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Abstract
This article comes from the research developed in the performance of Prepared Piano’s music.
The research deals with the implications of the resulting timbres from the instrument’s
preparation to Performance. This article focuses on the work “Música para dois pianos
preparados” (2009) from Brazilian composer Rogério Tavares Constante, in the light of the
important composer-performers collaboration. The prepared piano is an instrument that has its
timbre altered by the addiction of fixed objects to the strings. The resulting sound affects
performance directly; therefore the performance practice of music for prepared piano requires a
methodology addressing the instrument’s preparation and it’s performing implications.
Keywords: Contemporary Music, Brazilian Music, prepared piano.

Introdução
Este artigo aborda um dos principais problemas apresentados na pesquisa
(compreendendo

composição,

estudo

e

interpretação)

com

o

piano

preparadono que concerne ao distanciamento entre a partitura original,
codificada segundo os símbolos convencionais da escrita musical e sua
realização acústica.
Considerando-se o fato que a preparação nas cordas do piano altera sua
estrutura e características acústicas, tornou-se necessário buscar ferramentas
que permitissem uma compreensão dessas transformações acústicas,
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inerentes aos materiais utilizados e à própria constituição física e acústica do
instrumento.
As

primeiras

experiências

realizadas

na

pesquisa

possibilitaram

um

reconhecimento de características gerais dessas transformações possibilitando
tecer relações entre os tipos de materiais empregados em diferentes regiões do
piano e o resultado acústico advindo dessa aplicação.
No decorrer da pesquisa foram realizadas experiências através de diferentes
preparações e da gravação sistemática das mesmas na obra “Música para dois
pianos preparados” de Rogério Constante e em outras obras (compositores
brasileiros, obras de John Cage e Jean-Luc Hervé).
Desta maneira, este artigo aborda as seguintes seções: a criação da obra no
que concerne aos timbres empregados, o trabalho conjunto compositorintérprete e a abordagem dos novos instrumentos considerando-se relação dos
instrumentos, equilíbrio de timbres e pedalização observados com o aporte de
espectogramas realizados a partir da gravação da obra pelas intérpreteautoras.
1. Gênese da obra e papel estruturador do timbre
A obra Música para dois Pianos Preparados (2009) foi composta no âmbito
desta pesquisa em práticas interpretativas que agrega compositores e
intérpretes. Sua motivação inicial foi a idéia de se realizar um concerto com
duas obras para dois pianos preparados. A obra “2” do compositor francês
Jean-Luc Hervé seria uma das obras, e a obra a ser composta tomaria como
base sua preparação.1
Música para dois Pianos Preparados utiliza os materiais borracha, fita adesiva
(comuns à obra “2”) e adiciona a preparação com parafusos no registro grave
do piano. Em suas instruções de preparação há a indicação do material a ser
utilizado, das notas a serem preparadas (pauta inferior) e dos parciais a serem
ressaltados com a preparação (pauta superior):
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   Com	
   preparações	
   muito	
   distintas,	
   o	
   trabalho	
   de	
   remoção	
   e	
   recolocação	
   dos	
   objetos	
   entre	
   as	
   cordas	
  
poderia	
  tomar	
  um	
  tempo	
  excessivo,	
  inviabilizando	
  a	
  sua	
  realização	
  em	
  um	
  mesmo	
  concerto.	
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Exemplo 1. Exemplo de preparação com parafusos (pauta inferior corresponde à nota a ser
preparada e a pauta superior ao parcial a ser destacado na preparação

A gama de timbres é variada e tem papel estruturador. Além dos sons
resultantes da preparação, a obra faz uso também de sons naturais do piano2,
de pizzicati3 e de sons harmônicos4. O percurso delineado por mudanças de
timbre ao longo da obra contribui para a definição da forma, como mostra o
exemplo a seguir. Neste, a representação dos padrões de organização de
timbre5 está sobreposta à representação da forma geral:
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  Sons	
  sem	
  preparação	
  	
  executados	
  de	
  maneira	
  convencional,	
  no	
  teclado.	
  
	
  Sons	
  executados	
  diretamente	
  nas	
  cordas,	
  pinçando	
  com	
  o	
  dedo,	
  com	
  ou	
  sem	
  unha.	
  
4
	
   Harmônico	
   de	
   oitava	
   (segundo	
   parcial)	
   realizado	
   com	
   uma	
   das	
   mãos	
   sobre	
   a	
   corda	
   e,	
   portanto,	
   sem	
  
nenhum	
  objeto	
  de	
  preparação.	
  
5
	
   Na	
   coluna	
   vertical	
   à	
   esquerda,	
   a	
   figura	
   2	
   apresenta	
   os	
   seis	
   tipos	
   de	
   sons	
   utilizados	
   na	
   obra.	
   Para	
   efeito	
  
de	
   simplificação,	
   referimo-‐nos	
   aos	
   materiais	
   usados	
   na	
   preparação	
   e	
   a	
   técnicas	
   de	
   execução,	
   não	
   à	
  
natureza	
  do	
  som	
  resultante.	
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Figura 1. Divisão da obra em seções e distribuição da utilização dos materiais de preparação
(massa adesiva, borrachas, parafusos, natural, pizzicati e harmônicos).

Analisando as implicações do timbre na forma, o compositor afirma:
Percebe-se que até a terceira seção estão presentes somente os três tipos derivados das
preparações. Os sons naturais surgem na quarta seção, enquanto que os pizzicati e os
harmônicos só aparecem na última seção. Outra característica importante é que nenhuma
combinação de timbres é repetida exatamente igual.[...] Fica evidente que há uma sincronia
dos padrões de organização do timbre com as articulações da forma. Ao mesmo tempo, é
freqüente o estabelecimento de continuidade entre as seções, através da permanência de um
ou mais tipos de timbres de uma seção para outra. (...) (Constante, 2010: 197)

2. O aspecto colaborativo: compositor - intérprete
A natureza da Colaboração entre compositores e intérpretes vem interessando
pesquisadores de diversos países. Na Inglaterra, a pesquisa em rede amplifica
o debate. No Brasil, RAY (2010) e DOMENICI (2010) estão entre as
pesquisadoras dedicadas ao tema. Domenici realiza um trabalho autoetnográfico cuja metodologia documenta e analisa o processo de colaboração,
uma sólida contribuição que oferece uma auto-reflexão do papel do intérprete
nesta colaboração.
Em sua discussão do referencial teórico (Bakhtin), Domenici sintetiza bem a
força dialógica propiciada por este tipo de interação:
Estas duas forças, cada uma com seu próprio sistema de valores, estão em estado de
constante tensão dinâmica, no qual uma não pode ser compreendida sem a outra. O lugar
situado que cada um desses sujeitos ativos ocupa na relação, dá a ambos uma percepção
privilegiada tanto do outro quanto da obra, de maneira que um percebe coisas que não são
disponíveis ao outro e vice-versa (Domenici, 2010: 1143).

Em seu artigo “On Letting the Music Speak for Itself” Taruskin descreve alguns
episódios de colaboração entre compositores e intérpretes, e afirma:
I mean something even more fundamental: that composing concerns are different from
performing concerns, and that once the piece is finished, the composer regards it and relates to
it either as a performer if he is one or else simply as a listener.” (Taruskin, 1995: 10).

Uma das inferências das afirmações de Domenici e Taruskin é algo que
compositores e intérpretes trabalhando juntos vivenciam na prática: a
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construção da interpretação de uma obra faz surgir questões intrínsecas a esta,
mas que se apresentam somente no momento desta construção. A
colaboração entre estas forças dialógicas traz um enriquecimento para o
processo criativo de ambos.
A seguir destacaremos algumas das questões advindas do trabalho
colaborativo em “Música para dois Pianos Preparados”, obra que envolveu dois
intérpretes e o compositor, cujas concepções individuais somaram-se durante o
trabalho, de maneira a impactarem-se mutuamente.
Uma das conseqüências positivas que resultou da experiência de troca e
diálogo entre as intérpretes e o compositor, de modo contínuo ao longo do
processo de composição e de interpretação da obra, foi a possibilidade de
colaboração das intérpretes para o trabalho composicional e do compositor
para a criação da interpretação.
Na colaboração das intérpretes para o trabalho composicional, o diálogo e a
troca de experiências foram importantes e definidores em diversos momentos
do processo de composição e da interpretação. Destacam-se aqui a
experimentação de materiais musicais, de sonoridades relacionadas aos
diferentes tipos de preparação utilizados na Música para dois pianos
preparados (e também os da composição “2”, de Hervé), da percepção da
forma e de suas relações de tensão.
De acordo com o compositor, alguns exemplos dessa colaboração podem ser
apresentados, como na seção 3 ([45]-[84]), na qual a entrada progressiva do
timbre resultante da preparação com parafusos e as gradações de intensidade
foram modificadas após a realização dos primeiros ensaios e apresentações da
obra, onde se detectou a possibilidade de melhorar a condução do percurso
dramático1. Nos vinte compassos iniciais da seção, esta entrada progressiva é
o principal elemento de condução dramática, uma vez que o outro material
apresentado neste trecho (com timbre da preparação com massa adesiva) é
relativamente estático na sua configuração de ritmo, registro e textura. Nos
ensaios foram experimentadas algumas possibilidades de modificação
gradativa de intensidade na execução do material com timbre da massa
adesiva, com o objetivo de torná-lo menos estático. Ao mesmo tempo, a
inclusão de mais intervenções do material com timbre da preparação com
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parafuso intensificou a progressão deste material, deixando a condução
dramática mais eficiente.
A seção final da obra, após o acumulo de tensão nas seções anteriores, cujo
ápice se concentra nos compassos finais da seção 5, é o momento onde toda
essa tensão se dissipa. Isto ocorre principalmente como resultado do
movimento mais lento e das intensidades ppp. Para o compositor, alcançar o
equilíbrio entre este acúmulo de tensão e o tempo necessário para sua
dissipação foi a tarefa mais difícil nas decisões composicionais relacionadas à
proporção formal. A partir da experiência dos ensaios e de apresentações é
que surgiu a necessidade de ampliar a duração desta seção final e assim
alcançar o desejado equilíbrio na proporção formal.
Sob a ótica interpretativa, trataremos de questões referentes à preparação dos
pianos, à relação entre os instrumentos, ao equilíbrio dos timbres e à
pedalização.
3. Os novos instrumentos
“(The Prepared Piano is) an Instrument having convincingly its own special
characteristics, not even suggesting those of a piano” (Cage, 1943: 123).
A preparação do piano para uma obra específica exige dos intérpretes um reconhecimento do novo instrumento em mãos. Os intérpretes têm a
responsabilidade adicional de construir este novo instrumento, processo
sempre relacionado à interpretação da obra em questão.
As escolhas interpretativas começam, portanto já na preparação do
instrumento. Vinculados ao aporte interpretativo, escolhas referentes ao
resultado sonoro necessário na preparação são ligadas a aspectos estruturais
e composicionais como, por exemplo, destacar uma série ou um motivo, buscar
sons com maior ou menor ressonância a fim de reforçar elementos de
estruturação da interpretação, experimentação e substituição de materiais com
o intuito de atingir esses fins, dentre outros elementos.
3.1 Relação entre os instrumentos
A relação entre os dois pianos em “Música para Dois Pianos Preparados”
apresenta uma narrativa própria, com uma negociação permanente entre os
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dois instrumentos, ora em relação de complementaridade, ora de contraste, de
fusão ou de oposição. A utilização dos timbres do piano preparado é
fundamental neste processo.
O início da obra apresenta os dois instrumentos realizando simultaneamente
um trêmulo em ritmos distintos, no registro grave. O uso das sonoridades
preparadas com parafuso, e em dinâmica pppp busca a fusão dos dois
instrumentos para a percepção do ouvinte.
A partir do [4], o contraponto das dinâmicas em crescendos e diminuendos
alternados ressalta a individualidade de cada instrumento, sucessivamente,
estabelecendo assim logo no início uma polaridade a ser trabalhada durante
toda a obra.

Exemplo 2. Espectograma extraído da seção 1, na qual o som tradicional do piano foi alterado
pela inserção de parafusos na região grave (Espectogramas obtidos pelo auxílio do software
livre Acousmographe – INA/ GRM).

Reforçamos a importância da disposição dos instrumentos dispostos um de
frente um ao outro, de maneira a favorecer a percepção do ouvinte para a
polaridade dos dois instrumentos além de influir na projeção do som em
direção ao público.
3.2 Equilíbrio dos timbres
Com os novos timbres propiciados pela preparação do piano, um dos desafios
na construção da interpretação é o equilíbrio desses timbres. Como regentes
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que lidam com naipes de instrumentos distintos, os pianistas também precisam
tomar decisões interpretativas referentes ao equilíbrio entre as sonoridades
preparadas com diferentes materiais e o som do piano não preparado. A obra
de Constante oferece desafios neste sentido.
Em uma das seções de transição da obra, o piano 2 apresenta um material que
melodicamente conduz de sons preparados com parafuso, para sons não
preparados, com indicação crescendo para f [100] seguido de decrescendo
pontuando o final da sub-seção [101]. A experimentação ao instrumento
apontou a necessidade de se realizar uma adaptação do toque na transição
entre sons preparados e não preparados para viabilizar o decrescendo
proposto. Quando tocadas com o mesmo tipo de ataque, a nota não preparada
soa mais forte do que a nota com preparação.
Na seção inicial a exploração dos sons preparados pelos dois pianos contribui
para a fusão das sonoridades, de maneira a gerar uma definição dos timbres
proposta na seção. Os sons preparados são trabalhados de maneira a ter
ressonância quando acentuados, mas sem perder esta característica de fusão.
Na seção 4, a superposição de sonoridades preparadas no piano 2 [85-101] e
livres de preparação no piano 1 contribui para o estabelecimento de dois
planos distintos. Na seqüência, os usos são invertidos [102-115]. Quando se
trata de um duo para dois pianos preparados, além de lidar com o próprio “novo
instrumento”, cada integrante do duo precisa relacionar-se também com o novo
instrumento do colega.
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Exemplo 3. Extrato da Seção 4, com sons preparados com parafusos no Piano 2 (início do
espectro) e naturais no Piano 1.

A seção 4 apresentou um desafio no que se refere ao equilíbrio entre os
timbres. No início da seção, o compositor escreve as dinâmicas mf para o
piano 1 e p e pp para o piano 2, visando destacar o material exposto no piano
1. Realizamos um exercício de execução em andamento lento, para viabilizar a
escuta atenta e idealizar sonoramente o equilíbrio entre as partes, pois com a
preparação, o nível de dinâmica do piano 2 fica mais reduzido. O trabalho
realizado em conjunto na concepção deste equilíbrio levou o compositor a
realizar revisões na notação das dinâmicas na seção ao mesmo tempo em que
houve mudanças na execução.
Na seção 3 ([45]-[84]), a entrada progressiva do timbre resultante da
preparação com parafusos e as gradações de intensidade foram modificadas
pelo compositor após a realização dos primeiros ensaios e apresentações da
obra, onde se detectou a possibilidade de melhorar a condução do percurso
dramático. Nos vinte compassos iniciais da seção, esta entrada progressiva é o
principal elemento de condução dramática, uma vez que o outro material
apresentado neste trecho (com timbre da preparação com massa adesiva) é
relativamente estático na sua configuração de ritmo, registro e textura. Nos
ensaios foram experimentadas algumas possibilidades de modificação
gradativa de intensidade na execução do material com timbre da massa
adesiva, com o objetivo de torná-lo menos estático. Ao mesmo tempo, a
inclusão de mais intervenções do material com timbre da preparação com
parafuso intensificou a progressão deste material, deixando a condução
dramática mais eficiente.
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Exemplo 4. A preparação do piano para a seção 3 foi feita com base na massa adesiva no
extremo agudo de ambos os pianos intercalados pela presença dos baixos (parafusos).

Outra alteração decorrente da preparação foi na Seção 5, onde o piano 1
apresentava sequencias temáticas em oitava, sendo a nota mais aguda
preparada, entretanto enquanto piano 2 estava preparado em uma região de
muita ressonância, o que dificultava o trabalho com as dinâmicas. Desta forma,
foram realizadas diversas experimentações das oitavas com e sem preparação,
a fim de assegurar a projeção do tema e manter o timbre do piano 2.

Exemplo 5. Sons naturais e graves preparados com parafusos e borrachas se
contrapõem na seção 5.
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Pedalização
A pedalização teve papel importante na produção das ressonâncias
necessárias a diversas seções contendo preparações. Sobretudo na seção
final, em que a colaboração entre intérpretes e compositor se fez de forma mais
efetiva, a pedalização desenvolvida ressaltou os timbres dos harmônicos
iniciados imediatamente após acordes de notas naturais, valorizando seus
constituintes sonoros. Este procedimento, iniciado em [176] com a utilização de
harmônicos e notas preparadas simultaneamente, possibilitou o contraste entre
a dramaticidade dos acordes e a dissolução nos harmônicos.

Exemplo 6. Seção final correspondente à sobreposição de timbres entre harmônicos e sons
preparados, destacados pelo uso do pedal..

Desta maneira, a utilização do pedal possibilitou ressoar os harmônicos através
da inserção ou troca do pedal após ataque de um acorde, possibilitando filtrar o
ataque inicial e ressaltando os componentes espectrais para conduzir aos
parciais (harmônicos) executados nas cordas do instrumento.
Conclusão
Este artigo destacou o trabalho colaborativo entre compositor e intérpretes,
uma condição a priori no desenvolvimento da pesquisa que possibilitou
experiências e transformações tanto do lado interpretativo quanto de
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aprimoramento de aspectos composicionais, tendo em vista a utilização das
preparações de dois pianos.
Especificamente na obra Música Para Dois Pianos Preparados de Rogério
Constante, a colaboração entre compositor e intérpretes propiciou um diálogo
significativo

tanto

nas

decisões

interpretativas

quanto

nas

decisões

composicionais, conduzindo a uma concepção da obra.
A partir de uma etapa inicial, caracterizada pela aquisição de domínio referente
aos materiais de preparação e suas consequentes transformações acústicas,
buscamos o aperfeiçoamento dessas preparações com base nas necessidades
interpretativas vinculadas às ideias composicionais das obras em estudo.
Foram

utilizadas

ferramentas

que

contemplassem

uma

melhor

representatividade dessas transformações visto que a partitura não seria capaz
de transmitir essa realidade acústica necessária, portanto, a inclusão dos
espectogramas.
No decorrer dos ensaios e preparações foi possível experimentar ajustes na
sonoridade através de troca de materiais e busca de equilíbrio entre os
intrumentos, diferença de toque pianistico para determinadas preparações,
alterações na maneira de conduzir o percurso dramático, enfim, aspectos
ligados à interpretação da obra e sua realização composicional.
Através desse artigo, trouxemos alguns aspectos deste percurso da pesquisa
no que concerne à construção de interpretação do repertório para piano
preparado baseado em seu resultado sonoro e no trabalho colaborativo entre
interpretação e composição.
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