 23 de Abril de 2018

no IRCAM, Serge Lemouton119 alegou ser difícil tomar medidas preventivas para

evitar  obsolescência  das  obras  de  música  mista.  No  entanto,  o  compositor

considera que “escrever no papel”, documentar os processos de uma obra é uma

atividade fundamental para que ela dure no tempo, “the only solution is to always

have a  description  of  the  intention  of  the  composer”  (Lemouton,  comunicação

pessoal, 23 de Abril, 2018). Nesse sentido, Lemouton defende a documentação

do  maior  número  de  informações  possíveis  sobre  determinada  obra.  Outro

problema  indicado  por  Serge  Lemouton  é  que  cada  vez  mais  se  utilizam

softwares pagos,  cujo  futuro  está  a  cargo  dos  interesses  econômicos  das

companhias que possuem as patentes (Lemouton, comunicação pessoal, 23 de

Abril,  2018).  Ou  seja,  a  continuidade  ou  atualização  de  um  software  de

programação musical  proprietário  é  dependente  das estratégias  comerciais  da

empresa detentora dos direitos. Lemouton indicou que uma possibilidade para

119 Compositor e “Réalisateur en Informatique Musicale” no IRCAM.
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superar a obsolescência de obras realizadas com ambientes de programação é a

utilização  somente  de  softwares open  source.  No  entanto,  o  compositor

acrescentou  que,  infelizmente,  nem  sempre  é  possível  utilizar  recursos

específicos como determinados plugins, vinculados a softwares pagos.

Em outra entrevista realizada para esta tese, o compositor Rael Gimenes Toffolo

também defendeu a utilização de softwares open source como uma maneira de

resistir à obsolescência do repertório. Este compositor alegou que, quanto mais

recursos uma obra exige para sua performance, maior a chance desta obra ter

problemas de realização. Neste sentido, Rael Gimenes Toffolo manifestou que: 

[…] quanto mais a gente fizer obras que precisem de muito aparato tecnológico

e dependam de outras pessoas, além do instrumentista [para a performace],

mais a gente vai deixar um legado histórico de peças que vão ficar apenas em

gravações e que não poderão ser refeitas, repraticadas.  Temos dificuldades

seríssimas de tocar peças que são históricas do live electronics porque não se

tem mais acesso àquela tecnologia, foi feito no  hardware tal, foi feito com a

linguagem tal… então a  minha  escolha  pelo  SuperCollider foi  por  ser  uma

linguagem  de  longa  data,  que  tem  um  público  de  desenvolvedores  muito

grande e que está disponível em todos os sistemas computacionais. Foi o mais

próximo  que  consegui  chegar  de  uma  universalização  de  acesso  aquele

procedimento, que é o live electronics. Isso é uma preocupação central… fazer

com  que  o  instrumentista  tenha  acesso  aquilo  e  que  ele  consiga  fazer

facilmente (Toffolo, comunicação pessoal, 15 de Maio, 2018).
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Adicionalmente ao uso de um  software open source,  no caso o  SuperCollider,

Rael Gimenes alega não utilizar bibliotecas extras, nem algum tipo de recurso que

não venha instalado no sistema. Sobre este ponto, o compositor relata que: 

[…] eu uso ele puro [SuperCollider], de modo a fazer com que o instrumentista

não tenha que sair estudando tecnologia para tocar uma peça, além do que ele

já  precisa  estudar  para  preparar  uma interpretação de uma peça para  live

electronics complexa (Toffolo, comunicação pessoal, 15 de Maio, 2018).

A “simplicidade” como forma de combater a efemeridade da parte eletrônica das

obras também foi  mencionada em uma entrevista  realizada com Mikhail  Malt.

Para este compositor,  uma medida para lidar com a obsolescência das obras,

principalmente aquelas realizadas com sistemas interativos, seria:

[…] sempre fazer a parte técnica da maneira mais simples o possível. Quanto

mais complicado a gente faz, a obsolescência vai vir mais rapidamente. Lógico

que, se existe uma ideia por trás, tem que se fazer [de forma mais complexa]

(Malt, comunicação pessoal, 17 de Abril, 2018).

Mikhail Malt, também considera que obras realizadas em tempo real tem maiores

chances de terem a parte eletrônica impraticável devido à obsolescência. Além de

“simplificar”  a programação dos processamentos sonoros, o compositor aponta

que  outra  ação  para  conservar  as  obras  consiste  em  “descrever  todos  os

processos,  independentemente  do  patch”  (Malt,  comunicação  pessoal,  17  de

Abril,  2018).  Para  exemplificar  esse  tipo  de  atividade,  Mikhail  Malt  relata  o

trabalho “monstruoso” de documentação realizado por Andrew Gerzso com a obra

Anthèmes 2, escrita por Pierre Boulez para violino e eletrônica no ano de 1997.

De acordo com o entrevistado esse trabalho de documentação ocorreu por volta

de 2011, 2012 para a  Universal Edition. De acordo com Malt: “Para exatamente
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tentar resolver o problema da obsolescência o que ele fez[?], ele pegou a peça,

pegou o patch, e descreveu tudo” (Malt, comunicação pessoal, 17 de Abril, 2018).

Segundo o entrevistado, atualmente, quem adquirir a obra  Anthèmes 2 (1997),

obterá a partitura em três partes: 1) a parte do violino; 2) uma grade com a parte

de  violino  e  os  processos  eletrônicos;  e  3)  uma  parte  com  a  descrição  dos

processos. Sobre esta última, Malt exemplifica da seguinte forma: “nesse evento

serão desencadeados três, quatro  harmonizers com tais transposições… nesse

momento  o  pizzicato vai  desencadear  um  processo…”  (Malt,  comunicação

pessoal, 17 de Abril, 2018). Mikhail Malt referiu que Gerzso também escreveu um

“pseudocode”,  que,  de  acordo  com  o  entrevistado,  consiste  na  descrição  de

processos  algorítimos.  Sobre  tal  ponto,  Malt  faz  o  seguinte  depoimento:  “eu

acompanhei a escrita desse trabalho, ele [Gerzso] levou dois anos para fazer isso

para uma peça. Atualmente isso me parece a melhor coisa para fazer,  mas é

muito trabalho.” (Malt, comunicação pessoal, 17 de Abril, 2018).

Um terceiro fator favorável à permanência do repertório que Mikhail Malt referiu

na entrevista cedida foi a gravação de trechos da parte eletroacústica, criando um

uma versão da obra em que esta funcione através do disparo de tapes. De acordo

com o entrevistado, para lidar com a obsolescência:

[…] muitos compositores que fizeram peças em tempo real fazem o que eu fiz

com Lambda 3.99, eles fazem uma versão com disparo de pequenos arquivos

sonoros, que atualmente é uma maneira de guardar a peça. Quer dizer, a peça

consegue  ser  tocada.  Não  é  mais  tempo  real,  não  é  totalmente  inflexível

porque  tocar  com  um  tape  completo  é  praticamente  como  tocar  com  um

metrônomo […] atualmente é uma solução, não a melhor solução, mas é uma

das soluções. Porque, se você tem uma lista dos arquivos sonoros, no pior dos

casos, você sempre vai poder ter uma playlist […] (Malt, comunicação pessoal,

17 de Abril, 2018)
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6.2.1.2. Restauro do repertório

No subcapítulo precedente foi possível identificar ações que contribuem para a

preservação  das  obras.  Algumas  destas  ações  podem  não  depender  do

compositor  para  serem  realizadas.  Bernardini  e  Vidolin  (2005)  destacam  a

importância de comunidades ativas de intérpretes para favorecer a longevidade

do repertório. Mas no caso do restauro, como podemos tratar deste processo por

uma perspectiva do performer?

O compositor Serge Lemouton alega que o trabalho de restauro de obras em

sistemas interativos como o  Max, requer conhecimentos e práticas (expertises)

que o  performer  pode não conter. Em relação ao restauro das obras, Lemouton

compara  o  grau  de  especialização  de  um  programador  musical  (réalisateur

informatique musicale) ao de um luthier (Lemouton, comunicação pessoal, 23 de

Abril,  2018).  Portanto,  para  Lemouton  a  capacidade  de  restaurar  obras

eletroacústicas requer um tipo de conhecimento específico, que  performer  não

precisa  dominar  para  desenvolver  sua  prática.  Estando  de  acordo  com  as

considerações de Lemouton, não pretendo nesta tese propor formas de restaurar

parte do repertório, mas sim compreender como o  performer  pode, em alguma

medida, contribuir com esse processo.

Acredito que, para a perspectiva valorizada nesta tese, um ponto importante é

observado por Wetzel (2006) ao colocar o performer como um agente no restauro

de obras para instrumento e eletrônica.  Para esse autor  a  performance é um

processo indispensável para a permanência do repertório. Wetzel (2006) propõe
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um  modelo  tripartido  para  a  recuperação  de  obras  de  música  eletroacústica

interativa. Tal modelo consiste nas seguintes etapas: 1) análise; 2) reconstrução;

e 3) performance. O autor descreve estes processos da seguinte forma: 

The  first  stage  is  an  analysis  of  the  required  electronics  which  details  the

functions and effects of the interactive system in as ‘machine-neutral’ language

as possible. The second stage is a reconstruction or emulation of the original

system using current technology. The third stage is testing of this reconstruction

through rehearsal and performance (Wetzel, 2006, p. 274).

A imagem abaixo (Figura 59) exibe o diagrama elaborado por Wetzel (2006) para

descrever o processo de reconstrução do repertório120. 

120 A tradução e edição de imagem foi realizada pelo autor desta tese.

Figura 59: Diagrama de Wetzel (2006) do modelo para conservação de obras de música eletroacústica interativa
baseado na análise, reconstrução e performance (Wetzel, 2006, p. 274). Tradução realizada pelo autor desta tese. 
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Sobre o processo de análise vinculado a este modelo de restauro, Wetzel (2006),

destaca que:

The most practical benefit of a working reconstruction is that it may make a

previously unplayable work available for performance. With refinement of the

analysis, it becomes possible to reconstruct the interactive system periodically

as technology changes and the reconstructions themselves become obsolete. If

the primary source for a reconstruction (whether implemented in software or

hardware)  is  the  device-independent  analysis,  then  theoretically  each  new

implementation will be just as close to the original as any other reconstruction,

no matter what technology is used or at what point in the future it is created

(Wetzel, 2006, p. 275).

Assim  como  Wetzel  (2006),  Esler  (2004)  atribui  ao  performer  um  papel

fundamental  na  conservação  das  obras,  sobretudo  àquelas  com  a  parte

eletroacústica difundida em tempo real. De acordo com o autor:

However, the continuing survival and proclivity of electro-acoustic music rests in

the hands of performers as they are the sculptors of this art. Composers will

always compose but a performer invents the musical summation and brings it to

the  appetent  public.  Perhaps  the  computer  will  eventually  solve  all  these

problems itself,  but  until  that  day,  we relent  to  the human performer (Esler,

2004, p. 4).

No  mesmo  sentido,  Furniss  e  Dudas  (2014)  destacam  a  importância  da

colaboração  entre  compositores  e  performers no  resgate  de  obras  para  live

electronics que enfrentam problemas de obsolescência. 
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De forma receptiva a possíveis colaborações, o compositor Rafael Díaz solicita

que,  caso  necessário,  outros  músicos  recriem a  parte  eletroacústica  de  suas

obras. No livro “Música Mixta”, publicado no ano de 2014 pela Junta de Andalucía,

que contém a partitura de dez obras para vários instrumentos, incluindo “smile”

para violão e tape, o compositor declara que:

Hasta la fecha de hoy Octubre de 2014, los soportes para el  audio son de

naturaleza finita,  si  pasado cierto tiempo se pierde el  de este libro, invito a

cualquier colega interesado, en componer audio para estas partituras (Díaz,

2014, p. I).

Além  das  ações  apontadas  para  favorecer  a  permanência  das  obras,  cabe

destacar aqui as atividades realizadas pelo projeto INTEGRA121 que, de acordo

com Bullock e Coccioli (2005), consiste em um:

new and unique project  funded by the European Commission and currently

being hosted by Birmingham Conservatoire. Integra - 'A European Composition

and Performance Environment for Sharing Live Music Technologies', seeks to

form links between academic organisations and performing bodies in order to

solve performance problems regarding works involving live electronic media. In

this paper we will describe a specific project for modernising the live electronics

elements in the works of Jonathan Harvey (Bullock & Coccioli. 2005, p. 2).

121 INTEGRA é um laboratório de pesquisa interdisciplinar sediado no Conservatório de 
Birminghan, com foco na interação entre o músico e processos computacionais.
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6.3. Efemeridade e permanência no repertório para violão e eletrônica

De início, é possível constatar que o repertório ao qual foi atribuído o nome de

tape instrumental  é portador de uma condição distinta,  no contexto da música

mista,  em  relação  às  questões  de  permanência.  Este  repertório  pode  não

enfrentar  os  mesmos  problemas  de  preservação  que  obras  concebidas  para

instrumentos e sons eletroacústicos porque a convenção notacional pode permitir,

dentro  dos  seus  limites,  a  sua  reconstituição  ao  longo  do  tempo.  Ou  seja,  a

utilização de um determinado instrumento/timbre específico e todo um ferramental

técnico  associado  à  prática  deste  instrumento,  podem  propiciar  o  restauro  e

mesmo conservação das obras. Essa condição reforça a proposição de Chadabe

(2001) sobre a convenção de escrita e a padronização técnica favorecerem uma

maior longevidade do repertório.

Não  obstante,  acredito  que  uma  obra  para  tape instrumental,  dado  sua

proximidade  à  prática  camerística,  possibilita  uma  reconstrução  do  meio

eletrônico  de  forma  mais  evidente.  Gostaria  de  esclarecer  que  aponto  esse

aspecto apenas como uma constatação da possível condição do repertório, não

se  tratando  de  nenhum  tipo  de  defesa  ou  sugestão  para  que  compositores

encontrem  soluções  estéticas  através  deste  meio  almejando  “facilitar”  a

permanência  de  uma  obra  musical.  Essa  observação  também  reforça  a

importância da documentação para a longevidade do repertório. Não obstante, o

que foi alegado acima é mais um ponto que pode evidenciar a indissociação da

representação, permanência e performance de uma obra deste gênero.

Como já  mencionado,  Quinn (2003)  alega que a  parte  eletroacústica  da obra

Ongaku for guitar and electronic sound (1967), composta por Kenjiro Ezaki está

atualmente “perdida” pela editora responsável  pela publicação da partitura.  De

acordo com Quinn (2003):
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The performance notes say to contact the publisher for the tape part but they

have apparently lost the tape, so we will have to imagine what the tape part

may have been from the graphic notation (Quinn, 2003, p. 64).

Embora no trecho supracitado Quinn (2003) aponte para o perfil  sugestivo da

notação gráfica desta obra (Figura 60),  acredito que tipo de representação da

parte eletroacústica utilizado por Ezaki talvez não viabilize de forma simples uma

possível reconstituição do tape.
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Neste trabalho, até o momento, foi apontado que obras eletroacústicas podem ter

sua permanência comprometida por fatores como: o desgaste físico do suporte

utilizado  (Eco 2015);  desatualização  de  softwares e  patches (Wetzel  2004;

Pierangeli  2012);  dispositivos  e  componentes  de  difícil  acesso  (Esler  2004;

Canazza & Vidolin 2001). Foi também constatado que a maior parte da produção

acadêmica, aqui referida, associa os problemas com permanência principalmente

ao repertório realizado em tempo real. O caso de Ongaku, que provavelmente é a

Figura 60: Trecho de “Ongaku for guitar and electronic Sound”, de Kenjiro Ezaki. Extraído de Quinn (2003, p. 66)
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primeira obra para música mista com violão, é alusivo a condição efêmera do

repertório porque, mesmo sendo para  tape, a obra não pode ser reinterpretada

dado que o suporte está perdido e a estratégia de representação utilizada não

viabiliza  uma  reconstrução  da  parte  eletroacústica.  Este  é  mais  um  exemplo

possível de que a documentação é fundamental para a permanência de uma obra

do gênero.

É  possível  considerar  que  Eduardo  Polonio  se  preocupou  com uma posterior

necessidade de reconstituição da parte  eletroacústica de  Rabelaisiennes,  obra

para violão e  tape escrita em 1969. Segundo Karman (2013), Polonio incluiu na

partitura, da versão mista122 da obra, indicações sobre como confeccionar o tape e

como utilizar filtros e dispositivos de manipulação sonora. De acordo com Karman

(2013):

Rabelaissiennes (1969), for prepared guitar and two-channel tape, is conceived

as a fixed work but can also be played in concert. For this latter version, the

score provides instructions to produce the tape in advance, and asks for the

amplification of the guitar […] (Karman, 2013, p.16).

Como foi  referido  por  Zampronha em entrevista  cedida a  Pierangeli  (2012),  a

atualização de um software pode causar problemas com a permanência de obras

para  live  electronics.  Durante  o  desenvolvimento  deste  trabalho  foi  possível

encontrar exemplos dessa condição.

Em função  do  contato  estabelecido  durante  o  desenvolvimento  desta  tese,  a

compositora  Natasha  Barrett  realizou  em  2017  a  atualização  da  obra

“Desconstructing  Dowland”,  cujo  patch original  foi  criado  no  mesmo  ano  da

composição da obra, em 2009. De acordo com a compositora, o patch original foi

122 De acordo com Karman (2013) a obra Rabelaisiennes de Eduardo Polonio foi originalmente 
escrito para tape (música acusmática). Uma versão posterior foi realizada para a performance 
ao vivo com violão.
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arquitetado em (e para  ser  realizado por)  Max5,  e  a  atualização precisou ser

efetuada para Max7 – que era a versão mais recente deste software na altura do

contato com a compositora (Barrett, comunicação pessoal, 6 de Agosto, 2017). De

acordo com Natasha Barrett, o procedimento para a atualização do  patch desta

obra  consistiu  em  três  etapas:  1)  verificação  do  funcionamento  dos

processamentos em tempo real na versão atualizada do ambiente Max/MSP; 2)

atualização e/ou substituição de objetos123 obsoletos; 3) realização de melhorias

na interface gráfica (Figura 61).

Outra obra para violão e eletrônica de Natasha Barrett é Where shadows do for

body stand, de 2004. No caso desta obra, a autora alegou que “the Max Patch for

this piece is more tricky to dig up, was built with some custom objects that need

123 Objetos externos de programação, relacionados à utilização do software.

Figura 61: Screenshot da versão para Max7 de “Deconstructing Dowland” (2009) de Natasha Barret.
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recompiling,  or  for  the  live  routines to  be  re-written,  as  the  work  hasn't  been

performed since 2007 (Barrett, comunicação pessoal, 6 de Agosto, 2017).

Em entrevista cedida para esta tese, o compositor Ake Parmerud, ao falar sobre

sua obra Substring Bridge, escrita em 1999, forneceu o seguinte relato: “I made

the big mistake of not saving my software properly so… the piece basically cannot

be played anymore unless I take time to rebuilt the whole thing again” (Parmerud,

comunicação pessoal, 7 de Abril, 2018). No entanto, Parmerud alegou que ainda

existe  um  patch da  obra  que  poderia  funcionar  mas,  para  isso,  seria  preciso

utilizar uma máquina específica, um computador Macintosh antigo, capaz de rodar

o sistema operacional OS9.

O compositor Jaime Reis concebeu a primeira versão da obra “Sinais no Tempo”

(2007)  para  ser  realizada  por  processamentos  em  tempo  real.  Contudo,

posteriormente o compositor optou por confeccionar uma versão para  tape. Em

entrevista realizada para este trabalho, Jaime Reis explicou que tal transferência

tecnológica ocorreu por: 

[…] motivos práticos, para a obra ser tocada em outras circunstâncias […] se

eu quisesse mandar alguém para o estrangeiro com os patches, as coisas, não

era prático e portanto resolvi fazer uma versão primeiro com fita, que não tinha

sequer click-track. Recentemente eu fiz uma versão com click-track porque os

guitarristas com quem tenho contatado preferem para estudar, para estarem

sincronizados […] (Reis, comunicação pessoal, 7 de Abril, 2018).

Com finalidade semelhante, o compositor italiano Federico Bonacossa criou para

a obra Shikantaza (2015) duas versões (Figuras 62 e 63), ambas desenvolvidas

em Max. De acordo com o compositor, (Bonacossa, comunicação pessoal, 13 de

Setembro, 2017) a primeira versão possui mais “triggers” e consiste na realização

de todos os eventos sonoros da obra processados em tempo real. Bonacossa



203

alegou que esta primeira versão permite ao performer obter “melhor percepção de

como a obra foi concebida”  (Bonacossa, comunicação pessoal, 13 de Setembro,

2017).

A segunda  versão  de  Shikantaza é  realizada  através  do  disparo  de  arquivos

sonoros.  Ou  seja,  nessa  versão,  o  compositor  substituiu  processamentos  em

tempo  real  por  sons  gravados  (dos  próprios  processamentos),  criando  vários

tapes que devem ser disparados durante a performance. Além de possibilitar duas

formas de difundir a obra, a criação de duas versões da parte eletrônica para a

obra permite que,  caso futuramente seja necessário,  uma versão possa servir

como sustentáculo para restaurar a outra.

Figura 62: Trecho de “Shikantaza” v. 1 – processamentos em tempo real (Bonacossa, 2015a, p. 5)

Figura 63: Trecho de “Shikantaza” v. 2 – pontos para disparar sons pré-gravados (Bonacossa, 2015b, p. 5)
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6.3.1. Caso Lambda 3.99

Durante a realização deste trabalho, ao estabelecer contato com o compositor

Mikhail  Malt,  este  aceitou  realizar  a  reconstrução  da  obra  Lambda 3.99  pour

guitare et synthétiseur. Esta peça foi escrita em 1994 e após sua estreia não foi

mais tocada devido às dificuldades na realização da parte eletroacústica. Sobre

as condições de obsolescência de Lambda 3.99, Mikhail Malt relatou que: 

[…] foi tocada uma única vez, e depois não foi mais tocada, exatamente por

problemas  técnicos,  […]  por  causa  de  eu  ter  feito  isso  em  função  de  um

equipamento que era um pouco especial e não muito divulgado a peça não

podia ser tocada. Na época ainda era mais complicado pois não era somente o

famoso sintetizador, mas era também ter o computador, era complicado (Malt,

comunicação pessoal, 16 de Abril, 2018).

O  entrevistado  também  apontou  que  outra  dificuldade  para  a  realização  de

performances era que a peça precisava de um sintetizador para a difusão ao vivo

(TG-500  Yamaha)  que  era  difícil  de  conseguir  na  altura. Malt  comentou  que,

infelizmente “a peça acabou morrendo sozinha por causa do sistema eletrônico

que foi escolhido” (Malt, comunicação pessoal, 16 de Abril, 2018). Isso porque na

altura em que a obra foi composta, entre os anos de 1993 e 1994, de acordo com

o autor: 

[…] o Max não tinha ainda a parte de áudio. Para utilizar áudio era muitíssimo

complicado  na  época  [pois  era  preciso  utilizar  as]  estações  NeXT1,  um

computador muito antigo que, na época, era muito caro. Então, a única maneira

de fazer alguma coisa com eletrônica, com sons eletrônicos, [era através de]
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um tape, e eu não queria na época fazer exatamente música com tape, queria

alguma coisa que tivesse uma certa liberdade (Malt, comunicação pessoal, 16

de Abril, 2018).

Sobre o ponto acima, Mikhail Malt acrescentou que na altura já eram utilizadas no

IRCAM as Estações NeXT, mas o acesso a esse tipo de equipamento era muito

difícil  e ele optou por não utilizá-lo.  Sendo assim, para desenvolver uma obra

mista  com certa  liberdade  de  performance,  Malt  trabalhou  com uma “solução

intermediária de disparar sequências de MIDI que tocariam esse Tone Generator,

que era o TG-500” (Malt, comunicação pessoal, 16 de Abril, 2018).

Sobre o processo de restauro da obra, Mikhail Malt alegou que não foi fácil e que

levou muito tempo. Sobre tal procedimento o compositor relatou o seguinte: “qual

era o problema? Eu precisava ressuscitar o sintetizador […] a única razão pela

qual eu tinha guardado esse sintetizador era por causa da peça, porque faz tempo

que eu nem o usava mais”  (Malt, comunicação pessoal, 17 de Abril, 2018). O

entrevistado relatou que o simples fato de ligar o equipamento foi um processo

lento, que demorou cerca de “dois, três dias até que o sintetizador começasse a

se comportar normalmente” (Malt, comunicação pessoal, 17 de Abril, 2018).

O  processo  de  restauro  de  Lambda  3.99,  foi  realizado  após  o  compositor

conseguir  escutar  os  arquivos  sonoros  e  reescrevê-los  em  outro  sistema.

Procedimento  similar  ao  referido  por  Ake  Parmerud  (Parmerud,  comunicação

pessoal,  7  de  abril  de  2018)  como  necessário  para  realizar  uma  possível

reconstrução da obra  SubString Bridge.  Sobre o procedimento de “resgate” de

Lambda 3.99, Mikhail Malt detalhou adicionalmente que:

[…] quando você tem qualquer sintetizador você pode fazer um “dump”, você

pode gravar toda a arquitetura, todos os dados dele em um arquivo de MIDI em

sistema  exclusivo.  Eu  tinha  feito  isso  na  época,  tinha  várias  cópias  de

segurança,  mas  o  que  acabei  descobrindo,  foi  que  o  formato  de  sistema
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exclusivo  da  época  […]  não  eram  mais  os  sistemas  de  hoje.  Eu  acabei

conseguindo um antigo programa sobre PC que conseguia ler meus arquivos

antigos  e  usei  esse  programa  para  ler  o  que  eu  tinha  feito  e  reescrever.

Simplesmente para ler e escrever. E aí que eu consegui ter a boa configuração

para  poder  mandar  dentro  do  meu  sintetizador  e  para  que  quando  eu

mandasse os arquivos de MIDI ele reagisse com os sons que eu esperava

dele, quer dizer, com sons de base. […] Isso levou uns dois três meses, rever

verificar.  Eu tinha uma gravação e revia pois eu não lembrava de todos os

detalhes da peça.  Tinha várias coisas, tinha configurações de vários canais

porque na peça, originalmente, você disparava arquivos de MIDI que tocavam

no  sintetizador,  o  sintetizador  tava  de  certo  modo  com  canais  diferentes,

configurações  diferentes,  levou  um  certo  tempo  para  ressuscitar.  E  o  que

acabei fazendo foi,  uma vez que estava tudo funcionado eu gravei tudo em

arquivo sonoro, então agora teoricamente tá tudo bem, então… foi um certo

tempo até ressuscitar a peça (Malt, comunicação pessoal, 17 de Abril, 2018).

O resultado do processo de restauro de Lambda 3.99 foi a criação de um patch

para  Max/MSP (Figura 64).  Nesta versão atualizada da obra a performance é

realizada através do disparo de arquivos de áudio, “pequenos  tapes” acionados

pelo próprio performer durante o desenvolvimento do discurso musical.
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Figura 64: Screenshot da nova versão de “Lambda 3.99” de Mikhail Malt.
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7. PERFORMANCE

No capítulo anterior foram discutidas questões relacionadas a permanência do

repertório de música para instrumento e eletrônica, onde foi dado destaque aos

processos de conservação e restauro dos sistemas utilizados. Busquei evidenciar

que problemas impostos à permanência deste repertório não são exclusivos de

obras  difundidas  em tempo  real.  Como  apontado  anteriormente,  Bernardini  e

Vidolin  (2005)  afirmam  que  uma  importante  característica  da  música  para

instrumento e eletrônica – especificamente em tempo real para estes autores – é

a preservação da  capacidade de  uma performance  ser  realizável.  Ou seja,  a

funcionalidade dos meios que possibilitam a utilização de determinado sistema.

Wetzel  (2004)  também  coloca  a  performance  no  centro  do  processo  de

atualização do repertório.

7.1. Música para humano e máquina

Como  foi  exposto  no  capítulo  sobre  “música  eletroacústica  mista”124,  Maestri

(2016) alega que a presença humana pode ser considerada como um aspecto

determinante para a categorização de uma obra como música mista. De acordo

com o autor, esse reconhecimento ocorre pelos sentidos da visão e da audição.

Sobre a percepção da presença humana, Maestri (2016) acrescenta que:

124 Ver página 7.
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Les indices de « vie » présents dans le son ne relèveraient pas uniquement de

la  dimension  acoustique,  mais  caractériseraient  un  aspect  cognitif  de  la

réception  par  l’expérience  incorporée  de  l’auditeur  et  sa  proprioception.  En

effet,  à  la  différence  de  la  musique  instrumentale  ou  de  la  musique

électronique,  dont  les  sources  sonores  restent  claires,  la  musique  mixte

questionnerait  la  relation  entre  l’homme et  la  machine en confrontant  deux

types de sources sonores radicalement différentes (Maestri, 2016, p. 138).125

A relação entre homem e máquina, que no trecho acima Maestri (2016) afirma ser

questionada pela música mista, é colocada por Yoder (2010) de outra forma. De

acordo  com  esta  última  autora,  uma  “composição  interativa126”  possibilita  a

utilização  ordenada  das  melhores  qualidades  dos  dois  atores  envolvidos  na

performance.  Segundo  Yoder  (2010),  as  características  conciliadas  em  obras

mistas são: “the best human qualities of a live performer (gestural nuance, stage

presence, character) with the best machine qualities of a computer (infinite sound

possibilities, instant sound processing, rapid calculations)” (Yoder, 2010, p. 9).

A defesa  da  presença  humana  na  prática  musical  pode  ser  encontrada  no

depoimento do compositor John Cage em entrevista cedida a Thom Holmes em

Abril de 1981. Nessa ocasião, Cage relatou que:

I was at a concert of electronic music in Cologne and I noticed that even though

it was the most recent electronic music, the audience was all falling asleep. No

matter how interesting the music was, the audience couldn’t stay awake. That

was because the music was coming out of loudspeakers. Then, in 1958—the

125 Tradução livre do autor: Os indícios de "vida" presentes no som não se referem apenas à 
dimensão acústica, mas caracterizam um aspecto cognitivo da recepção pela experiência 
incorporada do ouvinte e sua cinestesia. De fato, ao contrário da música instrumental ou da 
música eletrônica, cujas fontes sonoras permanecem claras, a música mista questiona a 
relação entre homem e máquina ao confrontar dois tipos de fontes sonoras radicalmente 
diferentes (Maestri, 2016, 138).

126 Yoder (2010) se refere aqui a sistemas de difusão sonora em tempo real.
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Town Hall program of mine—we were rehearsing the Williams Mix, which is not

an  uninteresting  piece,  and  the  piano  tuner  came  in  to  tune  the  piano.

Everyone’s  attention  went  away  from  the  Williams  Mix  to  the  piano  tuner

because he was live (Holmes, 2008, p. 377).

No  depoimento  de  John  Cage  é  identificável  uma  tentativa  de  justificar  uma

postura composicional que defende a participação do performer (humano), quase

como uma crítica à prática de música acusmática. Acredito que, ao mesmo tempo

e de forma paradoxa,  tal  declaração coloca em xeque a  necessidade  de um

instrumentista que esteja em palco produzindo sons, uma vez que a presença de

um humano em palco, na perspectiva de Cage, seria o suficiente para suprir essa

intenção de perceber o vivo. No caso apontado acima, a ausência do ser vivo foi

acidentalmente preenchida por um afinador de piano, mas poderia ser concebida

de forma conjunta na elaboração da obra artística como, por exemplo, na obra

Silence Must Be! (2002), do compositor Thierry De Mey, onde o  performer  deve

realizar uma coreografia junto ao tape, em vez de tocar um instrumento.

Constatada a importância  da  performance na música eletroacústica mista que

pode, em alguns casos, assumir um papel de elemento definidor do repertório, o

que diferencia a prática que utiliza sistemas eletrônicos daquela que não faz tal

uso? Na sequência abordarei tal ponto.

7.2. Performance puramente instrumental e com meios eletrônicos

Considerando a perspectiva do performer, quais seriam as diferenças entre uma

performance realizada somente com instrumentos acústicos e uma performance

com meios eletrônicos? Sobre tal questão, Andrade (2013) argumenta que:
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La  experiencia  de  ejecutar  obras  electroacústicas  mixtas  en  concierto,

confronta al intérprete con una realidad musical muy distinta a la de la práctica

interpretativa del  repertorio tradicional.  Cuando la tecnología es utilizada en

combinación  con  la  interpretación  instrumental  en  vivo,  surgen  cuestiones

quizás  nunca  antes  contempladas  en  la  práctica  musical  convencional.  La

integración  con  los  nuevos  materiales  sonoros,  la  interacción  con

computadoras y diferentes tipos de software, la decodificación de la partitura y

el control de la sincronía, el manejo de la producción del sonido instrumental

combinada con el uso de dispositivos electrónicos para su transformación y

amplificación,  la  utilización  de  diferentes  tipos  de  micrófonos,  el  uso  de

sensores y/o pedales, así como la adaptación a las relaciones de estímulo-

respuesta establecidas entre el intérprete y los altavoces, son sólo algunos de

los aspectos distintivos de la interpretación del repertorio mixto que merecen

especial atención (Andrade 2013, pp. 53-54).

Rocha (2008; 2010) também aponta diferenças na performance entre o repertório

concebido somente para instrumentos acústicos e o de música mista, que o autor

trata como sistemas interativos127. Dentre tais diferenças, ao referir a prática com

sistemas  interativos,  Rocha  (2008)  enfatiza:  a  necessidade  de  equipamentos

adicionais que acabam por  modificar a relação entre o  performer  e o público,

criando uma série de agentes mediadores da projeção sonora (Figura 65); e a

possível dificuldade para o performer perceber os eventos sonoros projetados em

concerto. Rocha (2008) reforça que o instrumentista deve ensaiar previamente

com os sistemas que serão utilizados na performance pública pois,  de acordo

com o autor, a ausência deste processo: 

127 Essa nomenclatura é usualmente utilizada por autores como Rowe (1993) e Rocha (2008) 
para designar o repertório realizado em tempo real.
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[…] can add a great deal of uncertainty to the performer’s experience, which is

often the reason that performers are afraid of working with electronics. Ideally,

the performer should find a way to have rehearsals with all the equipment that

will be used in the performance before the actual day of the concert (Rocha,

2008, p. 53).

A configuração e a disposição dos sistemas também são apontadas por Kimura

(1995) como um fator de distinção entre a prática de música sem e com meios

eletrônicos. Neste sentido, Kimura (1995) destaca a diferença entre o controle

sobre o resultado sonoro final que, de acordo com a autora, na música mista é

menor que na música instrumental puramente acústica. Kimura (1995) alega que

isso ocorre pois a prática com música mista:

[…]  involves  working  with  sound  sources  other  than  the  performer's  own

instrument. In live music for instruments and tape, and with live electronics such

Figura 65: Esquema extraído de Rocha (2010, 1237). Possível representação de sistemas interativos
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as  interactive  computer  systems,  instrumental  performers  have  very  little

control over the synthesized or recorded sounds (Kimura, 1995, p. 64).

Ao  comentar  possíveis  diferenças  na  prática  de  obras  para  live  electronics

comparando-as  ao  repertório  puramente  acústico,  Pestova  (2008)  destaca  a

postura do instrumentista. De acordo com esta autora o performer que se dedica

a esse tipo de repertório precisa desenvolver uma postura ativa e colaborativa

com  outros  agentes  humanos  envolvidos  na  preparação  e  realização  da

performance. Sobre esse ponto, Pestova (2008) faz a seguinte comparação com

o repertório que não utiliza meios eletrônicos:

While the performer is traditionally held responsible for the final result, working

on  recent  repertoire  with  live  electronics  can  often  require  explanations,

assistance or collaboration from the composer in addition to technical support

from an experienced technician who will oversee processing and control sound

projection in real time during the performance (Pestova, 2008, p. 4).

No  mesmo  sentido,  Yoder  (2010)  destaca  a  necessidade  da  colaboração  do

performer  com outros músicos, para lidar com a diversidade de ações que uma

performance com este tipo de repertório exige na sua preparação. Segundo a

autora, a atividade do performer na prática de “música interativa” é, assim como

na  música  que  não  utiliza  meios  eletrônicos,  fundamentada  na  partitura.  No

entanto, a autora destaca que outras competências precisam ser desenvolvidas

pelo instrumentista,  como o conhecimento sobre os sistemas utilizados.  Neste

sentido, Yoder (2010) defende que “Interactive works often charge the performer

with control of many different factors, including form, motivic material, pacing and

coordination with the computer,  and creation and manipulation of acoustic and

electronic sound” (Yoder 2010, pp. 18-19)
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Autores como McNutt (2003) e Toninato (2015) comparam a prática de música

mista com a prática instrumental em conjunto. No entanto, Kimura (1995) aponta

distinções  do  repertório  misto  com  o  camerístico  baseados  na  sua  própria

experiência. Sobre este aspecto, a autora alega que:

The  performance  problems  are  quite  different  from those  encountered  with

"living"  accompanists  or  an ensemble.  In  per-  forming this  music in  various

places,  I  have  come  to  realize  thar  the  environment  affects  the  sound

considerably  –  and  differently  –  than  it  affects  traditional  sound.  One  must

understand the differences, and compensate accordingly (Kimura, 1995, p. 64).

7.3. A “Querela dos Tempos” pela perspectiva do performer

Dentro da prática de música mista, a discussão em torno das formas temporais de

difusão128 (real e diferida) também ocupa espaço no campo da performance. Aqui

cabe  relembrar  que,  como  apontado  por  J.  L.  Ferreira  (2014),  atualmente  é

comum a utilização de sistemas híbridos, no entanto, parte da literatura abordada

utiliza essa dualidade para tratar de problemas relacionados à performance com

música mista.

Sobre a discussão centrada nas formas de difusão, em relação às questões de

cunho prático, McNutt (2003) e Pestova (2008) alegam que a rigidez temporal de

suportes fixos, como o tape, pode causar problemas para o performer. De acordo

com as autoras, tais problemas podem se efetivar pela dificuldade de se tocar

junto, de forma sincronizada, com os eventos sonoros deste tipo de repertório.

Não obstante, outra possível dificuldade colocada é a de retomar, ou continuar

128 Ver também página 20.



216

tocando de um ponto específico, caso haja alguma falha (por parte do músico) no

decorrer  da  performance.  Sobre  a  dificuldade  de  tocar  obras  eletroacústicas

mistas, cuja difusão é realizada em suporte fixo, McNutt (2003) alega que “for the

player, performing with fixed accompaniment is like working with the worst human

accompanist imaginable: inconsiderate, inflexible, unresponsive and utterly deaf”

(McNutt, 2003, p. 299).

Nesta perspectiva prática, as obras difundidas em tempo real estariam mais aptas

a evitar possíveis dificuldades relacionadas à falta de fluidez e sincronização na

interação  com  os  eventos  sonoros  gerados  eletronicamente.  Neste  sentido,

Pestova (2008) alega que:

It is important to note that live electronics differ from fixed media by giving the

composer and the performer an opportunity to escape the potential rigidity of

strict synchronization, and to have the electronic as well as instrumental parts

of the piece sound different in every performance (Pestova, 2008, p. 2).

Na citação acima, Pestova (2008) aponta para outro fator que integra o debate

dentro  da  chamada  “querela  dos  tempos”:  a  capacidade  de  uma  obra  soar

diferente em cada performance.  No entanto, sobre a rigidez do suporte,  Gallo

(2005) alega que centrar a discussão na possível falta de fluidez de obras para

tape é superficial  e que “uma discussão concentrada apenas nesse nível  não

poderá  resultar  em  apontamentos  relevantes”  (Gallo,  2005,  p.  573).  Em  um

trabalho posterior (2014), a autora defende que:

Um  aspecto  fundamental,  que  vai  de  encontro  ao  argumento  da  falta  de

flexibilidade interpretativa na música mista em tempo diferido, é que a efetiva

interação,  nesse contexto musical,  não depende essencialmente do tipo de
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difusão utilizado na obra, mas da maneira como a composição é elaborada.

(Gallo, 2014, p. 42).

No mesmo sentido, o compositor Flo Menezes (2002) alega que “the decisive

factor of the ‘rigidity’ or absence of ‘rigidity’ of musical time is not the physical

medium, but rather the way in which the composer organises his/ her structural

and expressive elements” (Menezes, 2002, p. 306).

Não obstante, McNutt (2003) e Rocha (2008) alegam que a falta de flexibilidade

na performance também pode ocorrer em obras difundidas em tempo real. De

acordo  com os  autores,  um exemplo  da  possível  rigidez  na  prática  com  live

electronics é o uso do  score following. Amorim (2010) alega que este processo

consiste no reconhecimento,  feito pelo computador,  da localização na partitura

dos  sons  gerados  pelo  instrumento.  Sendo  assim,  no  score  following o

computador  detecta  alturas,  “escuta”  o  músico,  seguindo  a  partitura  para

acompanhá-lo. De acordo com Amorim (2010) “o score-following foi desenvolvido

em 1984, de forma independente, por Barry Vercoe e Roger Dannenberg, sendo

que a primeira obra para flauta que faz uso deste processo é Jupiter (1987), de

Philippe Manoury (1952-)” (Amorim 2010, pp. 87-88).

De acordo com Mcnutt  (2003)  e  Rocha (2008),  o  problema associado a  esta

técnica é que ela exige um alto grau de precisão do performer, implicando no fato

de que, ao não realizar linearmente o que é suposto ser tocado no instrumento

acústico,  os  processamentos  sonoros  podem  ficar  comprometidos,  não

funcionarem adequadamente ou não serem disparados. Desta forma, ao utilizar o

processamento em tempo real como alternativa à rigidez tape, no score following

o rigor temporal é substituído por certa condição de infalibilidade. Neste sentido,

McNutt (2003) aponta não só para a precisão exigida do performer, mas também

para problemas que podem ocorrer devido a interferências diversas:
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However, while pitch tracking and score following can give the performer more

freedom  to  shape  time,  they  build  another  kind  of  ‘prison’:  the  prison  of

perfection. Pitch trackers can be negatively affected by variations in acoustics,

microphones  and  mic  placement,  instruments,  performers,  and  specific

performances. (McNutt, 2003, p. 300).

Nas  obras  que  empregam  a  técnica  “score  following”  o  funcionamento  dos

processamentos sonoros pode ficar  condicionado à infalibilidade do performer.

Contudo, Rocha (2008) salienta que os erros também podem ser cometidos pelo

próprio sistema. De acordo com este autor:

Most  of  the  existing  score  following  systems are  based  on  pitch  detection.

However,  this  method  can  present  serious  problems  because  of  one  basic

issue:  both  player  and  software  can  make  mistakes.  In  a  score  following

system, the player is not a slave to the tempo, but he can become a slave to

perfection,  since  deviations  in  performance,  such  as  vibrato,  or  some

imperfection in a very fast passage, can cause problems in the system. The

system can also make mistakes due to acoustic properties of the instrument, of

the hall,  or  because of  unexpected noises.  Moreover,  in its  current  state of

development,  score  following  works  only  for  detecting  melodies,  not  for

accurately  following  polyphonic  structures.  Because  of  these  problems,  in

pieces with score following someone must be at the computer to monitor and

correct any mistake (Rocha, 2008, p. 28).

Sendo assim, ao adotar o live electronics como uma alternativa que seja contrária

à  “rigidez”  do  tape,  a  liberdade  aspirada  pode  não  ser  efetivada,  como
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exemplificado aqui pela técnica score following, dada a exigência em relação ao

alto nível de acurácia. McNutt (2003), aponta tal problema como um dos fatores

que têm feito compositores voltarem à compor para instrumento e tape. De acordo

com a autora:

When  score  following  doesn’t  work,  the  consequences  can  be  drastic;  the

subtleties of performing effectively with pitch-based score followers are such

that performers are sometimes unable to use them effectively, particularly when

rehearsal time is limited. This may well explain the surprising trend that, as the

systems for  interactive music have improved,  many composers have turned

back  toward  fixed  accompaniment.  This  is  unfortunate:  interactivity  tailored

creatively to the needs of a piece provides valuable models of chamber music

(McNutt, 2003, p. 301).

Os  problemas  que,  como  aponta  McNutt  (2003),  têm  feito  compositores

“regressarem”  ao  tape não  se  limitam  a  técnicas  de  pitch  tracking (score

following).  Problemas inesperados que podem surgir  do mal funcionamento do

computador,  como  de  programas  e  sistemas  específicos,  são  recorrentes  na

performance  de  música  para  instrumento  e  live  electronics (Hamm,  2003;

Montanaro, 2004; Rocha, 2008). Como apontado por Montarano (2004) no trecho

a seguir, o performer que se dedica a este repertório deve encarar a possibilidade

de adversidades como quase uma condicionante:

When using live electronics, it is unrealistic to believe that everything will work

perfectly for every performance. That is an inherent frustration with this medium

– particularly with interactive computer music. Be aware that a performer with a

no-nonsense temperament is often not the best match for an interactive work.

Of  course,  as  the  technology  continues  to  improve,  these  problems  occur



220

frequently. However, to be on the safe side, if a smooth performance is desired,

voice and tape is the most reliable format. If any problem should arise, a back-

up compact disc or DAT and a back-up player can remedy just about anything

that might arise (Montanaro, 2004, p. 34).

Em entrevista cedida para esta tese, o compositor Mikhail Malt manifestou que

trabalhar com técnicas de difusão em tempo real “é muito difícil para o compositor

e é muito difícil para o intérprete” (Malt, comunicação pessoal, 17 de Abril, 2018).

O entrevistado observou que existe um espectro vasto entre obras concebidas

com técnicas para  tempo real  e  para  sons fixos.  No entanto,  de  acordo com

Mikhail Malt, sistemas em tempo real podem exigir ações do instrumentista que

podem dificultar a performance. Como exemplo, o entrevistado comentou sobre a

obra  Metallics, para trompete e eletrônica em tempo real129,  escrita no ano de

1995 pelo compositor Yan Maresz. De acordo com Mikhail Malt, Metallics:

[…] é uma peça que cansa [o instrumentista] porque sua energia tem que estar

sempre alta. Você sabe que tocar um instrumento é quase como ser um atleta,

tem dia que sua energia não está lá. Quando você tem um super concerto você

se prepara quase como um atleta, para os trompetistas é duro porque, imagina

que se tem ensaio com metais (e para os cantores é a mesma coisa),  nos

ensaios corre tudo bem, se tem um ensaio geral, ou um ensaio pré geral, eles

estão mais ou menos, eles não dão tudo […] então a gente sabe na eletrônica

que, no ensaio, para soar, a gente empurra130 e no dia do concerto a gente tem

que baixar tudo porque eles estão a duzentos por hora… […] eu poderia dizer

que 99% das operações de música eletrônica são mudanças de intensidade de

129 Dispositif electronique.
130 O entrevistado se refere aqui a aumentar a sensibilidade de entrada de áudio dos dispositivos 

utilizados para captação.
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alguma coisa… não sou eu quem fala isso, é o Miller Puckette quem fala isso.

Então, se você não entra num bom nível de dinâmica o teu efeito não funciona.

Se você começar a fazer num nível mais baixo, o ruído de fundo fica mais

importante,  então  seu  sistema  começa  a  não  funcionar  direito.  O  nível  de

entrada é a condição básica, é óbvio que é preciso estar afinado, é preciso

estar  no  tempo,  etc…  mas  o  nível  [dinâmico]  precisa  estar  bom.  Se  tem

demais  o  sistema  explode,  se  tem  de  menos  o  sistema  não  reage  (Malt,

comunicação pessoal, 17 de Abril, 2018).

Mikhail Malt acrescentou que, posteriormente, Yan Maresz criou uma versão da

obra  Metallics que é realizada com o disparo de pequenos arquivos de áudio

(tape fásico). De acordo com o entrevistado, tal medida foi necessária para criar

condições de performance que não fossem tão desgastantes para o trompetista

quanto a versão para tempo real.

Pestova (2008) defende que essa necessidade, quase condicional,  de ter que

lidar com problemas relacionados aos sistemas computacionais pode exigir do

performer  conhecimentos de programação, o que pode dificultar o trabalho (e o

interesse) de alguns instrumentistas com o repertório. Mesmo considerando que

compositores ou técnicos de som estejam presentes em muitas performances

para instrumento e live electronics, a autora alega que a necessidade de estudar

as  peças  utilizando  os  sistemas  pode  exigir  do  performer  conhecimentos

específicos para operar o funcionamento dos processamentos.

Pelo que foi exposto neste subtópico é possível constatar que a discussão em

torno das formas de difusão temporal na música eletroacústica mista, por uma

perspectiva prática, é centrada na fluência da performance e na operacionalidade

dos sistemas utilizados para os processamentos sonoros. Este último ponto é,
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nos exemplos acima, sobretudo direcionado a prática de música mista difundida

em tempo real.

7.4. Questões de performance no repertório para instrumento e eletrônica

Rocha (2008) afirma que “a new repertoire requires new skills for the performer”

(Rocha,  2008,  p.  54).  O  autor  destaca  três  dessas  habilidades  a  serem

desenvolvidas  no  repertório  de  música  para  instrumento  e  eletrônica,  que

consistem: 1) na aquisição de novos gestos instrumentais; 2) novas formas de

relação  com  o  equipamento;  e  3)  na  compreensão  do  resultado  do

processamento  sonoro  de determinada peça. O primeiro  ponto,  Rocha (2008)

exemplifica  através  da  prática  de  obras  onde  o  processamento  sonoro  utiliza

como  parâmetro  gestos  do  intérprete131.  Na  segunda  habilidade  destacada,  o

autor  fala  sobre  a  necessidade  de  utilizar  dispositivos  eletrônicos  para  a

performance e recomenda que o intérprete deve aprender noções básicas para

operar  os  sistemas. Sobre  o  último  ponto,  Rocha  (2008)  acrescenta  que

“performance  decisions  can  be  affected  by  the  intended  result  of  the  sound

process” (Rocha 2008, p. 54).

Klein  (2007)  defende  que  ao  preparar  a  performance  de  uma  obra  mista  é

fundamental compreender a coexistência entre o instrumento e a parte eletrônica.

Uma análise que vai ao encontro de estratégias para a compreensão da relação

entre o  performer  e os sistemas eletrônicos é proposta por Belet (2003).  Este

autor  alega  que  um problema  na  prática  de  música  eletroacústica  mista  é  a

relação hierárquica envolvendo os agentes envolvidos na performance musical. O

131 Obras onde a parte eletrônica funciona através da captação de imagem podem exemplificar 
esse modelo indicado por Rocha (2008). Como exemplo, é possível indicar a obra Baldur’s 
Light, para violão e eletrônica em tempo real, escrita no ano de 2018 por Tiago Lestre. Esta 
obra utiliza uma câmera de vídeo para captar os gestos dos dedos, mãos e braço esquerdo do
violonista.
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autor descreve esta condição como um dilema estético, ao qual atribui o nome de

“who serves what (or what serves whom) in performance”  (Belet, 2003, p. 205).

Sobre tal ponto, o autor desenvolve que:

The static132 paradigm of live performance with pre-recorded tape can offer a

performer bragging rights if  s/he  is  successful  in  synchronising an exposed

attack  at  performance  time  13.23;  yet  it  also  creates  a  drastically  unfair

performance environment in which the live performer is the only party who can

be at fault when such a simultaneity does not occur. In this situation, the live

performer  is  usually  set  up  to  serve  the  demanding  inflexibility  of  the  pre-

recorded music (Belet, 2003, p. 205).

Outro destaque à compreensão dos sistemas é encontrado em Rocha (2008). O

autor alega que o  performer  precisa conhecer os eventos sonoros gerados pelo

instrumento acústico que são fundamentais para o funcionamento dos sistemas

eletrônicos. Por exemplo, se determinada altura dispara uma ação específica dos

sistemas, cabe ao performer ter consciência da sua importância em determinado

ponto  no decorrer  da obra.  Rocha (2008)  também destaca que na prática do

repertório de música para eletrônica em tempo real:

[…] new  gestures  often  need  to  be  learned.  In  the  case  of  an  extended

instrument,  the performer has to master the control  of  the ‘new instrument’.

Furthermore, in an interactive system, the performer should be aware of which

properties of the acoustic sounds must be recognized and followed in real time

by  the  software  being  used.  These  may  include  parameters  such  as  pitch,

timbre, duration, attack, accents, and dynamics. Performance decisions related

to these properties can be affected by this interaction […] (Rocha, 2008, p. 53).

132 Belet (2003) divide os sistemas relacionados à música mista entre estáticos (incluindo aqui o 
tape) e interativos (processamento em tempo real).
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Hamm (2003) enfatiza que as limitações de ensaio de obras para instrumento e

live electronics são um problema para o performer. Este autor também alega que

conhecer o funcionamento da direcionalidade do som em algumas obras é um

fator importante. Como exemplo, o autor alega que se determinada peça para

instrumento e live electronics é concebida para ser espacializada por oito canais,

a experiência no estudo que permite conhecer como o som “trânsita” no ambiente

pode ser imprescindível para a compreensão de como a obra musical deve, ou

pode, funcionar durante a performance. No entanto, difundir uma peça em oito

canais para finalidade de estudo pode nem sempre ser possível.

Como mencionado anteriormente, Rocha (2008) defende a ação de se estudar

previamente com os sistemas que serão utilizados na performance pública.  O

autor alega que tal prática nem sempre é possível dado a dificuldade de acesso à

determinadas estruturas. Defendendo também que a prática prévia ao concerto é

fundamental  para  o  desenvolvimento  das  capacidades  expressivas  de  uma

performance musical, Wessel, Wright e Schott (2002) alegam que:

Performing  with  computer  music  instruments,  like  the  performance  practice

associated with any expressive musical instrument, requires a practice. This

practice is honed over time and in a variety of contexts, and simultaneously

develops human skill and adapts the computer instrumentation (Wessel, Wright

& Schott 2002).

Um  exemplo  de  como  a  prática  pode  ser  indispensável  para  a  atividade

instrumental no contexto da música mista é apontado por McNutt (2003). A autora

destaca que um performer dedica muito tempo trabalhando a projeção sonora no

instrumento  de  determinada  maneira  e,  quando  passa  praticar  música

eletroacústica mista, precisa lidar com condições diferentes de produção sonora.
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Isto porque uma simples microfonação pode alterar a percepção do som emitido

pelo instrumento:

Performers spend their  lives cultivating a gorgeous projecting tone,  and are

understandably  dismayed  when  the  microphone  indiscriminately  projects

‘private’ and normally  inaudible  sounds such as  breathing,  rushing  air,  bow

noise,  throat  sounds  and  finger  noises.  Internal  microphones,  pickups  and

cables  can  drastically  alter  the  weight  and  balance  of  an  instrument,  and

hamper the performer’s movement with a tangle of delicate wires. The player’s

physical  and  sonic  identity  is  significantly  altered  by  the  prosthesis  of

amplification (McNutt, 2003, p. 298).

Baseado na minha experiência com performance de música mista, acredito que é

possível importar exemplos para a prática de música mista com violão dos pontos

acima indicados por McNutt  (2003).  Como exemplo inicial,  na minha rotina de

estudo com o instrumento, eu consigo reconhecer ações que buscam eliminar

sons “indesejáveis” durante a performance de uma obra133. Tais sons podem ser

gerados por ações como: dedos da mão esquerda raspando na corda ao mudar

de posição; uso de força inadequada dos dedos da mão esquerda ao pressionar

as cordas contra  o  braço do  instrumento  (trastejar);  posicionamentos  da mão

direita que podem causar desequilíbrios não desejados no timbre do instrumento;

utilização dos dedos da mão direita que, pelo tipo de angulação ou pelo tamanho

das unhas, podem soar como ataques duplos de uma só nota; o não abafamento

de notas (principalmente cordas soltas) que podem continuar soando de maneira

não intencional; dentre outros. Ainda considerando minha prática com o violão,

penso que uma das abordagens ao trabalhar com uma obra musical consiste na

seleção de estratégias de estudo que buscam eliminar, ou ao menos minimizar,

ações  que  impedem uma “clareza”  do  som.  A questão  é  que  a  utilização  de

133 Acredito que atualmente estas ações são compartilhadas e de fácil identificação para um 
músico com formação vinculada à música clássica ocidental.
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microfones,  muito  comum na prática de música para instrumento e eletrônica,

pode amplificar a projeção destes sons “indesejáveis” na prática instrumental. Ou

seja, devido a adição de outros agentes na performance (o microfone neste caso)

a  percepção  dos  sons  gerados  pelo  performer  no  instrumento  podem  ser

alterados.  Sendo  assim,  acredito  que  o  estudo  prévio  com  os  sistemas  é

fundamental não só pelo desenvolvimento de um trabalho conjunto com a parte

eletroacústica  que  será  difundida,  mas  também  por  uma  necessidade  do

performer se “habituar” às estruturas que serão utilizadas e ter condições de optar

por  estratégias  de  estudo  coerentes  a  uma projeção  sonora  compatível  à  da

performance pública. 

Também  em  relação  à  amplificação  sonora  e  suas  implicações  na  música

instrumental, Andrade (2013) alega que este recurso tem um papel fundamental

na música mista. De acordo com o autor:

La música mixta no sería posible sin el  micrófono, herramienta activa en la

proyección y procesamiento sonoro de este género musical. Pero el  uso de

micrófonos, sean éstos de aire o de contacto, impone un manejo distinto de la

técnica  instrumental.  Las  articulaciones,  dinámicas,  duraciones,  ataques,

manejo de técnicas extendidas, sincronía, proyección y moldeado de sonido a

los  que  un  intérprete  ordinariamente  estaría  acostumbrado  en  el  espacio

acústico de la sala de concierto, se ven radicalmente modificadas cuando el

instrumento  es  amplificado,  especialmente  si  hay  grados  de  latencia  en  la

proyección de los altoparlantes.(Andrade 2013, pp. 57-58).

Assim como McNutt (2003), Andrade (2013) alega que geralmente os músicos de

formação clássica não são preparados para trabalhar com microfones e com a

amplificação, principalmente quando esta ocorre em um sistema que espacializa o

som. Sobre tal ponto, o autor acrescenta que:
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El espacio acústico artificial y muchas veces contradictorio impuesto por los

sonidos  instrumentales  y  electroacústicos  proyectados  por  los  altavoces,

coloca al intérprete ante una realidad sonoro-espacial muy distinta a la cual

está  acostumbrado  a  interactuar.  En  este  caso,  el  espacio  performativo

convencional del intérprete se ve transfigurado y ampliado por la presencia de

la  tecnología  durante  el  concierto  de  música  mixta.  Debido  a  que  muchas

veces el equipo requerido y las condiciones acústicas para la realización de

una determinada obra sólo está disponible en el momento del ensayo general,

el  intérprete frecuentemente tiene que buscar alternativas para el  estudio y

preparación de este repertorio (Andrade 2013, pp. 57-58).

No entanto, embora indispensável, o trabalho com os sistemas pode não garantir

uma percepção precisa da difusão sonora em ambientes diferentes. Sobre este

ponto, ao relatar a própria experiência com a prática do repertório misto, Kimura

(2003) alega que “an electronic work can sound very different in a concert hall

filled  with  a  live  audience  compared  to  the  studio  environment  where  it  was

created” (Kimura, 2003, p. 291). Em um texto precedente, Kimura (1995) destaca

a dificuldade de perceber o mesmo resultado sonoro que o público, ao realizar a

performance de música mista. A autora acrescenta que:

In the hall, especially in a place we have never played before, we try to become

familiar  with  the  sound  characteristics  at  the  dress  rehearsal,  and  get

comfortable on the stage. As a result, we make adjustments: how much to open

the piano lid, where to stand on stage, and how to face each other within the

ensemble,  for  example.  These  same  kinds  of  issues  are  addressed  when

performing with electronics, but they are exaggerated (Kimura, 1995, p. 64).
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Considerando a diversidade das formas de difusão juntamente a uma formação

clássica dos instrumentistas que,  na maioria  dos casos,  pode não contemplar

habilidades  relacionadas  à  prática  de  música  para  instrumento  e  eletrônica,

acredito que é fundamental para o performer uma postura disposta flexível e de

perfil “exploratório134” ao abordar obras de música eletroacústica mista. 

Em entrevista cedida para esta tese em Abril de 2018, o compositor Mikhail Malt

comentou a necessidade de readaptação do instrumentista que trabalha com uma

obra de música mista. Sobre este ponto, uma das alegações de Malt foi a de que:

[…] quando a gente trabalha com eletrônica,  especialmente em tempo real,

isso muda a tua maneira de fazer, tua maneira de tocar… os gestos que em

outro caso você faria de uma certa maneira, com eletrônica eles vão ter que

mudar. Então trabalhar esse tipo de peça é realmente trabalhar em conjunto

(Malt, comunicação pessoal, 20 de Abril, 2018).

McNutt (2003) defende que o performer deve adotar uma postura flexível ao lidar

com o repertório  de música mista.  De acordo com a autora tal  flexibilidade é

importante dada a necessidade frequência de readaptação ao praticar o repertório

com diferentes sistemas. Sobre tal ponto, McNutt (2003) acrescenta que:

While  most  musicians  are  extremely  flexible,  altering  their  sounds,  playing

styles and performance attitudes as they move between a variety of  events

(orchestra concerts, recitals, wedding ceremonies, etc.), yet many have found

the  adaptations  required  by  electroacoustic  performance  to  be  daunting

(McNutt, 2003, p. 297).

134 O termo é aplicado aqui indicando uma disposição em explorar resultados sonoros possíveis 
visando a identificação das possibilidades artística a serem decididas no preparo de uma obra 
musical mista.
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Em relação à postura do performer, Montanaro (2004) argumenta que, dado que

os sistemas interativos podem ter problemas de funcionamento, um performer que

não tenha consciência e disposição para lidar com essa condicionante pode não

se  adequar  a  prática  do  repertório.  F.  F.  da  Silva  (2007)  alega  que  a

imprevisibilidade não está relacionada somente a problemas que podem ocorrer

com o (mal)  funcionamento dos sistemas composicionais, mas também com o

desconhecimento do próprio funcionamento da obra. Portanto, o estudo com os

processos  computacionais  é  uma  etapa  fundamental  na  compreensão  e

desenvolvimento da performance. Como aponta F. F. da Silva (2007): 

Nas  peças  com  eletrônica  ao  vivo  ou  sistemas  interativos,  o  controle  da

eletrônica ou do resultado sonoro torna-se mais consciente quando se conhece

a função de cada elemento e os locais onde existe uma predominância de um

sobre os demais e onde eles coexistem em total  igualdade. Deste modo, a

inflexibilidade e a imprevisibilidade não se tornam fatores tão problemáticos e a

performance pode transcorrer de uma maneira mais consciente e planejada (F.

F. da Silva, 2007, p. 108).

Rocha (2008)  também alega  a  existência  da  necessidade de readaptação  na

performance  com música  para  instrumento  e  eletrônica.  De  acordo  com este

autor, buscar garantir o bom funcionamento da parte eletrônica também é uma

responsabilidade  do  performer  e  não  somente  dos  músicos  que  operam  os

sistemas. Segundo Rocha (2008):

Performers  should  understand  that  adjusting  their  playing  to  make  the

electronics work can be perfectly normal. In fact, they should assume a more

active role in this repertoire, since the electronic part can be directly influenced

by the way they play (Rocha, 2008, p. 55).
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Considerando  uma  adaptação  do  performer  frente  aos  sistemas  utilizados  na

prática de música mista, Andrade (2013) pontua que o instrumentista se depara

com  uma  expansão  das  possibilidades  sonoras  ao  trabalhar  com  música

eletroacústica  mista.  Portanto,  para  este  autor,  o  repertório  de  música  para

instrumento e eletrônica:

[…] demanda una manera de percibir y entender el sonido, diferente de aquella

impuesta  por  la  práctica  musical  convencional.  Para  acceder  a  ella,  el

instrumentista  tiene  que  estar  dispuesto  a  confiar  más  en  sus  habilidades

auditivas como la guía primordial del proceso interpretativo. En este escenario,

el análisis auditivo del material electroacústico, debe ser el punto focal para el

desarrollo de un concepto interpretativo de este repertorio (Andrade, 2013, p.

58).

No mesmo sentido, Esler (2004) alega que:

[…] a realization is not simply a means for signal processing and clever control

methods. It is more a tool for a performer to create real music. This, to me,

implies using the electronics in my musical interpretation; otherwise, electro-

acoustic music could become vapid and tiresome. An audience is not aware

when one is using a unique form of granular synthesis but rather hears the

acoustic sum. If a performer is not able to relate and adapt to this environment

than the whole effort is meaningless (Esler, 2004, p. 4).
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7.4.1. Trabalho colaborativo

Rocha  (2008)  defende  que  o  trabalho  colaborativo  entre  performers e

compositores é uma importante atividade para encontrar “solutions that work well

for both the composition’s structure and the performance”  (Rocha, 2008, p. 55).

No contexto de música para instrumento e eletrônica, Rocha (2008) enfatiza que,

para  o  instrumentista,  o  trabalho  colaborativo  é  uma prática  fundamental  não

somente  com  os  compositores  das  obras,  mas  também  com  os  assistentes

técnicos, músicos que serão responsáveis por controlar a amplificação e difusão

sonora que, de acordo com o autor: “often have the role of adjusting how the

sounds will be heard by the audience” (Rocha, 2008, p. 55). Nesse sentido, F. F.

da  Silva  (2007)  destaca  a  importância  de  qualquer  agente  envolvido  na

performance, alegando que:

A compreensão do resultado sonoro da união do instrumento acústico com a

eletrônica,  na  nossa  opinião,  deve  estar  no  centro  das  atenções  de  um

intérprete  que  interaja  com  eletrônica,  esteja  ele  tocando  um  instrumento

musical tradicional ou elétrico ou operando um computador ou mesa de som (F.

F. da Silva, 2007, p. 102).

Em relação ao trabalho colaborativo entre compositor e  performer  no âmbito da

música eletroacústica mista, o compositor português Carlos Alberto Augusto, em

depoimento cedido para este trabalho, afirmou que tal processo:

[…] é altamente positivo porque permite que o  performer  fique por dentro do

projecto  e  vice-versa.  No  meu  caso,  as  peças  que  escrevi  dentro  destas

categorias  foram  todas  concebidas  e  contêm  material  sonoro  colhido  do

instrumento do próprio performer, muitas vezes até as suas próprias palavras.
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Portanto,  a  colaboração  está  na  génese  da  própria  obra  (Augusto,

comunicação pessoal, 15 de Fevereiro, 2019).

Em depoimento cedido para esta tese, o compositor Flo Menezes destaca que a

participação do  performer  no processo composicional,  embora proveitoso,  não

interfere na elaboração da obra em nível estrutural. De acordo com Flo Menezes:

Indubitavelmente  há  circunstâncias  em  que  o  intercâmbio  com  o  grande

intérprete acaba estimulando o pensamento composicional e influenciando na

opção de determinados recursos de escritura, e mesmo depois de uma obra

pronta, o compositor há de se colocar com certa flexibilidade para, se preciso,

alterar  aspectos  de  sua  obra  a  partir  do  feedback a  ele  trazido  pelos

intérpretes, sem considerarmos também as possíveis revisões que advêm após

a escuta concreta da obra (pensemos em Mahler revisando por diversas vezes

sua  Sinfonias!).  Em  geral,  contudo,  tais  “soluções”  advindas  de  tais

intercâmbios  são  ocasionais  e  sobretudo  pontuais.  Não  chegam,  pois,  a

operarem no nível  estrutural  de  base e nem mesmo na estética  e em seu

controle geral. A responsabilidade de minhas obras é toda minha! (Menezes,

comunicação pessoal, 15 de Março, 2019).

Colocando aqui uma perspectiva do performer junto ao processo colaborativo, o

violonista  brasileiro  Daniel  Murray,  em entrevista  realizada para  este  trabalho,

alegou que o  processo de trabalho conjunto  com o compositor  favorece uma

familiaridade com a obra que é vantajosa para performance. O músico também

forneceu o seguinte depoimento:
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[…] acho que para mim é muito mais fácil, depois de um tempo, tocar uma

coisa que eu fui fazendo junto com a pessoa, já tem um resultado muito mais

natural, é quase como se fosse seu também […] já sai logo como se fosse uma

coisa que você fez (Murray, comunicação pessoal, 28 de Junho, 2018).

Na mesma entrevista,  Murray relatou que na gravação de seu primeiro álbum

dedicado à música mista135 os compositores das obras estiveram no estúdio e

acompanharam a gravação da parte do violão. O entrevistado comentou que isso

favoreceu o resultado final da gravação pois os compositores puderam contribuir

com indicações sobre a performance das obras.

Durante o desenvolvimento deste trabalho, o compositor português Tiago Lestre

escreveu duas obras para violão e eletrônica: Baldur’s Light (2018) e Nott (2019).

Eu  tive  a  oportunidade  de  participar,  em  algumas  ocasiões,  do  processo  de

elaboração destas peças. Ambas as obras foram concebidas para processamento

em tempo real e o  input, que fornece dados ao processamento sonoro, ocorre

através da capitação dos movimentos da mão esquerda do violonista por uma

câmera de vídeo. O trabalho colaborativo com o compositor nessas obras ocorreu

através da experimentação de técnicas visando uma adequação idiomática de

determinados resultados sonoros que o  compositor  predefiniu,  mas não havia

determinado  como efetivá-los  no  violão,  e  da  revisão  de  determinadas  ações

instrumentais  como:  utilização  de  harmônicos,  possibilidades  de  rasgueados;

emprego de técnicas estendidas. Considerando a importância da movimentação

da mão e do braço esquerdo para esta peça, digitações foram especificadas em

função do comportamento gerado pela interação com o sistema eletrônico. Penso

que  este  trabalho  em conjunto  com  o  compositor  possibilitou  para  mim uma

abordagem mais convicta durante o trabalho de preparação para performance das

obras de Tiago Lestre e esta constatação vai de encontro ao depoimento, acima

exposto,  de  Daniel  Murray.  Acredito  que,  ao  possibilitar  que o  performer  seja

135 Álbum: “…Universos Sonoros Para Violão E Tape…” (2008); Selo: Tratore.
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proponente de ações instrumentais, o trabalho colaborativo entre instrumentista e

compositor pode favorecer “gestos idiomáticos do instrumentista”136. 

Considerando os relatos acima é possível considerar que o trabalho colaborativo,

seja durante o processo composicional quanto na preparação de uma obra para a

performance  pública,  pode  ser  uma  atividade  que  favorece  ao  performer  um

relacionamento, com o tipo de escrita e com os sistemas, que pode ser benéfico

em relação ao estabelecimento de conhecimentos sobre uma obra e na influência

de decisões interpretativas.

7.4.2. Música (mista) de Câmara

McNutt (2003) alega que “live electroacoustic performance is a kind of chamber

music, in which some ensemble members happen to be invisible” (McNutt, 2003,

p.  299).  Nessa  afirmação,  a  autora  trata  da  “relação  camerística”  entre  o

performer  e  os  sons  gerados  através  do  processamento  em  tempo  real,  no

entanto,  em alguns casos,  esta  relação  pode  ser  estendida  a  outros  agentes

envolvidos na performance de música mista.

Como acima mencionado, acredito que o trabalho conjunto entre  performers e

compositores é importante não somente no processo composicional, mas também

na criação de condições para a performance e na sua efetivação. Rocha (2008)

salienta que são somados a este processo conjunto os músicos responsáveis

pela operação dos sistemas e sua difusão durante a performance, os técnicos de

som ou RIM’s137. Ao considerar outros agentes envolvidos na performance, Klein

(2007) alega que a música para instrumento e eletrônica frequentemente simula

136 Termo mencionado pelo violonista português Pedro Rodrigues em entrevista.
137 Realizadores de informática musical. Termo traduzido do francês: Réalisateur en Informatique 

Musicale.
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uma  relação  de  música  de  câmara.  A  autora  salienta  a  necessidade  da

participação ativa de todos os membros envolvidos na performance. De acordo

com Klein (2007):

Live and interactive electronics often simulate chamber music, yet instead of a

string quartet or piano trio, the ensemble consists of the live performer, the live

sound technician, the computer operator, and/or the computer. Like chamber

music, all members of the ensemble must actively listen and respond to each

other  in  order  to  create  a  connected,  cohesive  musical  performance (Klein,

2007, p. 48).

Toninato (2015) também compara a performance de obras musicais mistas com a

prática camerística pelo fato de que, nas duas atividades, o intérprete encontra-se

em um “univers sonore impliquant un partenaire138” (Toninato, 2015, p. 1). A autora

alega que, no entanto, esse parceiro:

[…] dépasse  très  largement  le  champ  d’action  d’un  autre  instrumentiste

puisque qu’il comprend l’amplification de l’instrument acoustique et sa diffusion,

les sons produits  par  la  partie  électroacoustique elle-même ainsi  que le/les

interprète(s) de cette partie (Toninato, 2015, p. 1).139

Tonitato (2015) concebe como “intérprete(s) da parte eletroacústica” os agentes

responsáveis  pela  operação  dos  sistemas  sonoros  utilizados,  que  a  autora

exemplifica pela figura do compositor, do realizador em informática musical (RIM)

e do engenheiro de som. Toninato (2015) alega que a condição de música de

câmara  assume  vários  níveis  no  contexto  da  música  mista  por  conta  da

138 Tradução livre do autor: universo sonoro envolvendo um parceiro (Toninato, 2015, p. 1).

139 Tradução livre do autor: […] vai muito além do escopo de outro instrumentista, pois inclui a 
amplificação do instrumento acústico e sua difusão, os sons produzidos pela própria parte 
eletroacústica e pelo intérprete(s) desta parte (Toninato, 2015, p.1).
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capacidade de espacialização e da possibilidade de utilização de diversas fontes

sonoras no repertório. De acordo com esta autora:

[…]  spatialement,  le  système  de  diffusion  dépasse  l’espace  scénique

traditionnel pour être, très souvent, placé tout autour de l’audience. L’univers

musical dépasse bien évidemment l’univers purement instrumental et intègre

de multiples sources sonores. Enfin, le registre instrumental est artificiellement

élargi,  donnant  parfois  l’illusion  à  l’interprète  de  jouer  d’un  méta-instrument

(Toninato, 2015, p. 1).140

O termo performador é adotado aqui tanto pelos argumentos utilizados por J. L.

Ferreira (2014), quanto pela identificação da importância deste agente que, como

colocado por Toninato (2015), pode ser comparada ao de um camerista. Como já

demonstrado, tal comparação é também proposta Klein (2007), de acordo com a

autora:

The performance of a composition with live electronics involves a great deal of

technical  support  and  logistical  preparation.  Of  primary  importance  is  the

assistance of an excellent computer technician well experienced in Max/MSP,

and a live sound specialist. These collaborators are responsible for obtaining

and setting up equipment, running sound? checks, and ensuring that rehearsals

and performances run smoothly. Musically, the technicians are often part of the

'ensemble' as well. Working with technical assistants is analogous to working

with chamber music partners. A mutual respect between parties is essential so

that a strong, collaborative musical relationship is enjoyed (Klein, 2007, p. 44).

140 Tradução livre do autor: […] espacialmente, o sistema de difusão sonora vai além da 
disposição tradicional em palco para ser, frequentemente, colocada ao redor do público. O 
universo musical obviamente vai além do universo puramente instrumental e integra múltiplas 
fontes sonoras. Por fim, o registro instrumental é artificialmente ampliado, às vezes dando ao 
intérprete uma ilusão de tocar um meta-instrumento (Toninato, 2015, p.1).
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Em depoimento concedido durante a pesquisa de campo feita para este trabalho,

realizada  no  IRCAM  em  Abril  de  2018,  Eric  Daubresse  comentou  sobre  a

importância do performador. De acordo com este  RIM, em uma performance de

música mista é indispensável a presença de um músico que, mesmo sem operar

os  sistemas  eletrônicos,  fique  posicionado  no  meio  do  público  de  forma  a

controlar os níveis de volume e perceber como a difusão é executada (Daubresse,

comunicação  pessoal,  17  de  Abril,  2018).  Defesa  semelhante  em  relação  a

atividade do performador é encontrada em Kimura (1995). Esta autora alega que

“a usual solution for the problem of listening to the sound from the audience is to

have a person in the audience while rehearsing. This is especially important for

electronic music performances” (Kimura, 1995, p. 71).

Em entrevista  realizada para  esta  tese,  o  violonista  Daniel  Murray  reforçou a

necessidade do performador, colocada aqui por uma perspectiva do performer. De

acordo com o entrevistado  “[…]  estando no  palco,  quando a  gente  toca com

eletrônica a gente não tem muita noção de como está soando para quem está lá

no meio, na posição aonde o compositor normalmente está fazendo a difusão”

(Murray, comunicação pessoal, 28 de Junho, 2018).

Embora seja notável a importância do performador para a performance de obras

para instrumento e eletrônica, como a dependência desse agente pode afetar a

performance do instrumentista?

7.4.3. Autonomia do performer

Considerando a importância de outros agentes além do performer  na realização

de música para instrumento e eletrônica, em quais níveis o instrumentista pode
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trabalhar com certa autonomia neste tipo de repertório? Considerando novamente

uma perspectiva de um instrumentista formado num modelo clássico de ensino,

habituado a preparar e apresentar obras solo, sem a dependência específica de

outros indivíduos agindo diretamente no resultado sonoro final, acredito que essa

condição de dependência externa pode gerar certa dificuldade de adaptação ao

estudo e prática do repertório de música mista. Para superar a necessidade de

outro  músico  operando  os  sistemas,  Furniss  e  Dudas  (2014)  alegam  que  é

crescente o número de instrumentistas que trabalham com música mista e criam

estratégias para controlarem a parte eletrônica. De acordo com os autores: 

Although some performers are committed to working within the context of a

team of skilled technical collaborators, a growing number of specialist players

within this field express a preference (where practical or desirable) to cultivate

independent control of the electronics (Furniss & Dudas, 2014, p. 458).

Rocha (2008) alega que embora não seja obrigatório que um performer aprenda

programação  musical  para  tocar  obras  com  eletrônica,  saber  como  operar

determinadas tecnologias pode ser útil. Segundo este autor:

In order to facilitate the rehearsal process, for example, the performer should

learn how to set up MIDI and audio interfaces. Moreover, the performer must

learn how to operate the Max patch written for the piece. If the patch needs to

be debugged or updated, the performer will normally need to rely on an expert;

but once the patch has been created, the performer must be familiar with its

operation in order  to  use it  properly during rehearsals  and sometimes even

concerts. The performer is aided in this task when detailed instructions on how

to operate the patch are included in the score. Being able to practice with the
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electronics on one’s own certainly helps the performer to develop a more subtle

control over the piece (Rocha, 2008, p. 52).

No mesmo sentido, Pestova (2008) defende que é importante para o  performer

participar, em algum momento, de forma mais aproximada ao trabalho com os

sistemas utilizados para a performance. De acordo com a autora:

As  a  general  observation,  touring  and  rehearsal  of  this  repertoire  can  be

simplified if the performer is willing and able to at least partially participate in the

setting up of the required equipment. Working with new technology always adds

an extra layer of stress for the performer, and awareness of this is essential

when embarking on projects that require extra time to set up and get used to

the equipment and the processing (Pestova, 2008, p. 67).

Durante a realização deste trabalho foi possível constatar que ações que visam a

autonomia  do  performer  não partem apenas do instrumentista  interessado em

aprender  como  operar  os  sistemas  utilizados.  Compositores  também  podem

adotar  medidas que viabilizem a autonomia  do instrumentista,  em certo  nível.

Como exemplo, é possível destacar a entrevista já referida com compositor Jaime

Reis,  onde este alegou que realizou uma segunda versão da obra “Sinais  no

Tempo”141 por motivos práticos, para que o performer pudesse ensaiar sozinho e

tocar a peça em ocasiões diferentes, sem a presença do próprio compositor como

requisito. Mesmo assim, Jaime Reis sustenta a importância da presença de um

músico para operar os sistemas. De acordo com o compositor: 

[…]  eu  defendo  desde  sempre  que  a  eletrônica  necessita  sempre  de  um

intérprete… seja uma fita, seja o que for, a ideia de fazer o som, o equilíbrio,

toda a klangregie […] é muito importante e portanto transcende largamente a

141 Ver página 112.
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questão de ser só em tempo real ou não ser em tempo real (Reis, comunicação

pessoal, 7 de Abril, 2018).

O  compositor  português  Tiago  Lestre,  em depoimento  cedido  para  esta  tese,

relata  interesse  em  permitir  que  o  performer  possa  trabalhar  as  obras  com

autonomia.  Ao falar  sobre  suas duas composições para violão  e eletrônica,  o

compositor alegou que:

A preocupação principal nestas obras é tornar o intérprete independente. Um

outro músico ou técnico poderá operar os sistemas, contudo, a interface do

software é desenvolvida de tal forma que o próprio performer seja capaz de o

fazer sozinho […] (Lestre, comunicação pessoal, 19 de Fevereiro, 2019).

Mesmo nesse contexto, onde o performer busca uma autonomia para a operação

dos sistemas utilizados na performance,  a  presença do performador  pode ser

fundamental. Nos casos apontados acima é possível destacar um interesse em

criar sistemas que, embora dependam de uma pessoa no controle da mesa de

som, favoreçam uma diminuição da necessidade de um especialista para operar

um sistema ou obra específica. Acredito que isto aumenta a possibilidade de mais

músicos serem aptos a operar os sistemas e colaborar com a performance. 

Ao realizar entrevistas com violonistas experientes com a prática do repertório de

música mista, foi possível identificar discursos sinalizando o fato de que obras que

possuem sistemas “mais simples” de serem operados aumentam a possibilidade

do instrumentista controlar a parte eletrônica durante a performance. De acordo

com Bertrand Chavarria-Aldrete, a obra Top your Buffer, do compositor mexicano

Hugo Morales se enquadra neste gênero. Em depoimento cedido para esta tese,

Chavarria-Aldrete comentou o seguinte sobre a obra referida:
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[…] já toquei muitas vezes, é uma peça que é fácil de fazer, o  patch  é muito

simples, isso é bom, então dá uma certa independência para tocar a peça, não

preciso de uma pessoa que seja especialista em  Max para fazer essa peça,

então para mim dá uma certa confiança que eu preciso para fazer um concerto

(Chavarria-Aldrete, comunicação pessoal, 20 de Maio, 2015).

Acredito ser importante destacar que o músico entrevistado associa o controle

dos  sistemas  com  uma  maior  confiança  na  realização  da  performance.  Em

entrevista cedida para esta tese, Daniel Murray também valoriza a capacidade de

operar  sozinho  os  sistemas.  Murray  alegou  que  criou  condições  para  ter

autonomia na performance de obras para violão e  tape ao possibilitar o disparo

dos trechos pré-gravados com um pedal. O músico entrevistado considera que

esse tipo de autonomia no controle da eletrônica possibilitou um trabalho como se

a  parte  eletroacústica  “fosse  uma  continuação  do  seu  instrumento”  (Murray,

comunicação pessoal,  28 de Junho,  2018).  Sobre tal  condição,  o entrevistado

acrescentou que:

Eu achei legal  esse negócio de conseguir  ‘pilotar a coisa’,  porque ‘pilotar a

coisa’  é  também  ser  o  intérprete  de  fato,  quer  dizer,  você  tem  que  ter

autonomia para fazer aquela música, [até] na sua casa se você quiser. Então

eu estudei muito em casa com eletrônica, porque eu queria fazer isso, inclusive

antes de gravar, todas [as obras] antes de gravar eu pude tocar com eletrônica.

[…] Acho que o intérprete é o maestro, você tem que saber tudo o que está

acontecendo,  você  tem  que  poder  mexer  as  coisas  (Murray,  comunicação

pessoal, 28 de Junho, 2018).

Embora nos discursos acima seja reconhecível a valorização da independência

na operação dos sistemas, Chavarria-Aldrete também destaca a necessidade do
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performador que, de acordo com o entrevistado é um requisito para a prática do

repertório. Chavarria-Aldrete também aponta que, mesmo que o performer possa

operar os sistemas, há a necessidade de outra pessoa responsável pelo controle

da  amplificação  e  difusão  durante  a  performance.  Considerando  esta

condicionante,  o  entrevistado  alegou  que  “um  problema  da  eletrônica  é  que

sempre precisas de um técnico” (Chavarria-Aldrete, comunicação pessoal, 20 de

Maio, 2015).

O violonista Daniel  Murray relatou em entrevista que,  durante a turnê com as

obras de seu primeiro álbum dedicado a música mista142,  foi  responsável  pela

operação dos sistemas durante as performances. O entrevistado alegou que esse

nível de autonomia foi fundamental para se realizar concertos em diferentes locais

do Brasil. No entanto, Murray também destacou a necessidade do performador,

como é possível constatar no seguinte depoimento:

Muitas  vezes  nas  interpretações  das  peças  ao  vivo,  há  essa  questão  de

mixagem: “Estou tocando forte, ou esse ruidinho da corda dá para ouvir ou está

muito  piano?”  “Não,  essa  sala  é  mais  seca  então  chega  mais  perto  do

microfone para fazer o ruidinho da corda”143. Esse tipo de feedback de quem

está  lá  no meio  ouvindo o  resultado da  mix,  isso aí  sempre rolou  (Murray,

comunicação pessoal, 28 de Junho, 2018).

Em  relação  à  limitação  na  performance  causada  pela  necessidade  de  um

performador que opere os sistemas de uma obra,  Chavarria-Aldrete comentou

sua experiência com a performance da obra Kiral (2007), para violão, violoncelo e

live  electronics,  escrita  pelo  compositor  Iñaki  Estrada.  De  acordo  com  o

entrevistado, em tal obra há uma dependência maior do performador. Segundo

Chavarria-Aldrete:

142 Álbum: “…Universos Sonoros Para Violão E Tape…” (2008); Selo: Tratore.
143 O entrevistado exemplifica um possível diálogo com um performador durante a preparação de 

um concerto.
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[…] para a peça do Iñaki eu preciso ter alguém ali do IRCAM, uma pessoa que

tem que conhecer bem o patch e que tem que seguir a peça. Não é só alguém

que conheça os aparelhos, mas alguém que controle a música, portanto é mais

difícil.  Estas condições não nos dão sempre para fazer um concerto ou um

recital. […] Fazer um concerto é cada vez mais difícil, então quando ainda se

tem uma condição extra para contratar um técnico, as pessoas não gostam

tanto144 (Chavarria-Aldrete, comunicação pessoal, 20 de Maio, 2015).

Na minha prática com a performance do repertório para violão e eletrônica tento

encontrar,  quando  possível,  estratégias  que  possibilitem  uma  maior

independência  de  agentes  externos.  Na  minha  experiência,  algumas  obras

possibilitam com maior facilidade que o instrumentista opere os sistemas durante

a performance.  Acredito  que obras  que permitem esse  tipo  de independência

favorecem o  estudo  e  ensaio  com a  parte  eletrônica  e  fornecem,  em alguns

casos, maior controle ao instrumentista sobre a performance. Possibilitando assim

uma  condição  mais  favorável  de  serem incluídas  em diferentes  situações  de

performance. Por exemplo, obras como Mutazione, I stole a bar from Leo e Have

the days made you so unwise, foram concebidas para que um músico, além do

instrumentista, opere os  softwares utilizados. No entanto, a maneira na qual os

patches destas  obras  foram elaborados  permite  que  o  instrumentista  controle

sozinho as operações necessárias para a performance destas obras, através de

uma interface como um pedal  MIDI ou USB. Em outros casos, como na obra

RUO, de Diogo Carvalho, pode existir a necessidade da presença de um músico

específico, que também conheça o  patch,  para a operação e modificação dos

parâmetros previstos durante a performance (um performador que também estude

a obra). Obras como “Sinais no Tempo” e Lambda 3.99 possuem versões, criadas

pelos próprios compositores das obras, que buscam proporcionar a autonomia

144 Neste trecho: “as pessoas não gostam tanto”, Bertrand Chavarria-Aldrete se refere aos 
possíveis contratantes de um concerto.
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dos instrumentistas. Neste sentido, e possível destacar que, em alguns casos,

intérpretes podem realizar  alterações convenientes para a performance.  Como

exemplo,  Daniel  Murray,  em  entrevista  cedida  para  esta  tese,  alegou  que

aprendeu noções de programação em ambiente Max/MSP justamente para obter

condições de autonomia na performance de obras mistas. Acredito ser possível

constatar que, assim como o tipo de suporte de uma obra mista pode ser alterado

para fins de atualização, os mecanismos que permitem o controle dos sistemas

também podem ser modificados.

Considerando o  que foi  levantado nesta  seção,  considero  que a atividade de

performador pode ser situada dentro de um vasto espectro entre dois polos de

atuação: 1) como o agente que opera diretamente os sistemas de uma obra para

instrumento e eletrônica, disparando os sons da parte eletroacústica, acionando

seções de um patch, etc; e 2) como o responsável pelo controle da mesa de som,

coordenando  a  difusão  e  amplificação  sonora.  As  duas  funções  podem  ser

realizadas  apenas  por  um  indivíduo  e  podem  variar  em  diversos  níveis  de

complexidade. Como exemplo, determinadas obras podem exigir um performador

que precise estudar a peça e conhecer detalhes de programação de um software

específico, em outras obras o performador pode não conhecer tão profundamente

a obra e ficar responsável pelo controle do som no espaço de concerto. Penso

que,  essas  condicionantes  influem  o  grau  de  viabilidade  de  uma  obra  ser

realizada em diferentes ocasiões.

7.5. Performance de obras para violão e eletrônica

Durante o desenvolvimento desta tese foram entrevistados quatro performers com

experiência  na  prática  de  música  para  violão  e  eletrônica.  Tais  músicos

entrevistados foram: Bertrand Chavarria-Aldrete, Daniel Murray, Pedro Rodrigues
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e Stefan Östersjö. O tratamento convergente das entrevistas com a revisão da

literatura e minha experiência pessoal conduzem esta seção do trabalho.

7.5.1. O trabalho com a parte eletrônica

O violonista sueco Stefan Östersjö (n. 1967) gravou diversos álbuns com música

para violão e eletrônica, dentre eles: Play Time (2004)145; e Black Bile Extempore

(2009)146.  Em  entrevista  o  músico  destacou  sua  atividade  em  duo  com  a

compositora Natasha Barrett, no qual a formação consistia em violão e eletrônica

em tempo real, operada pela compositora. Östersjö alegou que essa atividade foi

um projeto desenvolvido principalmente durante a década de 1990. O duo atuou

principalmente  com  improvisação  e  devido  tal  prática,  Östersjö  designa  sua

atividade  com  o  repertório  mais  próxima  de  um  “improvisador  com  live

electronics”.  O  entrevistado  relatou  que  a  obra  de  Natasha  Barrett

“Desconstructing  Dowland”,  foi  produto  das  experiências  improvisatórias  deste

duo sobre temas do compositor inglês John Dowland (1563-1626). Em virtude do

trabalho em duo, Östersjö alegou que foi possível apresentar obras para violão e

eletrônica em diversas circunstâncias, sobretudo em festivais europeus de música

contemporânea. Ao comentar a prática do violão na música mista, Stefan Östersjö

relatou que:

[…]  working with acoustics instruments and electronics you can unpack some

of the very details of play that instruments, it’s a way of hearing what it is to play

the  guitar.  That’s  allow  you  rethink  what  the  instrument  does (Östersjö,

comunicação pessoal, 10 de Junho, 2018).

145 Selo: dB Productions / DB 87 / 2004.
146 Selo: Elektron / EM 1012 / 2009.
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Não  obstante,  Östersjö  comenta  que  ao  trabalhar  com eletrônica  era  preciso

desenvolver um alto nível de precisão e indicou a necessidade de “always have to

be clear intentions and clear articulations” (Östersjö, comunicação pessoal, 10 de

Junho,  2018).  Neste  ponto,  há  uma sinalização da necessidade do  performer

readaptar-se junto à prática com a eletrônica que se aproxima das afirmações

constatadas em McNutt (2003) e Andrade (2013). Além disso, a possibilidade de

desenvolver  um  trabalho  com  um  performador  específico,  como  no  duo  de

Östersjö e Barrett, pode ser um forte exemplo da proximidade da música mista

com a prática camerística.

O violonista português Pedro Rodrigues (n. 1980) é responsável pela estreia de

diversas obras para violão e eletrônica, sendo também o dedicatário das peças

“Sinais no Tempo” (2007) e “I stole a bar from Leo” (2010), respectivamente dos

compositores  Jaime Reis  e  José  Luís  Ferreira.  Sua  atuação  no  repertório  de

música mista também é destacada pela sua atividade camerística no grupo de

câmara Machina Lírica, com a flautista Monika Streitová e o compositor José Luís

Ferreira. Em entrevista cedida para esta tese, Pedro Rodrigues também referiu a

necessidade de adaptação da prática instrumental frente aos sistemas utilizados

na performance de música mista. De acordo com este entrevistado:

[…] existe sempre uma diferença [na performance] porque, independentemente

de ser um festival ou um concerto numa localidade diferente, a sensibilidade da

eletrônica  é  realmente  muito  apurada.  Qualquer  alteração  na  minha

performance também pode ter implicações no resultado que a eletrônica irá

produzir.  Portanto  existem  esses  tipos  de  diferenças,  muitas  vezes  até  a

própria ansiedade que é causada por eu saber que determinada nota pode

provocar uma reação X ou Y, essa ansiedade como é mutável de dia para dia

pode  causar  também situações  musicais,  resultados musicais  diferentes  (P.

Rodrigues, comunicação pessoal, 19 de Setembro, 2018).
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Em  relação  ao  modo  de  preparar  o  repertório  para  a  performance,  Pedro

Rodrigues relata as diferenças entre o trabalho com uma peça para tape e para

eletrônica em tempo real. O violonista comenta a necessidade de ser instruído

pelo  compositor  da  obra  em  relação  ao  funcionamento  de  obras  em  que  o

processamento sonoro depende da atividade instrumental. Sobre este ponto, o

entrevistado alega que:

Com  o  tape toda  a  informação  está  bastante  mais  evidenciada,  com  a

eletrônica [em tempo real] não, precisamente por causa das reações que são

provocadas  e  muitas  vezes  com uma partitura  nós  não  temos  uma noção

perfeita  desse  grau  de  sensibilidade.  Mesmo  que  seja  uma  partitura  que

graficamente procure descrever,  eu acho que fica muito difícil  nós termos a

noção do invisível da eletrônica. Neste sentido, essas [obras] com eletrônicas

penso  que  foram  todas  estreadas  com  a  proximidade  do  compositor  (P.

Rodrigues, comunicação pessoal, 19 de Setembro, 2018).

Pedro Rodrigues também alega que a percepção do resultado final no trabalho

com uma obra para violão e eletrônica pode ser uma dificuldade. De acordo com

o músico:

[…] muito dificilmente podemos calcular um resultado musical final em função

de falta de material, digamos assim, é difícil termos o mesmo sistema sonoro

que vamos ter numa sala de concerto com uma disposição de altifalantes muito

mais complexa do que a que teríamos em casa  (P. Rodrigues, comunicação

pessoal, 19 de Setembro, 2018).

O violonista também comenta que em muitas ocasiões ele só pode escutar a

parte eletroacústica de uma obra mista no dia anterior ou no próprio dia do ensaio

com os sistemas e isso, de acordo com o entrevistado, é um fator que dificulta a
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preparação da performance da obra. Sobre tal questão, Pedro Rodrigues relatou

que “o  que causa dúvida  durante  a  preparação é realmente  isso  que falei,  o

invisível,  a  eletrônica do invisível”  (P.  Rodrigues,  comunicação pessoal,  19  de

Setembro,  2018).  Sobre  a  preparação  para  a  performance,  o  entrevistado

acrescentou que:

[…] penso que agora estamos a entrar numa fase em que já é perfeitamente

possível, com recursos mais baixos, nós conseguirmos fazer ensaios sobretudo

de  peças  para  tape.  Seria  bom  termos  essa  facilidade,  em  termos  de

orçamento, para peças com eletrônica, mas já existem alguns sistemas como

SAMPO147 que se tornam gradualmente mais acessíveis e penso que assim

será no futuro (P. Rodrigues, comunicação pessoal, 19 de Setembro, 2018).

O violonista brasileiro Daniel  Murray (n. 1981) gravou dois álbuns com música

para violão e eletrônica: Universos Sonoros148; e Universos em expansão…149. O

músico  também tem  experiência  camerística  integrando  um  trio  com  flauta  e

percussão, onde realiza improvisações com eletrônica em tempo real.  Em um

questionário respondido no ano de 2016 para este trabalho, ao comentar como

preparar uma obra de música mista para a performance pública, Daniel Murray

descreveu seu processo de trabalho da seguinte forma:

Em um primeiro momento resolvendo as questões de leitura e alguma coisa de

digitação. Em um segundo momento conhecendo a parte eletrônica e voltando

para a parte instrumental para uma nova leitura, revisão de fraseados (agora

melhor  compreendidos  devido  ao  fato  de  se  saber  qual  o  gesto  que  se

encontrar na parte eletrônica). Um terceiro momento estudar a real perfomance

147 “Sampo is an electronic device made for any musician or composer to expand the sound field 
of an acoustic instrument. It is designed to play all genres of music. Sampo can perform the 
repertoire of mixed music of the twentieth and twenty-first centuries. Sampo is aimed at 
professional musicians as well as amateurs” (MUSINFO, 2015).

148 http://www.danielmurray.com.br/universossonoros/index.html
149 http://danielmurray.com.br/universosemexpansao/
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da peça juntando ambas as partes como em um DUO (Murray, comunicação

pessoal, 14 de Maio, 2016).

Assim como McNutt (2013) e Toninato (2015), Daniel Murray concebe a prática de

música mista próxima a atividade camerística. Neste sentido, o músico declara

que:

Acredito que tocar com eletrônica deve ser como fazer música de câmara, você

que  realmente  se  envolver  com  os  tempos  e  gestos  do  que  é  gerado

eletronicamente e saber o que pode ser alterado na eletrônica (principalmente

se tratando de  live electronics) dependendo da maneira que você toca a sua

parte (Murray, comunicação pessoal, 14 de Maio, 2016).

Em  entrevista  cedida  posteriormente,  também  para  esta  tese,  Daniel  Murray

desenvolveu  sua  concepção  de  abordar  obras  de  música  mista  de  forma

semelhante a um trabalho em duo. Sobre tal ponto, o músico alegou acreditar ser

necessário:

[…]  interagir  a  um  determinado  som  que  acontece  na  eletrônica  com  seu

arsenal  acústico  de  timbres,  de  gestos  instrumentais,  de  violência  num

fortíssimo ou de quase só gesto num pianíssimo. Esse tipo de reação você tem

que  ter  ouvindo  a  eletrônica  que  tá  acontecendo,  o  timbre  que  está  se

formando […] (Murray, comunicação pessoal, 28 de Junho, 2018).

Murray  também enfatiza  que  assim como no  trabalho  em duo  é  fundamental

“escutar  seu  companheiro”.  O  músico  relata  que  acredita  ser  importante  a

exploração  sonora  junto  à  parte  eletroacústica  e  também  salientou  que  o

performer não deve se limitar a um pensamento instrumental restrito à partitura.
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7.5.2. Osmose sonora

O termo “osmose sonora” adotado como título desta seção surgiu na entrevista

com Pedro Rodrigues. O músico descreveu o termo como “diversos tipos de união

sonora que existem entre a eletrônica e o instrumento acústico” (P. Rodrigues,

comunicação pessoal, 19 de Setembro, 2018). Ao realizar as entrevistas com os

performers e  compositores  foi  possível  constatar  discursos  que,  embora  não

utilizassem o mesmo termo, dialogavam com sua ideia intrínseca.

Como  exposto  anteriormente150,  ao  comentar  o  trabalho  colaborativo  com  os

performers,  o compositor Carlos Alberto Augusto alegou que as obras que ele

criou através deste processo utilizam materiais sonoros coletados do “instrumento

do próprio intérprete” (Augusto, comunicação pessoal, 15 de Fevereiro, 2019). É

possível  convergir  tal  alegação de Carlos  Alberto  Augusto  com o conceito  de

osmose sonora levantado por Pedro Rodrigues. Sobre a gravação do material

sonoro  de  um  instrumento  (ou  instrumentista)  específico,  Pedro utiliza  como

exemplo a obra  Heart II  (2001),  composta por Isabel  Soveral.  De acordo com

Pedro Rodrigues, o  tape desta obra foi  realizado a partir  de gravações de um

violão  específico  que,  de  acordo  com o  entrevistado,  foi  “transfigurado”  mas,

mesmo  assim,  a  identificação  do  instrumento  permanece  no  tape.  Pedro

Rodrigues alega que as variações sonoras de cada violão são constituídas por:

[…] todas as características físicas desse instrumento, e por físicas eu quero

dizer as suas madeiras que condicionam evidentemente o resultado sonoro,

sendo o pinho normalmente mais aberto, sendo o cedro normalmente um som

mais fechado. Essas características definem também a base daquilo que serão

as características sonoras do  tape.  A partir  daqui  nós queremos que exista

essa junção sonora, essa conjugação de timbres, essa osmose entre  tape e

150 Ver página 231.
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intérprete  e  convém  que  exista  alguma  coerência  entre  as  diversas  bases

tímbricas  com  as  quais  foram  trabalhadas  o  tape e  o  instrumento  que  o

performer utiliza (P. Rodrigues, comunicação pessoal, 19 de Setembro, 2018).

Pedro Rodrigues declarou ser perceptível na sua experiência com a performance

da obra  Heart  II que,  se um violão com qualidades sonoras “mais abertas”  é

utilizado  “não  existe  uma  união  tão  perfeita”  do  resultado  sonoro  final  como

quando é utilizado um instrumento com características sonoras “mais fechadas”

(P. Rodrigues, comunicação pessoal, 19 de Setembro, 2018). Sobre tal ponto, o

músico desenvolveu que:

[…] a necessidade utópica seria refazer o tape de acordo com cada intérprete,

isso  é  impossível,  mas não é  impossível  nós termos uma definição ou um

plugin que nos possa permitir moldar mais facilmente o timbre de acordo com o

performer  e o seu instrumento. É o que nós queremos, por exemplo, quando

ouvimos um duo de guitarras, queremos que soem como uma entidade única.

Não queremos ouvir, claramente, mais um guitarrista do que outro quando não

há necessidade de tal (P. Rodrigues, comunicação pessoal, 19 de Setembro,

2018).

No  depoimento  acima,  a  compatibilidade  entre  os  sons  instrumentais  e

eletroacústicos  é  avaliada  pela  aproximação  timbrística  dos  instrumentos

utilizados na confecção do tape e na performance ao vivo. Em obras em tempo

real a interação e o desenvolvimento de uma performance podem depender do

reconhecimento  de  ações  instrumentais  específicas,  como  exemplo  o  score

following ou  a  utilização  de  alturas  específicas  como  gatilhos  para  disparar

determinados  eventos.  Nesses  casos  a  compatibilidade  acústica,  ou  osmose

sonora, pode ser um fator determinante. O compositor Mikhail  Malt relatou em
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entrevista  essa  correspondência  entre  instrumento  e  eletrônica  que  pode  ser

possível em sistemas de difusão em tempo real. De acordo com Malt:

[…] quando você escreve uma peça para tempo real, você não escreve para

um performer abstrato, você escreve para aquele cara e as vezes para aquela

flauta, para aquele violão, para aquele violino. Você sabe, se você muda de

violão  vai  ter  coisa  que  não  soa,  vão  ter  harmônicos  que  não  vão  soar  a

mesma coisa (Malt, comunicação pessoal, 20 de Abril, 2018).

Em entrevista cedida para esta tese, o violonista mexicano Bertrand Chavarria-

Aldrete  apontou  outra  perspectiva  sobre  a  correspondência  entre  performer  e

eletrônica. O músico salientou que a própria escolha dos tempos cronométricos

de  determinada  obra  pode  estar  vinculada  ao  trabalho  colaborativo  entre  o

compositor e determinado intérprete. Chavarria-Aldrete alegou que seus tempos

“naturais cronométricos” tocando a obra  Belarretan (2014), do compositor Mikel

Urquiza,  foram  utilizados  para  realizar  a  parte  eletrônica  da  obra.  Sobre  tal

procedimento, Chavarria-Aldrete comentou o seguinte:

[…] os tempos são os meus. Ele apanhou os meus tempos, os tempos naturais

que eu tinha. Então pode ser 68.7 [bpm], para mim é natural fazer essa peça, é

uma peça que eu toco de cor […] os tempos são individuais, as pessoas têm

suas próprias pulsações individuais (Chavarria-Aldrete, comunicação pessoalm

20 de Maio, 2018).

Stefan Östersjö expressou uma opinião que corrobora o depoimento de Pedro

Rodrigues  em  relação  importância  da  compatibilidade  do  violão  com  a  parte

eletroacústica. Östersjö manifestou que considera as obras  SubString Bridge e

Strand Lines muito boas pois a parte eletrônica é bastante integrada com o violão.

De acordo com o entrevistado, tal integração foi possível porque as bases para as
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construções  dessas  peças  foram  os  sons  do  violão  “feed  into  the  software”

(Östersjö, comunicação pessoal, 10 de Junho, 2018). De acordo com Östersjö,

este  processo  fez  com  que  as  obras  “soassem”  extremamente  idiomáticas,

considerando a relação do violão com a eletrônica.

7.6. Experiências práticas com o repertório

Nesta seção são apresentados quatro estudos de caso com obras selecionadas

do repertório para violão e eletrônica visando destacar questões relacionadas à

performance.  As  abordagens  são  distintas  entre  as  peças  pois  buscou-se

estruturar os discursos de maneira apropriada para cada tipo de sistema. Sendo

assim, os procedimentos analíticos e as coletas de informação no trabalho com as

obras variaram de acordo com os perfis de realização.

7.6.1. Lambda 3.99 (1994/2017) - Mikhail Malt

O trabalho de preparação para a performance de  Lambda 3.99 pour guitare et

synthétiseur  (ou  sons  électroniques), foi  realizado  conjuntamente  com  o

compositor desta obra, Mikhail Malt151. No ano de 2017 Mikhail Malt restaurou a

parte eletrônica de Lambda3.99, em Abril de 2018 tive a oportunidade de ensaiar

esta obra com o próprio compositor nas instalações do  Institut de recherche et

coordination  acoustique/musique (IRCAM),  em  Paris.  Nesse  período,  foram

realizados dois ensaios da obra Lambda 3.99 com a presença do compositor, que

151 Ver dados biográficos deste compositor na página 107.
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ocorreram nos dias 17 e 20 do mês de Abril  de 2018. Na sequência comento

alguns pontos que surgiram neste processo de trabalho. O conteúdo foi coletado

através de gravações dos ensaios, análise da partitura, identificação de “deixas”

na parte eletroacústica e entrevistas durante o processo de preparação para a

performance.

No primeiro dia de trabalho com a obra o compositor Mikhail Malt manifestou que,

embora a parte eletrônica tivesse sido concebida com sons fixos (tape), ele tentou

simular, na parte eletroacústica, uma realização da eletrônica em tempo real. Nas

palavras do próprio compositor: “eu devo admitir que eu estava tentando simular

tempo real,  eu tentava simular como se eu tivesse o computador que eu não

tinha”  (Malt,  comunicação  pessoal,  17  de  Abril,  2018).  Para  o  compositor,  a

eletrônica em tempo real não consiste somente em uma técnica específica, mas

num tipo de elaboração composicional que acaba influenciando a escrita, mesmo

quando o trabalho de confecção da obra é realizado com sons fixos. Sobre tal

ponto, o compositor alegou que existem “duas maneiras de se ver as coisas: 1) o

tempo real como sendo uma técnica; 2) ou simplesmente para colocar uma ideia

em ação” (Malt, comunicação pessoal, 20 de Abril, 2018).

Como também já mencionado, a obra faz utilização de uma técnica referida neste

trabalho como “tape fásico”, onde a parte eletrônica de uma obra mista consiste

em sons pré-gravados que são disparados durante o decorrer da performance. No

caso de Lambda 3.99, o próprio instrumentista deve disparar as diferentes “fases”

através do acionamento de um pedal ligado ao ambiente de programação, neste

caso o Max/MSP. Ao comentar as implicações na performance desta técnica que

utiliza sons pré-gravados, fragmentados durante a performance, Malt alegou que:

[…] você tem as peças para instrumento e totalmente em tempo real ou com

suporte fixo… aí você tem, entre esses dois polos: [1]  tape, suporte fixo com

instrumento; e [2]  totalmente em tempo real.  Mas só nesse eixo tem várias

coisas, como [por exemplo] Lambda 3.99 e várias outras, onde o tape pode ser
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dissociado. […] eu diria que  Lambda 3.99 é localmente com tape porque em

parte você tem tape, mas, ao mesmo tempo, você tem uma certa flexibilidade,

tem momentos que você pode respirar e depois que você começou a escutar

você sabe onde pode respirar e dá uma certa liberdade que você não teria

exatamente com tape (Malt, comunicação pessoal, 17 de Abril, 2018).

Durante  os  ensaios  com  a  obra  foi  possível  constatar  que  foi  recorrente  no

discurso  de  Mikhail  Malt  o  destaque  de  duas  formas  de  interação  entre  o

performer e o tape. De acordo com o compositor, na obra Lambda 3.99 existem

momentos  onde  é  necessário  realizar  uma  performance  mais  estrita

temporalmente  e  outros  onde  é  possível  tocar  com maior  flexibilidade.  Sobre

estas duas formas de abordagem, Mikhail Malt acrescentou que:

[…]  a  base  disso  são  duas  peças  que  eu  acho  fundamentais:  a  peça  do

Maderna152,  Musica su due dimensioni; e toda a coleção dos sincronismos do

Mário Davidovsky. Para mim essas são duas obras fundamentais de música

mista, aonde tem as duas técnicas básicas de trabalho com a tecnologia. De

um lado você tem o Maderna em que a flauta surfa encima do tape e de outro

lado você tem a obra do Davidovsky que trabalha muito com a questão do ritmo

(Malt, comunicação pessoal, 20 de Abril, 2018).

Ao ser  levantada  a  questão sobre  como essa flexibilidade,  onde o  performer

“surfa” em cima do tape, pode ser efetivada na performance, o compositor relatou

que:

[na obra  Lambda 3.99]  você tem [a indicação de] 60 [bpm],  mas você não

precisa ficar no 60 [bpm]. Em alguns momentos você podem ficar em 58 [bpm]

152 Bruno Maderna (1920-1973).
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e até 55 [bpm]. Em alguns momentos você pode acelerar,  digamos, o 60 é

importante mas não é fixo, é variável  (Malt, comunicação pessoal, 17 de Abril,

2018).

Mikhail  Malt também destacou dois tipos de perfis sonoros distintos, presentes

tanto na parte eletrônica quanto na instrumental. De acordo com o compositor,

estes perfis podem ser associados respectivamente a dois tipos de caráter: um

“calmo” (Figura 66) e outro “esquizofrênico” (Figura 67).

Figura 66: Exemplo de perfil sonoro
instrumental “calmo” na obra “Lambda 3.99”

(1994) de Mikhail Malt.
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Embora  a  notação  de  Lambda  3.99 represente  de  forma  gráfica  quase

integralmente os sons eletroacústicos, durante o processo de estudo com da obra

surgiram algumas dúvidas  em relação  ao  tipo  de  interação  esperado  entre  o

performer e a parte eletrônica. Por exemplo, logo no início da obra (Figura 68), o

performer  deve atacar  as  cordas por  meio  de tamboras e,  ao  mesmo tempo,

acionar o pedal para ativar a primeira seção do tape. Ao analisar a representação

da  parte  eletroacústica  é  possível  constatar  a  indicação  de  sons  eletrônicos

ocorrendo de forma simultânea ao ataque instrumental (Figura 69). No entanto, ao

acionar  o  pedal  ao  mesmo  tempo  em  que  se  realiza  a  produção  sonora  no

instrumento,  pude  perceber  que  os  sons  eletrônicos  surgiam  com  certa

defasagem, considerando minha interpretação do trecho referido, onde especulei

que tais sons deveriam ocorrer simultaneamente à ação instrumental.

Figura 67: Exemplo de perfis sonoros instrumentais “esquizofrênicos” na obra “Lambda 3.99” (1994), de Malt.
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Durante o meu processo de estudo com a obra, previamente ao trabalho conjunto

com o compositor, este trecho pareceu oferecer uma escolha entre duas opções:

1) acionar o pedal ao mesmo tempo em que se ataca as cordas do violão, o que

implicaria no início da parte eletrônica com defasagem; e 2) antecipar a ativação

do  pedal  para  que  a  obra  iniciasse  com a  parte  instrumental  sincronizada  à

eletroacústica. No processo de estudo prévio ao encontro com o compositor de

Lambda 3.99, optei pela segunda opção apontada acima, por acreditar que esta

Figura 68: Trecho inicial da obra “Lambda 3.99” (1994) de Mikhail Malt.

Figura 69: Trecho inicial da obra “Lambda 3.99” (1994)
de Mikhail Malt. Destaque da representação da parte
eletroacústica. Linha inferior dos sons eletrônicos

representados sugere sincronia com o ataque
instrumental. (destaque em vermelho inserido pelo

autor desta tese)
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seria mais coerente com a representação da partitura. Ao perguntar para Mikhail

Malt  sobre  qual  decisão  deveria  ser  tomada,  o  compositor  indicou  que  a  1ª

levantada seria a correta. Isto porque, embora eventos sonoros mais evidentes

ocorram  com  certa  defasagem,  uma  frequência  muito  baixa  é  disparada

instantaneamente em resposta a ação do pedal, de forma sincronizada ao ataque

instrumental. 

Acredito que a experiência relatada acima, embora simples, possa servir como

um exemplo da importância do estudo prévio com os sistemas e as estruturas

necessárias para a performance. Ao estudar com uma estrutura de som simples

eu não pude perceber que a frequência baixa era emitida assim que o pedal era

acionado. Quando foi possível trabalhar com um sistema de som de qualidade

superior, a emissão da frequência era evidente. Ou seja, as opções interpretativas

podem estar condicionadas ao tipo e qualidade dos sistemas utilizados, portanto

acredito que a preparação para a performance do repertório é otimizada quando,

em algum momento, há um estudo com sistemas adequados e compatíveis aos

que serão utilizados em uma apresentação pública. 

Autores como McNutt (2003) e Rocha (2010), defendem o estudo prévio com os

sistemas  dando  ênfase  às  características  interativas  do  repertório  misto  (ex:

utilização dos dispositivos, responsividade dos processamentos em tempo real).

Com o exemplo acima é possível constatar que detalhes sonoros, que podem ser

decisivos  para  definir  questões  interpretativas,  podem  ser  dependentes  da

utilização determinadas estruturas no estudo e performance.

Como mencionado anteriormente, a sincronia entre os sons gerados pelo violão

com a parte  eletroacústica  foi  um assunto  recorrente  em todo o  processo de

preparação  da  obra  Lambda  3.99 conjuntamente  ao  compositor.  Sobre  este

tópico, Mikhail Malt concebe duas formas da relação entre o performer e a parte

eletrônica. Nas palavras deste compositor: “tem momentos em que a eletrônica é

realmente  precisa,  tem outros  momentos  que  a  eletrônica  está  lá  como  uma
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espécie de onda… e você surfa e você tem um pouquinho mais de liberdade”

(Malt Ensaio 2). Para exemplificar essa ação onde o instrumentista pode “surfar”

no  tape, Malt indica a seção 9 de  Lambda 3.99 (Figura 70). De acordo com o

compositor da obra, esta seção não requer uma sincronia rigorosa entre o tape e

a parte instrumental  consistindo em “um momento mais ou menos livre” (Malt

Ensaio 2). Malt também alegou que, neste trecho, a sincronização que deve ser

realizada é a de tocar as notas Lá e Sol# após os eventos percussivos do tape

(destacados em vermelho na imagem abaixo). Ou seja, há aqui uma deixa para o

performer  realizar  o  trecho  instrumental  após  o  evento  sonoro  com  perfil

percussivo,  não  havendo  uma  necessidade  de  sincronização  rigorosa  com  o

decorrer do tape neste trecho.

Ainda sobre o tipo de interação que o  performer  pode estabelecer com a parte

eletrônica, Mikhail Malt acrescentou que na seção 9 (Figura 70), e também nas

seções 10 (Figura 71), 11 e 12 (Figura 72) a parte eletroacústica é submissa à

parte instrumental.

Figura 70: Seção 9 da obra “Lambda 3.99” (1994) de Mikhail Malt. Destaque em vermelho dos eventos
sonoros com perfil percussivo. (destaque em vermelho realizado pelo autor desta tese)
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Em relação aos trechos acima (Figuras 71 e 72), onde o tape está de certa forma

“subordinado ao violão”, Mikhail Malt fez a seguinte indicação para a performance:

“a única coisa que tem que se tomar cuidado é realmente não deixar vazio. Que a

Figura 71: Seção 10 da obra “Lambda 3.99” (1994) de
Mikhail Malt.

Figura 72: Seções 11, 12 e 13 da obra “Lambda 3.99” (1994) de Mikhail Malt.
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parte  instrumental  que vai  dar  as  ordens aqui,  de  certa  maneira,  ela  que vai

começar a coordenar a coisa” (Malt ensaio 2). Com essa indicação, Malt alerta

que, nestes trechos, o instrumentista pode trabalhar com certa flexibilidade em

relação à sincronia com o tape, no entanto, o músico deve se preocupar para que

os eventos sonoros gravados não terminem (em silêncio), mas se sobreponham.

Acredito  que  esses  trechos  podem  exemplificar  a  intenção  que  o  próprio

compositor  referiu  na  confecção  da  obra:  a  tentativa  de  simular,  com  sons

gravados, uma difusão em tempo real. 

De  acordo  com Mikhail  Malt  é  fundamental  que,  em alguns  trechos  da  obra

Lambda 3.99, o instrumentista toque com maior precisão metronômica. Tal rigor

temporal é necessário para efetivar a correspondência sonora concebida para as

partes  instrumental  e  eletrônica.  Um exemplo  apontado  pelo  compositor  foi  a

Figura 73: Seção 33 da obra “Lambda 3.99” (1994) de Mikhail Malt.
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seção de número 33 (Figura 73) que, de acordo com Mikhail Malt,  precisa ser

realizada  “a  tempo”  para  que  a  combinação  entre  as  partes  funcione

adequadamente.

7.6.2. Mutazione (2008) - Rael Gimenes B. Toffolo

A parte eletrônica da obra Mutazione (2008), de Rael Gimenes Bertarelli Toffolo,

foi elaborada através do software SuperCollider v.3.2. O patch da obra requer que

processamentos sejam avançados durante a performance através de apenas um

comando153, o que possibilita que o próprio performer opere o sistema utilizado.

Essa foi  a primeira obra mista que tive a oportunidade de preparar  para uma

performance pública. As diferentes condições no trabalho com esta peça foram

fundamentais  para  o  meu  interesse  na  investigação  que  resultou  nesta  tese.

Nesta  seção  desenvolvo  comentários  sobre  três  diferentes  ocasiões  em  que

realizei a performance desta obra.

A primeira  performance  que  realizei  com  a  obra  foi  em  Junho  de  2011  na

Universidade Estadual de Maringá (Paraná / Brasil). Nesta primeira performance,

eu estudei a parte instrumental de forma isolada da parte eletroacústica e só tive

contato com o sistema momentos antes da performance. O compositor estava

presente na ocasião e, além de operar os sistemas, me forneceu instruções sobre

como  interagir  com  a  parte  eletroacústica  da  obra.  Tais  instruções  foram

fundamentais para a performance e auxiliaram a minha compreensão de como os

processamentos sonoros se comportavam em relação às dinâmicas produzidas

pelo violão no decorrer da obra.

153 Que pode ser configurado para ser acionado por um pedal USB ou uma tecla selecionada. 
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A segunda performance que realizei  com a obra  Mutazione ocorreu dentro da

programação do Festival Internacional de Guitarra de Braga (Portugal), em 2014.

Para esta ocasião o compositor não pode estar presente e foi preciso preparar a

performance  considerando  este  fator.  De  início,  o  patch da  obra  não  estava

funcional  devido  à  incompatibilidade  da  versão  do  SuperCollider utilizada  na

primeira elaboração do  patch e a disponível  posteriormente. Este problema foi

solucionado graças à disponibilização do compositor Rael Toffolo, que atualizou o

patch para a performance em 2014. Este evento pode destacar que, mesmo que

o compositor seja alguém preocupado com a permanência da sua produção e

busque  formas  de  garantir  uma  longevidade  dos  sistemas154,  a  diferença  de

poucos  anos  (2008  e  2014)  pode  impor  limitações  na  utilização  de  algumas

estruturas necessárias para a performance. No entanto, superado este ponto, foi

possível estudar a parte instrumental conjuntamente à parte eletroacústica, o que

acredito que possibilitou um melhor entendimento da relação de causalidade com

minha ação instrumental e o comportamento da parte eletrônica, possibilitando

também  uma  maior  compreensão  das  possibilidades  de  desenvolvimentos

discursivos durante a performance. No entanto, embora as condições de estudo

fossem favoráveis155,  as condições no concerto foram diferentes em relação à

prática com os sistemas. Acredito que esta diferença se destacou em dois pontos:

1) na diferença do sistema utilizado no teatro com o disponível para os ensaios; 2)

na necessidade da presença de outro músico para operar os sistemas. Sendo

assim,  foi  necessário  solucionar  problemas  na  utilização  do  patch que  não

ocorriam  na  estrutura  utilizada  nos  ensaios  e  instruir,  momentos  antes  da

performance, alguém que não conhecia a obra e estaria encarregado da operação

do sistema.

Considerando as duas situações de performance mencionadas acima, considerei

realizar, já dentro do contexto da pesquisa de doutoramento, uma performance

onde fosse possível utilizar o mesmo tipo de sistema para o processo de estudo e

154 Ver página 190.
155 Foi possível utilizar meu próprio computador e um sistema simples de som para estudar a 

obra.
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para  a  apresentação  pública.  Considerando  isto,  criei  condições  básicas  para

utilizar um sistema único nas duas situações156. A obra Mutazione possibilita que o

performer  opere  os  sistemas  pois  não  há  manipulações  complexas  durante  a

performance, o patch já está “fechado” com os processamentos que ocorrem no

decorrer da obra e o músico precisa apenas avançar ou disparar seções lineares

(Figuras  74  e  75).  Isso  possibilitou  que  a  utilização  de  um pedal  USB fosse

suficiente para que eu realizasse de forma autônoma tanto o estudo quanto a

performance pública da obra. 

156 A performance referida ocorreu em Julho de 2016 na Universidade de Aveiro.

Figura 74: Screenshot do aplicativo de processamento de sinal do patch
de “Mutazione” (2008) elaborado em SuperCollider.
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Ao trabalhar com o mesmo computador, placa de som e pedal tanto no processo

de estudo quanto na apresentação pública foi possível reconhecer e lidar com

problemas e especificidades do sistema utilizado. Isto reduziu, em certa medida,

os incômodos inesperados durante a preparação da obra e viabilizou um nível de

concentração  mais  favorável  para  a  performance.  Este  processo  de  trabalho

também possibilitou  uma  maior  consciência  das  capacidades  interativas  entre

parte instrumental e eletrônica, que acredito ter favorecido minha compreensão

dos possíveis caminhos artísticos na realização da performance desta obra. 

7.6.3. I Stole a bar from Leo (2010) - José Luís Ferreira

A obra  I  stole  a  bar  from Leo157,  escrita  em 2010  por  José  Luís  Ferreira  foi

concebida para funcionar como “uma expansão instrumental da guitarra” (J.  L.

Ferreira, 2014, p. 14). Esta peça foi programada com o software Max/MSP e, do

ponto de vista prático, foi desenvolvida para ser realizada com um músico, além

157 Ver também página 114.

Figura 75: Trecho da obra “Mutazione” (2008) com destaque em vermelho (realizado pelo autor desta tese) de
momentos onde os processamentos devem ser acionados. 
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do  violonista,  operando  o  sistema.  Para  isso,  como  exposto  na seção  sobre

representação158,  o  compositor  confeccionou  duas  partituras:  uma  para  o

performer e outra para o performador159. 

Sobre  a  obra,  o  compositor  comenta  algumas especifidades  do  trabalho  com

sistemas interativos/reativos e o violão. José Luís Ferreira (2014) observa que

condicionar o comportamento do sistema ao resultado da entrada sonora ( input)

do violão pode ser uma estratégia que enfrenta problemas. O autor alega isto

porque,  devido  ao  fato  do  violão  ser  um  “instrumento  harmônico”,  algumas

frequências podem ter pouca eficácia para “furar” uma textura sonora e serem

reconhecidas  pelo  sistema  utilizado.  De  acordo  com  o  compositor,  esta

consciência das características físicas do violão condicionaram o trabalho e o

desenvolvimento do patch de I stole a bar from Leo. Segundo José Luís Ferreira:

O meio electroacústico desta obra é caracterizado pela sua automação parcial,

sendo completamente  dependente  da performação do instrumento  acústico.

Caracterizamos assim esta implementação como uma expansão instrumental.

A  questão  da  automação  e  da  consequente  predeterminação  de  alguns

parâmetros  musicais  revelou  alguns  problemas  que  se  reflectiram

negativamente na liberdade performativa. A imposição de que o sistema teria

que reconhecer algumas notas provindas da guitarra (instrumento harmónico),

no  seio  de  uma  textura  musical  complexa,  apresentou-se  como  uma

condicionante à liberdade performativa (J. L. Ferreira, 2014, p. 121).

Embora esta obra tenha sido concebida para ser realizada com a presença de um

performador.  A  forma  na  qual  a  parte  eletroacústica  foi  elaborada  também

favorece  que  o  próprio  performer  controle  o  sistema.  Assim  como  na  obra

158 Ver página 115.
159 Termo proposto pelo próprio compositor, ver J.L. Ferreira (2014).
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Mutazione, I stole a bar from Leo requer que processamentos sejam ativados de

forma temporalmente linear no decorrer da performance. Portanto a utilização de

um pedal MIDI ou USB, possibilita que o performer opere o patch da obra (Figura

76).

O  estudo  com  essa  obra  foi  fundamental  porque,  além  de  compreender  os

diferentes níveis de interação, ou responsividade,  entre a parte instrumental  e

eletroacústica,  foi  possível  trabalhar  com pontos  específicos  que  exigem uma

precisão maior do performer para que o sistema reconheça a informação sonora e

se comporte de maneira específica.  Como exemplo no trecho apresentado na

Figura 76: Trecho da versão da partitura para o performador de "I stole a bar from Leo" (2010) com destaque
em vermelho (realizados pelo autor da tese) de momentos onde os processamentos devem ser acionados.



269

imagem abaixo (Figura 77), onde o sistema reconhece notas específicas do violão

para gerar um comportamento específico da parte eletroacústica.

No  ano  de  2018  realizei  três  performances  com  esta  obra.  Sendo  as  duas

primeiras  com a presença de um performador  e a  terceira  sem outro  músico

operando os sistemas. O tipo de elaboração do patch favoreceu que eu estudasse

a obra  com a parte  eletroacústica  e  que também fosse possível  realizar  uma

performance com autonomia. Acredito que é possível constatar que, assim como

no trabalho com as obras anteriormente relatadas, a condição de autonomia do

performer  pode  favorecer  uma  maior  capacidade  de  exploração  dos  recursos

expressivos de uma obra mista.

 

7.6.4. Baldur’s Light (2018) - Tiago Lestre

A obra Baldur’s Light (2018)160 foi escrita pelo compositor português Tiago Lestre

no  ano  de  2018.  A parte  eletroacústica  desta  obra  foi  programada  com  os

softwares Processing + DAW e utiliza os dados captados por vídeo em tempo real

160 Ver também página 114.

Figura 77: Trecho da partitura do performador de "I stole a bar from Leo" (2010), onde notas específicas
ativam ações do sistema (notas coloridas originalmente na partitura)
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como input para os processamentos sonoros161. Em depoimento cedido para esta

tese o compositor justificou da seguinte forma a opção pelo sistema utilizado:

O interesse pelo uso da câmara de vídeo como principal meio de obtenção de

dados para manipulação do som em tempo real prende-se pelo facto de ser um

meio  que  atua  à  distância,  sem  necessitar  de  uma  interação  forçada  do

performer  com qualquer tipo de interface física. Nas obras mencionadas, foi

feito um estudo intensivo com o guitarrista Belquior Guerrero para que qualquer

guitarrista que toque as obras, se preocupe apenas com aspetos próprios do

manuseamento  do  seu  instrumento  (Lestre,  comunicação  pessoal,  19  de

Fevereiro, 2019).

A  movimentação  da  mão  esquerda  do  violonista  durante  o  decorrer  da

performance é o fenômeno que interage com os parâmetros preestabelecidos na

arquitetura do  software.  Ou seja,  fatores como a direcionalidade, velocidade e

perfil dos gestos dos dedos da mão esquerda fornecem diferentes informações

para  o  processamento  realizado  em  tempo  real.  Tiago  Lestre  explica  o

processamento  da  imagem  em  tempo  real  utilizado  para  a  obra  da  seguinte

forma:

No caso de Baldur’s Light, é utilizada uma técnica de contagem de pixéis e

registo  dos seus níveis RGB. No fim de cada frame é calculada a posição

média  de uma determinada cor  que pretendemos encontrar,  com base nos

valores RGB de cada pixel  da imagem. Esta limitação obriga a possuir  um

espaço controlado para a performance, por exemplo, mudanças na intensidade

da  luz  ao  longo  do  tempo  irão  alterar  os  valores  RGB que  o  computador

procura (tornando um vermelho mais claro ou mais escuro) e poderá deixar de

161 As outras obras referidas nesta seção difundidas em tempo real (Mutazione e I stole a bar 
from Leo) utilizam a captação sonora do violão como input.
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reconhecer a cor do dedo do guitarrista (Lestre, comunicação pessoal, 19 de

Fevereiro, 2019).

Na elaboração do sistema interativo de Baldur’s Light o compositor se preocupou

em viabilizar condições para que o instrumentista possa realizar a performance

sozinho, sem a exigência de outros músicos para operar as estruturas utilizadas.

Para  isso,  o  compositor  fornece  instruções  sobre  como configurar  o  sistema,

ajustar a câmera utilizada e operar o software.

O trabalho com esta obra foi diferente do realizado com as outras realizadas em

tempo  real  que  abordei  nesta  seção.  Além do  tipo  de  captação  de  dados,  a

relação de causalidade entre minha ação instrumental e o produto sonoro final,

combinando  as  dimensões  acústicas  e  eletroacústicas,  foi  bastante  menos

perceptível.  Isso porque variações sutis no perfil  da movimentação dos dedos

geravam comportamentos bastante diversos do sistema eletrônico. Mesmo assim,

o trabalho prévio com as estruturas necessárias para a performance se mostrou

fundamental  pois  foi  possível  identificar  a  responsividade  do  sistema frente  a

diferentes ações gestuais que eu realizava.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base  na  bibliografia  abordada  neste  trabalho,  foi  possível  constatar  que

diferentes  perspectivas  sobre  o  surgimento  do  repertório  para  instrumento  e

eletrônica,  assim  como  as  configurações  que  o  definem,  divergem  em

consequência de concepções estéticas, práticas e tecnológicas. Neste sentido, foi

possível  identificar  autores  que  atribuem  o  pioneirismo  do  repertório  a  obras

distintas,  considerando  tanto  critérios  que  valorizam  um  entendimento  do

repertório  sendo  uma  expansão  das  capacidades  instrumentais,  enfatizando

questões práticas (Pestova 2008; Miskalo 2009), quanto sendo o desenvolvimento

de um pensamento composicional associado a música eletrônica e suas formas

de elaboração (Menezes 1996; Couprie 2001).  Portanto, é possível  considerar

que tanto questões práticas quanto estéticas são responsáveis pela pluralidade

discursiva que existe sobre o repertório de música para instrumento e eletrônica

e, em específico, a música mista.

Ao analisar a configuração dos sistemas utilizados na realização do repertório

para  violão  e  eletrônica,  foi  constatado  que  várias  obras  utilizam difusão  em

tempo diferido. No entanto, em parte destas obras o material sonoro gravado não

corresponde aos parâmetros descritos por Emmerson e Smalley (2001) para a

definição de música eletroacústica e, embora sejam descritas como obras para

violão e tape, não são compatíveis com a definição de música mista descrita por

autores como Tiffon (2005) e Jodlowski  (2012). Tais obras,  às quais atribuo o

nome de “tape instrumental” tem a parte eletrônica realizada pela reprodução de

outros instrumentos gravados, sem manipulações sonoras associadas à prática
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da música eletrônica162. Este tipo de “play-back”, onde os sons fixos poderiam ser

substituídos  por  instrumentos  acústicos  para  a  realização  performance,  é

encontrado em obras como:  Per Suonare a Due (1973), de Leo Brouwer;  The

Invisible Timepiece (1974), de Meyer Kupferman; e Looking for Claudio (1975), de

Barbara Kolb.

A  interação  é  um  termo  bastante  associado  à  música  para  instrumento  e

eletrônica e, como foi exposto, a sua compreensão dentro da prática do repertório

também é objeto de disputa. Dentro da diversidade de entendimentos sobre os

processos interativos, o compositor Flo Menezes (2006) defende que a interação

está alicerçada no processo composicional e na elaboração do discurso sonoro

entre a parte instrumental  e a eletroacústica.  Acredito que esta proposição de

Menezes é fundamental e favorece, de maneira mais transversal, a compreensão

dos  fenômenos  sonoros  e  suas  relações  na  música  eletroacústica  mista.  Isto

porque,  como foi  possível  constatar  no  repertório  para  violão  e eletrônica,  os

sistemas podem ser alterados com a finalidade de optimizar as estratégias de

difusão e sincronização163. Não obstante, a permanência dos sistemas pode estar

condicionada à sua alteração, uma vez que  softwares, dispositivos e estruturas

físicas se tornam obsoletos e podem depender da transferência tecnológica para

que a performance das obras seja possível. A alteração do sistema pode alterar

os  processos  operacionais  e  as  estruturas  para  a  performance  e,

consequentemente,  a  interação  do  performer  por  uma  perspectiva  prática.

Portanto,  acredito  que  ao  analisar  o  repertório  abordado,  a  afirmação  de

Menezes,  que  valoriza  a  interação  dentro  do  discurso  sonoro,  possibilita  um

entendimento  transcendental  ao  tipo  de  ações,  estratégias  de  sincronização,

dispositivos e sistemas que o performer deve utilizar para a performance de uma

obra mista.

162 Ver página 73.
163 Um exemplo possível aqui é a obra Sinais no Tempo (2007), peça original para eletrônica em 

tempo real. Posteriormente à estreia da obra, o compositor Jaime Reis realizou uma segunda 
versão para tempo diferido para viabilizar a reprodução da obra e a autonomia do performer na
operação dos sistemas.
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Ao abordar cerca de 50 anos de música para violão solo e eletrônica foi possível

observar  como  a  constituição  do  repertório  foi  afetada  pelo  desenvolvimento

tecnológico. Este desenvolvimento transformou também o papel  de instituições

que, nas décadas de 1960, 1970 e 1980, eram fundamentais para a produção do

repertório: os estúdios; laboratórios; e centros de pesquisa e produção sonora. A

maior acessibilidade a recursos tecnológicos e a disseminação dos home-studios

fez  com que o  repertório  para  violão  e eletrônica  fosse produzido  a  partir  da

década de 1990 em espaços mais diversos. Essa fragmentação da produção de

obras para violão e eletrônica torna o repertório mais difícil de ser rastreado. Aqui

foram apresentadas narrativas que se desenrolam com base nos dados coletados

durante  a  realização  deste  trabalho.  No  entanto,  dada  a  esta  característica

contemporânea onde a produção do repertório é descentralizada, é provável (para

não dizer certamente) que outras obras não tenham sido encontradas durante a

realização deste trabalho.

Com  base  no  repertório  abordado  nesta  tese  proponho  abaixo  um  esquema

(Figura  78)  para  fornecer  uma  compreensão  tipológica  do  repertório  para

instrumento e eletrônica, por uma perspectiva do performer.
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Realizei este modelo com base no repertório para violão e eletrônica coletado

para esta tese. Evitei inserir especulações sobre procedimentos possíveis e focar

no  material  abordado.  No  entanto,  os  modelos  propostos  por  Couprie  (2001),

Tiffon (2005) e Maestri (2016), influenciaram a elaboração deste esquema.

Primeiramente,  este  esquema  é  reducionista  pela  necessidade  de  uma

organização gráfica. Acredito ser importante enfatizar que os tipos e processos

expostos no modelo acima não são excludentes. Uma obra para instrumento e

eletrônica  pode  conter  várias  características,  colocadas  acima,  de  forma

simultânea e em diferentes níveis. Não obstante, as possíveis necessidades de

transferências  tecnológicas  evidenciam  o  distanciamento  de  uma

“essencialização” das formas de realização para a performance de uma obra do

gênero. Em outras palavras, os sistemas podem sofrer  alterações que podem

implicar na reorganização de outros caminhos para a sua compreensão.

Figura 78: Esquema tipológico sobre obras para instrumento e eletrônica (baseado no repertório para violão)
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A primeira divisão que coloco no esquema acima (Figura 78) é o dualismo entre

tempo  real  e  tempo  diferido.  Como  mencionado  no  parágrafo  anterior,  este

reducionismo é virtual e sujeito ao hibridismo em vários níveis e a transferência de

suporte. Como por exemplo, dentre as obras abordadas,  Lambda 3.99 emprega

somente sons difundidos em tempo diferido (tape) e I stole a bar from Leo utiliza

somente  processamentos  em  tempo  real,  podendo  ser  representantes  de

extremos do espectro que tem como parâmetro a difusão temporal. No entanto, a

obra Mutazione possui uma seção da parte eletroacústica164, dentre as sete pré-

configuradas no patch da obra, que consiste num evento sonoro disparado cujo

funcionamento independe da ação do instrumentista (somente o acionamento do

comando para disparar o processamento).  Este processamento é uma síntese

granular realizada em tempo real, no entanto, este evento sonoro não é gerado

por uma reação ao input instrumental, e sim por um algoritmo randômico acionado

pela ação do performer naquela seção. Portanto, mesmo sendo um evento sonoro

difundido em tempo real, a relação que o performer estabelece com esse trecho

se aproxima do tipo de interação que ocorre com sons fixos.

Ao refletir sobre a difusão em tempo diferido, proponho as categorias de tape e

tape instrumental. O primeiro consiste no entendimento “clássico” deste suporte

no  âmbito  da  música  mista,  ou  seja,  a  junção  no discurso  sonoro  da prática

instrumental  com  a  música  eletroacústica.  O  segundo,  tape instrumental,  é

constituído  por  sons  instrumentais  pré-gravados.  Com  exceção  do  tape

instrumental,  a  classificação  como  música  mista  é  passível  a  todos  as

configurações colocadas no esquema acima.

Sobre as formas de sincronização com o  tape,  proponho uma subdivisão que

implica na percepção e na ação do performer165. Após analisar obras para violão e

eletrônica e suas formas de sincronização com eventos sonoros difundidos em

164 Seção de número “P02” do patch da obra.
165 O dualismo é aqui empregado apenas como dispositivo didático. Estou certo de que o 

tratamento reducionista entre percepção e ação é equivocado, no entanto esta aplicação se 
faz necessária para uma finalidade descritiva dos processos.
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tempo diferido,  considero como “percepção intrínseca”  as situações em que o

performer deve sincronizar a parte instrumental com sons eletroacústicos através

da percepção de referências sonoras inerentes ao discurso sonoro da própria

obra. Como exemplo: as deixas (cues) na obra Waves of Refraction (1992) de Jon

Cristopher  Nelson.  O  tape instrumental  também  é  uma  forma  de  percepção

intrínseca,  sendo  que  o  performer  acompanha,  através  da  partitura,  os  sons

instrumentais  pré-gravados.  Coloco  como “percepção  extrínseca”  as  situações

onde  o  performer  deve  sincronizar  a  performance  com a  parte  eletroacústica

utilizando como referência estímulos externos ao discurso sonoro da obra, como

ocorre na utilização de cronômetro e de click-track. Como exemplo, o emprego de

click-track na  obra  Sinais  no  Tempo  (2007)  de  Jaime  Reis.  O  modo  de

sincronização  que  descrevo  como “ação  do  performer”  é  referente  a  eventos

sonoros  que  dependem  serem  acionados  durante  a  performance  para  sua

difusão. A este tipo de sincronização, através de disparos, atribuo o nome de tape

fásico, cujo exemplo principal nesta tese é a obra  Lambda 3.99 (1994/2017) de

Mikhail Malt.

Em relação aos eventos sonoros difundidos em tempo real, optei  por seguir a

distinção do repertório proposta por Couprie (2001) como música em tempo real

escrita e improvisada. Sobre o segundo caso, música difundida em tempo real

improvisada, destaco no esquema acima duas formas de realização: 1) sistema; e

2) humano. Considero como “improvisação com o sistema”, a descrição de obras

(ou trechos em determinadas obras) em que a parte eletroacústica é realizada

pela elaboração de um  software concebido para interagir com o  performer  que

deve improvisar, como no caso da obra “O Uivo” (2007) de Rui Penha. O que

coloco no modelo gráfico como “realização improvisada com humano”, é refente a

situações de improvisação onde quem opera os sistemas em tempo real é um

performador, ou o próprio performer. Como exemplo, é possível indicar a atuação

do duo entre o violonista Stefan Östersjö e a compositora Natasha Barrett, que

realizaram experiências com improvisação com violão e eletrônica em tempo real

na década de 1990.
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Sobre a categoria de obras difundidas em tempo real cuja parte instrumental é

escrita foi possível observar que a grande maioria do repertório investigado utiliza

a captação sonora como entrada (input) para a correspondência com os sistema.

São exemplos deste tipo de realização as obras: Desconstructing Dowland; I stole

a bar from Leo;  Mutazione; dentre outras. Foram identificadas apenas três obras

que utilizam sistemas de captação de movimento (motion capture) como entrada

de  sinal  para  correspondência  com  a  parte  eletroacústica.  Tais  obras  são:

Baldur’s Light (2018); L’apparizione di tre rughe (2001/2004); e Nott (2018). 

Como  possibilidades  de  sincronização,  distingui  no  modelo  apresentado  a

“percepção do sistema” e a “ação do performer/performador”.  A percepção do

sistema é baseada na primeira dimensão proposta por Robert Rowe (1993), que

favorece  a  compreensão  de  como  um  sistema  interativo  “acompanha  o

performer”. Este tipo de sistema é utilizado na obra Kogarashi, le premier soupir

des fantômes (2002) de Jérôme Combier. Esta obra utiliza o score following para

que  o  sistema,  percebendo  (“escutando”)  a  performance  do  instrumentista  de

forma autônoma, identifique o desenvolvimento do discurso musical  e ative os

processamentos relacionados com cada seção da obra. O que consta no modelo

gráfico  como  “ação  do  performer/performador”,  como  o  próprio  nome  sugere,

indica  ações,  realizadas  pelo  instrumentista  (performer)  ou  pelo  operador  dos

sistemas (performador), que enviam informações ao sistema (comandos) para o

desenvolvimento  da  obra.  Ou  seja,  obras  que  exigem durante  a  performance

avançar/disparar  processamentos através de um comando emitido por  alguma

interface  de  comunicação  (pedal  MIDI,  tecla,  etc).  Como exemplo,  é  possível

indicar novamente as obras:  Desconstructing Dowland (2009); I stole a bar from

Leo (2010); e Mutazione (2008).

Através  da  análise  das  partituras  que  obtive  acesso  foi  possível  constatar

diversidade nas formas de representar os sons reproduzidos eletronicamente e
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proporcionar  condições  para  a  sincronização  entre  a  parte  instrumental  e

eletroacústica.

Busquei evidenciar que, nas obras abordadas, a notação do tape instrumental é

realizada  de  forma equivalente  a  utilizada  na  música  puramente  instrumental.

Acredito que essa condição pode favorecer a permanência de parte do repertório,

portanto, é possível considerar que a representação pode ser um fator essencial

para evitar a obsolescência das obras mistas.

Na seção sobre representação, foram analisadas algumas partituras do repertório

e  identificadas  diferentes  maneiras  de  representar  e  sincronizar  as  partes

instrumental  e  eletroacústica.  Foram identificadas partituras de obras  que não

utilizam recursos notacionais para representar os sons eletroacústicos, indicando

somente momentos onde eventos devem ser acionados/disparados/avançados.

Sobre  este  tipo  de  notação  do  repertório,  acredito  que  a  opção  de  suprimir

qualquer  representação  gráfica  da  parte  eletroacústica  é  realizada  para  não

induzir o  performer  à expectativa de comportamentos sonoros que podem não

ocorrer  devido  o  grau  de  interatividade/responsividade  utilizado.  Ou  seja,

sobretudo no repertório concebido para processamento em tempo real, em obras

cuja  relação  de  causalidade  entre  as  partes  podem  ter  um  maior  grau  de

indeterminação,  é  uma  opção  coerente  do  compositor  evitar  a  notação  de

fenômenos  sonoros  que  podem  ocorrer  de  formas  variadas,  induzindo  o

instrumentista a interpretar realizações sonoras que podem não se efetivar.

Foi  possível  identificar,  nas  obras  abordadas,  os  seguintes  tipos  de

representações  da  parte  eletroacústica  e  de  signos  utilizados  para  a

sincronização  das  partes:  1)  notação  tradicional;  2)  indicação  de  pontos  de

disparo; 3) indicação metronômica; 4) indicação cronométrica; 5) representação

gráfica de perfis sonoros (duração, altura, dinâmica); 6) notação parcial de alguns

eventos sonoros (deixas); 7) descrição textual do comportamento sonoro da parte



281

eletroacústica;  8)  uso  de  tablaturas  para  indicar  a  movimentação  da  mão

esquerda  do  violonista  (para  sistemas  de  captação  de  movimento);  e  9)

indicações  textuais  de  como  o  performer  deve  reagir  perante  determinados

comportamentos da parte eletroacústica.

Os elementos enumerados acima aparecem no repertório tanto de forma isolada

como simultânea, através da combinação de diferentes recursos. Acredito que a

diversidade  no  emprego  destas  formas  de  representação  demonstra  que

diferentes  estratégias  de  difusão  temporal,  diferentes  sistemas  utilizados  e

diferentes tipos de interação, possibilitam a utilização de vários artifícios visuais

para  a  notação  das  obras.  Essa  diversidade  de  aplicação,  e  de  certa  forma

ausência de convenção de escrita, reforça a necessidade da bula e de instruções

para a performance.

Durante a realização deste trabalho foi possível constatar como a efemeridade se

coloca para práticas artísticas contemporâneas e quais são as especificidades

desta  condição  no  repertório  de  música  para  instrumento  e  eletrônica.  Após

apontar como a literatura acadêmica aborda questões referentes à conservação e

ao  restauro  do  repertório,  forneci  exemplos  de  problemas  relacionados  à

permanência no repertório para violão e eletrônica.

Uma primeira constatação possível  é a de que a obsolescência pode integrar

práticas  artísticas  de  formas  distintas  e,  em  alguns  contextos,  pode  ser

incorporada  como  um  processo  intencional  por  favorecer  o  distanciamento

perceptual da funcionalidade de um objeto. No entanto, em relação ao repertório

de  música  para  instrumento  e  eletrônica,  a  obsolescência  dos  meios  pode

impossibilitar a performance de uma obra. Neste sentido, da mesma forma que

Wetzel (2006), considero que, na perspectiva de um performer, a obsolescência

se torna um processo a ser evitado, seja através da preservação ou do restauro

de obras para instrumento e sons eletroacústicos.
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Ao realizar uma revisão da literatura, foi  identificado que a documentação, em

vários  níveis,  é  um  processo  fundamental  para  a  manutenção  de  práticas

artísticas diversas, incluindo o repertório para música eletroacústica mista.

Foi possível constatar que a representação, através da notação musical, é um

elemento  de  elevado  valor  para  longevidade  de  obras  para  instrumento  e

eletrônica.  Sobre  tal  ponto,  foi  possível  identificar  que  o  repertório  para  tape

instrumental possui uma vantagem em relação a sua permanência dado que sua

escrita é pautada em formas de representações convencionais.

Outro ponto destacado para a preservação de música eletroacústica mista foi a

adoção de medidas simples para a criação da parte eletrônica. Ou seja, evitar

quando possível a utilização de sistemas e procedimentos complexos, seja na

elaboração dos procedimentos sonoros (Malt, comunicação pessoal, 17 de Abril,

2018), no emprego de recursos digitais adjacentes (Toffolo, comunicação pessoal,

15 de Maio, 2018) e na utilização de hardwares e dispositivos específicos (Esler

2004; Canazza & Vidolin 2001).

Finalizando  as  considerações  sobre  a  longevidade  das  obras,  penso  ser

importante  recapitular  o  depoimento  de alguns entrevistados (Lemouton 2018;

Toffolo 2018) de que a permanência do repertório de música eletroacústica mista

requer um tipo de especialização que o instrumentista pode não possuir. Portanto,

ações importantes para a manutenção do repertório, como a documentação dos

procedimentos de realização da parte  eletrônica e a transferência tecnológica,

estariam mais associadas à figura do compositor e do realizador de informática

musical (RIM). No entanto, autores como Esler (2004), Wetzel (2006) e Furniss e

Dudas (2014) indicam que o performer pode assumir um papel importante para a

permanência de obras de música eletroacústica mista. Acredito que o performer

pode  contribuir  para  a  manutenção  do  repertório  principalmente  através  da

documentação,  realizando  gravações  de  performances  e  gravações  de

processamentos eletroacústicos específicos, que podem se tornar registros úteis
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para ações futuras de conservação e restauro.  Não obstante,  o instrumentista

pode se torna um agente importante para sustentabilidade do repertório ao mediar

as ações fundamentais para a conservação e restauro das obras com as quais

estuda e trabalha, incentivando atividades em colaboração com compositores e

realizadores  de  informática  musical  e  também  sendo  o  portador  de  um

conhecimento sobre a prática com o repertório. 

Diferentemente de um repertório solo onde o violonista está familiarizado com

ações  que possibilitam uma atuação  independente,  o  repertório  para  violão  e

eletrônica é mais propenso a exigir do instrumentista uma atividade conjunta com

compositores,  realizadores  de  informática  musical  e  técnicos  de  som.  Mesmo

assim, acredito que a autonomia na operação dos sistemas é um recurso valoroso

para o processo de estudo e, em alguns casos, para a performance pública, pois

viabiliza algum nível de independência ao  performer  que pode ser fundamental

para a realização do repertório em alguns contextos.

Com a realização deste trabalho, penso ser possível afirmar que a compreensão

discursiva  da  parte  eletroacústica  é  fundamental  para  a  preparação  de  uma

performance e  a exploração de suas capacidades expressivas.  Julgo também

fundamental a compreensão do funcionamento dos sistemas e a conscientização

dos tipos de operação que devem ser realizadas em determinadas obras. Após

realizar  o  estudo de caso com obras para esta tese,  uma consideração geral

sobre a performance com o repertório abordado é a de que este tipo de saber

“mais  prático”  engloba  desde  o  entendimento  de  como  utilizar  sistemas  e

comandos específicos para a performance de determinada obra como também

identificar processos interativos/reativos em sistema de difusão em tempo real.

Durante  o  desenvolvimento  desta  pesquisa,  sobretudo  em  contextos  onde  a

prática com o repertório foi central, uma condição se mostrou essencial para a

performance do repertório para violão e eletrônica (e acredito aqui ser possível
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incluir o repertório de música mista de forma mais geral): A postura interessada do

performer frente ao trabalho com os sistemas. 

Julgo ser importante concluir que, dado a diversidade de estruturas utilizadas em

obras para instrumento e eletrônica (relembrando que uma única obra pode ser

realizada  em  sistemas  diferentes  ao  longo  dos  anos)  é  fundamental  que  o

performer  tenha  disposição  e  paciência  para  trabalhar  com  o  repertório.  As

diversas possibilidades de interação dificultam uma abordagem sistematizada do

repertório  como  uma  categoria  distinta.  Por  exemplo,  apenas  nas  obras

abordadas no estudo de caso para esta tese, temos condições onde o performer

deve: utilizar um pedal  para disparar ficheiros de som durante a performance;

operar softwares com linguagens de programação e interfaces distintas; trabalhar

com  diferentes  parâmetros  sonoros  para  o  funcionamento  dos  sistemas

(dinâmicas,  alturas  precisas,  etc);  se  comportar  gestualmente  de  maneira

adequada para interagir  com os sistemas. Estes são apenas alguns exemplos

encontrados  em  apenas  quatro  obras  específicas  abordadas  nesta  tese  em

contextos  de  performance.  Portanto,  acredito  que  o  processo  de  aprender,

preparar  e  apresentar  em  performance  pública  uma  obra  para  instrumento  e

eletrônica exige do performer,  mais do que um ferramental  técnico específico,

uma predisposição para lidar com incertezas. Incertezas sobre o funcionamento

dos sistemas, sobre as relações de causalidade entre as partes instrumental e

eletroacústica e sobre a condição prática do repertório, dado a condição efêmera

dos sistemas. Frente a tais incertezas, que possivelmente são uma predisposição

para o trabalho, conhecimento e desenvolvimento artístico neste tipo de prática

contemporânea, penso que uma postura engajada do performer é fundamental no

contexto da música para instrumento e eletrônica.
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ANEXO: Catálogo de obras para violão (solo) e eletrônica

Este  catálogo  foi  elaborado  utilizando  como  principais  fontes:  a  Base  des  compositeurs  –

Brahms166;  o catálogo do portal Canadian Music Centre (CMC)167; o Centro de Documentação de

Música Contemporânea (CDMC); o  Centro de Documentación Musical de Andalucía168; o Centro

de Investigação & Informação da Música Portuguesa (MIC)169; o  Pocci Catalog170; o catálogo do

International  Society  for  Contemporary  Music  (ISCM)171;  o  Pytheas  Center  for  Contemporary

Music172; e o Sheer Pluck – Database of Contemporary Guitar Music173. Os dados também foram

obtidos através da consulta de: 1) notas de programa; 2) encartes de álbuns; 3) listas de repertório

de  performers;  4)  catálogos  de  sites  oficiais  de  compositores;  e  5)  contato  via  e-mail  com

compositores e performers.

Observação: O catálogo está organizado pelo seguinte critério: 1) Ordenação alfabética dos 
sobrenomes dos compositores; 2) Ano (em ordem crescente) em que as obras foram escritas.

1.

Compositor ALESSANDRINI, Patricia (1970, Estados Unidos da 
América / França)

Título Menus morceaux par un autre moi réunis

Subtítulo for guitar and live electronics

Ano da obra 2009

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 3’

Contato do compositor alessan@stanford.edu

Editora Babel Scores

Comentários Obra dedicada ao violonista Mauricio Carrasco e o músico
Daniel Zea.

166 http://brahms.ircam.fr/
167 https://www.musiccentre.ca/
168 http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/opencms
169 http://www.mic.pt/
170 http://www.vincenzopocci.altervista.org/
171 https://www.iscm.org/
172 http://www.pytheasmusic.org/
173 http://www.sheerpluck.de/
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2.

Compositor ALVES, Wellington E. (1989, Brasil)

Título Have the days made you so unwise?

Subtítulo Para violão e sons eletroacústicos

Ano da obra 2015

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Requerimentos técnicos Computador; sistema para projeção de som em dois 
canais; 1 microfone.

Software utilizado SuperCollider versão 3.6.6

Notação Indicação de momentos onde os processamentos sonoros
devem ser acionados/avançados.

Duração da obra 5’

Contato do compositor welaves@gmail.com 

Comentários Estreia realizada por Belquior Guerrero em Julho de 2016 
em Portugal.

3.

Compositor AMÉRICO, Cristiano (1983, Brasil)

Título III

Subtítulo Para violão e tape

Ano da obra 2014

Instrumentação Violão e tape

Notação Indicação cronométrica.

Duração da obra 4’

Contato do compositor crismusica1983@gmail.com

Comentários Estreia realizada por Belquior Guerrero em Julho de 2014 
em Portugal.

4.

Compositor ANCAROLA, Francesca (1968, Chile)

Título Loop 2

Subtítulo Para guitarra acustica amplificada y reverberada y cinta 
digital

Ano da obra 1992

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 8’40’’

Contato do compositor contacto@francescaancarola.cl

5.

Compositor ANDRIC, Andreja (1973, Sérvia)

Título Streams
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Subtítulo for guitar and computer

Ano da obra 2015

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 10’

Contato do compositor andreja.andric@gmail.com

Gravações Violão: Jakob Bangsø
Álbum: Connect - electronics works for guitar
Selo: Dacapo Records

Comentários A obra possui cinco movimentos:
I. Introduction 
II. Dance #1 
III. Intermission 
IV. Dance #2 
V. Night Walk

6.

Compositor BALDISSERA, Marino (1969, Itália)

Título Repens

Subtítulo Per chitarra e Live Electronics

Ano da obra 2004

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Contato do compositor info@marinobaldissera.it

7.

Compositor BARASH, Guy (1982, Israel / Estados Unidos da América)

Título Blue Monk

Subtítulo Guitar and real time digital signal processing

Ano da obra 2007

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 7’

Contato do compositor https://guybarash.com/contact/

Comentários Estreia realizada por Iliya Siltsov no ano de 2007 em 
Israel. 

8.

Compositor BARASH, Guy (1982, Israel / Estados Unidos da América)

Título Talkback III

Subtítulo for guitar and computer

Ano da obra 2010

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 11’

Contato do compositor https://guybarash.com/contact/

https://guybarash.com/contact/
https://guybarash.com/contact/
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Comentários Estreia realizada por Nadav Lev em 2010 nos Estados 
Unidos da América.

9.

Compositor BARRETT, Natasha (1972, Inglaterra)

Título Where shadows pass for bodies stand

Ano da obra 2004

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Notação Indicação de momentos onde os processamentos sonoros
devem ser acionados/avançados.

Duração da obra 14’

Contato do compositor nlb@natashabarrett.org

Comentários Obra encomendada pelo violonista Stefan Östersjö.

10.

Compositor BARRETT, Natasha (1972, Inglaterra)

Título Deconstructing Dowland 

Subtítulo Duet for guitar and computer (real-time sound processing).

Ano da obra 2009

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Requerimentos técnicos 2 microfones condensadores; 1 microfone miniatura (DPA 
4060); 1 microfone de contato; Controladores MIDI; 
sistema para projeção em 4 ou 8 Canais.

Software utilizado Max/MSP

Notação Indicação de momentos onde os processamentos sonoros
devem ser acionados/avançados.

Duração da obra 10’

Contato do compositor nlb@natashabarrett.org

Gravações Violão: Stefan Östersjö
Álbum: Black Bile Extempore
Selo: Elektron Records

Comentários Obra encomendada pelo violonista Stefan Östersjö.

11.

Compositor BARROS, Caio (1988, Brasil)

Título Le feu sans oiseaux

Subtítulo para violão tocado com arco de violino e eletrônica em 
tempo real

Ano da obra 2010

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Comentários Estreia realizada em 2011 por Osnir Gonçalves Ferreira.
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12.

Compositor BARROSO, Sérgio F. (1946, Cuba)

Título Tablao

Ano da obra 1991

Instrumentação Violão e Tape

Duração da obra 10’30’’

Comentários Estreia realizada por Flores Chaviano na Espanha em 
1992.

De acordo com Dal Farra (2006), existe uma versão 
somente para tape (acusmática) de Tablao.

13.

Compositor BARROSO, Sérgio F. (1946, Cuba)

Título Yantra I

Ano da obra 1972

Instrumentação Violão e Tape

14.

Compositor BARROSO, Sérgio F. (1946, Cuba)

Título Yantra III

Subtítulo Para guitarra y banda magnetofónica

Ano da obra 1973

Instrumentação Violão e tape instrumental

Duração da obra 14´

15.

Compositor BARTETZKI, Andre (1962, Alemanha)

Título Traces

Subtítulo for acoustic guitar and live-electronics

Ano da obra 2007

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real (esta obra possui uma 
versão para tape [acusmática])

Requerimentos técnicos 1 microfone condensador; 1 microfone de contato;1 
interface MIDI; 1 músico para operar os sistemas; sistema 
para projeção em 4 ou 8 Canais.

Software utilizado SuperCollider3

Notação Partitura gráfica para o performador representado 
parcialmente os eventos sonoros gerados 
eletronicamente.

Duração da obra 8’
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Contato do compositor andre@bartetzki.de

Comentários Estreia realizada por Pedro Rodrigues no ano de 2007 em
Portugal.

16.

Compositor BATTISTI D'AMARIO, Bruno (1937, Itália)

Título I Tarrochi*

Subtítulo per chitarra e nastro magnetico

Ano da obra 2007

Instrumentação Violão e tape

Editora Gangemi Editore

Comentários *Consiste em 22 faixas gravadas para o livro: I tarocchi, 
meditazioni e musica.

17.

Compositor BAUER, Robert (1950, Canadá)

Título Finally defined (Formerly called Nondescript)*

Subtítulo for solo guitar and optional tape

Ano da obra 1975/2000

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 6’

Contato do compositor bauermusic@yahoo.ca

18.

Compositor BAUER, Robert (1950, Canadá)

Título Suspended and mobile

Subtítulo a work for solo classical guitar and optional prepared tape

Ano da obra 1982/1983

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 12’

Contato do compositor bauermusic@yahoo.ca

Comentários Estreia realizada por Douglas Reach no ano de 1984.

19.

Compositor BEJARANO, Mauricio (1955, Colômbia); PARRA, Arturo 
(1958, Colômbia)

Título D’or et de lumière

Ano da obra 1997/2000

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 9’
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Contato do compositor objetosonoro@gmail.com

Gravações Violão: Arturo Parra
Álbum: Parr(A)cousmatique (2000)
Selo: Empreintes DIGITALes

Comentários Obra criada em colaboração com o violonista Arturo Parra.

20.

Compositor BIFFARELLA, Gonzalo (1961, Argentina)

Título La Rue de la Cage Verte

Ano da obra 1995/1997

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 8’30’’

Gravações Violão: Roberto Aussel
Álbum: Mestizaje (1997)
Selo: Le Chant Du Monde (LDC 278 1108)

21.

Compositor BLANCO, Juan (1919, Cuba)

Título Espacios II

Subtítulo for tape and guitar

Ano da obra 1986

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 9’

Gravações Violão: Mirtha De La Torre
Álbum: Juan Blanco – Música Electroacústica (1986)
Selo: Areito (LD 4211)

22.

Compositor BOFILL, Anna (1944, Espanha)

Título Urfaust

Subtítulo for guitar and electroacustics

Ano da obra 1983

Instrumentação Violão e tape

Contato da compositora bofillanna5@gmail.com

Comentários Música para teatro [incidental], baseada na obra de 
Goethe (montagem de Ricard Savat).

Obra realizada com a colaboração de J. Manuel 
Berenguer, que realizou a estreia em Junho de 1983. 
Local: Barcelona Centre Universitari. Cenografia: Anna 
Bofill.
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23.

Compositor BONACOSSA, Federico (1977, Itália)

Título e poi, solo fiorandole 

Subtítulo for classical guitar and live electronics

Ano da obra 2013

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Notação Indicação de momentos onde os processamentos sonoros
devem ser acionados/avançados.

Duração da obra 6’

Contato do compositor federicobonacossa@yahoo.com

24.

Compositor BONACOSSA, Federico (1977, Itália)

Título R~T~L

Subtítulo for prepared guitar and live electronics

Ano da obra 2013

Instrumentação Violão (preparado) e eletrônica em tempo real.

Notação Uma pauta para cada mão do instrumentista; 
cronometragem.

Duração da obra 11’

Contato do compositor federicobonacossa@yahoo.com

Gravações https://soundcloud.com/federicobonacossa/rtl

Comentários A preparação do instrumento consiste na mudança de 
scordatura e na utilização de um alfinete e uma bateria 
entre as cordas do violão.

25.

Compositor BONACOSSA, Federico (1977, Itália)

Título Shikantaza

Subtítulo For Guitar and live electronics

Ano da obra 2015

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Duração da obra 11’

Contato do compositor federicobonacossa@yahoo.com

Editora Cyklos

Comentários A parte eletroacústica desta obra possui duas versões 
(existem 2 patches). A segunda versão consiste no 
disparo dos eventos sonoros gravados dos 
processamentos realizados em tempo real na versão 1.
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26.

Compositor BONACOSSA, Federico (1977, Itália)

Título Wildflower

Subtítulo for guitar and electronics

Ano da obra 2015

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Reaper

Notação Indicação cronométrica

Duração da obra 5’40’’

Contato do compositor federicobonacossa@yahoo.com

27.

Compositor BONARDI, Alain (1966, França)

Título Fil de Soi 1

Ano da obra 2015

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Duração da obra 9’30’’

Contato do compositor alain.bonardi@gmail.com 

28.

Compositor BONARDI, Alain (1966, França)

Título Fil de Soi 2

Ano da obra 2018

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Duração da obra 8’30’’

Contato do compositor alain.bonardi@gmail.com 

29.

Compositor BORDALEJO, Tomás (1983, Argentina)

Título Hauteurs

Ano da obra 2016

Instrumentação Violão (SmartInstrument*)

Requerimentos técnicos MacBook Pro – Apple Laptops (Apple); 1 Max 6 – Max 
(Cycling74) version 6.1 – 32 bits; 1 Fireface 400 – Sound 
Board (RME); 1 smart guitar – Musical Instruments (Ircam)
with the Coala processor version 2 (blue metal box with 
screen); 1 Distortion Pedal – Effect pedals.

Software utilizado Max/MSP



310

Duração da obra 12’

Contato do compositor http://tomasbordalejo.com/es/contacto

Comentários Estreia realizada por Christelle Séry no ano de 2016, 
França.

30.

Compositor BROUWER, Leo (1939, Cuba)

Título Metáfora del Amor

Subtítulo para guitarra y banda magnetofónica*

Ano da obra 1974

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 9’

Contato do compositor https://www.eeebrouwer.com/contact

Editora Ediciones Espiral Eterna

Gravações Violão: Josué Tacoronte
Álbum: Brouwer Flamenco
Selo: Independente

31.

Compositor BROUWER, Leo (1939, Cuba)

Título Per Suonare a Due

Ano da obra 1973

Instrumentação Violão e Tape instrumental

Contato do compositor https://www.eeebrouwer.com/contact

Comentário A obra possui uma versão para duo de violões.

32.

Compositor BRUSTAD, Karsten (1959, Noruega) 

Título MiR 

Subtítulo for guitar, electronics and video

Ano da obra 2006

Instrumentação Violão, tape e vídeo

Requerimentos técnicos 1 DVD-player; 1 projetor; 4 canais; 1 microfone (Shure SM
58); 1 computador Macintosh

Software utilizado Pro Tools

Notação Pauta adicional para representar a parte eletrônica e 
indicações cronométricas.

Duração da obra 19’15’’

Editora NB noter

Contato da editora noter@nb.no

Gravações Violão: Thomas Kjekstad
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Álbum: Q-D-S (2016)
Selo: Euridice

33.

Compositor BRUZDOWICZ, Joanna (1943, Polônia)

Título Fas et nefas

Subtítulo for tape and prepared guitar

Ano da obra 1970

Instrumentação Violão preparado e tape

Duração da obra 8’

Comentários Estreia realizada em Paris no ano de 1970.

34.

Compositor BYRNE, Madelyn (1963, Estados Unidos da América)

Título Dream Tableaux

Subtítulo for guitar and computer-generated sounds

Ano da obra 2005

Instrumentação Violão e tape

Notação Tradicional. Pauta dupla adicional para representar os 
eventos sonoros gerados pelo computador. Indicações 
cronométricas.

Duração da obra 6’

Contato do compositor madelyn@madelynbyrne.com

35.

Compositor CAHYO, Septian Dwi (1992, Indonésia)

Título Renjana

Subtítulo for Guitar and Live electronic

Ano da obra 2017

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 11’30’’

Contato do compositor gembul_unta@hotmail.com

36.

Compositor CAMPANA, José Luis (1949, Argentina)

Título Pièce 1 – Espace-mouvement 
(Five pieces for guitar, voice, small instrumental group and
tape)

Subtítulo pour guitare et bande magnétique

Ano da obra 1985

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 3’7’’
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Contato do compositor http://www.jlcampana.fr/en/contact

Editora G. Billaudot

Comentários Estreia realizada por Roberto Aussel em 1985, França.

37.

Compositor CAMPANA, José Luis (1949, Argentina)

Título Pièce 4 – Percussion-résonances (Five pieces for guitar, 
voice, small instrumental group and tape)

Subtítulo pour guitare et bande magnétique

Ano da obra 1985

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 7’20’’

Contato do compositor http://www.jlcampana.fr/en/contact

Editora G. Billaudot

Comentários Estreia realizada por Roberto Aussel em 1985, França.

38.

Compositor CAMPANA, José Luis (1949, Argentina)

Título Así...

Subtítulo for guitar and electronics on CD.

Ano da obra 2000

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 17’

Contato do compositor http://www.jlcampana.fr/en/contact

Comentários Estreia realizada por Roberto Aussel em 2000, França.

39.

Compositor CAMPOS, José Ignácio de (1966-2009, Brasil)

Título Motus Animi

Subtítulo para violão preparado e sons eletroacústicos 
quadrifônicos

Ano da obra 1999

Instrumentação Violão (preparado) e tape

Duração da obra 9’24’’

Comentários Obra dedicada ao violonista Frederico Grassano

40.

Compositor CAPDEVILA, Mercè – NU (1946, Espanha)

Título NU (versão 2)*

Ano da obra 1990

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real
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Dispositivo utilizado Yamaha Spx90 II Reverb Effects Processor

Duração da obra 13’

Contato do compositor mercecapdevilagaya@gmail.com

Gravações Violão: Jordi Russinyol
Álbum: Compositors de Barcelona 1 (1992)
Selo: Dino Classics

Comentários Estreada por Jordi Russinyol em 1990.

*:A primeira versão de NU é para piano e sintetizador. 

41.

Compositor CARVALHO, Diogo Novo (1986, França / Portugal)

Título RUO

Ano da obra 2018

Instrumentação Violão, eletrônica em tempo real e vídeo

Software utilizado Max/MSP

Duração da obra 9’

Contato do compositor diogonovocarvalho@gmail.com

Comentários Estreia realizada por Francisco Berény no ano de 2018, 
Portugal.

42.

Compositor CASTILLA-ÁVILA, Agustín (1974, Espanha)

Título S.A.L.Z.B.U.R.G.

Subtítulo for Guitar, Cd and Video projection

Ano da obra 2006

Instrumentação Violão, tape e vídeo

Contato do compositor castillaavila@hotmail.com

43.

Compositor CASTILLO-LARA, Pedro (1974, México)

Título Capricho

Subtítulo para guitarra y sonidos electrónicos

Ano da obra 2006

Instrumentação Violão e eletrônica (híbrida)

Duração da obra 6’40’’

Contato do compositor contact@pedrocastillolara.com

Comentários Estreia realizada por Bertrand Chavarria-Aldrete no ano 
de 2006, França.
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44.

Compositor CECCARELLI, Luigi (1953, Itália)

Título Studi di velocità 

Subtítulo per chitarra e apparecchiature digitali

Ano da obra 1990

Instrumentação Violão e eletrônica*

Duração da obra 7’

Contato do compositor l.ceccarelli@edisonstudio.it

Editora Edipan Edizioni

Gravações Violão: Stefano Mileto
Álbum: Stefano Mileto (1990)
Selo: Edipan

45.

Compositor CHARLES, Agustí (1960, Espanha)

Título Dúo para guitarra y cinta magnética

Ano da obra 1991

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 10’30’’

Contato do compositor info@agustincharles.com

Comentários Estreia realizada por Flores Chaviano no ano de 1992, 
Espanha.

46.

Compositor CHIESA, Emanuel (1980, Argentina)

Título Milonga Malade

Subtítulo Guitare et électronique en temps réel

Ano da obra 2016

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 7’

47.

Compositor CIARDI, Fabio Cifariello (1960, Itália)

Título Scaenae Intimae

Subtítulo per chitarra e nastro magnetico

Ano da obra 1998

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 10’ 

Contato do compositor f.cifariellociardi@edisonstudio.it
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48.

Compositor COHEN, Shai (1968, Israel)

Título The Snail

Subtítulo for classic guitar and electronics

Ano da obra 2017

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Contato do compositor shaiyc@bezeqint.net

49.

Compositor COMBIER, Jérôme (1971, França)

Título Kogarashi, le premier soupir des fantômes

Subtítulo Pour guitare et électronique

Ano da obra 2002

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Requerimentos técnicos 1 pedal de sustain/footswitch; 2 microfones dinâmicos 
KM140 (Neumann); 1 microfone dinâmico MKE 2-2R Red 
Dot (Sennheiser); 1 microfone de contato (Schertler); 
Sistema de 4 canais com monitores posicionados ao redor
do público.

Software utilizado Max/MSP

Duração da obra 8’

Editora Lemoine

Comentários Estreia realizada por Christelle Séry no ano de 2002, 
França.

50.

Compositor CORGHI, Azio (1937, Itália)

Título Concionancias y redobles

Subtítulo per una o più chitarre con nastro magnetico ad libitum

Ano da obra 1973

Instrumentação Violão (solo ou com mais instrumentos) e tape (opcional)

Duração da obra Entre 7’ e 16’ (dependendo dos meios de performance 
escolhidos)

Editora Edizioni Suvini Zerboni

Contacto da Editora suvini.zerboni@sugarmusic.com

51.

Compositor CORRALES, Arturo (1973, El Salvador)

Título Bug

Subtítulo for guitar and electronics

Ano da obra 2006

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real
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Software utilizado Max/MSP

Duração da obra 13’

Contato do compositor corrales.arturo@gmail.com

52.

Compositor CORREA, James (1968, Brasil)

Título Vertiginous Rotation

Ano da obra 2008

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Duração da obra 6’

Contato do compositor james.correa@ufpel.edu.br

Gravações Violão: Daniel Murray. 
Álbum: Universos Em Expansão… (2015)
Selo: Tratore

Comentários Estreia realizada no ano de 2008 por Magnus Andersson 
nos Estados Unidos da América.

53.

Compositor CORREGGIA, Enrico (1933, Itália)

Título Mohn und Gedaechtnis

Subtítulo per chitarra e nastro

Ano da obra 1983

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 6’3’’

Contato do compositor info@enricocorreggia.com

Editora SALABERT

Gravações Vilão: Dora Filippone
Álbum: 9° Festival Internazionale Di Musica 
Contemporanea Antidogma - Torino 1986 
Selo: Icons Antidogma Records – AM-I 861-862

54.

Compositor COUPRIE, Pierre (1970, França)

Título  Sur le fil

Subtítulo pour guitare et transformations en direct

Ano da obra 2006

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Ableton Live

Duração da obra 7’

Contato do compositor pierre.couprie@espe-paris.fr
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55.

Compositor COUPRIE, Pierre (1970, França)

Título Tel un miroir bleu… 

Subtítulo Pour guitare et bande

Ano da obra 1995

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 14’28’’

Contato do compositor pierre.couprie@espe-paris.fr

56.

Compositor CRESTA, Gianvincenzo (1968, Itália)

Título La voce della pioggia è la mia voce

Ano da obra 1998

Subtítulo per chitarra preparata e nastro magnetico

Instrumentação Violão preparado e tape

Duração da obra 3’

Contato do compositor http://www.gianvincenzocresta.com/contact/

Editora Pagano Editore

57.

Compositor CRUZ DE CASTRO, Carlos (1941, Espanha)

Título Guit-trónica

Subtítulo para guitarra y cinta magnética

Ano da obra 1987

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 18’ 

Contato do compositor carloscruzdecastro@hotmail.com

Gravações RNE

Comentários Estreia realizada por Flores Chaviano no ano de 1987, 
Espanha.

58.

Compositor CUELLAR, Lucio Edilberto (1954, Colômbia)

Título Entre Realidades

Subtítulo for guitar and live electronic processing

Ano da obra 1997

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real
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59.

Compositor DAL FARRA, Ricardo (1957, Argentina/Canadá); 
GERVASONI, Arturo (1962, Argentina/França)

Título Clones

Subtítulo for guitar and live electronics

Ano da obra 1986

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Contato do compositor ricardo@dalfarra.com.ar

60.

Compositor DAL FARRA, Ricardo (1957, Argentina/Canadá); 
GERVASONI, Arturo (1962, Argentina/França)

Título Disolución IV

Subtítulo for guitar and live electronics

Ano da obra 1991

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Contato do compositor ricardo@dalfarra.com.ar

61.

Compositor DAL FARRA, Ricardo (1957, Argentina/Canadá); 
GERVASONI, Arturo (1962, Argentina/França)

Título Double

Subtítulo para guitarra y procesos electroacústicos

Ano da obra 1986

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Sistema utilizado Yamaha SPX90; Roland SDE-3000; Biamp 8ch. Mixer.

Duração da obra 5’28’’

Contato do compositor ricardo@dalfarra.com.ar

Editora Cosentino Producciones

Comentários A obra foi estreada em transmissão ao vivo pela emissora 
de TV “Cablevision” de Buenos Aires (Argentina) em 1986.
Arturo Gervasoni (Violão), Ricardo Dal Farra (eletrônica).

62.

Compositor DAL FARRA, Ricardo (1957, Argentina/Canadá); 
GERVASONI, Arturo (1962, Argentina/França)

Título Hay alguien ahi fuera con quien hablar?

Subtítulo for guitar and live electronics

Ano da obra 1987

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Contato do compositor ricardo@dalfarra.com.ar



319

63.

Compositor DAL FARRA, Ricardo (1957, Argentina/Canadá); 
GERVASONI, Arturo (1962, Argentina/França)

Título Integrados

Subtítulo para guitarra y procesos electroacústicos

Ano da obra 1986

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Sistema utilizado Yamaha SPX90; Roland SDE-3000; Biamp 8ch. Mixer.

Duração da obra 8’

Contato do compositor ricardo@dalfarra.com.ar

Editora Cosentino Producciones

Comentários Estreia realiza no Teatro Colón em Buenos Aires, 
Argentina, no ano de 1986. Arturo Gervasoni (Violão), 
Ricardo Dal Farra (eletrônica).

64.

Compositor DAL FARRA, Ricardo (1957, Argentina/Canadá); COSTA, 
Carlos

Título Música para Hall

Subtítulo para guitarra y procesamiento electroacústico en vivo

Ano da obra 1984

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Contato do compositor ricardo@dalfarra.com.ar

65.

Compositor DAL FARRA, Ricardo (1957, Argentina/Canadá); 
GERVASONI, Arturo (1962, Argentina/França)

Título Música para Hall II

Subtítulo para guitarra y procesamiento electroacústico en vivo

Ano da obra 1985

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Contato do compositor ricardo@dalfarra.com.ar

66.

Compositor DAL FARRA, Ricardo (1957, Argentina/Canadá); 
GERVASONI, Arturo (1962, Argentina/França)

Título PH

Subtítulo para guitarra y procesos electroacústicos

Ano da obra 1986

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Contato do compositor agervasoni@live.fr
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67.

Compositor DAL FARRA, Ricardo (1957, Argentina/Canadá); 
GERVASONI, Arturo (1962, Argentina/França)

Título Toccata

Subtítulo para guitarra y procesos electroacústicos

Ano da obra 1986

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Contato do compositor ricardo@dalfarra.com.ar

68.

Compositor DANIEL, Omar (1960, Canadá)

Título Desert Heaven

Subtítulo for guitar, fixed media ad libitum, live electronics ad libitum

Ano da obra 1989

Contato do compositor odaniel@uwo.ca

69.

Compositor DÁVALOS, Guillermo (1953, México)

Título A dúo for guitar and tape

Ano da obra 1980

Instrumentação Violão e tape

70.

Compositor DAVID, Kaj Duncan (1988, Inglaterra/Dinamarca)

Título 451

Subtítulo for guitar and electronics

Ano da obra 2015

Instrumentação Violão e eletrônica

Requerimentos técnicos 1 pedal MIDI; 2 microfones

Software utilizado Max/MSP

Notação Utilização de excertos que podem ser repetidos (indicação
de duração aproximada de cada trecho)

Duração da obra 15’

Contato do compositor mail@kajduncandavid.com

Gravações Violão: Jakob Bangsø
Álbum: Connect - electronics works for guitar
Selo: Dacapo Records

71.

Compositor DAVIDOVSKY, Mario (1934, Argentina)

Título Synchronisms no. 10

Subtítulo for guitar and electronics sounds
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Ano da obra 1992

Instrumentação Violão e tape

Notação Notação convencional; pauta dupla para o violão; pauta 
adicional para o tape.

Duração da obra 10’

Contato da Editora sales.us@editionpeters.com

Editora Edition Peters (PE.EP67494)

Gravações Violão: David Starobin
Album : Mario Davidovsky – Flashbacks (2000)
Selo: Bridge Records (4) – BRIDGE 9097

Comentários Obra dedicada à David Starobin.

72.

Compositor DHOMONT, Francis (1926, França); PARRA, Arturo (1958,
Colômbia)

Título Sol y sombra… L’espace des spectres

Subtítulo pour guitare et support stéréo

Ano da obra 1998/2000

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 11’49’’

Contato do compositor fdhomont@orange.fr

Gravações Violão: Arturo Parra
Álbum: Parr(A)cousmatique (2000)
Selo: Empreintes DIGITALes

Comentários Obra criada em colaboração com o violonista Arturo Parra.

73.

Compositor DI CECCO, Roberto (1977-2015, Itália)

Título Liuthan (Responsio Major)

Subtítulo for guitar and live electronics

Ano da obra 2004

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 13’

Comentários Estreia realizada pela violonista Isabella Abbonizio no ano 
de 2004 em Bolonha.

74.

Compositor DI LISCIA, Oscar Pablo (1955, Argentina)

Título Diálogo con mi anciano

Subtítulo para guitarra y sonidos electrónicos

Ano da obra 1989

Instrumentação Violão e tape



322

Duração da obra 6’30’’

Contato do compositor odiliscia@unq.edu.ar

75.

Compositor DIAS, António de Sousa (1959, Portugal)

Título Va(lé)riation 5b

Subtítulo para guitarra amplificada e eletrônica

Ano da obra 2009

Instrumentação Violão e tape

Notação Pautas adicionais para representar parcialmente os sons 
eletroacústicos.

Duração da obra 7’30’’

Contato do compositor a.sousadias@belasartes.ulisboa.pt

Comentários Transcrição de Va(lé)riation 5, obra para violão e 
percussão.
A obra é dedicada ao violonista português Pedro 
Rodrigues.

76.

Compositor DÍAZ, Rafael (1943, Espanha)

Título Perfil de mujer que baila

Subtítulo para guitarra y banda magnética

Ano da obra 1987

Instrumentação Violão e tape

Notação Indicação cronométrica

Duração da obra 10’

Contato do compositor rafael.radiaz@gmail.com

Gravações Violão: Juan Carlos Almendros
Álbum: La Fiesta Nacional (1990)

77.

Compositor DÍAZ, Rafael (1943, Espanha)

Título Smile

Subtítulo Guitarra y grabación

Ano da obra 2004

Instrumentação Violão e tape

Requerimentos técnicos 1 reprodutor de mídias; sistema para difusão em 2 canais; 
1 microfone; 1 cronômetro; caixa de efeito para reverb.

Software utilizado Reprodutor de mídia formato “.mp3”

Notação Indicações cronométricas

Duração da obra 10´



323

Contato do compositor rafael.radiaz@gmail.com

Editora Centro de Documentación Musical de Andalucía

78.

Compositor DÍAZ, Rafael (1943, Espanha)

Título Diálogo con Manuel Castillo

Subtítulo Guitarra y Grabación electroacústica

Ano da obra 2013

Instrumentação Violão e tape

Requerimentos técnicos 1 reprodutor de mídias; sistema para difusão em 2 canais; 
1 microfone; 1 cronômetro; caixa de efeito para reverb.

Software utilizado Reprodutor de mídia formato “.mp3”

Notação Indicações cronométricas

Duração da obra 8´

Contato do compositor rafael.radiaz@gmail.com

79.

Compositor DOATI, Roberto (1953, Itália)

Título L’apparizione di tre rughe

Subtítulo per chitarra acustica, sistema interattivo EyesWeb e live 
electronics

Ano da obra 2001/2004

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado EyesWeb

Notação Notação tradicional e tablatura (a tablatura é necessária 
uma vez que o software responde à captação de vídeo do 
movimento da mão esquerda) 

Duração da obra 25’

Contato do compositor info@robertodoati.com

Comentários A primeira versão da obra, realizada em 2001, é para 
música acusmática.

Estreia da versão para violão e eletrônica em tempo real 
realizada por Elena Casoli em 2005 na Suiça.

80.

Compositor DOWLING, Fergal (1965, Irlanda)

Título Stops I

Subtítulo for guitar and Computer

Ano da obra 2007

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real
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Notação Tradicional

Duração da obra 5’ 

Contato do compositor fergal@fergaldowling.com

Editora Contemporary Music Centre, Dublin.

Comentários Estreia realizada por Brendan Walsh no ano de 2007 na 
Irlanda.

81.

Compositor DROGOZ, Philippe (1937, França)

Título Agressions

Subtítulo pièce pour Guitare 10 Cordes et Bande Magnétique

Ano da obra 1970

Instrumentação Violão (10 cordas) e tape

Duração da obra 17’20’’

Gravações Violão: Michel Dintrich
Álbum: La guitare au-delà... n°2 (1970)
Selo: Classic Evolution 

Comentários Obra dedicada à Michel Dintrich.

82.

Compositor ENCINAR, José Ramón (1954, Espanha)

Título ABHAVA

Subtítulo guitarra y cinta

Ano da obra 1972

Instrumentação Violão e tape instrumental

Notação Convencional

Duração da obra 15’

Contato do compositor humberto.oran@musiespana.com

Editora Edizioni Suvini Zerboni

83.

Compositor ESCOBAR, Aylton (1943, Brasil)

Título Água Forte

Ano da obra 2015

Instrumentação Violão (de 11 cordas) e tape

Duração da obra 7’42’’

Gravações Violão: Daniel Murray. 
Álbum: Universos Em Expansão… (2015)
Selo: Tratore

Comentários Obra estreada pelo violonista Daniel Murray em 2015.
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84.

Compositor ESCRIBANO SÁNCHEZ, María (1954-2002, Espanha)

Título Flor de Azar

Subtítulo para guitarra y cinta

Ano da obra 1976

Instrumentação Para violão e tape

Duração da obra 9’

Comentários Estreada pelo violonista Santiago Gonzalo em 1976.

85.

Compositor EZAKI, Kenjiro (1926, Japão)

Título ONGAKU (Music)

Subtítulo for guitar and electronic sound

Ano da obra 1967

Instrumentação Violão e tape

Notação Indicação cronométrica e pauta adicional para representar
parcialmente os sons eletrônicos.

Editora Casa de la Guitarra (Tokyo: 1968)

Contato da Editora http://www.guitarra.co.jp/contact.html 

86.

Compositor FANG, Man (1977, China / Estados Unidos da América)

Título Ambush from ten sides

Subtítulo pour guitare et électronique

Ano da obra 2007

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 10’

Contato do compositor fangmanmusic@gmail.com

Comentários Estreada por Philippe Pannier em 2007 na França.

87.

Compositor FERRAZ, Sílvio (1959, Brasil)

Título Ladainha

Subtítulo for acoustic guitar and live electronics

Ano da obra 2007

Instrumentação Violão e eletrônica

Duração da obra 6’21’’

Contato do compositor silvioferraz@iar.unicamp.br

Gravações Violão: Daniel Murray
Álbum: “Universos Sonoros” (2008)
Selo: Tratore

http://www.guitarra.co.jp/contact.html
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88.

Compositor FERREIRA, Alessandro Goularte (1976, Brasil) 

Título Cordamadeira

Subtítulo para violão e sons eletroacústicos quadrifônicos

Ano da obra 2008

Instrumentação Violão e tape

Notação Indicação cronométrica e representação gráfica dos 
envelopes dinâmicos dos 4 canais

Duração da obra 7’9’’

89.

Compositor FERREIRA, António (1963, Angola / Portugal)

Título This is music as it was expected…

Ano da obra 1986/1987

Instrumentação Violão e eletrônica*

Sistema utilizado 2 gravadores Studer; 1 EMT Digital Reverberator; 1 
minicomputador PDP-8 (12 bit); 
1 conversor analógico digital AD/DA DMX-1000 (16 bit).

Duração da obra 9’ aproximadamente (7’ tape + 2’ improviso com 
processamento em tempo real)

Contato do compositor tozeferr@gmail.com

Gravações Gravação parcial da obra disponível no álbum: Tózé 
Ferreira – Música De Baixa Fidelidade (2002)
Violão: Rodney Waschka
Label: Plancton Music

Comentários *: a primeira parte da obra consiste em um tape 
(acusmático) e há uma seção improvisatória com violão e 
processamentos em tempo real

Estreia realizada em 1987 pelo violonista Rodney 
Waschka e António Ferreira operando os sistemas em 
tempo real.

90.

Compositor FERREIRA, José Luís (1973-2018, Portugal)

Título I stole a bar from Leo

Subtítulo but haven't got a clue where I put it...

Ano da obra 2010

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Notação Pauta adicional com representação gráfica parcial de 
alguns eventos sonoros eletroacústicos.
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Duração da obra 9’

Comentários Estreia realizada por Pedro Rodrigues (também 
dedicatário da obra) no ano de 2010 em Portugal.

91.

Compositor FILIPE, Elsa (1962, Portugal)

Título Aurius

Subtítulo para guitarra e electrónica em tempo real

Ano da obra 2002

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Contato do compositor filipe.elsa@gmail.com

92.

Compositor FOSS, Lukas (1922-2009, Alemanha)

Título Chaconne

Subtítulo for guitar and pre-recorded guitar

Ano da obra 1987

Instrumentação Violão e tape instrumental

Comentários Obra dedicada ao violonista David Starobin

93.

Compositor FRISK, Henrik (1969, França / Suécia)

Título Repetition Repeats all other Repetitions

Subtítulo for 10 stringed Guitar and computer

Ano da obra 2006

Instrumentação Violão (10 cordas) e tape (fásico)

Notação Notação tradicional (2 pautas devido ao instrumento de 10
cordas) e representação gráfica dos envelopes dinâmicos.

Duração da obra 10’

Contato do compositor contact@henrikfrisk.com

Editora Dinergy music pub. & Svensk Musik

Gravações Violão: Stefan Östersjo
Álbum: Strand Lines
Label: dB Productions
Catalogue No: dBCD140 

Comentários Estreia realizada por Stefan Östersjö (também dedicatário 
da obra) em 2006 na China.

94.

Compositor GARCIA, Orlando Jacinto (1954, Cuba)

Título Quasi Guitarra

Subtítulo for classical guitar and fixed media
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Ano da obra 2017

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 14’

Contato do compositor ojg@orlandojacintogarcia.com

Comentários Estreia realizada pelo violonista Federico Bonacossa em 
Fevereiro de 2017.

95.

Compositor García, Oscar (1960, Bolívia)

Título Irupampa

Subtítulo for guitar and tape

Ano da obra 2002

Instrumentação Violão e tape

96.

Compositor GARCIA, Sérgio Freire (1962, Brasil)

Título Monologue

Subtítulo for guitar and live electronics

Ano da obra 1993

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Requerimentos técnicos Conversor MIDI

Software utilizado Max

Duração da obra 7’

Contato do compositor sfreire@musica.ufmg.br

Comentários A obra foi estreada em Maio de 1993

97.

Compositor GARCIN, Gérard (1947, França)

Título DIAGONAL 85

Subtítulo for 5 guitars or solo guitar and tape

Ano da obra 1983

Instrumentação Violão e tape instrumental (ou ensemble)

Duração da obra 12’

Contato do compositor garcin.gerard@wanadoo.fr

Editora Editions Salabert

Comentários Obra estreada em Abril de 1985 pelo violonista Fernando 
Quiroga



329

98.

Compositor GARDNER, Alexandra (1967, Estados Unidos da América)

Título Luminoso

Subtítulo for guitar and sampled sounds

Ano da obra 2003

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 6’10’’

Contato do compositor music@alexandragardner.net

Gravações Violão: Enrique Malo Lop
Álbum: Gardner, A.: Luminoso (2006)
Selo: Innova Recordings

99.

Compositor GENGE, Anthony (1952, Canadá)

Título Landscape

Ano da obra 1978

Instrumentação Violão e tape instrumental

Duração da obra 10’

Contato do compositor tgenge@stfx.ca

Editora CNC (Canadian Music Centre) 

Comentários Esta obra possui três versões sendo a primeira para duo 
de violões, a segunda para violão solo e a terceira para 
violão e tape.

100.

Compositor GERVASONI, Arturo (1962, Argentina/França)

Título Circundantes en Eco

Subtítulo for guitar and electronic sounds

Ano da obra 2003

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 10’

Contato do compositor agervasoni@live.fr

Comentários Obra estreada pelo violonista Michel Grizard em 2003 no 
Musée des beaux-arts, Nantes, França.

101.

Compositor GILBERT, Peter (1975, Estados Unidos da América)

Título Ricochet

Subtítulo for guitar and stereo play

Ano da obra 2002

Instrumentação Violão e tape
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Duração da obra 10’50’’

Contato do compositor gilbert@petergilbert.net

Gravações Violão: Daniel Lippel
Álbum: Resonance
Selo: New Focus Recordings

102.

Compositor GILBERT, Peter (1975, Estados Unidos da América)

Título Ricochet Remix

Subtítulo for guitar and live electronics

Ano da obra 2011

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Contato do compositor gilbert@petergilbert.net

103.

Compositor GOBEIL, Gilles (1954, Canadá); PARRA, Arturo (1958, 
Colômbia)

Título Soledad

Ano da obra 1998/2000

Instrumentação Violão e tape (estéreo)

Duração da obra 12’5’’

Contato do compositor info@gillesgobeil.com

Gravações Violão: Arturo Parra
Álbum: Parr(A)cousmatique (2000)
Selo: Empreintes DIGITALes

Comentários Obra criada em colaboração com o violonista Arturo Parra.
Estreia realizada no ano de 1998 por Arturo Parra em 
Québec (Canadá).

104.

Compositor GRAUGAARD, Lars (1957, Dinamarca)

Título GUITAR

Subtítulo for guitar and interactive computer

Ano da obra 2000/2001

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Requerimentos técnicos 1 microfone AKG 414 (ou similar); 1 computador; 1 pedal 
MIDI.

Software utilizado Max/MSP

Notação Indicação dos pontos onde os processamentos devem ser
avançados.

Duração da obra 16’

Contato do compositor lars@graugaard-music.dk
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Comentários Estreia realizada pelo violonista Ola Larsson em Maio de 
2001 na Carl Nielsen Academy of Music – Odense 
(Dinamarca).

105.

Compositor GRAUGAARD, Lars (1957, Dinamarca)

Título Reflections

Subtítulo for guitar and interactive computer

Ano da obra 1991/1999

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Duração da obra 10’

Contato do compositor lars@graugaard-music.dk

Comentários Estreia realizada pelo violonista Lars Trier no ano de 1991 
em Roksilde (Dinamarca).

106.

Compositor GRELA, Dante (1941, Argentina)

Título Sonoridades

Subtítulo para guitarra y sonidos electrónicos

Ano da obra 1993/1994

Instrumentação Violão e tape

Contato do compositor dgrela@fhumyar.unr.edu.ar

Comentários Obs.: De acordo com Dal Farra (2006), esta obra possui 
outras duas versões, sendo uma para tape (acusmático) e
outra para violão (solo).

107.

Compositor GUARNIERI, Adriano (1947, Itália)

Título “infinite Risonanze... inquiete..."

Subtítulo per chitarra amplificata, nastro e live electronics

Ano da obra 1992

Instrumentação Violão, tape e processamento em tempo real

Contato do compositor g.adriano1@gmail.com

Editora Ricordi

108.

Compositor GUESTRIN, Néstor (1950, Argentina)

Título La canción desesperada

Subtítulo para cinta magnética y guitarra

Ano da obra 1977*
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Instrumentação Violão e tape

Contato do compositor nestorguestrin@yahoo.es

Comentários *: Não foi encontrada nenhuma informação em relação ao 
ano em que a obra foi escrita. No entanto, a composição 
foi premiada no ano de 1977 pelo: Fondo Nacional de las 
Artes en el Concurso de Composición "Juan Carlos Paz".

109.

Compositor GUSMÁN. Édgar (1981, México)

Título Apnea

Subtítulo for amplified guitar and tape

Ano da obra 2005

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 8’

Contato do compositor http://edgarguzman.weebly.com/contact.html 

110.

Compositor HANSEN, Klavs Kehlet (1990, Dinamarca)

Título Feed

Subtítulo for prepared guitar and transducer

Ano da obra 2016

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 6’

Contato do compositor info@kehletvideo.dk

Gravações Violão: Jakob Bangsø
Álbum: Connect - electronics works for guitar
Selo: Dacapo Records

111.

Compositor HEERY, francis (1980, Irlanda)

Título Reflected Shadow Reversed

Ano da obra 2012

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 15’

Contato do compositor https://www.francisheery.com/contact

Comentários Estreia realizada por Philip Lawson no ano de 2012 na 
Irlanda.

112.

Compositor HERNÁNDEZ, Alejandra (1961, México)

Título Trazos

http://edgarguzman.weebly.com/contact.html
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Subtítulo para guitarra y medios electrónicos

Ano da obra 2004

Instrumentação Violão e eletrônica (híbrida)

Duração da obra 9’10’’

Contato do compositor alejahvilla@yahoo.es

113.

Compositor HIND, Nicky (1962, Escócia)

Título Crossings

Subtítulo for solo guitar with live electronics

Ano da obra 2000

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Requerimentos técnicos 1 stereo delay device (Yamaha D-1500); 1 stereo sampling
e loop playback device (Oberheim Echoplex); 1 Pedal; 2 
microfones; sistema para difusão em 4 canais.

Notação Uso de notação convencional e pauta adicional para 
representar os trechos em loop.

Duração da obra 9’20’’

Contato do compositor nicky@listentothewind.net

Gravações Violão: Stefan Grasse
Álbum: Seven Visions (2007)
Label: Listen to the Wind

Comentários O que o compositor denomina como tempo real é a 
utilização estereofônica de delay e loop playback.

114.

Compositor HUMET, Ramón (1968, Espanha)

Título Mantra I

Ano da obra 2003

Instrumentação Violão e eletrônica

Contato do compositor info@ramonhumet.com

115.

Compositor IGES, José (1951, Espanha)

Título Tres

Subtítulo para guitarra y cinta

Ano da obra 1982

Instrumentação Violão e tape instrumental

Duração da obra 6’34’’

Contato do compositor joseiges@gmail.com

Comentários Obra estreada em 2005 no Auditório Conde Duque, em 
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Madrid.

116.

Compositor JÄRVLEPP, Jan (1953, Canadá)

Título Guitar Piece

Subtítulo for amplified guitar with prerecorded synthesizers

Ano da obra 1985

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 5’30’’

Contato do compositor jarvlepp@magma.ca

Comentários Obra estreada por Douglas Reach no ano de 1987.

Esta obra possui mais duas versões, uma para violão solo
e outra para duo.

117.

Compositor JEN, Chen-Hui (1981, Taiwan)

Título Inwards, Drinking with My Shadow

Subtítulo for solo classical guitar and ring modulator

Ano da obra 2014

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 7’

Contato do compositor https://hmcrecluse.wordpress.com/contact-me/ 

118.

Compositor JOACHIM, Otto (1910-2010, Alemanha/Canadá)

Título Stimulus a Goad

Subtítulo for guitar and synthesizer

Ano da obra 1973

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real*

Requerimentos técnicos 1 microphone; 1 pitch to voltage converter;
1 Random Generator; 1 sintetizador (Synthi AKS); 1 
performador; sistema para difusão em 2 canais.

Sistema utilizado Synthi AKS

Duração da obra 12’

Contato da Editora noten@hebu-music.de

Editora Verlagsgruppe Preissler
Order id: 326519

Gravações Violão: Davis Joachim 
Álbum: Davis Joachim, Guitar / Guitare (1973)
Label: Radio Canada International (RCI – 392)

https://hmcrecluse.wordpress.com/contact-me/
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119.

Compositor JUILLERAT, Kevin (1987, Suiça)

Título Pas de deux

Subtítulo pour guitare et électronique en temps réel

Ano da obra 2016

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 7’

Contato do compositor http://www.kevinjuillerat.ch/contact/ 

Comentários Estreia realizada por Rémy Reber no ano de 2016 em 
Paris.

120.

Compositor KAFEJIAN, Sergio (1967, Brasil)

Título In Harmônica

Subtítulo para violão e sons eletrônicos

Ano da obra 2008

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 12’30’’

Contato do compositor kafejian@uol.com.br

Gravações Violão: Daniel Murray
Álbum: “Universos Sonoros” (2008)
Selo: Tratore

121.

Compositor KAMPELA, Arthur (1960, Brasil)

Título Happy Days II

Subtítulo para violão e sons pré-gravados

Ano da obra 2007

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 4’48’’

Contato do compositor contact.arthur@kampela.com

Gravações Violão: Daniel Murray. 
Álbum: Universos Em Expansão… (2015)
Selo: Tratore

Comentários Estreia realizada por Daniel Murray no ano de 2010, na 
Bienal de Música eletroacústica, Brasil.

122.

Compositor KARPEN, Richard (1957, Estados Unidos da América)

Título Strand Lines

Subtítulo for amplified classical guitar and real-time computer 
processing

http://www.kevinjuillerat.ch/contact/
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Ano da obra 2007

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Notação Apenas indicações de performance (sem partitura)

Duração da obra 21’40’’

Contato do compositor karpen@uw.edu

Gravações Violão: Stefan Östersjo
Álbum: Strand Lines
Label: dB Productions
Catalogue No: dBCD140 

Comentários Obra realizada em colaboração com o violonista Stefan 
Östersjö.

123.

Compositor KITAZUME, Hiromichi (1987, Japão)

Título Stipple and Shadow

Subtítulo for guitar and live electronics

Ano da obra 2017

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 15’

Contato do compositor http://hiromichikitazume.com/contact/ 

Comentários Estreia realizada pela violonista Nataly Makovskaya no 
ano de 2017 no IRCAM, Paris.

124.

Compositor KOLB, Barbara (1939, Estados Unidos da América)

Título Looking for Claudio

Subtítulo for Solo Guitar and Tape

Ano da obra 1975

Instrumentação Violão e tape instrumental

Notação Notação convencional (sem barra de compassos); 
indicação de durações aproximadas; adição de uma pauta
para cada instrumento pré-gravado.

Duração da obra 12’

Editora Boosey & Hawkes

Contato da editora http://www.boosey.com/aboutus/help/contact.cshtml

Gravações Violão: David Starobin
Álbum: Barbara Kolb (1994)
Selo: Composers Recordings
ASIN: B000005TU4

Comentários O tape consiste na pré-gravação de: bandolim; 6 violões; 
vibrafone; sinos; 2 barítonos e 1 soprano.
Obra dedicada ao violonista David Starobin

http://www.boosey.com/aboutus/help/contact.cshtml
http://hiromichikitazume.com/contact/
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125.

Compositor KOSKELIN, Olli (1955, Finlândia)

Título Tutte le corde

Subtítulo for guitar and tape

Ano da obra 1988

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 15’

Editora Fennica Gehrman

Contato da editora info@fennicagehrman.fi

Gravações Violão: Timo Korhonen
Álbum: Guitar Recital: Korhonen, Timo - Brouwer, L. / 
Donatoni, F. / Koskelin, A. / Ginastera. A. (1989)
Selo: Ondine

126.

Compositor KLICH, Tobias (1983, Alemanha)

Título grüntrübe Ritornelle beim Verlassen des Territoriums

Subtítulo für präparierte, verstärkte Gitarre und Klangregie

Ano da obra 2009/2011

Instrumentação Violão (preparado) e eletrônica

Duração da obra 14’

127.

Compositor KUPFERMAN, Meyer (1923-2003, Estados Unidos da 
América) 

Título The Invisible Timepiece

Subtítulo for Guitar & Pre-recorded Guitar

Ano da obra 1974

Instrumentação Violão e tape instrumental

Duração da obra 18’

Editora Soundspells Productions

Contato da editora info@soundspells.com

Comentários Obra dedicada ao violonista David Starobin

128.

Compositor KUPFERMAN, Meyer (1923-2003, Estados Unidos da 
América) 

Título Schweitzer

Subtítulo for amplified guitar and acoustic-electronic tape

Ano da obra 1989

Instrumentação Violão e tape



338

Editora Soundspells Productions

Contato da editora info@soundspells.com

129.

Compositor LANZA, Alcides (1929, Agerntina / Canadá)

Título Módulos II

Subtítulo for guitar solo and electronic sounds

Ano da obra 1982

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 8’

Contato do compositor alcides.lanza@mcgill.ca

Editora Shelan Editions (1982)

Comentários Obra dedicada ao violonista canadense Garry Antonio.
De acordo com Farra (2006) a obra possui uma parte 
opcional para voz.

130.

Compositor LANZA, Alcides (1929, Agerntina / Canadá)

Título Módulos IV

for guitar, electronic sounds and electronic processing

Ano da obra 1986

Instrumentação Violão, tape e eletrônica em tempo real

Duração da obra 24’

Contato do compositor alcides.lanza@mcgill.ca

Editora Shelan Editions (1986)

Comentários Obra encomendada por e dedicada ao violonista Álvaro 
Pierri.

131.

Compositor LAVIA, Sergio Fabian (1964, Argentina)

Título Saudalgia I

Subtítulo para guitarra y electrónica

Ano da obra 1998

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 10’30’’

Contato do compositor sergiolavia@sergiolavia.com

Gravações Violão: Sergio Fabian Lavia
Álbum: Saudalgia Classical Guitar and Electronics (2018)
Selo: Sinfonica
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132.

Compositor LAVIA, Sergio Fabian (1964, Argentina)

Título Saudalgia II

Subtítulo for Classical guitar & electronics

Ano da obra 2002

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Duração da obra 4’30’’

Contato do compositor sergiolavia@sergiolavia.com

Editora Edizioni Musicali Sinfonica

Gravações Violão: Sergio Fabian Lavia
Álbum: Saudalgia Classical Guitar and Electronics (2018)
Selo: Sinfonica

Comentários

133.

Compositor LAVIA, Sergio Fabian (1964, Argentina)

Título Saudalgia III

Subtítulo Classical Guitar and electronics

Ano da obra 2004

Instrumentação Violão e eletrônica

Duração da obra 11’

Contato do compositor sergiolavia@sergiolavia.com

Gravações Violão: Sergio Fabian Lavia
Álbum: Saudalgia Classical Guitar and Electronics (2018)
Selo: Sinfonica

134.

Compositor LAVIA, Sergio Fabian (1964, Argentina)

Título Saudalgia IV

Subtítulo Classical Guitar and electronics

Ano da obra 2004

Instrumentação Violão e eletrônica

Duração da obra 6’40’

Contato do compositor sergiolavia@sergiolavia.com

Gravações Violão: Sergio Fabian Lavia
Álbum: Saudalgia Classical Guitar and Electronics (2018)
Selo: Sinfonica

135.

Compositor LAVIA, Sergio Fabian (1964, Argentina)

Título Fantasia de arpegios
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Subtítulo for Classical guitar and electronics

Ano da obra 2010

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Contato do compositor sergiolavia@sergiolavia.com

Gravações Violão: Sergio Fabian Lavia
Álbum: Saudalgia Classical Guitar and Electronics (2018)
Selo: Sinfonica

Comentários Estreia realizada por Sergio Lavia em 2010 na Itália.

136.

Compositor LAVIA, Sergio Fabian (1964, Argentina)

Título Suite de los espejos

Subtítulo for Classical guitar and electronics

Ano da obra 2012

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Contato do compositor sergiolavia@sergiolavia.com

Gravações Violão: Sergio Fabian Lavia
Álbum: Saudalgia Classical Guitar and Electronics (2018)
Selo: Sinfonica

Comentários Estreia realizada por Sergio Lavia em 2018 na Itália.

137.

Compositor LAZZARINI, Victor (1969, Brasil / Irlanda)

Título Time-lines 1a

Ano da obra 2004

Instrumentação Violão e tape

Notação Tradicional. Indicação de momentos onde os sons devem 
ser disparados.

Duração da obra 7’

Editora The Contemporary Music Centre (CMC - Ireland)

Contato da Editora info@cmc.ie

Gravações Violão: Brendan Walsh
Álbum: Contemporary music from Ireland. Vol. 5 (2006)
Selo: Contemporary Music Centre (Ireland)

Comentários Obra estrada pelo violonista Brendan Walsh no ano de 
2005.

138.

Compositor LEE, Junghae (1964, Japão/ Coreia do Sul)

Título Yun Mu [round dance] 2

Subtítulo for guitar and live-electronics

Ano da obra 1992
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Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 8’30’’

Contato do compositor jlee@neuemusik.ch

139.

Compositor LESTRE, Tiago (1991, Portugal)

Título Baldur´s Light

Ano da obra 2018

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Requerimentos técnicos 1 computador; 1 Digital Audio Workstation (DAW) 
compatível com instrumentos virtuais e comunicação 
MIDI; 1 câmera de vídeo; 1 microfone; 1 pedal MIDI; 4 
dedais de cores diferentes a serem colocados na mão 
esquerda do instrumentista (ou então pintar os dedos da 
mão com 4 cores diferentes)

Software utilizado Processing + DAW

Notação Indicação de momentos durante a performance onde os 
processamentos devem ser acionados/avançados.

Duração da obra 4’30’’

Contato do compositor lestre@hotmail.com

Comentários Obra estreada por Belquior Guerrero em Maio de 2018 no 
Festival Dias de Música Eletroacústica 61, Lisboa 
(Portugal).

140.

Compositor LESTRE, Tiago (1991, Portugal)

Título Nott

Ano da obra 2018

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Requerimentos técnicos 1 computador; 1 Digital Audio Workstation (DAW) 
compatível com instrumentos virtuais e comunicação 
MIDI; 1 câmera de vídeo; 1 microfone; 1 pedal MIDI; 4 
dedais de cores diferentes a serem colocados na mão 
esquerda do instrumentista (ou então pintar os dedos da 
mão com 4 cores diferentes)

Software utilizado Processing + DAW

Notação Indicação de momentos durante a performance onde os 
processamentos devem ser acionados/avançados

Contato do compositor lestre@hotmail.com

141.

Compositor LEWIN-RICHTER, Andrés (1937, Espanha)

Título Secuencia V

Subtítulo for guitar and tape
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Ano da obra 1983

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 8’

Contato do compositor andres.lewin@upf.edu

Gravações Violão: Jose Manuel Berenguer
Álbum: Andres Lewin-Richter (2002)
Selo: Ars Harmonica - AH111

142.

Compositor LIAO, Lin-Ni (1977, Taiwan)

Título Doris

Subtítulo for guitar and electronics

Ano da obra 2010

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 7’30’’

Contato do compositor liaolinni@hotmail.com

Comentários Obra dedicada à violonista Chrsitelle Séry.

143.

Compositor LIPPE, Cort (1953, Estados Unidos da América)

Título Music for Guitar and Tape

Ano da obra 1991

Instrumentação Violão e tape

Software utilizado Max (utilizado para criação da obra)

Notação Notação tradicional com indicações cronométricas

Duração da obra 12’

Contato do compositor lippe@buffalo.edu

Gravações Violão: Paul Binkley
Álbum: CDCM Computer Music Series Vol. 16: The 
Composer In The Computer Age II (1994)
Selo: Centaur

Comentários Obra estreada por Carlos Molinaro em 1991 na França.

144.

Compositor LLOMPART, Facundo Nicolás (1979, Argentina / França)

Título Invisible

Subtítulo pour guitare et électronique

Ano da obra 2013

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 9’
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145.

Compositor LOBERA, Ignacio Baca (1957, México)

Título Recall

Subtítulo for guitar and tape

Ano da obra 2000

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 9’

Contato do compositor bacalobera@yahoo.com

146.

Compositor LORENZO, Mario (1968, Argentina / França)

Título Cycle Figures sur la corde

Subtítulo pour guitare et électronique en temps réel

Ano da obra 2017

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 25’

Contato do compositor mariolorenzo@free.fr

Comentários Obra estreada em 2017 por Caroline Delume, na França.

147.

Compositor LYONS, Frank (1964, Irlanda do Norte)

Título Go Between

Subtítulo for guitar and tape

Ano da obra 2002

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 10’

Editora The Contemporary Music Centre (CMC - Ireland)

Contato da Editora info@cmc.ie

Comentários Obra estreada pelo violonista Brian Keenan em 2002 no 
Sonorities Festival, Irlanda do Norte.

148.

Compositor MACHOVER, tod (1953, Estados Unidos da América)

Título Deplacements

Subtítulo for amplified guitar and computer-generated tape

Ano da obra 1979

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 16’

Editora Ricordi

Contato da Editora https://www.ricordi.com/en-US/ContactUs.aspx 

https://www.ricordi.com/en-US/ContactUs.aspx
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Comentários Estreia realizada por David Starobin em 17979 no 
Wigmore Hall, Londres.

149.

Compositor MACÍAS, Gonzalo (1958, México)

Título Improvisación II

Subtítulo para guitarra y cinta magnética

Ano da obra 1998

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 11’30’’

150.

Compositor MAGLIA, Fernando (1954, Argentina)

Título Siete veces siete

Subtítulo para guitarra y electroacústica

Ano da obra 2002

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 9’30’’

Contato do compositor fernando.maglia@speedy.com.ar

Comentários Obra estreada pelo próprio compositor em 2002.

151.

Compositor MAKOVSKY, Stanislav (1988, Rússia)

Título La Pedrera

Subtítulo pour guitare et électronique

Ano da obra 2015

Duração da obra 7’

Contato do compositor smkvsky@gmail.com

152.

Compositor MALT, Mikhail (1957, Egito / Brasil / França)

Título Cinquième Contemplation

Subtítulo pour guitare et électronique

Ano da obra 2003

Instrumentação Violão e tape

Notação Notação tradicional com adição de duas pautas: a primeira
indica a percussão realizada no instrumento; e a segunda 
representa parcialmente os eventos eletroacústicos

Duração da obra 3’7’’

Contato do compositor mikhail.malt@ircam.fr

Gravações Violão: Daniel Murray
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Álbum: “Universos Sonoros” (2008)
Selo: Tratore

153.

Compositor MALT, Mikhail (1957, Egito / Brasil / França)

Título Lambda 3.99

Subtítulo pour guitare et synthétiseur ou sons electroniques

Ano da obra 1994/2017

Instrumentação Violão e tape fásico

Requerimentos técnicos 1 computador com Max/MSP 7; 1 pedal de controle (MIDI 
ou USB); 1 microfone de contato para amplificação do 
instrumento.

Software utilizado Max/MSP

Notação Indicação de momentos em que o tape deve ser disparado
e pauta adicional para representar parcialmente os 
eventos eletroacústicos (gráficos MIDI) 

Duração da obra 10’

Contato do compositor mikhail.malt@ircam.fr

154.

Compositor MANGS, Love (1966, Suécia)

Título Hemlanden

Ano da obra 2000/2002

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 22’58’’

Gravações Violão: Stefan Östersjö
Álbum: Play Time (2010)
Selo: DB Productions

Comentários A obra possui três movimentos:
1. Issång
2. Nerthus
3. Skuggflod

155.

Compositor MANNIS, José Augusto (1958, Brasil)

Título “3 Fragmentos”

Subtítulo pour guitare e dispositif MIDI

Ano da obra 1990

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real (sintetizador)

Requerimentos técnicos 1 microfone; 1 pedal MIDI; 1 interface Takamine MIDI; 1 
sintetizador D110 Roland.

Notação Indicação de momentos onde os processamentos pré-
programados devem ser acionados/avançados.
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Duração da obra 7’

Contato do compositor jamannis@uol.com.br

Comentários Obra dedicada à Francis Faber e Arnaud Dumont.

156.

Compositor MARTINEZ, Ricardo (1953, México)

Título Looking for a shadow

Subtítulo for electroacoustically processed guitar and tape

Ano da obra 1983

Instrumentação Violão e eletrônica

Duração da obra 9’

157.

Compositor MARY, Mario Marcelo (1961, Argentina)

Título La corde cachée

Subtítulo pour guitare et électroacoustique

Ano da obra 2003

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 7’45’’

Contato do compositor mariomary@yahoo.com

Comentários Estreia realizada por Michel Grizard no ano de 2003 na 
França.

158.

Compositor MARY, Mario Marcelo (1961, Argentina)

Título Noch dazu

Subtítulo pour guitare et ordinateur

Ano da obra 1995

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Contato do compositor mariomary@yahoo.com

159.

Compositor MASON, Charles (1955, Estados Unidos da América)

Título Bee Sting

Subtítulo for guitar and fixed media

Ano da obra 2013

Instrumentação Violão e tape

Notação Tradicional (também para o tape)

Duração da obra 10’40’’

Contato do compositor http://www.charlesnormanmason.com/contact 

http://www.charlesnormanmason.com/contact
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Comentários Obra dedicada ao violonista Volkmar Zimmerman.

160.

Compositor MASON, Charles (1955, Estados Unidos da América)

Título Mirrors, Stones and Cotton

Subtítulo for guitar and fixed media

Ano da obra 1995

Instrumentação Violão e tape

Notação Tradicional (também para o tape)

Duração da obra 6’30’’

Contato do compositor http://www.charlesnormanmason.com/contact 

Comentários Obra encomendada e estreada pelo violonista Paul 
Bowman.

161.

Compositor MATAMOROS, Gustavo (1957, Venezuela / Estados 
Unidos da América)

Título Retrato: Flores Chaviano

Subtítulo for guitar and tape

Ano da obra 1990

Instrumentação Violão e tape

162.

Compositor McCARTY, Frank (1941, Estados Unidos da América)

Título De Monumento - A.S.

Subtítulo for improvising classical guitarist and portable stereo tape

Ano da obra 1988

Instrumentação Violão e tape

Notação Sem notação (improviso da parte instrumental)

Duração da obra 12’

Contato do compositor fmc@uncg.edu

Editora Soundlib Press

Comentários Terceira obra da série Gravestone Canons.

163.

Compositor McLACHLAN, John (1964, Irlanda)

Título The Red Thread

Ano da obra 2000

Instrumentação Violão e tape

Notação Indicações de “deixas” no tape através de notação 
tradicional.

http://www.charlesnormanmason.com/contact
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Duração da obra 10’

Editora The Contemporary Music Centre (CMC - Ireland)

Contato da Editora info@cmc.ie

Comentários Estreia realizada pelo violonista Benjamin Dwyer no ano 
de 2001 em Dublin.

164.

Compositor MENDOZA, Enrique (1978, México)

Título KRYPTO

Subtítulo for amplified guitar and tape

Ano da obra 2018

Instrumentação Violão e tape 

Notação Indicação metronômica e cronométrica. Representação 
rítmica do click-track.

Duração da obra 7’44’’’

Contato do compositor http://enriquemendoza.net/contact/ 

Comentários Obra dedicada ao violonista Belquior Guerrero.

165.

Compositor MENEZES, Flo (1962, Brasil)

Título Quaderno

Subtítulo for acoustic guitar and electronics

Ano da obra 2005/2007*

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Requerimentos técnicos 2 microfones; 4 ou 8 canais;dispositivo MIDI (o compositor
indica preferencialmente a utilização de um pedal) 

Software utilizado Mas/MSP

Notação Indicação de momentos onde os processamentos sonoros
devem ser disparados/avançados. Descrição textual do 
tipo de processamento sonoro utilizado.

Duração da obra 14’30’’

Contato do compositor flo@flomenezes.mus.br

Gravações Violão: Daniel Murray
Álbum: “Universos Sonoros” (2008)
Selo: Tratore

Comentários *: A obra foi escrita originalmente para Marimba e 
eletrônica. Em 2007 foi realizada a versão para violão e 
eletrônica.
Estreia da versão para violão realizada por Daniel Murray, 
para quem a obra é dedicada, em 2008 no Brasil.

http://enriquemendoza.net/contact/
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166.

Compositor MICHAEL, Edwards (1968, Inglaterra)

Título don't flinch

Subtítulo acoustic-electric guitar and computer*

Ano da obra 2010-2011

Instrumentação Violão e tape fásico

Requerimentos técnicos 2 microfones; 1 computador; 2 pedais USB; sistema para 
difusão em 2 canais.

Software utilizado Max/MSP

Notação 3 pautas adicionais para representar a parte eletroacústica
através de notação tradicional.

Duração da obra 13’30'

Editora Sumtone

Contacto da Editora info@sumtone.com

Gravações Violão: Yvonne Zehner
Ãlbum: Slippery Chicken (2012)
Selo: Sumtone

Comentários Estreia realiza pela violonista Yvonne Zehner no ano de 
2011 na Escócia.

167.

Compositor MIYAMA, Chikashi (1979, Japão / Alemanha)

Título Mutation

Subtítulo for guitar and multimedia system*

Ano da obra 2002

Instrumentação Violão, eletrônica em tempo real e vídeo

Software utilizado Max/MSP

Duração da obra 10’

Contato do compositor chikashimiyama@gmail.com

168.

Compositor MIYAMA, Chikashi (1979, Japão / Alemanha)

Título On the grid 

Subtítulo for guitar and computer

Ano da obra 2010

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 9’

Contato do compositor chikashimiyama@gmail.com
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169.

Compositor MONTI, Alessio (1947, Itália)

Título Citarodia per Simone

Subtítulo for guitar and electronic

Ano da obra 1995

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 7'

Contato do compositor alessiomonti2003@gmail.com

Gravações Violão: Alessio Monti
Álbum: Oltre (2008)
Selo: Videoradio Italy

170.

Compositor MONTI, Alessio (1947, Itália)

Título Tanyati

Subtítulo for guitar and electronic

Ano da obra 1998

Instrumentação Tape instrumental

Duração da obra 20’

Contato do compositor alessiomonti2003@gmail.com

Gravações Violão: Alessio Monti
Álbum: Oltre (2008)
Selo: Videoradio Italy

171.

Compositor MONTI, Alessio (1947, Itália)

Título Ben Bakir Legend

Subtítulo for guitar and electronic

Ano da obra 1999

Instrumentação Violão e tape instrumental

Duração da obra 19’

Contato do compositor alessiomonti2003@gmail.com

Gravações Violão: Alessio Monti
Álbum: Oltre (2008)
Selo: Videoradio Italy

172.

Compositor MORALES, Hugo Murguía (1979, México)

Título Top your Buffer

Subtítulo for guitar & live electronics

Ano da obra 2006

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real
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Duração da obra 8’30’’

Contato do compositor mail@hugomorales.org

Comentários Obra encomendada pelo violonista Miguel Angel Clerc.

173.

Compositor MORAN, Peter (1981, Irlanda)

Título Enharmonic Harmonics

Ano da obra 2016

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 8’40’’

Editora The Contemporary Music Centre (CMC - Ireland)

Contato da Editora info@cmc.ie

Comentários Estreia realizada por Benjamin Dwyer em 2016 na Itália.

174.

Compositor MURRAY, Anna (1987, Irlanda)

Título La Cathédrale Dissoute

Ano da obra 2010

Instrumentação Violão e tape

Notação Tradicional. Utilização de pauta adicional para representar 
parcialmente os eventos sonoros do tape.

Duração da obra 8’

Editora The Contemporary Music Centre (CMC - Ireland)

Contato da Editora info@cmc.ie

Comentários Obra estreada no ano de 2011 pelo violonista Philip 
Lawson.

175.

Compositor MOSQUERA, Roberto Ameneiro (1957, Espanha)

Título Tiento

Subtítulo para guitarra y cinta

Ano da obra 2002

Instrumentação Violão e tape

Notação Tradicional. Utilização de cronometragem para a 
sincronização com o tape.

Duração da obra 8’54’’

Contato do compositor robertomosqueraameneiro@gmail.com

Comentários Estreia realizada por Miguel Ángel Jiménez em 2003 no 
Auditorio del Centro de Arte Reina Sofía, Espanha.
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176.

Compositor MUSGRAVE, Thea (1928, Escócia)

Título Soliloquy I

Subtítulo for guitar and tape

Ano da obra 1969

Instrumentação Violão e Tape

Duração da obra 9´

Editora Chester Music Ltd

Contato da Editora http://www.musicsalesclassical.com/ContactUs 

Gravações Violão: Siegfried Behrend
Álbum: Englische Gitarrenmusik (1971)
Selo: Deutsche Grammophon

Comentários Obra estreada pelo violonista Siegfried Behrend no ano de
1972 em Londres.

177.

Compositor NAVOK, Lior (1971, Israel)

Título Through the Alleys of Time

Subtítulo for guitar and sound track

Ano da obra 2007

Instrumentação Violão e tape

Notação Tradicional. Utilização de pauta adicional para representar 
parcialmente os eventos sonoros do tape.

Duração da obra 22’

Contato do compositor umpg.classical@umusic.com

Comentários Obra estreada em 2008 pelo violonista Liat Cohen, para 
quem a obra também é dedicada.

178.

Compositor NAZARIO, Lelo (1956, Brasil)

Título Balada Unidimensional

Subtítulo para violão e fita magnética

Ano da obra 1982

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 6’53’’

Contato do compositor irati.utopiastudio@gmail.com

Gravações Violão: Paulo Porto Alegre
Álbum: Lelo Nazario – Discurso Aos Objetos (1984)
Selo: Utopia
----------
Violão: Daniel Murray

http://www.musicsalesclassical.com/ContactUs
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Álbum: “Universos Sonoros” (2008)
Selo: Tratore

Comentários Obra dedicada ao violonista Paulo Porto Alegre.

179.

Compositor NELSON, Jon Cristopher (1960, Estados Unidos da 
América)

Título Inside a Cloud of Butterflies

Subtítulo for guitar and interactive electronics

Ano da obra 2011

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Notação Indicação dos momentos em que os processamentos 
devem ser avançados/disparados.

Duração da obra 11’30’’

Contato do compositor jon.nelson@unt.edu

Comentários Obra estreada em 2012 pelo violonista Stefan Östersjö, 
para quem a obra é também dedicada.

180.

Compositor NELSON, Jon Cristopher (1960, Estados Unidos da 
América)

Título Waves of Refraction

Subtítulo for guitar and stereo tape

Ano da obra 1992

Instrumentação Violão e tape

Notação Utilização de pauta adicional para representar 
parcialmente os eventos sonoros do tape.

Duração da obra 7’55’’

Contato do compositor jon.nelson@unt.edu

Comentários Obra encomendada e dedicada ao violonista Carlos 
Molina.

181.

Compositor NICHOLS, Charles (1967, Estados Unidos da América)

Título Chipper/Shredder

Subtítulo for guitar and computer sequencer and sampler

Ano da obra 1992/2007

Instrumentação Violão e eletrônica

Notação Utilização de duas pautas para grafar os eventos sonoros 
da parte fixa.

Duração da obra 15´
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Contato do compositor csnii@vt.edu

Comentários Estreia realiza por Domonic Frasca em 1995 nos Estados 
Unidos da América.

182.

Compositor NICHOLS, Charles (1967, Estados Unidos da América)

Título Interpose

Subtítulo for guitar and computer-generated sound

Ano da obra 1995/1999

Instrumentação Violão e eletrônica

Duração da obra 14’33’’

Contato do compositor csnii@vt.edu

Comentários Estreia realizada por Magnus Andersson em 1999 nos 
Estados Unidos da América.

183.

Compositor NICOLI, Andrea (1960, Itália)

Título Gli echi chiamano

Ano da obra 1994

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 10’

Contato do compositor adrnic@alice.it

Editora Ars Publica coop. Edizioni Musicali

Comentários Estreia realizada por N. Toscano em 1994 na França.

184.

Compositor NORMANDEAU, Robert (1955, Canadá)

Título L’envers du temps

Ano da obra 1998-2000

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 10’18’’

Contato do compositor robert.normandeau@umontreal.ca

Gravações Violão: Arturo Parra
Álbum: Parr(A)cousmatique (2000)
Selo: Empreintes DIGITALes

Comentários Obra criada em colaboração com o violonista Arturo Parra.

185.

Compositor NYMAN, kent (1965, Suécia)

Título Mental Floss

Subtítulo for ten-string guitar and tape
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Ano da obra 1988/2003

Instrumentação Violão (10 cordas) e tape

Duração da obra 10’51’’

Gravações Violão: Stefan Östersjö
Álbum: Play Time (2010)
Selo: DB Productions

186.

Compositor NYMAN, kent (1965, Suécia)

Título Slow Hand

Subtítulo for guitar and fixed medium

Ano da obra 1998

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 7’5’’

Gravações Violão: Stefan Östersjö
Álbum: Play Time (2010)
Selo: DB Productions

187.

Compositor OLOFSSON, Kent (1962, Suécia)

Título Alambic I 

Subtítulo for Alto Guitar and Electronics

Ano da obra 2003

Instrumentação Violão (10 cordas) e eletrônica em tempo real

Notação Notação tradicional e indicação dos pontos onde os 
processamentos devem ser avançados.

Duração da obra 7’

Contato do compositor kent.olofsson@mhm.lu.se

Gravações Violão: Stefan Östersjö
Álbum: Play Time (2010)
Selo: DB Productions

Comentários Estreia realizada no ano de 2003 pelo violonista Stefan 
Östersjö.

188.

Compositor OLOFSSON, Kent (1962, Suécia)

Título Il Liuto d'Orfeo

Ano da obra 1998-1999

Instrumentação Charango [1º e 4º mov.]
Violão e tape [2º mov.]
Violão (10 cordas) e tape [3º e 5º mov.]

Notação Utilização de pautas adicionais para representar 
parcialmente os sons eletroacústicos.
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Duração da obra 25’

Contato do compositor kent.olofsson@mhm.lu.se

Gravações Violão: Stefan Östersjö
Álbum: Kent Olofsson - Il liuto d'Orfeo (2010)
Selo: DB Productions

Comentários A obra possui 5 movimentos. Foi estreada em Março de 
1999 na Suécia por Stefan Östersjö, para quem a obra 
também foi dedicada.

189.

Compositor ORTEGA, Jesús (1935, Cuba)

Título Picassianas II

Subtítulo for guitar and tape

Ano da obra 1982

Instrumentação Violão e tape

190.

Compositor ORTEGA-MIRANDA, Chañaral (1973, Chile)

Título Oba 'loube oba 'ye

Subtítulo Pour guitare et électronique

Ano da obra 2002

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 8´

Editora Inédit

Contacto da Editora info@inedit.ch

Comentários Obra estreada pelo violonista Pablo Marquez no ano de 
2002.

191.

Compositor ORTIZ, William (1947, Porto Rico / Estados Unidos da 
América)

Título Síntesis

Subtítulo for guitar and tape

Ano da obra 1979

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 5’46’’

Contato do compositor williamortizupr@yahoo.com

192.

Compositor OTERO, Francisco (1940, Espanha)

Título Mito, delirio y desmembración de una milonga

Subtítulo para guitarra, micrófono de contacto y electrónica
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Ano da obra 1980

Instrumentação Violão e eletrônica

Duração da obra 10’

193.

Compositor PACCAGNINI, Angelo (1930-1999, Itália)

Título Aforismi

Subtítulo per chitarra ed elaboratore elettronico

Ano da obra 1990

Instrumentação Violão e eletrônica

Duração da obra 9’

Editora EDI-PAN

Contacto da Editora posta@contemponet.com

Comentários A obra possui quatro movimentos:
1. Gitana
2. Fandango
3. Canto Hondo
4. Serenata

194.

Compositor PACCAGNINI, Angelo (1930-1999, Itália)

Título Serenata a Carla

Subtítulo for guitar and computer

Ano da obra 1991

Instrumentação Violão e eletrônica

195.

Compositor PANAYIOTIS, Kokoras  (1974, Grécia)

Título Slide

Subtítulo for classical guitar and electronics

Ano da obra 2002

Instrumentação Violão e tape

Notação A parte eletroacústica é representada por modelos 
espectrais dos eventos sonoros

Duração da obra 8’43’’

Contato do compositor email@panayiotiskokoras.com

Gravações Violão: Daniel Murray
Álbum: “Universos Sonoros” (2008)
Selo: Tratore

Comentários Obra estreada em 2004 pelo violonista John Mayrose nos 
Estados Unidos da América.



358

196.

Compositor PAPPALARDO, Emanuele (1954, Itália)

Título Tra Cronopios e Famas

Subtítulo per chitarra e nastro

Ano da obra 1989

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 11’15’’

Contato do compositor pappalardo.emanuele@libero.it

Gravações Violão: Stefano Mileto
Álbum: Stefano Mileto (1990)
Selo: Edipan

197.

Compositor PARASKEVAS, Apostolos (1964, Grécia)

Título Life

Ano da obra 1992

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 6’

Contato do compositor aparaskevas@berklee.edu

198.

Compositor PARKS, Ronald Keith (1960, Estados Unidos da América)

Título Afterimage 6

Subtítulo for guitar and computer processing

Ano da obra 2003

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Requerimentos técnicos 1 microfone; 1 computador Macintosh com stereo audio in/
out.

Software utilizado Max/MSP

Notação Indicação dos pontos onde os processamentos devem ser
avançados.

Duração da obra 10’

Contato do compositor http://ronparksmusic.com/contact/ 

199.

Compositor PARMERUD, Ake (1953, Suécia)

Título SubString Bridge

Subtítulo for Guitar and computer interactions

Ano da obra 1999

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

http://ronparksmusic.com/contact/
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Notação Indicação de momentos onde se deve avançar/disparar os
processamentos e representação parcial dos eventos 
sonoros.

Duração da obra 8’50’’

Contato do compositor ake@parmerud.com?subject=

Gravações Violão: Stefan Östersjö
Álbum: Play Time (2010)
Selo: DB Productions

200.

Compositor PATACHICH, Iván (1922-1993, Hungria)

Título Antisonata

Ano da obra 1972

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 9’

201.

Compositor PAVIA, Marcela Beatriz (1957, Argentina)

Título Fideal

Subtítulo for guitar and electronics

Ano da obra 2009

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 9’

Contato do compositor mariomarcela@libero.it

Editora Edizioni Sconfinarte

Comentários Obra realizada em colaboração com o compositor Cesare 
Saldicco.
Estreia realizada pelo violonista Leopoldo Saracino no ano
de 2009 na Itália.

202.

Compositor PENHA, Gustavo (Brasil)

Título Peut-être qu'il pleuvra des sons

Subtítulo pour guitare et électronique en temps réel

Ano da obra 2014

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Contato do compositor penha.gustavo@gmail.com

203.

Compositor PENHA, Rui (1981, Portugal)

Título O Uivo
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Ano da obra 2007

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Notação A obra não possui partitura, apenas instruções para a 
performance.

Contato do compositor rui@tuipenha.pt

Comentários Estreia realizada por Paulo Vaz de Carvalho no ano de 
2007, Itália.

204.

Compositor PERÓN, Alain (1967, Cuba)

Título De dos para uno

Subtítulo para guitarra y música electroacústica

Ano da obra 1996

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 5’31’’

Contato do compositor a_peron@hotmail.com

Gravações Álbum: Foro De Comunicaciones Electroacústicas Vol III 
(2000)
Selo: AVADI

205.

Compositor PIÑERA, Juan (1949, Cuba)

Título Del espectro nocturno

Subtítulo para guitarra y cinta magnetofónica

Ano da obra 1986

Instrumentação Violão e tape

206.

Compositor PIÑERA, Juan (1949, Cuba)

Título Del Lucero Favorable

Subtítulo para guitarra y cinta magnetofónica

Ano da obra 1987/1988

Instrumentação Violão e tape

207.

Compositor PIÑERA, Juan (1949, Cuba)

Título Imago

Subtítulo para guitarra y cinta magnetofónica

Ano da obra 1989

Instrumentação Violão e tape
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Comentários Fonte:
Dal Farra, R. (2006). A journey of sound through the 
electroacustic wires. Art and New Technologies in Latin 
America, diss., Université du Québec à Montréal.

208.

Compositor PIÑERA, Juan (1949, Cuba)

Título Pámpano y Cascabel

Subtítulo para guitarra y cinta magnetofónica

Ano da obra 1994

Instrumentação Violão e tape

209.

Compositor PIÑERA, Juan (1949, Cuba)

Título Las pequeñas muertes de la Despedida

Subtítulo para guitarra y cinta magnetofónica

Ano da obra 1995

Instrumentação Violão e tape

210.

Compositor PISATI, Maurizio (1959, Itália)

Título Electric ZONESpidersound 

Ano da obra 2002

Instrumentação Violão, Tape e Vídeo

Duração da obra 6’53’’

Contato do compositor http://www.mauriziopisati.com/mail-to-maurizio-pisati/ 

211.

Compositor PISATI, Maurizio (1959, Itália)

Título Poema della Luce

Subtítulo For Guitar and Audiotrack

Ano da obra 2002

Instrumentação Violão e tape

Notação Indicação cronométrica

Duração da obra 13’51’’

Contato do compositor http://www.mauriziopisati.com/mail-to-maurizio-pisati/ 

212.

Compositor PISATI, Maurizio (1959, Itália)

Título CHAHACK

Subtítulo Solo Guitar or Guitar and Audiotrack

http://www.mauriziopisati.com/mail-to-maurizio-pisati/
http://www.mauriziopisati.com/mail-to-maurizio-pisati/
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Ano da obra 2009

Instrumentação Violão e tape (opcional)

Duração da obra 6’20’’

Contato do compositor http://www.mauriziopisati.com/mail-to-maurizio-pisati/ 

213.

Compositor POLONIO, Eduardo (1941, Espanha)

Título Rabelaisiennes

Subtítulo para guitarra preparada, cinta y filtros

Ano da obra 1969

Instrumentação Violão preparado, tape e filtros

Duração da obra 10’

Contato do compositor info@eduardopolonio.com

Editora Clivis Publications

Comentários Estreia realizada por K. Böttner em 1970 na Holanda. 

214.

Compositor PONTE, Ângela da (1984, Portugal)

Título EKIS I

Subtítulo para Guitarra amplificada e Banda Electrónica

Ano da obra 2007

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 5’47’’

Contato do compositor as.daponte@msn.com

Comentários Estreia realizada pelo violonista português Nuno Pinto em 
2008 na Escola Superior de Música e das Artes do 
Espectáculo, na cidade do Porto,

215.

Compositor PSIMIKAKIS-CHALKOKONDYLIS, Nikolaos-Laonikos 
(1989, Grécia)

Título model5

Subtítulo for classical guitar and electronics

Ano da obra 2011

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Duração da obra 10’

Contato do compositor hello@laonikos.com

mailto:info@eduardopolonio.com
http://www.mauriziopisati.com/mail-to-maurizio-pisati/
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216.

Compositor QUEZADA, Juan Campoverde (1964, Equador / Estados 
Unidos da América)

Título Topografías IIb 

Subtítulo for guitar and computer

Ano da obra 2002*

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Open Music; Max/MSP

Comentários *: Não foram encontradas informações sobre o ano de 
composição da obra, no entanto, ela é mencionada em 
uma entrevista de 2002 pelo próprio compositor.

217.

Compositor RADTKE, Carsten (1964, Alemanha)

Título Measure of Confidence

Subtítulo for 10-string guitar solo and electronics

Ano da obra 2007/2010

Instrumentação Violão (10 cordas) e eletrônica em tempo real

Duração da obra 10’30’’

Contato do compositor music@carstenradkte.com

Comentários Obra estreada por Carsten Radtke em 2013.

A obra foi escrita originalmente para instrumento 
indeterminado. De acordo com o compositor (contato 
pessoal) atualmente existem 4 versões da obra, sendo 
estas: 1) violão de 10 codas; 2) violão de 10 codas e 
eletrônica; 3) guitarra eleétrica; 4) violão e corno inglês.

218.

Compositor RADITSCHNIG, Werner (1948, Áustria)

Título Play part I

Ano da obra 1975

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 14’

Contato do compositor werner.raditschnig@aon.at

219.

Compositor RADITSCHNIG, Werner (1948, Áustria)

Título A Skip in Areas

Ano da obra 1990

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Contato do compositor werner.raditschnig@aon.at



364

220.

Compositor RADITSCHNIG, Werner (1948, Áustria)

Título Lament

Ano da obra 1990

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 6’

Contato do compositor werner.raditschnig@aon.at

221.

Compositor RADULESCU, Horatiu (1942-2008, Romênia / França)

Título Subconscious Wave

Subtítulo for guitar and digital sound

Ano da obra 1985

Instrumentação Violão e tape

Notação Notação instrumental gráfica e indicação cronométrica 
para o tape

Duração da obra 13’30’’

Contato do compositor lucero.radulescu@gmail.com

Editora LUCERO PRINT

222.

Compositor RAFART, Francisco (1985, Chile / Estados Unidos da 
América)

Título PSOAKK

Subtítulo para guitarra y electronica

Ano da obra 2008

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 8’

Contato do compositor rafart@rafartmusic.com

Comentários Estreia realizada por Patricio Nuño em 2008 no Chile.

223.

Compositor RAI, Takayuki (1954, Japão)

Título Facade

Subtítulo for guitar and computer

Ano da obra 2003

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 11’

Contato do compositor http://www.t-rai.net/Cform.html 

Editora Donemus

http://www.t-rai.net/Cform.html
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Gravações Violão: Norio Sato
Álbum: Takayuki Rai – Interactive Computer Music (2013)
Selo: Fontec

Comentários Obra estreada pelo violonista Norio Sato em 2003, no 
Japão.

224.

Compositor RAMPICHINI, Francesco (1960, Itália)

Título Absalon Larsen

Ano da obra 1988

Instrumentação Violão e eletrônica

Requerimentos técnicos 1 microfone, 1 amplificador Fender Bassman for (para 
disparar os efeitos).

Contato do compositor musitelier@gmail.com

Comentários Estreia realizada por Francesco Rampichini em Milão.

225.

Compositor RAMPICHINI, Francesco (1960, Itália)

Título Guitar: exploded

Subtítulo for classical guitar, analogue reverb and live electronics

Ano da obra 1996

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Contato do compositor musitelier@gmail.com

Gravações Violão: Francesco Rampichini
Álbum: Chiavi (1998)
Selo: mkA

Comentários A obra possui quatro movimentos:
I. Workshop
II. Sides & Back
III. Inside the Sound Hole
IV. Strings, Fretboard, Farewell

226.

Compositor RAMPICHINI, Francesco (1960, Itália)

Título Georama

Subtítulo for Classical guitar, sampling and spatialization.

Ano da obra 2008

Instrumentação Violão e eletrônica

Contato do compositor musitelier@gmail.com

Gravações Violão: Francesco Rampichini
Álbum: Veteres Fabulas (2009)
Selo: Cadalo Records
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227.

Compositor RAOUL, De Smet (1935, Bélgica)

Título Noche Serena

Subtítulo voor gitaar en tape

Ano da obra 1988

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 11’

Contato do compositor orpheusprijs@skynet.be

Editora CeBeDeM

228.

Compositor REICH, Steve (1936, Estados Unidos da América)

Título Electric Counterpoint (Acoustic Counterpoint)*

Subtítulo for guitar and tape or guitar ensemble

Ano da obra 1987

Instrumentação Violão e tape instrumental (ou ensemble)

Notação Tradicional

Duração da obra 15’

Editora Boosey & Hawkes

Contato da Editora musicshop@boosey.com

Gravações Violão: David Tanenbaum
Álbum: Acoustic Counterpoint (1990)
Selo: New Albion Records

Comentários A obra é original para guitarra elétrica. A versão para 
violão é comumente referida como Acoustic Couterpoint.
A versão acústica (com violão) foi estreada por David 
Tanenbaum.

229.

Compositor REIS, Jaime (1983, Portugal)

Título Entretecimento

Ano da obra 2000/2001

Instrumentação Violão e tape

Contato do compositor jaimereis@hotmail.com

Comentários Obra estreada por Pedro Rodrigues no ano de 2003 em 
Portugal.

230.

Compositor REIS, Jaime (1983, Portugal)

Título Sinais no Tempo

Subtítulo for amplified guitar and tape
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Ano da obra 2007

Instrumentação Violão e tape

Notação Utilização de duas pautas para notar a parte instrumental. 
Indicação cronométrica (e utilização de click-track).

Duração da obra 6’26’’

Contato do compositor jaimereis@hotmail.com

Comentários Obra estreada em Portugal no ano de 2007 pelo violonista
Pedro Rodrigues, para quem a obra é também dedicada.

231.

Compositor REYNOLDS, Roger (1934, Estados Unidos da América)

Título Dream Mirror

Subtítulo for solo Guitar and Real-time algorithmic transformation

Ano da obra 2010

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 22’

Contato do compositor http://www.rogerreynolds.com/contact.html 

Editora Peters

Comentários Obra estreada no México em 2011 pelo violonista Pablo 
Gómez Cano.

232.

Compositor RIBEIRO, Antonio (1971, Brasil)

Título Violens Ironiae

Subtítulo para violão e fita magnética

Ano da obra 1996/1997

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 8’24’’

Gravações Violão: Daniel Murray
Álbum: “Universos Sonoros” (2008)
Selo: Tratore

Comentários Obra estreada pelo violonista Gilson Antunes em 1997, no
Brasil.

233.

Compositor RIGNEY, Shaun (1960, Austrália)

Título Circadia

Subtítulo for guitar, electronics, and live exhibits

Ano da obra 2001

Instrumentação Violão, eletrônica e vídeo em tempo real

Duração da obra 8’

http://www.rogerreynolds.com/contact.html
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Contato do compositor shaunrigney@yahoo.com

234.

Compositor RIOU, Alain Michel (1963, França)

Título Soleil hivernal

subtítulo pour guitare et bande

Ano da obra 1990/1991

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 13’

Contato do compositor alain-michel.riou@mageos.com

235.

Compositor RIOU, Alain Michel (1963, França)

Título Twinkling Daybreak

Subtítulo pour guitare et électroacoustique

Ano da obra 2005

Instrumentação Violão e eletrônica

Duração da obra 9’

Contato do compositor alain-michel.riou@mageos.com

236.

Compositor RODRÍGUEZ, Armando (1951, Cuba)

Título Espacio Ocupado (Occupied Space)

Subtítulo para guitarra y medios electroacústicos

Ano da obra 1990

Instrumentação Violão e tape

Contato do compositor ruidiaz4312@gmail.com

237.

Compositor ROTILI, Paolo (1959, Itália)

Título Attese

Subtítulo per chitarra e live electronics

Ano da obra 1998/2008

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real*

Duração da obra 7’

Contato do compositor paolorotili@libero.it

Editora Berben

Comentários De acordo com a página oficial do compositor, a obra 
possui duas versões sendo a primeira para violão solo e a 
segunda versão (2008) para violão e eletrônica em tempo 
real.

mailto:alain-michel.riou@mageos.com
mailto:alain-michel.riou@mageos.com
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238.

Compositor ROVETTA, Fernando (1968, Argentina)

Título Telar

Subtítulo para guitarra y electrónica

Ano da obra 2008

Instrumentação Violão e tape

Notação Utilização de duas pautas (uma para cada mão do 
instrumentista). Indicação cronométrica.

Duração da obra 9’

Contato do compositor fernandorovetta@hotmail.com

239.

Compositor ROY, Stéphane (1959, Canadá)

Título Mimetismo

Subtítulo pour guitare amplifiée et bande magnétique.

Ano da obra 1992

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 10’

Editora CMC (Canadian Music Centre)

Contato da Editora atelier@centremusique.ca

240.

Compositor ROY, Stéphane (1959, Canadá)

Título La basilique fantôme

Subtítulo for guitar and stereo fixed medium

Ano da obra 1998/2000

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 9’51’’

Contato do compositor stephanearoy@videotron.ca

Gravações Violão: Arturo Parra
Álbum: Parr(A)cousmatique (2000)
Selo: Empreintes DIGITALes

Comentários Obra criada em colaboração com o violonista Arturo Parra.

241.

Compositor RUSCHKOWSKI, André (1959, Alemanha)

Título Shadow of a Hare (Schatten eines Hasen)

Subtítulo for guitar, interactive computer control and video

Ano da obra 2005

Instrumentação Violão, eletrônica em tempo real e vídeo
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Duração da obra 12’

Contato do compositor ruschkowski@gmail.com

Comentários Estreia realizada em 2005 por Domenico Simone, na 
Áustria.

242.

Compositor RYDBERG, Bo (1960, Suécia)

Título Self / Model

Ano da obra 1989

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 8’9’’

Gravações Violão: Stefan Östersjö
Álbum: Impossible Guitar Parts (2001)
Selo: Label: dB Productions

Comentários Estreia realizada no ano de 1989 por Magnus Andersson.

243.

Compositor RYDBERG, Bo (1960, Suécia)

Título Kuba

Subtítulo for guitar with Live Electronics or Computer

Ano da obra 1992

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 24’

Comentários Estreia realizada por Anders Jallén em 1992 na Suécia.

244.

Compositor SABEY, Benjamin (1975, Estados Unidos da América)

Título Espejismo

Subtítulo for guitar and live electronics

Ano da obra 2009/2014

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Contato do compositor sabey@sfsu.edu

Comentários Estreia realizada por Pablo Gomez Cano em 2009 nos 
Estados Unidos da América

245.

Compositor SALVADORI, Luca (1958, Itália)

Título Ricognizione notturna

Subtítulo per chitarra e nastro magnetico

Ano da obra 1989

mailto:sabey@sfsu.edu
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Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 11’

Gravações Violão: Stefano Mileto
Álbum: Stefano Mileto (1990)
Selo: Edipan

246.

Compositor SANDOVAL, Carlos (1956, México / Alemanha)

Título Petenera

Ano da obra 2003

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 11’50’’

Contato do compositor sandome@gmail.com

247.

Compositor SANTOS, Jorge L. (1982, Brasil)

Título Gest'Ação I

Subtítulo for guitar & live electronics

Ano da obra 2015

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Pure Data

Notação Indicação dos pontos na obra onde o processamento deve
ser avançado/disparado. Descrição textual dos 
processamentos eletrônicos. 

Duração da obra 6’30’’

Contato do compositor jorgelsantos02@gmail.com

Comentários Estreia realizada por Jorge L. Santos em 2015 no Brasil.

248.

Compositor SCARTABELLO, Peter (1972, Estados Unidos da 
América)

Título …The Signal…

Subtítulo for classical guitar and electronics

Ano da obra 1994

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 6’

Contato do compositor http://peterscartabello.com/contact/ 

249.

Compositor SCHNEIDER, Stephan Marc (1970, Alemanha

Título Nacht ohne Träume

Subtítulo für Gitarre und Tonband

http://peterscartabello.com/contact/
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Ano da obra 2016

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 5’20’’

Contato do compositor kontakt@smschneider.de

Editora Edition 13oder14

250.

Compositor SIEGEL, Wayne (1953, Estados Unidos da América / 
Dinamarca)

Título Rosewood Afternoon

Subtítulo for guitar and echoes

Ano da obra 1979

Instrumentação Violão e eletrônica

Notação Tradicional

Duração da obra 16’

Contato do compositor contact@waynesiegel.dk

Gravações Violão: anne-Mette Skovbjerg
Álbum: Wayne Siegel: Terra
Selo: Dacapo

Comentários A técnica de processamento eletrônico consiste no 
emprego do efeito de delays. 

251.

Compositor SIEGEL, Wayne (1953, Estados Unidos da América / 
Dinamarca)

Título Dive

Ano da obra 2016

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 7’30’’

Contato do compositor contact@waynesiegel.dk

Gravações Violão: Jakob Bangsø
Álbum: Connect - electronics works for guitar
Selo: Dacapo Records

Comentários Estreia realizada por Jakob Bangsø em 2016.

252.

Compositor SIGAL, Rodrigo (1971, México)

Título Dolor en Mi

Subtítulo for guitar and tape (live electronics optional)

Ano da obra 1988

Instrumentação Violão e tape (eletrônica em tempo real opcional)

Duração da obra 14’



373

Contato do compositor http://www.rodrigosigal.com/wp/?page_id=61 

253.

Compositor SIGAL, Rodrigo (1971, México)

Título Sinápsis

Ano da obra 2008

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 10’30’’

Contato do compositor http://www.rodrigosigal.com/wp/?page_id=61 

254.

Compositor SILVA, Rubens (1995, Brasil)

Título Nibbana

Subtítulo para violão e eletrônica ao vivo

Ano da obra 2018

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 10’

Contato do compositor rubensneto.8@gmail.com

Comentários Estreia realizada em 2018 por Rubens Paiva, no Brasil.

255.

Compositor SIQUEIRA, Marcus (1974, Brasil)

Título Madrigal

Subtítulo para violão de 11 cordas e eletrônica em tempo real e 
diferido

Ano da obra 2014/2015

Instrumentação Violão (11 cordas) eletrônica (híbrida)

Software utilizado Max/MSP

Duração da obra 16’43’’

Contato do compositor https://www.marcussiqueira.com/contato-contact 

Gravações Violão: Daniel Murray. 
Álbum: Universos Em Expansão… (2015)
Selo: Tratore

256.

Compositor SMÁRASON, Halldór (1989, Islândia)

Título Skúlptúr 1

Subtítulo for guitar and live electronics

Ano da obra 2013

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

https://www.marcussiqueira.com/contato-contact
http://www.rodrigosigal.com/wp/?page_id=61
http://www.rodrigosigal.com/wp/?page_id=61
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Requerimentos técnicos 1 pedaleira MIDI (com mínimo de 6 pedais); 2 microfones 
condensadores; sistema para difusão em 2 canais.

Software utilizado Max/MSP

Duração da obra 4’

Contato do compositor halldorsmarason@gmail.com

Comentários Estreia realizada por Gunnlaugur Björnsson em 2013.

257.

Compositor SMITH, Ronald Bruce (1959, Canadá / Estados Unidos da 
América)

Título Five Pieces for Guitar and Live Electronics

Ano da obra 2007

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Requerimentos técnicos Pedal MIDI

Software utilizado Max/MSP

Notação Utilização de pautas adicionais para representar 
parcialmente os eventos sonoros eletroacústicos. 
Descrição textual de alguns processamentos da parte 
eletroacústica. Indicação de momento onde o 
processamento sonoro deve ser avançado/disparado

Duração da obra 16’

Contato do compositor ro.smith@northeastern.edu

Comentários Movimentos:
1. Echoes
2. Lachrymal
3. Brunete
4. Saudade
5. Stéle

Estreia realizada por David Tanenbaum em 2007.

258.

Compositor SOSA, Rogelio (1977, México)

Título Tenso

Subtítulo for amplified guitar and tape

Ano da obra 2000

Instrumentação Violão e tape

259.

Compositor SOSAYA, José (1956, Peru)

Título En tomo … 

Subtítulo for guitar, effects’ processor and tape
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Ano da obra 1994 

Instrumentação Violão e eletrônica (híbrida)

260.

Compositor SOUSA, José Carlos (1972, Portugal)

Título alliveS

Subtítulo para guitarra e eletrónica 

Ano da obra 2017

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 10’10’’

Comentários Estreia realizada no ano de 2017 por Giuseppe Mennuti 
na Espanha.

261.

Compositor SOVERAL, Isabel (1961, Portugal)

Título Heart II

Subtítulo guitar solo and electronics

Ano da obra 2001

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 8’

Contato do compositor soveral@ua.pt

Comentários Estreia realizada por Mats Scheidegger em 2001, Suiça.

262.

Compositor STAHMER, Klaus Hinrich (1941, Polônia / Alemanha)

Título Erinnerungen aus den Wassern der Tiefe

Subtítulo für Gitarre und Tonbandzuspielung (live-elektronik ad 
libitum)

Ano da obra 1978

Instrumentação Violão e tape (eletrônica em tempo real opcional)*

Duração da obra 10’30’’

Contato do compositor mail@klaushinrichstahmer.de

Editora Zimmermann

Comentários *: pela eletrônica em tempo real (opcional) o compositor 
indica a utilização de sintetizador ou “echo amplifier”.

Estreia realizada por Siegfried Behrend em 1980.

263.

Compositor STAHMER, Klaus Hinrich (1941, Polônia / Alemanha)

Título Kuruwarri
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Subtítulo für Gitarre und Zuspiel-CD

Ano da obra 1994

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 13’40’’

Contato do compositor mail@klaushinrichstahmer.de

Editora Verlag Neue Musik

264.

Compositor STANILAND, Andrew (1977, Canadá)

Título Dreaded Sea Voyage

Subtítulo for amplified classical guitar and electronics

Ano da obra 2013

Instrumentação Violão e tape

Notação Utilização de pauta adicional para representar 
parcialmente eventos sonoros do tape.

Duração da obra 14’

Contato do compositor https://andrewstaniland.com/contact/ 

Gravações Violão: Rob MacDonald
Álbum: Andrew Staniland: Talking Down the Tiger (2015)
Selo: Naxos Records

265.

Compositor STAROBIN, Michael (1956, Estados Unidos da América)

Título Chase

Subtítulo for Guitar and Tape

Ano da obra 1987

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 4’36’’

Contato do compositor https://www.starobin.com/contact 

Gravações Violão: David Starobin
Álbum: NEW MUSIC WITH GUITAR, VOL. 4 (1990)
Selo: Bridge Records

266.

Compositor SUDOL, Jacob (1980, Estados Unidos da América)

Título …spaces to listen to from within (iii)

Subtítulo for classical guitar, transducer, and live electronics

Ano da obra 2015

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 7’30’’

Contato do compositor http://www.jacobsudol.com/contact/ 

http://www.jacobsudol.com/contact/
https://www.starobin.com/contact
https://andrewstaniland.com/contact/
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267.

Compositor SUREL, Tine (1989, Noruega)

Título Periferi

Subtítulo for Guitar and Live Electronics

Ano da obra 2016

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 10’10’’

Contato do compositor tinesurel@gmail.com

Gravações Violão: Jakob Bangsø
Álbum: Connect - electronics works for guitar
Selo: Dacapo Records

Comentários Estreia realizada em 2016 por Jakob Bangsø.

268.

Compositor SYLVESTRE, Loïc (1992, França)

Título Trying to sleep

Subtítulo pour guitare et électronique

Ano da obra 2016

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 9’30’’

Contato do compositor loic.sylvestre@ircam.fr

Comentários Estreia realizada por Nataliya Makovskaya em 2016, 
França.

269.

Compositor TACUCHIAN, Ricardo (1939, Brasil)

Título Refração

Subtítulo para violão e suporte eletrônico

Ano da obra 2010

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Notação Utilização de pauta adicional para representar 
parcialmente os eventos sonoros do tape.

Duração da obra 7’

Contato do compositor rtacuchian@terra.com.br

Gravações Violão: Humberto Amorim
Álbum: Tacuchian por Humberto Amorim (2015)
Selo: ABM - Academia Brasileira de Música

Comentários Obra estreada por Humberto Amorim em 2010, no Brasil.
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270.

Compositor TAKANO, Mari (1960, Japão)

Título L'Abandon

Subtítulo for guitar and pre-recorded tape

Ano da obra 1990/1992

Instrumentação Violão e tape instrumental

Duração da obra 15’

Contato do compositor maricatmusic@yahoo.co.jp

Comentários A obra possui uma segunda versão, para 14 violões.

271.

Compositor TEDDE, Giorgio (1958, Itália)

Título Napoletap

Subtítulo for guitar and live electronics

Ano da obra 1994-1997

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 15’

Contato do compositor giorgio@tedde.net

Comentários Estreia realizada por Marco Cappell em 1994, Itália.

272.

Compositor TOFFOLO, Rael B. Gimenes (1976, Brasil)

Título Mutazione

Subtítulo para violão e eletrônica em tempo-real

Ano da obra 2008

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Requerimentos técnicos 1 microfone SM-57 (ou similar); 1 computador; sistema de 
difusão em 2 canais.

Software utilizado SuperCollider v. 3.2

Notação Indicação dos pontos onde os processamentos sonoros 
devem ser acionados/avançados.

Duração da obra 9’ 

Contato do compositor rbgtoffolo@uem.br

Comentários Estreia realizada por Jean Chris Barucho Ribeiro em 2008
no Brasil.

273.

Compositor TORRES, Rita (1977, Portugal)

Título The fireflies, twinkling among leaves, make the stars 
wonder
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Subtítulo for amplified guitar and live electronics

Ano da obra 2015

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Duração da obra 8’

Contato do compositor contact@ritatorres.eu

274.

Compositor TORRES, Rita (1977, Portugal)

Título Luminescências

Subtítulo for amplified guitar and live electronics

Ano da obra 2018

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Duração da obra 2’

Contato do compositor contact@ritatorres.eu

275.

Compositor TRUSLOVE, Graeme  (1978, Escócia)

Título Piece for Guitar and Tape

Ano da obra 2001-2002

Instrumentação Violão e tape

Contato do compositor graemetruslove@gmail.com

276.

Compositor URQUIZA, Mikel (1988, Espanha)

Título Belarretan

Subtítulo pour guitare et électronique

Ano da obra 2014

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 6’

Contato do compositor urquizamikel@gmail.com

Comentários Estreia realizada por Bertrand Chavarría-Aldrete no ano 
de 2014 na França.

277.

Compositor VAN DER AA, Michael (1970, Holanda)

Título Auburn

Subtítulo for guitar and soundtrack

Ano da obra 1994
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Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 10’

Contato do compositor https://www.vanderaa.net/contact/ 

Editora Donemus

Comentários Estreia realizada por Reinhold Westerheide em 1994.

278.

Compositor VERDERY, Benjamin (1955, Estados Unidos da Amércia)

Título Be Kind All The Time

Subtítulo for electric classical guitar, digital delay, loops, chop sticks,
paper clips and side bar

Ano da obra 2005

Instrumentação Violão e eletrônica

Duração da obra 14’

Contato do compositor http://www.benjaminverdery.com/contact 

Gravações Violão: Benjamin Verdery
Álbum: Start Now (2005)
Selo: Mushkatweek Records

Comentários Estreia realizada por Benjamin Verdery em 2006 nos 
Estados Unidos da América.

Fonte:
http://www.benjaminverdery.com/compositions/ 

279.

Compositor VICALET, Pere (1988, Espanha)

Título Why not?

Subtítulo for guitar and live electronics without samples

Ano da obra 2011

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Duração da obra 4’30’’

Contato do compositor perevicalet@gmail.com

280.

Compositor WAI-ON, Ho (1946, Japão)

Título Tang Concertino

Subtítulo for guitar & tape

Ano da obra 1981

Instrumentação Violão e tape

Contato do compositor http://www.howaion.co.uk/contacts.html 

http://www.howaion.co.uk/contacts.html
http://www.benjaminverdery.com/compositions/
http://www.benjaminverdery.com/contact
https://www.vanderaa.net/contact/
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281.

Compositor WATANABE, Hiromi (Japão)

Título Le crépuscule du soir

Subtítulo guitare et électronique en temps réel

Ano da obra 2016

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Software utilizado Max/MSP

Contato do compositor contact@hiromiwatanabe.com

282.

Compositor WISTUBA-ALVAREZ Vladimir (1956, Chile / Finlândia)

Título Un modulor para leer a Gabriel Garcia Marquez

Ano da obra 1990

Instrumentação Violão e tape

283.

Compositor ZANNOLI, Mauro (1985, Argentina)

Título Tunc Dilatatur

Subtítulo for Guitar and Live Electronics

Ano da obra 2014

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 6’45’’

Contato do compositor https://maurozannoli.bandcamp.com/  contact  /

284.

Compositor ZEA, Daniel Goméz (1976, Colômbia / Suiça) 

Título Glifosato

Subtítulo pour guitare et électronique

Ano da obra 2003

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 11’19’’

Contato do compositor mail@danielzea.org

Comentários Estreia realizada no ano de 2007 por Mauricio Carrasco, 
na Suiça.

285.

Compositor ZURAJ, Vito (1979, Eslovênia)

Título Time-out

Subtítulo for guitar and electronics

https://maurozannoli.bandcamp.com/contact
https://maurozannoli.bandcamp.com/contact
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Ano da obra 2017

Instrumentação Violão e eletrônica em tempo real

Duração da obra 8’

Contato do compositor info@vitozuraj.com

Comentários Estreia realizada por Klara Tomljanovič em 2017, na 
Eslovênia.

286.

Compositor ZWEDBERG, Tommy (1946, Suécia)

Título GIR

Subtítulo for solo guitar, plastic tugboat and tape

Ano da obra 1994

Instrumentação Violão e tape

Duração da obra 10’20’’

Gravações Violão: Stefan Östersjö
Álbum: Play Time (2010)
Selo: DB Productions
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