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Prelúdio
Compor com sons e através deles, poder dispô-los no espaço, seja fazendo
deslocar os músicos das suas posições habituais para outras que melhor
sirvam a ideia composicional, seja recorrendo a tecnologia electrónica e/ou
digital, para desenvolver sons particulares, simular movimentos, camadas,
transparências, profundidades, gestos, densidades, texturas... Ouvir, analisar,
observar, experimentar aquilo que o espaço, físico concreto, agora também
virtual sonoro, permite em termos de matéria para a composição musical, tem
sido uma das nossas preocupações. Assim, apresentamos aqui alguns
exemplos do tratamento desse espaço, físico e imaginário, real e virtual, mas
sempre de criação musical.
Referimos neste texto compositores que foram para nós exemplos
inspiradores, modelos a seguir, influências notórias, seja em termos de
composição musical de sons no espaço, ou de técnicas, de conceitos e ideias.
Berio, Stockhausen, Boulez, Varèse, que aqui citaremos, são apenas alguns
desses, de entre tantos outros, compositores, inventores, engenheiros e
pensadores que nos fizeram cogitar sobre os espaços sonoros e a criação
musical, e sobre os quais, a pequenez deste texto não permite que nos
alonguemos.

Um novo mundo sonoro
A vida antigamente era silenciosa. No século XIX, com a invenção
das máquinas, nasceu o Ruído. Hoje o Ruído é triunfante, e reino
supremo sobre a consciência dos homens.1

1. “Life in ancient times was silent. In the nineteenth
century, with the invention of machines, Noise was
born. Today Noise is triumphant, and reins supreme
over the senses of men.” Russolo,Luigi: “L'art des
Bruits”, in Morgan, Robert, The Twentieth Century,
Source Reading in Music History. pp.59.

Este ambiente urbano do início do século XX, ao qual se refere Russolo, é
cada vez mais sonoro: aglomerados de gente, fábricas, teares mecânicos,
automóveis, comboios, aviões... Esta nova vida ruidosa leva a arte, nas suas
múltiplas formas, a refletir e integrar a realidade deste novo mundo cada vez
mais tecnológico. No meio musical, o desenvolvimento de instrumentos
elétricos e de sistemas de registo de sinal áudio são elementos
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desencadeadores de uma viragem conceptual, técnica e estética.
Todas as manifestações da vida são acompanhadas por ruído. O
ruído é por conseguinte familiar aos nossos ouvidos e tem a
capacidade de nos relembrar imediatamente da própria vida.2
A evolução da tecnologia do suporte, do cilindro ao disco de cera, do
shellac ao vinil, da fita magnética ao digital, permitem o desenvolvimento de
um conjunto de experiências sonoras que resultam tanto em estudos de índole
técnica como artística, de experiências em psicoacústica à emergência de
géneros musicais.
Com efeito, a fixação do som, e possibilidade de reprodução num
espaço-tempo diferente, é talvez o passo mais importante para o despontar de
algumas estéticas e práticas musicais específicas que hoje conhecemos,
assim como para o surgimento de conceitos como o de espaços sonoros que
para lá da música, se propaga à arte em geral.
Enquanto músicos nós somos inevitavelmente influenciados pela
descoberta de novos instrumentos ou novas maneiras de fazer a
música. O impacto de uma experiência deste tipo vai colorir,
modificar nossos próprios 'bancos de dados', vai alterar a nossa
memória cultural e as ideias que nós temos sobre todas as
músicas.3

Som, ruído ou música
Este universo novo e imenso, resultou ao mesmo tempo das potencialidades
do computador e de fenómenos sociais como referimos acima. Os
desenvolvimentos científico e tecnológico tiveram uma grande importância
na progressiva aceitação dos ruídos produzidos pela civilização industrial e
na sua gradual integração na música.
A palavra som, no entanto, é em si mesmo ambígua: se por um lado é
uma sensação produzida por vibrações mecânicas que ao propagar-se através
do ar é capaz de impressionar o nosso ouvido, por outro, tendemos a
distinguir de forma contextual ou mesmo arbitrária sons musicais e nãomusicais, sons e ruídos. Com efeito, é a nossa sensibilidade auditiva, a
atenção, o contexto, a imaginação que nos permitem classificar de tal e tal
forma uma determinada sensação auditiva.
Russolo, no manifesto futurista de 1913, “L'art des bruits”, demonstra
de forma simples como um som se pode transformar em ruído: para ele se um
som é uma “sucessão regular e periódica de vibrações”4 enquanto que o ruído
é uma amálgama de movimentos irregulares, não só a nível de duração mas
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2. “Every manifestation of life is accompanied by
noise. Noise is therefore familiar to our ears and has
the power to remind us immediately of life itself.”
ibidem, p. 62.
3. “En tant que musiciens, nous sommes forcement
influencés par la découvert de nouveaux instruments
ou de nouvelles manières de faire la musique.
L'impact d'une expérience de ce type va colorer,
modifier nos propres banques de données, changer
notre mémoire culturelle ainsi que les idées que nous
avons sur toutes les musiques.”Ortiz, Pablo,
"Entretien avec Mario Davidovsky", in
Contrechamps Nº 11, "Musiques Électroniques", p.
149.
4. Russolo, citado in Nattiez, Jean-Jaques, “Som /
Ruído“, in Artes: Tonal / Atonal, Enciclopédia
Einaudi, Vol. 3, p. 219.

também na intensidade desses movimentos, é possível transformar um ruído,
irregular e harmonicamente desordenado, num som musical bastante
uniforme. Mas é Edgard Varèse que dá um passo decisivo no sentido da
integração do «ruído» no espaço musical, quebrando a dominação de sons
periódicos, harmónicos dos instrumentos tradicionais e introduzindo, de
maneira sistemática, «ruídos» da percussão, ou outros objetos menos
convencionais, na orquestra.
Como afirma Jean-Jaques Nattiez, “o musical não é senão o sonoro
aceite por um indivíduo, um grupo ou uma cultura”5 ou seja, como quem
decide que tipo de sons deve ou não incorporar nas suas obras é o compositor,
é sobretudo a sua atitude estética que transforma os ruídos em música, ou os
espaços em elementos estruturantes da obra.
Nós somos músicos e o nosso modelo é o som e não a literatura, o
som e não as matemáticas, o som e não o teatro, as artes plásticas,
a física quântica, a geologia, a astrologia ou a acupunctura.6
O nosso modelo é o som, de facto aquilo que ouvimos e imaginamos
em termos de sons musicais está é fundamento: como se constroem, como se
movimentam, como se comportam num espaço de escuta, é atualmente um
uma das bases técnicas fundamentais à composição musical. Mais que de
uma combinatória de notas, a música vive de sons!

Música e espaço

5. ibidem p. 222.
6. “Nous sommes des musiciens et notre modèle est
le son et non la littérature, le son et non les
mathématiques, le son et non le théâtre, les arts
plastiques, la physique des quantas, la géologie,
l'astrologie ou l'acupuncture” Grisey, Gerard, citado
em: Hurel, Philipe, “ Le phénomène sonore, un
modèle pour la composition”, em Barrière, 1991, p.
261.

A espacialização do som musical não é um fenómeno novo no nosso século.
Já no século XVI a basílica de São Marcos de Veneza era palco de
experiências acústicas deste tipo. As cúpulas bizantinas da catedral
favoreciam as ressonâncias e funcionavam como espaços acústicos quase
independentes. Este facto permitiu aos compositores daquele período a
realização de várias experiências separando grupos instrumentais e corais
pelas diferentes zonas da basílica. As estruturas antifonais de muitas obras
eram acentuadas por diferenças dinâmicas que ajudavam a criar efeitos de
eco. Giovani Gabrieli, Adrian Willaert e Cipriano de Rore, assim como outros
compositores que passaram por São Marcus naquele tempo, escreveram
obras religiosas policorais, onde o distanciamento dos coros no espaço era
calculado no ato da composição para que a obtenção de determinados efeitos
acústicos fosse optimizada.
Mas a espacialização sonora no século XX reveste-se de uma
importância estrutural, em muitos casos crucial para a compreensão das
obras. Se assim não fosse, não se justificaria todo o empenho dos
compositores na definição da localização precisa e da movimentação do som,
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tanto na Música Electroacústica como na música instrumental. A
espacialização sonora tornou-se, no século XX, um factor importante na
estruturação das obras musicais.
A Música Electroacústica veio ampliar as possibilidades de
espacialização do som, não só possibilitando a criação de ecos e ressonâncias
artificiais, que podem ser colocados nos mais variados pontos de uma sala de
concerto, mas permitindo que tenhamos a sensação do som em movimento. A
concepção e desenvolvimento técnico que levaram à dinamização do
movimento sonoro no espaço, devem bastante à preocupação com o espaço
sonoro demonstrada por Karlheinz Stockhausen. Dedicamos portanto as
linhas seguintes à referência de algumas das muitas obras de Stockhausen,
nas quais o factor espaço tem uma relevância particular. Escolhemos obras
entre 1955 e 1972. Esta escolha é devida unicamente ao uso astucioso que faz
Stockhausen, do espaço como factor de estruturação da obra neste período.
Outros compositores o fazem no mesmo período, mas em menor escala. A
partir da década de 70, no entanto, esta é uma tendencia que se generaliza,
tornando-se impraticável, neste curto texto, enumerar sistematicamente
todas as obras nas quais o factor espaço é um elemento estruturante desde o
ato de compor. Assim, do período pós 1970 citaremos apenas algumas obras a
título de exemplo.
Depois das primeiras tentativas de implementar sistemas com dois
canais de escuta, inicialmente pela mão de Clément Ader, que apresenta o
Théâtrophone em 1881, o advento do primeiro sistema stéreo, é apenas
desenvolvido em 1931, por Alain Blumlein para a EMI. Um sistema de mais
de um canal de escuta permite, manipulando aplitudes e outros parâmetros do
sinal, simular posições várias de fontes sonoras, ou seja, autonomizar a
sensação de posição sonora em relação à fonte emissora — posição fixa do
altifalante, por exemplo.
No contexto desta possibilidade, a experimentação com a manipulação do espaço sonoro desenvolve-se: desenvolvem-se as tecnologias, aumentam as possibilidades, crescem as ideias.
Encontramos alguns compositores que, tendo encontrado na Música
Electroacústica um campo fértil para o desenvolvimento das suas ideias
musicais, não deixaram de escrever música instrumental. Alguns deles, como
Mario Davidovsky têm uma concepção curiosa do espaço no qual o som se
move. Sejam em obras para instrumentos ou electrónicas, começa por pensar
sobre o espaço acústico que o som vai ocupar como se este fosse um cubo.
Depois começa a moldar esse 'cubo' de modo que ele adquira a forma e a
dimensão imaginada pelo compositor.
A mobilidade acústica dos sons electrónicos, a modulação do
espaço, que é fácil em Música Electrónica, são por consequência
«encastramentos» num cubo que é ele mesmo a representação de
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6. Termo anunciado por Roy Ascott e que se define
como. “Cross-sectoral sensibility A new creative
practice, unnamed and unbounded, crosses the
domains of art, science, technology, and philosophy,
but is centred in none. Its principal concern is with
mind, states of being, and the process of becoming.”
7. Acedido em 8 de Setembro de 2014. http://wwwpw.physics.uiowa.edu/plasmawave/tutorial/voyager1/jupiter/bowshock/28800.wav

um espaço acústico instrumental. Graças aos meios electrónicos
eu posso modificar totalmente a configuração do cubo, torna-lo
imenso, muito pequeno, curvo ou até pontiagudo. O resultado é
uma criação híbrida que pode ser fascinante. A acústica deve ser
um parâmetro como a altura ou a duração. E para mim um
elemento físico, táctil não apenas quando escrevo para banda e
instrumento, mas também quando componho para instrumentos
convencionais.7

…algumas obras…

7. “La mobilité acoustique des sons électroniques, la
modulation de l'espace qui est si facile en musique
électronique, sont par conséquent encastrées dans un
cube qui est lui-même la représentation de l'espace
acoustique instrumental. Grâce aux moyens
électroniques, je peux changer totalement la
configuration du cube, la rendant immense, très
petite, bancale ou encore pointure. Le résultat est une
création hybride qui peut être fascinante.
L'acoustique devient un paramètre, comme la hauteur
ou la durée. C'est pour moi un élément physique,
presque tactile, non seulement quand j'écris pour
bande et instrument, mais aussi lorsque je compose
pour des instruments conventionnels.” Ortiz, Pablo,
"Entretien avec Mario Davidovsky", in
Contrechamps Nº 11, 1990, p. 149.
8. No concerto de estreia desta obra, a 30 de Maio de
1956, no edifício da Westdeutscher Rundfunk
(WDR) em Colónia as condições e dimensão da sala
não permitiram essa envolvência, sendo as cinco fitas
magnéticas lidas a partir de magnétofones, cada um a
debitar para um altifalante, ficando dois deles lado a
lado em palco. Posteriormente, foi realizada uma
versão para 4 canais.

Uma das primeiras experiências em mais que dois canais, realizada por
Stockhausen, é a obra Gesang der Jüngling (1955-56): obra electroacústica
composta para cinco fitas magnéticas, onde se pretende que os cinco
altifalantes se encontrem à volta do público8. Stockhausen continua a refinar
o seu trabalho sobre a disposição de sons no espaço em Kontakte (1958),
obra para quatro bandas magnéticas em fita para a gravação da qual o
compositor desenvolve uma “mesa de rotação”9 de quatro canais, a qual
permitia gerar sons que fornecessem sensações de realista do movimento
sonoro. Mas o trabalho realizado sobre os espaços sonoros, nas obras
musicais, não se limita a obras electroacústicas ou mistas, mas está presente
do mesmo modo em obras exclusivamente instrumentais, nas quais, além de
disposições de instrumentos particulares, algumas deslocações dos próprios
músicos podes ser pedidas de modo a que a disposição e evolução das fontes
sonoras no espaço contribua para a estruturação da própria obra.
Em Gruppen para três orquestras, composta entre 1955-57,
Stockhausen trabalha por estratos: a obra, para grande orquestra, com 109
executantes organizados em três grupos distintos, cada um com o seu
maestro, colocados um centrado em frente do público, outro à sua esquerda e
outro à sua direita, permitem-lhe fazer circular no espaço agregados sonoros
que se vão transformando, criar efeitos de interpolação, de resposta e de eco
entre os três grupos.
Se nós subdividirmos uma estrutura de pontos em dois grupos e se
fizermos ouvir simultaneamente um grupo à esquerda e outro à
direita, tornaremos assim perfeitamente perceptíveis dois estratos
de uma só e mesma estrutura sonora.10

9. « four-chanel 'rotation table' » Maconie, 1990,
p.197.
10. “Si l'on subdivise une structure de points en deux
groupes et si l'on fait entendre simultanément un
groupe à gauche et l'outre à droite, on rend ainsi
parfaitement perceptibles deux strates d'une seule et
même structure sonore.” in Contrechamp N:º 9,
1988, p. 81.

Segundo Stockhausen, a espacialização de uma obra musical deve
ajudar a compreender a sua estrutura. Uma obra concebida tendo em
consideração o factor espaço, tem características específicas que vão ser
esclarecidas e clarificadas pela distribuição do som no espaço. Quer essa
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distribuição se realize através da disposição de instrumentistas em locais
específicos ou pela distribuição do som por um sistema de altifalantes. A
preocupação de Stockhausem com a espacialização do som é tal que começou
a imaginar novos auditórios onde as possibilidades de dispor e envolver o
público com som seriam infinitas, como o “espaço esférico na superfície do
qual seriam dispostos os altifalantes.”11 Dr. K – Sextet (1969) para sexteto é
outra obra de Stockhausen em cuja composição a ideia do processo de
deslocamento procura ser uma metáfora de um movimento no espaço.
Dr, K é uma estrutura de oitos: As oito vozes, oito dinâmicas, oito
divisões da estrutura de base do tempo, o que corresponde a uma amostra
periodicamente renovada de um processo continuo, observado a uma
velocidade constante, como uma forma de onda num osciloscópio.12
Fresco, 1969, também de Stockhausen é uma obra para quatro grupos
orquestrais, para ser executada, os quatro grupos orquestrais serão dispostos
em quatro salas separadas, mas no interior do mesmo edifício. Os materiais
musicais entre os quatro grupos são contrastantes a nível de textura e de
timbre. Na distribuição do som pelos quatro grupos separados no espaço13, há
uma preocupação com o movimento do som neste espaço múltiplo de
performance musical, trabalhando dinâmicas e densidades de modo que as
sonoridades sejam sentidas como deslocando-se de um espaço a outro.
Sternklang, 1971, é a primeira experiência de Stockhausen na composição de
obras musicais especificamente para ser executadas ao ar livre. Para ser
executada num parque, a obra foi escrita para cinco grupos de executantes,
percussionista, e uma amplificação que é opcional. Os cinco grupos devem
ser distribuídos pelos espaço, diferenciam-se pelo recurso a estrutura
harmónica e de velocidades que são específicas de cada um, sendo que a
busca de produção de sonoridades que se aproximem de estruturas vocais
recorrendo a variações do timbre, é um elemento agregador dos cinco grupos.
Alphabet für Liège, 1972, esta obra foi escrita para solistas e duplos, pretende
ser interpretada em duas salas separadas de um mesmo edifício. Ylem,
também de 1972, é uma obra para dezanove instrumentistas ou mais e/ou
cantores, destes instrumentistas, dez ou mais são variáveis, a única condição
é que sejam portáteis. “Ylem” significa o primeiro fluxo de partículas a partir
do qual o universo se expandiu, e o seu retorno ao caos.
A música começa com literalmente com um 'big bang' no tam-tam,
à volta do qual os instrumentistas de instrumentos transportáveis
se encontravam agrupados (flauta, oboé, corne inglês, clarinete,
clarinete baixo, fagote, trompa, trompete, trombone, e violino na
versão da London Sinfonietta). Imediatamente os instrumentistas
saltam para a vida e começam a lançar um fluxo de notas repetidas
até ao máximo de intensidade, escolhendo entre E3b ou A3, ou o
mesmo uma oitava a cima. Os instrumentistas de instrumentos
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11. “un espace sphérique à la surface duquel seraient
disposés des haut parleurs.” ibidem, p. 79, [II].
12. “Dr, K is a structure of eight's: eight voices, eight
dynamics, eight divisions of the fundamental times
frame, which corresponds to a periodically renewed
sample of a continuous process, scanned at a
constant speed, like a wave-form on an
oscilloscope.” Maconie1990, p.203.
13. Ver esquema da disposição dos instrumentos em
ibidem, p. 208.

portáteis dispersão gradualmente através do auditório para
ocupar posições ao longo dos corredores, onde continuam a tocar
com os olhos fechados.14

14. “The music begins literally with a 'big bang' on
the tam-tam, round which the players of portable
instruments are grouped (flute, oboe, cor anglais,
clarinet, bass clarinet, bassoon, horn, trumpet,
trombone, and violin in the London Sinfonietta
version). Immediately the players jerk into life and
begin to pour out streams of repeated notes at
maximum intensity, choosing either E3b or A3, or
the same an octave higher. The players of portable
instruments gradually disperse out into the
auditorium to take up positions along the walls,
where they continue to play with eyes closed.”
ibidem, p. 218.
15. Ou cerca de 400 altifalantes. As fontes históricas
são contraditórias a este respeito.

É deste modo que Robin Maconie descreve os primeiros movimentos
dos instrumentistas no auditório ao executarem Ylem e, por consequência, os
movimentos do som. Após um outro 'big bang' no tam-tam, o qual provoca a
subida de um tom no intervalo de trítono tocados pelos instrumentistas na
sala, estes instrumentistas começam a mover-se de novo saindo gradualmente da sala, os próprios instrumentistas dos instrumentos que se encontram
no palco vão-se retirando. Depois de todos terem saído ainda a tocar, a obra
termina quando o som deixa de se ouvir no exterior da auditório.
Naturalmente Stockhausen não é um caso único, como se disse acima,
muitos outros compositores usaram e continuam a usar a espacialização do
som como factor importante ou mesmo essencial nas suas obras. Podemos
mesmo afirmar que o uso do espaço sonoro como elemento na construção de
obras musicais, se tornou tão essencial como qualquer outro parâmetro do
som. Varèse, muito antes de Stockhausen, tivera já a preocupação em
distribuir o som no espaço. Embora no seu tempo, a tecnologia não permitisse
um grande domínio do espaço acústico, Varèse não desistiu de chegar o mais
longe que lhe foi possível nesta área com os meios que teve à sua disposição.
A dimensão espacial estereofónica da música de Varèse começa a delinear-se
em Hyperprisme (1922-23) e encontra a sua maior expressão em Poème
électronique, difundido em 1958, na Exposição Universal em Bruxelas,
através de trezentos altifalantes.15
A distribuição do som no espaço, seja ela estereofónica, quadrifónica
ou outra, acaba por ser transportada para a música instrumental, como aliás
foi já referido a respeito de Srockhausen.
Iannis Xenakis, por exemplo, é outro compositor que dispõe os
instrumentos da orquestra de um modo não convencional, preferindo
distribuí-los de uma forma que se aproxima da imagem estereofónica
espectral: Em vez da tradicional disposição de instrumentos do agudo para o
grave da esquerda para a direita respectivamente, Xenakis dispõe os
instrumentos de modo a ter graves e agudos tanto à direita como à esquerda
em várias obras. Jonchaies para grande orquestra, é disso um exemplo. Em
Oresteia (1965-66), para orquestra de câmara, coro misto e coro infantil,
Xenakis pede que o coro circule entre o palco e a plateia, provocando um
consequente deslocamento do som, em Nomos Gama (1965-67), a orquestra
está espalhada por entre o público, levando cada ouvinte a ter uma percepção
diferente da obra, a qual dependerá, naturalmente, da localização de cada
ouvinte individual em relação à localização dos instrumentistas.
Na obras de Luciano Berio encontramos também com frequência
factores de espacialização. Por exemplo, Circles (1960) para voz, harpa e
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dois percussionistas. Os percussionistas, colocados de ambos os lados do
palco e a harpa ao centro. A voz feminina move-se no palco ocupando três
pontos específicos, em cada um desses pontos, para além do uso da voz, são
executadas pequenos instrumentos de percussão. Outra obra de Berio com
uma distribuição específica dos instrumentistas é em Laborintus II. Nesta
obra, o compositor distribui instrumentos no palco quase em fila, coloca um
percussionistas de cada lado, as vozes femininas atrás ao centro, e os atores
também atrás mas descaídos para a direita do palco. Na Sinfonia, Berio
realiza igualmente uma distribuição espacial dos instrumentos muito
meticulosa. Os músicos estão distribuídos no palco de modo a ter os agudos à
frente, na zona central do palco, de ambos os lados do maestro. Em frente ao
maestro encontra-se o piano. Partindo desta espécie de centro, Berio distribui
os músicos de modo a ter uma evolução do agudo para o grave à medida em
que se encontram mais afastados da frente e do centro do palco. Berio coloca
três estrados no palco, cada um elevado 80cm em relação ao anterior da modo
que não existem barreiras à passagem do som até à audiência. Cada
instrumentista está acompanhado de um cantor, exceção feita ao pianista e
aos percussionistas. Podemos dizer que esta é uma distribuição estereofónica
com à qual não falta o factor profundidade.
De Pierre Boulez citamos o Domaines (1968-69), Rituel (1974-75) e
Répons, (1981-84)16, de entre as obras orquestrais, mas o seu trabalho de
espacialização de sons, nomeadamente em obras que incluem instrumento
solista e electrónica, são também representativas desta exploração do espaço:
…explosante-fixe… (1970), para flauta e electrónica, Anthèmes 2 (1998),
para violino e electrónica ou Dialogue de l'ombre double para clarinete e
electrónica (1985), são disso exemplos. Nestas obras, o cuidado do
compositor na integração do instrumento de instrumento e electrónica,
tornando ambos em elementos performativos com igual peso, assim como o
cuidado com a forma como compões a distribuição e evolução dos sons no
espaço, torna essas obras em espaços sonoros complexos, envolventes, que
evoluem em torno do ouvinte, transportando-o para o interior da própria obra.
Embebida de um estudo aprofundado das obras acima citadas, mas
também de outras, já clássicas, a nossa música é criada essencialmente de
gesto, transparência e textura, movimento interno e externo. Nas obras
electrónicas principalmente, mas também nas obras para instrumento e
electrónica em tempo real, geralmente compostas para 4 canais, os
movimentos internos, a localização dos sons em pontos específicos do espaço
imaginário são uma constante. Desde Movimentos Espaciais Para Planetas e
Satélites Imaginários (1999), obra electrónica para dois canais, que simula
movimentos planetários, a disposição de sons e simulação de movimentos
passou a ser um elemento constante e relevante da nossa própria composição.
O espaço integra o ato de compor desde o primeiro momento. Sideral (2006)
por exemplo, é uma obra para 4 canais que procura transcrever em sons
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16. Mais informação em Machover, 1984, p. 27.

movimentos orbitais: Diversos elementos sonoros contendo movimentos
circulares estão inscritos no espaço interno da obra, a distâncias diversas em
relação ao ouvinte, com movimentos por vezes contrários e velocidades
díspares, esses sons criam um espaço sonoro que se pretende sideral, infinito,
imenso, imersivo... Já Pulsars (2013), é uma obra na qual o mesmo tema de
espaço cósmico se mantém, mas aqui é opressivo, intenso, por vezes
perturbador. Rodeado de do infinito negro do espaço, ponteado por
oscilações e iterações de pulsares, o ouvinte é imerso num espaço sonoro
circular ou esférico, do qual parece não haver saída, onde o vislumbre da
música é distante, exterior, e cujos ecos chegam por vezes como uma
lembrança...

Postludio
Seria impossível apresentar aqui todas as obras musicais nas quais o factor
espaço é determinante, assim como a multiplicidade de ideias conceptuais a
elas relativas. É cada vez mais comum encontrar na música a presença deste
factor, mais ainda nas últimas décadas, onde “artistas sonoros”, que não se
intitulam, eles próprios, músicos ou compositores, se apropriaram não só do
som, do espaço, dos objetos, por vezes dos instrumentos, mas das tecnologias
que permitem criar espaços sonoros, produzindo obras multimédia,
instalações sonoras, performances experimentais e outras tantas formas de
expressão artística que implicam a existência de uma disposição específica
dos sons no espaço e que se encontram na charneira, entre música e outra arte,
feita com sons, e cuja definição ainda não é clara.
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