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Abstract
This article presents an audiovisual concert for orchestra, soloists and interactive images. It
elucidates how “SimetriaS” was created through an interdisciplinary collaboration involving
composers, conductor, soloists and orchestra. It also describes the technical requirements and
the computer technology developed for its performance. Finally it discusses how all these
elements converged into a synergy transforming “SimetriaS” into a multimodal experience in
which musical knowledge was expanded through an interlacement of performance and
composition.
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Introdução
O concerto SimetriaS foi realizado pela Orquestra Sinfônica da Unicamp
(CIDDIC) em 19/11/2010 no Auditório da FCM da própria universidade.
SimetriaS teve regência de Simone Menezes, os solistas Cesar Traldi
(percussão), Maria José Carrasqueira (piano) e foi composto pelas obras: “Recercar” (2010) de Denise Garcia, Curto Circuito II (2010), Cadência Textural I
(2010), Perfis (2010) de Jônatas Manzolli, Gymnopedie III e I (1888) de Eric
Satie e The Unanswered Question (1906) de Charles Ives.
O avanço tecnológico atual possibilita interações entre estímulos sonoros,
visuais e espaciais:
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Há obras que exigem do espectador uma totalidade perceptiva nunca antes ousada, tais
como performances, as instalações e os eventos multimídia que requerem, além da visão e
da audição, a participação do tato, do olfato e, por vezes, do paladar” (Caznok 2003:17).

As várias dimensões dos sentidos são exploradas por muitos compositores,
porém para os intérpretes a absorção de novas linguagens não ocorre de
maneira tão rápida:
[...] muitos instrumentistas ainda se sentem inseguros de tocar com eletrônica, pois
acreditam ser muito complicado e até mesmo arriscado. Por outro lado, hoje há vários
instrumentistas que se dedicam a este repertório e, no seu estudo, identificam
características desta prática, como a importância de se entender quais aspectos da
performance são influenciados pelo uso de equipamentos eletrônicos e pela relação entre
sons acústicos e eletrônicos (Rocha 2010: 1233).

Outro aspecto é que observa-se uma diminuição no público que frequenta
concertos contemporâneos. Análises recentes apontam para aumento de
público quando há inovações performáticas e tecológicas:
Educação pode não ser a resposta. Enquanto orquestras em todo lugar estão expandindo seus
programas educacionais num esforço para encorajar o público que vai aos concertos e atrair
nova audiência, pesquisas indicam que projetos educacionais por si só não resolvem a
questão. Outras estratégias – tais como concertos com formatos não tradicionais e
performances multidisciplinares – são caminhos mais efetivos para expandir e diversificar a
audiência, trazendo mais energia a experiência do concerto e aumentando o retorno do
público” (Whitaker & Philliber 2003:01).

Para criar, produzir e interpretar um concerto desta natureza é necessário um
projeto interdisciplinar que congrega intérpretes, compositores, tecnologia e a
linguagem da música atual. Este é o ponto de vista apresentado nas próximas
seções.
1. Proposta composicional
1.1.Imagens e discurso textural
As duas primeiras peças do concerto focaram discurso textural, sincronismo
rítmico, iluminação e imagens interativas. Foi utilizada a projeção de vídeo
gerado a partir dos pulsos rítmicos da orquestra e iluminação especial para a
orquestra.
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Em Curto Circuito II o grupo orquestral foi reduzido para 15 cordas
(3+3+3+3+3) com partes e luminárias individuais para cada instrumento e para
percussão solista (figura 1). Na segunda obra Cadência Textural II, ao grupo
reduzido de cordas somaram-se madeiras (flauta, clarineta e fagote) e metais
(2 trompetes, trompa e trombone), dois percussionistas solistas e uma Gran
Cassa (figura 2).

Figura 1: Mapa de palco de Curto-circuito II com luminárias e projeção de imagens interativas
no fundo do palco.

Figura 2: Mapa de palco deCadência Textural I .

Em Curto Circuito II a sonoridade das cordas, tratada de forma percussiva
(figura 3), produziu sons que foram processados pelo computador para gerar
imagens em tempo real. Este vídeo interativo explorou o conceito de simetria
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para relação entre os movimentos repetitivos do solista, os pulsos rítmicos da
orquestra e as oscilações na imagem. O objetivo deste entrelaçamento de
texturas sonoras e visuais, provocado pela observação de padrões
geométricos intrincados, foi desafiar a capacidade perceptiva do público de
diferenciar ou segregar sons e imagens (figura 4).
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Figura 3: Excerto de Curto-circuito II onde vê-se a escrita em camadas rítmicas e o divise de
três instrumentos individuais para cada corda.
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Figura 4: Foto da performance de Curto-circuito I, vê-se o ensemble reduzido de cordas e a
projeção no fundo do palco.

A segunda obra, Cadência Textural I, foi composta como uma aproximação
gradual do padrão rítmico da obra Clapping Music (1972) de Steve Reich
(figura 5). Os dois percussionistas solistas, ao executar o bongô e as congas
com as mãos, reiteram pequenas variações rítmicas que se acumulam
gradualmente. O vídeo interativo espelhou este desenvolvimento sonoro
também num processo gradual e iterativo (figuras 6 e 7). A cada passo da
trajetória musical, a orquestra se aproxima da própria citação da figura rítmica
utilizada na obra de Reich. A convergência se dá justamente no último
compasso da obra onde todos os instrumentos convergem para o mesmo
padrão rítmico (figura 5).
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Figura 5: Cadência Textural I destacando o processo gradual de aproximação das cordas do
padrão rítmico de Clapping Music.

Figura 6: Imagens de Cadência Textural I.
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Figura 7: Performance de Cadência Textural I.

A obra Perfis encerrou o concerto com um diálogo textural entre a orquestra e
os dois solistas (piano e percussão). Esta obra, dividida em três movimentos,
faz analogia à percepção visual, mas sem utilizar diretamente a projeção de
imagens. A noção de perfil é apresentada como uma extensão dos estímulos
visuais das duas peças anteriores. Agora através da ação da memória. Ou
seja, quando se observa um objeto é possível criar um diagrama de suas linhas
principais e traçar perfis que sintetizam a sua forma. Esta informação sintética,
que congrega-se em locações na memória, serve de suporte para nossas
lembranças.
A obra baseia-se na construção de texturas a partir da superposição de perfis
rítmicos que são ancorados em três processos harmônicos diferentes. No
decorrer da obra regularidades constroem processos de acumulação que são
posteriormente dissipados ou rarefeitos. O diálogo entre orquestra e solistas
produz uma condução textural vigorosa. A diversidade de blocos sonoros
alternados entre a orquestra e os solistas constrói linearidade em alguns
momentos e massas sonoras em outros (figura 8).
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Figura 8: Excerto da obra Perfis onde vê-se a superposição de vários perfis. Nas cordas há a
superposição de dois perfis, nas madeiras dois, nos metais há três e, finalmente, na percussão
outros dois.

1.2.Re-cercar
Re-cercar: quatro variações brincantes sobre tema da oferenda toma como
ponto de partida o tema da Oferenda Musical de J. S. Bach. No lugar de utilizar
essa sequência de forma melódica, as notas são tomadas como entidades
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abstratas dentro de uma ordem dada. Desta forma a concepção de variação
vai muito além da variação melódica ou estrutural da música tradicional para
brincar com diferentes estilos da música contemporânea, começando com uma
textura espectral e terminando com rastros da música repetitiva. No meio,
cercados por essas variações, estão montados em canon stretto os sete
sujeitos do Ricercar da Oferenda, na orquestração concebida por Anton
Webern.
Essa peça tem um aspecto lúdico, não apenas pela palavra “brincante” de seu
título, mas a forma da música revela uma brincadeira em relação ao título da
obra de Bach, traduzido foneticamente. É talvez uma piada de músico, uma
vez que a citação de Webern está ‘cercada’ na obra pelas outras partes da
música. A brincadeira com essa tradução fonética do título inspirou portanto a
forma da música.
Ao mesmo tempo não deixa de ser uma “ricerca”, ou seja, um experimento com
a questão da variação motívica, mola propulsora do trabalho motívico ao longo
de séculos da música ocidental. O grande desafio foi enfrentar a questão da
variação colocando-se limites impositivos muito estritos: a sequência de notas
do tema da Oferenda Musical permanece quase que inalterado durante a obra.
No entanto a noção de variação ultrapassou em muito o limite da tradicional
técnica de variação melódica/rítmica. As notas, tomadas como entidades
abstratas, não obedecem a um perfil melódico, mas podem ser distribuídas no
tempo e “espaço” de forma arbitrária contanto que a sequência sempre
permaneça. Desta maneira a introdução é a distribuição da sequência como
um espectro de um dó grave e constrói-se com esse espectro uma textura
contínua, com as parciais alternando-se nos diversos instrumentos da
orquestra (figura 9).
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Figura 9: Tabela da sequência de notas do tema distribuídas no espectro de uma nota Dó,
partindo do grave ao agudo.

A resultante será uma textura espectral evolutiva que dá ao início da obra um
caráter de introdução. Assim, a forma musical não obedece o formato ‘tema e
variações’, não há propriamente apresentação do tema, a não ser a citação
dos sujeitos da fuga no meio da peça, já em si outra variação, uma vez que a
distribuição desses sujeitos não obedece a forma original da obra.
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Figura 10: Excerto da montagem “stretto” dos sujeitos na Fuga da oferenda com a
orquestração de Anton Webern.

O papel do vibrafone e do piano não é tampouco o papel clássico do solista,
por isso foram nomeados como instrumentos “obligatto’ e sempre compõem
juntos as sonoridades. No próximo exemplo, o início da variação 2 na qual o
vibrafone executa a sequência na ordem e no reverso, formando um
palíndromo:

Figura 11: Sequência das notas do tema em distribuição variada do início da obra.

A coda da obra foi composta por trechos da sequência intercalados entre os
dois instrumentos de sopro (madeira) de cada naipe (figura 12).
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Figura 12: distribuição da sequência em pares a partir da nota da seção anterior.

2.Suporte tecnológico
A escritura das duas primeiras obras do concerto foi desenvolvida em paralelo
com a criação de software para produzir a interação visual desejada.

Em

Curto-circutio II foi criado um programa em Pure Data para produzir oscilações
na superfície das imagens projetadas. A obra foi dividida em cinco cenários e
para cada um deles foi criado um padrão visual diferente. Desta forma, à
escritura textural e rítmica somou-se a variação textural das imagens (figura
13).
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Fi
gura 13: Interface gráfica e um frame das imagens geradas em tempo real durante a
performance de Curto-circutio II.

Em Cadência Textural I as imagens interativas foram geradas a partir de 7
objetos geométricos primitivos e a sua distribuição espacial foi associada ao
efeito de fase rítmica desenvolvido pelos dois instrumentos de percussão. Sem
necessitar de sincronismo restrito como na primeira obra, nesta os aspectos
como projeção, dispersão espacial e volume foram associados aos pulsos
rítmicos da orquestra. E o sincronismo restrito foi substituído pelo jogo de
tempos produzidos pelo contraste entre a figuração dos dois instrumentos de
percussão e a acumulação gradual de camadas geradas pelos outros
instrumentos da orquestra (figura 14).

Figura 14: Interface gráfica e um frame das imagens geradas em tempo real durante a
performance de Cadência Textural I.
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3. Performance SimetriaS
Dentre os diversos aspectos implicados no processo de preparação da
performance deste repertório, a utilização de dispositivos eletrônicos em tempo
real e a interação com som, luz, imagem e o espaço físico são um grande
desafio para os intérpretes:
“Um repertório novo invariavelmente traz novos desafios e questões para o intérprete.
No caso do repertório de obras mistas, dois aspectos devem ser enfatizados: (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 parte instrumental e eletrônica” (Rocha 2010:1237).

Curto Circuito II
Em Curto Circuito II o sincronismo com imagens em tempo real foi o grande
desafio. Nesta obra para garantir a sincronia da execução sonora com as
imagens projetadas em tempo real, o regente manteve solista (percussão) e
ensemble de cordas sob um pulso extremamente preciso, emitido por um
metrônomo instalado em um fone de ouvido.
Pierre Boulez (1989), quando aborda a regência do repertório contemporâneo,
comenta os desafios oriundos do trabalho com metrônomos fixos visto a
importância dos valores relativos (valeurs relatives), ou seja, da flexibilidade
intuitiva que atua como importante elemento de coesão na interpretação
musical considerando-se fatores como a sala, a temperatura, os músicos, entre
outros (Boulez 1989: 91-92).
Tecnicamente o metrônomo resolveu a questão da sincronia mas trouxe os
desafios apontados por Boulez como: ajustar mudanças bruscas da referência
do metrônomo em transição de seções e equilibrar finais de seções com
pontuação rítmica onde o grupo tenderia a leves rallentandos. Nesses
momentos, se o regente insistisse sistematicamente em manter o pulso, o
ensemble se desconectaria ritmicamente. A solução foi realizar um leve
relaxamento do pulso em relação ao metrônomo e corrigi-lo nos compassos
seguintes. A performance, devido a tensão rítmica e a necessidade do pulso
perfeito, fez com que o grupo tivesse um grau de concentração muito grande,
resultando assim numa performance enérgica e até tensa.
Cadência textural
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Em Cadência Textural I houve também a necessidade de um pulso regular e
estável para guiar a linha geral do diálogo entre imagem e orquestra, porém ele
não foi determinante para o sincronismo, pois houve uma programação
realizada no software Pure Data que fez as imagens acompanharem os
solistas (percussão) e a orquestra. Optou-se por um pulso luminoso discreto
sobre a estante do regente que serviu como referência .
O grande número de repetições e as variações na fase rítmica que ocorreram
na obra colocaram os solistas em estado de atenção máxima e minimizaram a
ocorrência de erros. A orquestra, ao complementar a textura da obra,
desenvolveu uma postura mais flexível e houve maior escuta relacional nesta
obra quando comparada a Curto-Circuito II.
Re-cercar
Re-cercar

trouxe

outros

desafios

na

sua

preparação

que

estavam

concentrados no desenvolvimento de uma transparência e organicidade. Como
consequência a escolha do tempo foi mais orgânica e os ensaios focados no
equilíbrio sonoro dos naipes, em detalhes de afinação das aberturas dos
espectros sonoros e na observância das dinâmicas de piano e pianíssimo
responsáveis pelas construções das texturas sutis da peça.
O parte de piano é composta por dois momentos. O primeiro é de natureza
contemplativa. Num diálogo com o percussionista, gera contrastes timbrísticos
que se opõem e se complementam. No segundo momento, de carácter
dinâmico, o piano assume o papel de um continuum, através de uma escrita
onde um ostinato rítmico, com modificações harmônicas, complementa a parte
orquestral e promove um colorido especifico que suporta o desenvolvimento
textural. O intérprete é levado a buscar dinâmicas que vão do ppp ao fff, com o
objetivo de obter desde sonoridades sutis, diáfanas a reverberações intensas
no piano.
Perfis
A obra Perfis embora tenha uma escrita claramente textural, apresenta
momentos onde predominam aspectos rítmicos, discursos lineares e
cadenciais. O principal aspecto desenvolvido pelo regente foi explorar os
pontos em que o tempo estrito seria aplicado e em quais o tempo seria fluido.
O papel dos solistas esteve ligado ao apoio da arquitetura textural, sendo
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necessária uma atenção constante aos gestos interpretativos nas partes de
transição. A escrita da obra é clara e permite aos solistas realizar naturalmente
as transições propostas contribuindo para a sua fluência. Ou seja, o
desenvolvimento iterativo sem mudanças bruscas facilitou a fruição de Perfis.
Boulez discute questões específicas da preparação da orquestra, ressalta o
processo de “ensaiar uma nova obra tocando-a inteira diversas vezes” (Boulez
2004: 1191-1192). Este método de ensaio foi fundamental para se obter uma
unidade na performance desta peça, trazendo força, energia e continuidade ao
processo interpretativo.
A escrita para o piano utiliza-se de elementos rítmico-percussivos que se
contrapõem a elementos melódico-expressivos. Os blocos verticais enfatizam
sonoridades vigorosas que exploram toda a amplitude do teclado.

Os

elementos melódicos suscitam a mudança de caráter interpretativo, onde o
encontro do gesto composicional com o interpretativo, promove uma realização
instrumental lírica e expressiva.
Conclusão
O trabalho com os músicos da Orquestra da Unicamp foi uma experiência
ímpar, na medida que apenas no âmbito universitário a orquestra pode ter uma
atuação diferenciada de estudo da obra. No caso da música contemporânea, a
interpretação de obras em diferentes linguagens pode se tornar um desafio
intransponível se os membros da orquestra não são conduzidos pelo regente e
pelo compositor. Quando o trabalho do compositor tem um caráter
experimental com a orquestra universitária, há, somada à experiência da
interpretação, um enriquecimento evidente de conhecimento. Foram realizados
seminários com os músicos nos quais os compositores puderam expor em
detalhes os projetos e concepções das obras. A compreensão de como as
obras foram compostas facilitou muito a concepção de interpretação pelo
regente e músicos.
A realização de concertos como SimetriaS leva os intérpretes a uma postura de
adaptação as diferentes linguagens presentes nas diferentes obras. A
possibilidade de interação com dispositivos eletrônicos e a modalidade visual,
como a projeção de imagens utilizadas em SimetriaS, traz novo desafios aos
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intérpretes e fomenta uma postura interdisciplinar para superar os desafios que
surgem durante a preparação do concerto.
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