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Abstract

With a strong practice component, this project attempts to understand relation-

ships between image and sound from the possibilities provided by the use of 

digital media. Applied to a specific object of study, the band Strange Noises From 

The Woods, the project focuses on these relationships in their live performance 

environment.

It is intended to build a repertoire of images and an output system which intro-

duces – in real-time – a visual imagery component that is able to dialogue with the 

sound repertoire of the band.

The images and the visual output system are build under conceptual relationships 

with the music narratives that derives from a deep understanding of the band.

For this, the experience inside the band, being part of it during the time of this re-

search, gains a main role on this project. It is this knowledge inside the band and 

the interaction with its composer and musicians that opens and drives this project 

into a final prototype.

Keywords

Sound / Sound Narratives / Music / Image / Visual Narratives
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Resumo

Com uma forte componente prática, este projecto, procura perceber relações 

entre imagem e som, a partir de possibilidades fornecidas pela utilização de meios 

digitais. Aplicado a um objecto de estudo específico, a banda Strange Noises From 

The Woods o projecto incide sobre estas relações no seu ambiente de performance 

ao vivo.

Pretende-se criar um repertório de imagens e consequente sistema de outputs 

visuais que permitam introduzir  – em tempo-real – uma componente imagética 

capaz de entrar em diálogo com o repertório sonoro da banda.

As imagens e o sistema de ouputs visuais são construídos sob relações conceptuais 

com as narrativas sonoras da banda, através de um conhecimento profundo da 

mesma. Para isto, a experiência no seio da banda, fazendo parte dela durante o 

tempo da investigação, ganha um papel importante no desenrolar do projecto. 

É o conhecimento por dentro da banda e a interacção com o mentor e músicos da 

mesma que abre os caminhos e guia este projecto até um protótipo final.

Palavras-chave

Som / Narrativas Sonoras / Música / Imagem / Narrativas Visuais 
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Peek At A Lyric From New Tom Waits’ Album 
Imagem retirada de <http://www.tomwaits.com/news/> a 10 de Junho de 2011.
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Capítulo I ·  Introdução

1.1. De Tom Waits aos Strange Noises From The Woods

Tom Waits, no ano de 2011, antes da apresentação do seu último álbum (“Bad as 

Me”, de 2011), lançou na secção de notícias do seu website, uma imagem que tinha 

como finalidade lançar uma pista para aquilo que seria uma das músicas desse seu 

novo álbum. Com o título “Peek At A Lyric From New Tom Waits’ Album”1 (espiar 

uma letra de uma das músicas do novo álbum de Tom Waits), e apesar do facto 

desta imagem entrar aqui como um suporte de uma mensagem escrita, corres-

pondendo a um suposto excerto de uma letra, a verdade é que esta mensagem foi 

lançada num formato de imagem e não num formato de texto. Se isto nos permite 

enquadrar este lançamento num contexto de comunicação dentro dos universos 

dos médias digitais e da própria world-wide-web, onde a imagem cada vez mais 

ganha um papel de extrema relevância, permite ainda abrir, não só uma refle-

xão sobre em que consistiria a letra de um dos seus novos temas musicais, como 

também uma reflexão sobre um possível diálogo entre o objecto apresentado – a 

imagem – e aquilo que seria a sonoridade do próprio tema. Até que ponto preten-

dia aquela imagem sintetizar nela mesma o som ou a música do próximo álbum de 

Tom Waits?

Invocando uma relação entre a imagem, a música e todo trabalho elaborado até à 

altura pelo autor, esta forma que Tom Waits encontrou para ir anunciando e abrin-

do um caminho de entendimento por parte do público daquilo que viria a ser o seu 

novo álbum, poderá levantar ainda outras questões: de que maneira esta relação 

poderá transformar a sonoridade a ser apresentada? E quando tal, de que maneira 

é que estas novas relações irão transformar a percepção desta mesma imagem?

1 Retirado de <http://www.tomwaits.com/news/> a 10 de Junho de 2011. 
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“It was silent. Peaceful. Just as it is now.” Simon Srebnik, in Shoah 2

Após alguns meses do início deste trabalho, Jorge Rodrigues3, mentor do projecto 

Strange Noises From The Woods 4, apresentou-me um excerto de uma entrevista a Si-

mon Srebnik, no campo de concentração de Chełmno, na Polónia. Simon Srebnik 

vivera dos 13 aos 15 anos de idade nesse mesmo campo de concentração. 

Mais do que o relato de uma vivência trágica, seria a frase proferida por Simon 

Srebnik, sob um cenário visual, que aparentemente contraria uma memória colec-

tiva também ela trágica, que detivera JR.

Se esta frase,potencia uma carga emocional, já denunciada, pelo contexto docu-

mental da própria entrevista, seria todo um conjunto de relações de ordem semân-

tica, entre o discurso de carácter imagético e o discurso verbal; e as óbvias ligações 

ao som – ou à ausência do mesmo –, que permitem perceber a relação, entre a 

música dos SNFW e a imagem. 

É no diálogo entre um repertório de imagens resgatadas5 por JR –, que muitas 

vezes se associam, na sua temática, a esta entrevista – e as músicas compostas pelo 

mesmo, que a narrativa dos SNFW se estabelece. Note-se, ainda, que muitas das 

composições são definidas e orientadas por estas mesmas imagens. É uma espécie 

de relação constante, entre um passado colectivo, que encontra na imagem o teste-

munho da sua existência e um presente individualizado, que transporta, para uma 

sonoridade post-rock 6 , uma interpretação desse mesmo passado.

2 LANZMANN, Claude. Shoah. New Yorker Films, 1985.

3 Jorge Rodrigues, natural de Vila Real, é Licenciado em Produção Musical pela Escola Superior de 
Música e Artes do Espectáculo. Guitarrista por excelência, integrou vários projectos musicais de onde se 
destacam os Vírus e os seus projectos pessoais: Strange Noises From The Woods e Gigantone.

4 Nascido como um projeto académico desenvolvido por Jorge Rodrigues, na ESMAE (Escola Superior de 
Música e Artes do Espectáculo) no Porto, durante a sua frequência enquanto aluno do curso de Produção 
Musical, este projecto cresce sob uma perspectiva pessoal. 
Ver e ouvir em <http://www.facebook.com/pages/strange-noises-from-the-woods/202645786437462>. 
Última visita em 15 de Julho de 2012. 

5 As imagens referidas, correspondem sobretudo a registos documentais videográficos, muitas vezes 
pertencentes ao domínio público, centrados em temáticas como a II Guerra Munidal, Pós-Guerra, Guerra 
Fria, material bélico, experimentações bélicas, entre outros.

6 “Post-rock foi uma forma dominante de rock experimental durante os anos 90, um movimento solto de-
finido por influências muito variadas e quase sempre combinada por uma instrumentação rock standard 
com a eletrónica.“ in < http://www.allmusic.com/style/post-rock-ma0000002790>. Retirado a 20 de 
Agosto de 2012.
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Simon Srebnik no regresso a Chełmno. in Shoah. 1985
Imagem retirada a partir de visualização em <http://www.youtube.com/watch?v=ZN0J2GWUWIM> 
a 20 de Agosto de 2012.
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No caso de Tom Waits é-nos apresentada uma complexidade de relações entre som 

e imagem que se estruturam num desfazamento de apresentação dos diferentes 

discursos e dos diferentes suportes (imagens que antecipam o lançamento do 

álbum, e o álbum em si). Esta complexidade baseia -se, portanto, numa constante 

relação com o público. No caso, porém, do Strange Noises From The Woods percebe-

se uma relação entre a imagem e o som, concentrada num processo de construção 

de narrativas, caracterizando-se, assim, esta relação como extrínseca a um contex-

to de entrega ou apresentação dessas mesmas narrativas.

É a partir desta última assunção – que desde o primeiro contacto com a banda me 

entusiasmou – que me interessa perceber como se poderá interferir neste diálogo 

entre imagem e som que caracteriza a génese da banda e do seu repertório musical.

Explorando assim, num contexto de apresentação – e muito particularmente no 

contexto da performance em palco (ao vivo) – formas de tornar presente a im-

portância do papel da imagem no processo construtivo destas narrativas sonoras, 

sugerindo, por sua vez, uma inversão deste mesmo processo através da trans-

formação destas mesmas imagens. Isto é, devolvendo ao som a possibilidade de 

transformar as imagens que lhe deram origem. Estabelecendo, deste modo, uma 

nova relação de carácter semântico entre o som e as imagens.
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1.2. Estrutura do Projecto

Este projecto de investigação está dividido em cinco capítulos. Neste primeiro 

capítulo, Capítulo I · Introdução, é apresentado o tema de investigação, segundo: 

uma breve descrição da motivação que me levou a realizar o projecto; o seu contex-

to; a declaração do problema de investigação; as grandes questões que guiaram a 

investigação; e a pertinência e finalidades do projecto.

No Capítulo II · O Estado da Arte, são apresentados autores, investigadores, e 

trabalhos que exploram relações entre imagem e som, sob diversas perspectivas. 

Iniciando com as primeiras experiências de relações de correspondência entre 

imagem e som, o capítulo vai explorando caminhos que se prendem com estas re-

lações e com a utilização de outputs, que permitem o diálogo entre imagem e som, 

no contexto da performance ao vivo.

O Capítulo III · Metodologia, corresponde à descrição da metodologia utilizada e 

que definiu o desenvolvimento deste projecto. São ainda descritas as vantagens e 

desvantagens da metodologia utilizada, as implicações no desenho da investigação.

No Capítulo IV · O Projecto, é relatada toda evolução do projecto segundo um 

carácter processual do mesmo. Este capítulo reflecte a componente de experiência 

do projecto, dividindo-se em três grandes momentos: 

1. Um primeiro momento (ainda fora do contexto do objecto de estudo) que se centrou 

na criação de pequenas aplicações que permitiram uma aproximação ao ambiente de 

programação Processing 7, à exploração de diferentes parâmetros de análise de som que 

este ambiente permite e tradução destas análises em composições visuais;

2. Um segundo momento, que se define sobretudo pela integração do investigador no 

seio do objecto de estudo, permitindo, portanto, uma aproximação ao universo concep-

tual da banda, bem como o seu entendimento. 

Este segundo momento culminou com a produção e realização de um concerto da banda, 

onde foi integrada uma componente visual a partir de um primeiro protótipo produzido;

7 Ver em <http://processing.org/>.
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3. Finalmente, um terceiro momento, que parte da análise das imagens resultantes 

e do próprio concerto realizado, no momento anterior, para a concretização de um 

último protótipo e análise teórica do mesmo.

Por fim, no Capítulo V · Conclusão, são reunidas todas as questões que se foram 

formulando ao longo do projecto, e as conclusões finais desta investigação. 

Procura-se aqui ainda perceber as possibilidades e constrangimentos futuros do 

projecto e aplicações possíveis do mesmo.
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1.3. Contexto

1.3.1. Multimédia e a Cultura Digital

“Historically multimedia can be traced back to any number of beginnings, including 

Greek tragedy, to various other practices involving combining sounds, words and ima-

ges or to Richard Wagner’s concept of total artwork, the Gesamtkunstwerk.” 

(Charlie Gere : 2002, 2008) 8

Se o conceito de multimédia – tal como Charlie Gere  nos sugere –, se pode definir 

em vários momentos da nossa história, é numa época caracterizada pela facilitação 

de acesso e utilização dos meios digitais  – sobretudo, o computador – e onde a in-

ternet desempenha uma função preponderante (veja-se, o caso das inúmeras pla-

taformas de redes sociais onde a partilha de ideias e, sobretudo artefactos, parece 

ser o denominador comum: Facebook 9, Flickr 10, Vimeo 11, Myspace 12, Soundcloud 13, 

entre outras), que se assiste a uma expansão na construção de novos paradigmas, 

entre a produção artística e a sua recepção.

Se, por um lado, estes paradigmas se traduzem num contínuo envolvimento de uma 

emancipação de uma literacia visual, por outro, permite uma multiplicidade de ex-

periências e de diálogos, entre diferentes formas de comunicação, de um modo rápido 

e sem a necessidade ao recurso a aparatos e sistemas de dispositivos complexos:

“A number of different sound and image devices would have been needed to 

present this subject-matter multi-medially in the early 1990s: a slide projector, a 

video recorder, an audio-cassette tape deck or an audio CD player. A mere decade 

later this can all be done on a single digital platform, and so can be processed on 

this website in text, image and sound. The computer as a so-called universal ma-

8 GERE, Charlie. Digital Culture. 2ª Edição: Londres, 2008. pág. 86.

9 Ver em <http://www.facebook.com>.

10 Ver em <http://www.flickr.com>.

11 Ver em <http://vimeo.com>.

12 Ver em <http://www.myspace.com/>.

13 Ver em <http://soundcloud.com/>.
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chine replaces a number of individual, separate media apparatuses, it deals with 

images, sound and text at the same time.”

(Dieter Daniels : 2004) 14

Habituamo-nos, assim, enquanto utilizadores a consumir, produzir e publicar 

artefactos, que se conjugam, num contexto e dimensão multimédia: a imagem, que 

é publicada juntamente com um texto; ou, a música, que é acompanhada por uma 

imagem estática, ou por um registo videográfico, entre outros exemplos, que aqui 

poderiam ser referidos.

Se a utilização do computador e da internet vem potenciar estas relações de carácter 

multimédia, particularizando, agora, nas simbioses entre Imagem e Som/Música, não 

se pode deixar ainda de considerar a importância da própria indústria dos mass media 

na fomentação destas mesmas relações. Tal como, Dieter Daniels, no seu texto “Sound 

& Vision in Avantgarde & Mainstream” nos mostra, é também nesta dimensão multi-

média, que esta indústria se apoia para atrair públicos e vender os seus produtos:

“(...) sometimes even secret combination of music and image is provided by the 

media industry’s mass-media marketing strategies; these make a considerable 

impact on the public: no chart hit without a video clip, title songs on CD for every 

blockbuster film, television seeks out ‹superstars› etc. We live in an audio-visual 

commercial culture today, but the driving force behind it is the ancient desire for 

synaesthetic experiences.” (Dieter Daniels : 2004)

Contudo, e apesar desta relação entre a indústria e uma, passo a cita: “cultura comer-

cial audio-visual”, é a um desejo humano de experiências sinestésicas15 que Dieter 

Daniels atribui a condução e evolução desta mesma cultura audio-visual. 

É, portanto, neste contexto multimédia, que resulta de uma conjugação de vários fac-

tores – onde se poderão destacar: o desejo humano de experiências multi-sensoriais, 

14 DANIELS, Dieter (2004): «Sound & Vision in Avantgarde & Mainstream ». <http://www.medienkunst-
netz.de/themes/image-sound_relations/sound_vision/1/>. Última visita a 8 de Junho de 2012. 

15 Do termo Sinestesia. “Produção de duas ou mais sensações sob a influência de uma só impressão.“ in 
<http:///www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=sinestesia>. Retirado a 19 de Novembro de 2012.
No contexto desta investigação, o conceito de experiências sinestésicas, bem como o conceito de rela-
ções sinstésicas, é aplicado a relações entre sensações visuais e auditivas (Imagem / Som). 
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a cultura dos mass media e a crescente utilização dos meios digitais –, que se percebe 

também nas artes de palco, e mais, concretamente, no universo da música e perfor-

mance ao vivo, uma crescente procura de relações entre imagem e som.

Já em 1849, Richard Wagner utilizando o conceito de Gesamtkunstwerk 16 pro-

punha uma ideia de unificação de várias formas de expressão artísticas, através 

do Teatro, propondo uma dimensão multimédia à performance de palco. Desde 

aí, muitos outros artistas e investigadores, onde se torna paradigmático o caso de 

John Cage 17, exploraram, incorporaram e potenciaram relações entre diferentes 

formas de arte, nos seus trabalhos.

Mas é com a possibilidade, que os meios digitais proporcionam que esta mesma 

dimensão multimédia se torna cada vez mais utilizada na produção artística e, em 

particular, nas artes de palco e produção de concertos.

Assistimos, hoje em dia, à produção de concertos e festivais de música, cuja com-

ponente multimédia e mais, concretamente, uma procura de experiências audio-

visuais, se torna no principal foco. Veja-se, como exemplos, os casos portugueses, 

do festival de música electrónica e arte digital Semibreve 18, em Braga, ou o Madei-

radig 19, no Funchal.

É neste contexto da performance ao vivo e através das possibilidades e facilidades 

técnicas que os meios digitais permitem na potenciação da produção de experiên-

cias audiovisuais que se define o caminho deste projecto. É numa parceria entre 

uma sonoridade analógica própria dos Strange Noises From The Woods e a nature-

za digital dos modelos aqui produzidos que procuro com este projecto explorar 

relações de correspondência e de ordem conceptual entre a imagem e as narrativas 

sonoras desta banda, transportando-as para o contexto da performance ao vivo.

16 O termo Gesamtkunstwerk (ideia de Arte Total), foi utilizado pela primeira vez por Karl Friedrich Euse-
bius Trahndorff em 1827, sendo utilizado mais tarde, por Richard Wagner em 1849. 
Com esta ideia, de Arte Total, Richard Wagner pretendia reunir, num mesmo espectáculo, diferentes 
formas e expressões artísticas.

17 Charlie Gere, no seu livro “Digital Culture”, destaca o trabalho Untitled Event, de 1952. 

18 Ver em <http://www.festivalsemibreve.com/>. Última visita em 15 de Julho de 2012. 

19 Ver em <http://www.madeiradig.net/index.html> Última visita em 15 de Julho de 2012. 
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1.3.2. Breve Passagem pelo Design de Experiência

Centrando-se este projecto na procura de relações entre a imagem e a música dos 

SNFW, a escolha da metodologia de investigação (que no seu carácter prático se 

traduz no processo de construção de um repertório de imagens e de um sistema de 

outputs visuais a incorporar o discurso da banda num ambiente de performance ao 

vivo), torna-se essencial para o desenvolvimento do projecto. 

É uma ideia de colaboração contínua e partilha interdisciplinar, entre os diversos 

actores deste projecto (músicos, compositor, designer de comunicação, designer 

de luz), que se relaciona com o conceito de Design de Experiência20, e que definiu o 

caminho desta investigação.

Sendo esta disciplina do design ainda recente, esta comporta variadíssimas aborda-

gens e entendimentos, que vão, desde uma aplicação directa aos dispositivos e interfa-

ces digitais, até à construção de experiências imersivas, que se prolongam no tempo:

“A ride on a roller coaster at Disneyland is an intangible that takes place over time, 

is entertainment and valuable – it was no doubt designed by an interdisciplinary 

team before we knew to call them “experience designers.” (Ronald Jones) 21

Apesar de se constituir por diversos entendimentos, sobre as suas áreas de acção, é 

na sua metodologia, que esta encontra o seu maior consenso. É num contínuo pro-

cesso de partilha de conhecimentos, entre várias disciplinas e vários agentes das 

mesmas disciplinas, na contínua investigação e experiência, que esta disciplina do 

design se rege. Procura, assim, estabelecer, a partir do trabalho entre diferentes 

áreas, conexões e integrações de conceitos e metodologias para um mesmo fim:

20 “Experience Design is an approach to creating successful experiences for people in any medium. This 
approach includes consideration and design in all 3 spatial dimensions, over time, all 5 common senses, 
and interactivity, as well as customer value, personal meaning, and emotional context. Experience De-
sign is not merely the design of Web pages or other interactive media or on-screen digital content. De-
signed experiences can be in any medium, including spatial/environmental installations, print products, 
hard products, services, broadcast images and sounds, live performances and events, digital and online 
media, etc.” (Nathan Shedroff, in An Evolving Glossary of Experience Design)
Definição retirada de <http://www.nathan.com/ed/glossary/index.html> a 5 de Julho de 2012.

21 Retirado de <http://www.designingtime.se/> a 5 de Julho de 2012.
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“(...) Experience designers strive to create desired perceptions, cognition, and 

behavior among users, customers, visitors, or the audience. Experience designers 

of many specializations successfully work with each other and with non-design 

professionals. There are real synergies in cross-disciplinary design.”

(Bob Jacobson : 2000) 22

Deste modo, torna-se essencial perceber o espaço de ensaio, lugar por excelência de 

reunião, com os vários agentes da banda, como laboratório desta investigação. 

Aqui, para além de serem desenvolvidos e testados os modelos, que vão sendo construídos, 

a partilha de conhecimento torna-se veículo para o processo de construção dos artefactos. 

É, portanto, sob uma dimensão colaborativa aberta a todos os intervenientes no 

projecto (investigador e membros da banda) e aliada ao conceito de Design de Expe-

riência, que este projecto evolui, na sua componente metodológica, até à definição 

de um protótipo final.

1.4. Declaração do Problema

Tendo como ponto de partida, música já criada e uma relação do investigador com os au-

tores dessa mesma música (a banda Strange Noises From The Woods), este projecto encer-

ra-se numa procura e definição de uma relação conceptual, entre uma sonoridade que se 

propõe estudar e imagens que se pretendem construir a partir desse mesmo estudo. 

Partindo de uma ligação prévia entre imagem e música, ligado fundamentalmente a um 

processo de construção dos temas musicais, pretendo explorar, descodificar, e transpor-

tar esta ligação para um contexto de ambiente de performance ao vivo.

De que modo poderá esta ligação prévia, entre imagem e música, ser invocada ou até 

definida numa nova relação entre as imagens e som no contexto da performance?

Torna-se, ainda, essencial o carácter metodológico e processual definido para esta 

investigação. É com a minha integração – enquanto investigador – no seio do objecto de 

estudo, e em sucessivas experiências e discussões, com os nativos da investigação, que 

este projecto pretende evoluir para novas etapas, e, consequentemente, para a concreti-

zação de um protótipo final.

22 Retirado de <http://www.alistapart.com/articles/experience/> a 7 de Julho de 2012. 
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1.5. Questões da Investigação

Se a um primeiro nível, e a partir do problema anteriormente declarado, este pro-

jecto procura responder a questões mais gerais, como: 

. Qual a imagem dos SNFW? Como poderá ser integrado um discurso visual na nar-

rativa /ou narrativas já existentes da banda? 

. De que maneira o recurso aos meios digitais poderá potenciar esta integração no 

contexto da performance ao vivo?

Após duas primeiras fases de experiências, que culminaram com a produção de um 

concerto ao vivo, outras questões particulares se levantaram, que se traduzem em 

dois aspectos fundamentais, que caracterizam a última fase do projecto:

. Uma das questões relaciona-se com o aparato montado em palco e todo o espaço 

de concerto: se até esta fase, foi testado um sistema de uma única projecção em 

tela, torna-se necessário, a partir daqui, perceber a possibilidade de utilização de 

um sistema de múltiplos écrans na construção destas relações, que poderão, ainda, 

potenciar relações mais complexas entre o público e as narrativas da banda.

. Uma segunda questão tem a ver com uma marcação explicita dos segmentos 

narrativos, através de uma pré-definição das imagens apresentadas. Se até esta 

segunda fase, a escolha das imagens – registos videográficos – estava directamente 

ligada a uma análise individual dos temas e a uma aplicação directa desta relação, 

até que ponto, não se deverão procurar novos sentidos no diálogo, entre a imagem 

e o som, através de uma maior liberdade e de um menor controlo sobre os resulta-

dos visuais finais?
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1.6. Pertinência e Finalidades

Para além de uma aplicação prática do projecto, que será traduzida numa utilização 

futura do sistema de dispositivos, que se propõe montar, o modelo aqui apresen-

tado pretende tornar-se objecto de reflexão e/ou, utilização por parte de outras 

bandas, ou músicos. 

Num contexto, cada vez mais caracterizado por experiências e relações de carácter 

sinestésicas, onde o espaço de recepção artística ganha novas dimensões e geogra-

fias, torna-se, também, pertinente a exploração de relações entre música e ima-

gem, não de uma forma fechada, mas sim, tendo em conta questões, que se pren-

dem com a própria performance ao vivo, sejam elas de carácter logístico, sejam 

elas de carácter circunstancial (espaço, ambiente de palco...). 



(página em branco)
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2.1. Os Primeiros Sistemas de Relações entre Imagem e Som para Performance

Tal como Golan Levin, no seu texto “Painterly Interfaces for Audiovisual Perfor-

mance “23 nos demonstra, o primeiro dispositivo conhecido, que busca relações 

de sincronia, entre imagem e som para a performance, foi projectado em 1734, 

por Louis Bertrand-Castel. “Clavecin Oculaire”, o nome do dispositivo, pretendia 

estabelecer uma relação de correspondência, entre as notas disparadas por um 

Cravo, e a projecção de fitas transparentes de diferentes cores. Cores estas, que ele 

“acreditava corresponderem à escala musical ocidental” (Golan Levin : 2000).

Enumerando muito outros autores que, entretanto, criaram outros sistemas, que 

procuram estas relações entre som e imagem, Levin atribui ao “estímulo dado pe-

los avanços na tecnologia eléctrica e óptica, pela invenção do cinema, pelo nasci-

mento da psicologia moderna da percepção e pelo aumento da abstracção nas Artes 

Visuais Ocidentais” (Golan Levin : 2000), que caracterizaram os inícios do século XX, o 

aparecimento e desenvolvimento de vários destes sistemas. Levin salienta, entre 

vários autores: Thomas Wilfred e o seu “Clavilux”; Charles Dockum e “MobilColor 

Projector”; e ainda o trabalho “Lumigraph” de Oskar Fischinger. 

Este último trabalho, de Oskar Fischinger, “Lumigraph”,criado nos finais dos anos 

40, consistia num sistema composto por uma tela negra de látex, dentro de uma 

moldura de madeira, que permitia a um utilizador criar desenhos com luz, que se 

tornavam visíveis ao público, quando se encontrava em frente ao instrumento. 

Dentro de uma sala escura, ninguém conseguia ver nada, “excepto quando algo se 

movia de encontro à ‘folha’ fina de luz. Assim, ao mover a ponta do dedo, em círcu-

los, neste campo de luz, é possível traçar um círculo colorido (os filtros coloridos 

23 LEVIN, Golan. Painterly Interfaces for Audiovisual Performance. Massachusetts Institute of 
Technology: May 1994.
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podem ser seleccionados e alterados pelo performer)” (William Moritz : 1997). 24 Oskar 

Fishinger, procurava, com isto uma possibilidade de relações, entre som e imagem:

“Unlike Thomas Wilfred, who rejected the possibility of creating relationships 

between sound and image because of the questionable psychological validity of any 

individual mapping, we can see from this narrative that Fischinger had an altoge-

ther different view“ (Golan Levin : 2000).

Fig. 1. Lumigraph, Oskar Fishinger. 
(em performance, 1998)

Fig. 2. Tönende Ornamente (1932), Oskar Fishinger.

Outro trabalho, de Oskar Fishinger, citado por vários investigadores, como o 

próprio Golan Levin, Luísa Ribas 25, ou Golo Fõlmer 26, é “Tönende Ornamente”. 

Neste trabalho, Fishinger cria relações, entre imagem e som, que buscam um 

carácter sincrónico, “tentando provar que existe uma correspondência estética, 

entre formas visuais e sonoras” (Golo Föllmer : 2004).

24 Autor citado por Golan Levin em “Painterly Interfaces for Audiovisual Performance“ (Golan Levi : 
2000), a partir de: MORITZ, William. “The Dream of Color Music, And Machines That Made it Possible”, 
Animation World Magazine. Issue 2.1, April 1997.
<http://www.awn.com/mag/issue2.1/articles/moritz2.1.html>. 

25 RIBAS, Luísa (2007): “Correspondência e convergência entre sons e imagens.” 
<http://texto.fba.up.pt/?p=55&lp_lang_pref=pt#_ftn23>. Última visita a 11 de Junho de 2011.

26 FÖLLMER, Golo (2004): «Audio Art». 
<http://www.medienkunstnetz.de/themes/overview_of_media_art/audio/13/>. Última visita a 20 de 
Agosto de 2012. 
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Fischinger criou, à mão, formas visuais, que eram depois lidas e transformadas 

em som. Mas tal como Golo Föllmer sugere, estas relações propostas por Fischin-

ger, entre aquilo que se vê e numa correspondência àquilo que se ouve, ou vice-

-versa, viriam a ser substituídas pela máquina:

“However, synaesthetic theories, which presuppose these kinds of unambiguous 

relationships between hearing and seeing, were soon identified as subjective per-

ceptive phenomena. They were replaced by the machine and its unique, technically 

conditioned rules of transformation.” (Golo Föllmer : 2004)

Se este último exemplo de Oskar Fishinger propõe uma conversão de imagem 

em som, que se afasta da performance, este não deixa de reforçar uma ideia de 

transformação na relação entre imagem e som, que se torna útil na exploração de 

caminhos possíveis para este projecto. No caso do trabalho “Lumigraph”, este 

transporta-nos para um contexto da performance e da manipulação da imagem em 

tempo-real, identificando-se com o campo prático desta investigação.

2.2. O Aparato Tecnológico e o Espectador 

2.2.1. Nam June Paik na Galeria Parnass. Da Electrónica ao Digital

Em 1963, Nam June Paik expõe na Galeria Parnass, em Wuppertal, na Alemanha, a 

sua obra “Exposition of Music – Electronic Television”. Tido como um marco sim-

bólico de uma nova perspectiva na relação entre som e imagem, que nos meados 

de 1950 surgiu, “que tanto implica e enfatiza a dimensão intermedia como invoca 

a acção do espectador na obra” (Luísa Ribas : 2007), “Exposition of Music – Electronic 

Television” é apresentado aqui, como ponto de partida para a exploração de traba-

lhos, que se baseiam numa procura de relações sinestésicas, entre som e imagem 

que se prolongam até uma interacção dos próprios ambientes que envolvem estes 

trabalhos, onde se poderá destacar uma participação, consciente ou inconsciente, 

por parte do espectador.
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Esta obra de Nam June Paik, composta por uma parafernália de instrumentos e aparelhos 

electrónicos, onde se salientam os quatro pianos modificados e os doze conjuntos de televi-

sões, também elas modificadas, propõe, não só aquilo, que alguns proclamam como o início 

da vídeo-arte 27, mas também uma participação activa por parte do espectador na obra.

Tal como Luísa Ribas refere, no seu texto “Correspondência e Convergência Entre 

Sons e Imagens”, de 2007, “o objectivo essencial de Paik, ao proporcionar a possibi-

lidade de intervenção nestes processos de manipulação, era produzir uma transfe-

rência dos conceitos lançados por Cage, em relação à criação sonora, para as artes vi-

suais. Afirma assim a ‘necessidade’ de a nova década da televisão electrónica seguir 

a passada década da música electrónica, e dos conceitos que lhe são inerentes”. (Luísa 

Ribas : 2007) Luísa Ribas continua, afirmando “que com esta exposição Paik propõe 

uma interacção entre os diferentes elementos: uma interacção entre som e imagem 

que se prolongam na interacção do espectador” (Luísa Ribas : 2007).

Se esta obra de Paik é, em si mesma, uma proposta de um novo paradigma para as 

artes visuais, impulsionando a utilização e as possibilidades de interacção e trans-

formação que a televisão electrónica permite, criando novas estéticas que se baseiam 

nas suas próprias regras, o computador e os seus sistemas digitais, vieram facilitar e 

criar novos desafios a estas questões, lançadas entre as décadas de 50 e 70.

Fig. 3 e 4. Exposition of Music – Electronic Television (1963), Nam June Paik.
Photograph: Manfred Montwé (fig.3)

27 “Today, this room is seen as the starting point of the video art that later developed (...)” 
Media Art Net (2005): Paik, Nam June: Exposition of Music – Electronic Television. 
<http://www.medienkunstnetz.de/works/exposition-of-music/images/14/>. Última visita a 22 de Setem-
bro de 2011. 
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2.2.2. Carsten Nicolai. O Público e a Obra

Carsten Nicolai, conhecido como Alva Noto no universo da música electrónica, 

apresenta-nos, na sua obra “Syn Chron“, de 2004, relações entre som, luz e espa-

ço, que exploram a integração do espectador na obra. 

Trata-se de uma estrutura, por dentro da qual, o espectador poderá deambular, 

numa experiência espacial de correspondências sincrónicas, entre luz e som:

“the intention of syn chron is to create an integral sculpture of light, sound and 

architecture. the translucent skin of the crystal-shaped body besides its function 

to define the spatial structure of the object additionally serves as an interface for a 

synchronized play of light and sound. the object at the same time is a room for spa-

tial experience, an acoustic resonance body, and a projection surface. the visitor 

is witness to an interplay of electronic sound – transmitted onto the surface of the 

crystal shape – and programmed laser beams that are visible both on the out- and 

the inside. syn chron hereby creates an synaesthetic experience: on the level of 

human perception space, light and sound blend into each other to form a holistic 

experience.” (Carsten Nicolai : 2004) 28

Fig. 5 e 6. Syn Chron (2004), Carsten Nicolai.

28 NICOLAI, Carsten. Syn Chron (2004). 
Retirado de <http://www.carstennicolai.de/?c=works&w=syn_chron> a 23 de Junho de 2011.
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Ainda que, sem uma intervenção activa na peça, o espectador, ao ser convidado a 

percorrê-la, por dentro e por fora, acaba por se tornar, efectivamente, um elemento 

da própria peça. Uma espécie de habitante desta estrutura que é capaz de tomar de-

cisões, ainda que limitadas, que determinarão a sua experiência individual da peça. 

Um outro exemplo, e onde, agora, o espectador se torna uma parte activa na narrati-

va da peça, será “Visuelles Feld”, de 2000.

Nesta peça, Carsten Nicolai, apresenta um quadro de desenho monocromático, 

uma câmera de vídeo, e uma televisão, todos conectados entre si. Aqui, o especta-

dor, ao entrar no enquadramento da câmera de vídeo, irá interferir nesta relação, 

gerando modificações nos resultados finais de sons e imagens. Torna-se assim, 

parte integrante e activa da própria peça:

Fig. 7. Visuelles Feld (2000), Carsten Nicolai.

“ in the work visuelles feld three elements are connected with each other: a mono-

chrome black-and-white wall drawing, a camera which monitors the wall drawing, 

and a television monitor that renders the signals recorded by the camera into a 

visual as well as auditory form. as soon as the visitor enters the installation, he 

automatically disturbs the system. when he comes into the camera’s field of vision, 

he varies the signals sent to the television and thereby changes the resulting image 

and sound.” (Carsten Nicolai : 2000) 29

29 NICOLAI, Carsten. Visuelles Feld (200). 
Retirado de <http://www.carstennicolai.de/?c=works&w=visuelles_feld> a 23 de Junho de 2011.
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Voltando agora ao texto de Luísa Ribas, atrás referido, a investigadora, citando 

inúmeros autores como Hansen 30, Raoul Hausmann 31, ou Marcela Lista 32, ressalta 

dois aspectos “no desenvolvimento das artes electrónicas” (Luísa Ribas : 2007), que 

não podem deixar de ser aqui referenciados, visto, que vão ao encontro de uma 

integração do espectador, na trama constitutiva da obra: 

“Por um lado produzem-se obras que procuram estruturar a experiência sensível 

do espectador, i.e. que se constituem como dispositivos de percepção. (...) Para-

lelamente, temos a criação de um dispositivo de interacção, com funcionamento 

análogo ao sistema sensorial (como uma extensão por analogia) e que vai implicar 

a acção ou actividade do espectador na gestão dessa relação de analogia.” 

(Luísa Ribas : 2007)

Luísa Ribas faz ressaltar uma nova dimensão háptica 33, que para Hansen, “ganha 

importância na experimentação artística actual, em torno das tecnologias digitais 

e novos media, pela evidência nos processos sensoriais que geram uma correlação 

háptica da percepção” (Luísa Ribas : 2007).

Citando Marcela Lista, e segundo esta, Luísa Ribas invoca trabalhos de Carsten 

Nicolai e trabalhos do grupo “Granular Synthesis”, “como indicativos dessa ten-

dência, pois utilizam nas suas abordagens audiovisuais o princípio da ‘impressão’ 

e da síntese sonora e colhem novamente na arte visual uma fenomenologia táctil 

do som” (Luísa Ribas : 2007).

30 Autor citado por Luísa Ribas (2007) a partir de: HANSEN, Mark B. N.. New Philosophy for New Media. 
Cambridge, Massachussets: MIT Press, 2004.

31 Autor citado por Luísa Ribas (2007). Raoul Hausmann foi um artista e escritor Austríaco ligado ao 
movimento Dada.

32 Autor citado por Luísa Ribas (2007) a partir de: LISTA, Marcela (2004); Empreintes Sonores et 
Metaphores Tactiles: optophonétique, film et vídeo, in LISTA, Marcella; DUPLAIX, Sophie (eds.) – Sons et 
lumières. Paris: Éditions du Centre Pompidou.  

33 Luísa Ribas, no seu investigação, RIBAS. Luísa. The Nature of Sound-image Relations in Digital Inte-
ractive Systems. Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 2011. pp. 119-123, explora as várias 
perspectivas existentes acerca deste conceito de háptico, e segundo vários autores.
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2.2.3. Granular Synthesis. Uma Dimensão Háptica

Composto por Ulf Langheinrich e Kurt Hentschläger, este grupo Austríaco, conta 

com trabalhos, de carácter de site-specific 34, que exploram relações entre som e 

imagem e micro-interferências. Um destes trabalhos é “Pole” (1998-2000). 

Performance ao vivo, este trabalho procura uma relação sincrónica e sinestésica, 

entre som e imagem, a partir, de software que os dois artistas desenvolveram. 

Esta peça, apresentada na Alemanha, procura também esta dimensão háptica, que 

Luísa Ribas nos apresenta segundo Hansen.

Fig. 8 e 9. Pole (1998), Granular Synthesis.

“(...) the two artists sample, shift, loop and amplify tiny synthetic units of image and 

sound – which they call ‘grains’ “ (...) “A frontal projection onto five or seven parallel 

screens, stroboscopic effects, rapidly repetitive hypnotic or numbing visual patterns 

and sound frequencies with bass tones as low as -40 db, which the audience physiolo-

gically ‘hears’ through the body, combine to create an effect of conscious polarization 

and the removal of all perceptive distance from this stream of audio-visual data.” 

(Rudolf Frieling : 2005) 35

34 “Refers to a work of art designed specifically for a particular location and that has an interrela-
tionship with the location. If removed from the location it would lose all or a substantial part of its 
meaning. Site-specific is often used of installation works, as in site-specific installation, and Land art is 
site-specific almost by definition.” Definição retirada de <http://www.tate.org.uk/collections/glossary/
definition.jsp?entryId=276> a 25 de Junho de 2011. 

35 Media Art Net (2005): Granular Synthesis: Pole. <http://www.medienkunstnetz.de/works/pol/>. 
Última visita a 20 de Agosto de 2012.
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Um outro trabalho que se pode destacar deste grupo, será “Reset”. Apresentado 

em 2001, na Bienal de Veneza, este trabalho, consiste numa experiência espacial e 

sonora em conjugação com efeitos de luzes, que envolvem todo o espaço:

“The work concentrates on perceiving a vibrating, sound and light space whose in-

ner coherence is no longer produced by a prearranged sound-image relation, but 

rather comes about through the consecutive synthesis of individual, independent 

samples.” (Ulf Langheinrich : 2005) 36

Segundo Langheinrich, esta obra coloca o público num acto de contemplação, “cujos 

sons e imagens vibrantes” (Ulf Langheinrich : 2005) se tornam essenciais para uma 

sugestão de uma experiência, que ultrapassa todo o aparato, para se transformar 

nessa experiência corpórea. Langheinrich afirma, ainda neste texto, que esta mesma 

dimensão háptica, torna-se parte integrante dos trabalhos de “Granular Synthesis”:

“The theme of the later works is defining space and the image as a light-image, ul-

timately as beams and modulations within the space; the sound is haptic material, 

charged and with tension.” (Ulf Langheinrich : 2004) 37

Fig. 10. Reset (2001), Granular Synthesis.

36 Media Art Net (2005): Granular Synthesis: Reset. <http://www.medienkunstnetz.de/works/reset/>. 
Última visita a 20 de Agosto de 2012. 

37 LANGHEINRICH, Ulf (2004): Image and Sound as an Emotion Machine. 
<http://www.medienkunstnetz.de/themes/image-sound_relations/emotion_machine/4/>. Última visita a 
26 de Junho de 2012.
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É a partir desta breve reflexão, sobre os trabalhos aqui apresentados, de Paik, 

Carsten Nicolai e Ulf Langheinrich e Kurt Hentschläger, que se pretende abrir um 

caminho exploratório sobre a importância do público; e sobre diversas atitudes, na 

relação e integração activa, desse mesmo público, com obras, que se definem por 

uma componente audiovisual. Para além disto, tornando-se importantes conceitos 

de interacção do público na peça, no caso da obra de Paik, ou, ainda, o conceito 

de uma dimensão háptica do som, no caso das peças de Ulf Langheinrich e Kurt 

Hentschläger,ganha relevância para este projecto, o entendimento e definição 

de espaço, implícitos nestas obras. Obras estas, onde os dispositivos e suportes 

necessários para a construção de uma narrativa audiovisual, se incorporam numa 

busca desta integração activa do espectador.

2.2. A Imagem, o Som e a Performance

2.2.1. Alva Noto e Sakamoto: Instrumentos > Máquinas

Se atrás referi trabalhos de Carsten Nicolai, que buscam, através de um questiona-

mento da posição do próprio espectador, relações entre espaço, luz e som, volto a 

falar do mesmo autor, agora, numa relação com a música e com a performance ao 

vivo, destacando dois trabalhos de colaboração com o pianista Sakamoto e com o 

artista visual Karl Kleim: “Vrioon”(2003) e “Insen” (2005).

Estes concertos, que se iniciaram em 2005, no continente Europeu, baseiam-se 

na busca de relações sinestésicas, entre imagem e som; e na capacidade generativa 

dos sistemas digitais em criar texturas, ritmos, representações sonoras e visu-

ais, em tempo-real e em comunicação com instrumentos mecânicos – o caso do 

Piano de Sakamoto. Exemplos disto, são os temas “Trioon I”, do álbum “Vrioon” e 

“Berlin”, do álbum “Insen” 38. Em ambos os casos, o som do piano de Sakamoto e 

os sons produzidos por Alva Noto disparam elementos, que irão compor a imagem, 

moldando-os segundo parâmetros de frequências, volumes, tons, ou mesmo po-

38 Ver em <http://vimeo.com/user706142>. Última visita a 15 de Julho de 2012.
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sições no espaço das escalas utilizadas. Segundo Karl Kleim, no caso de “Trioon I”, 

“os principais elementos da música, o piano e as ondas sonoras, são representa-

dos por dois elementos. Teclas abstractas desaparecem, tal como os sons do piano 

desaparecem (...)” (Karl Kleim) 39 . Em “Berlin” 40, a imagem é moldada segundo um 

modelo de atribuições: as teclas do piano correspondem às direcções das formas; o 

volume do som produzido por Sakamoto e Alva Noto corresponde ao tamanho das 

formas; os tons graves correspondem a uma escala de percentagens cromáticas (do 

negro até ao verde); e os tons agudos correspondem a um conjunto de ramifica-

ções, que surgem a partir das formas. 

É segundo uma estética asséptica e minimal, que as texturas sonoras, elementos 

gráficos e o ambiente do palco se relacionam, como que impondo ao público uma 

postura de contemplação multi-sensorial. 41

Fig. 11. Berlin (Digressão ao vivo de Insen, 2005), Alva Noto & Ryuichi Sakamoto.

39 Retirado de <http://vimeo.com/4613915> a 5 de Julho de 2012.

40 Retirado de <http://http://vimeo.com/4475410> a 5 de Julho de 2012.
“A music video which was derived from the visuals for the Insen Live Tour of Alva Noto & Ryuichi Saka-
moto where it was generated in realtime and shown on an LED Screen on the stage.
piano > direction. volume > size. bass > green. treble > fissures.” (Karl Kleim) 

41 Ver em <http://vimeo.com/23787867>. Última visita a 5 de Julho de 2012.
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2.2.2. Heitor Alvelos, Jon Wozencroft, Len Massey: A Manualidade e o Multimédia

Outros trabalhos que não poderia deixar de referir aqui, que se tornam relevantes 

na sua abertura a um “campo de possibilidades” não determinado à partida por es-

téticas visuais; ou pelo uso de meios ou dispositivos específicos; ou, ainda, por um 

conteúdo semântico pré-estabelecido e fechado, são os trabalhos de Heitor Alvelos 

e Jon Wozencroft, realizados para a Touch 42, em diálogo com as sonoridades de 

artistas, como Biosphere, Fennesz ou BJ Nilsen.

Em conversa com Heitor Alvelos 43, em Agosto de 2012, no âmbito deste projecto, 

que se tornou num importante testemunho da referida abertura a este “campo de 

possibilidades” (Heitor Alvelos : 2012) bastante vasto, na procura de relações entre 

a imagem e som, tornou-se, ainda, relevante, a relação entre a performance e o 

público, de um modo, efectivamente, activo e participativo.

Iniciando esta conversa com um exemplo de um concerto realizado em colabora-

ção com Len Massey, no Teatro Aveirense, como complemento de uma acção sobre 

MediaLabs, realizado na Universidade de Aveiro, Heitor Alvelos, expõe este mesmo 

acontecimento multimédia (Awarehouse of Why), realçando a relação estabelecida 

com o público e uma procura de “deitar abaixo todas as expectativas (...) relativa-

mente ao que seria um espectáculo multimédia de vanguarda” (Heitor Alvelos : 2012). 

Começando os dois a rasgar papel, de uma forma solene, num palco composto por 

uma panóplia de instrumentos acústicos, eléctricos e electrónicos, e ao ser forne-

cido papel ao público, este, é convidado a acompanhar a acção. Após alguns mo-

mentos de alguma resistência, por parte do público, esta, é “rapidamente substitu-

ída por uma orquestra de papel rasgado” (Heitor Alvelos : 2012). Após algum tempo, é 

fornecida, ainda, fita-cola ao público, começando, este, a construir esculturas em 

papel e a “transformarem-se elas próprias em objectos performativos. 

A fita-cola começando a criar teias de relações entre as pessoas” (Heitor Alvelos : 

2012). 

42 Vem em <http://www.touchmusic.org.uk/touchmusic/>. Última visita a 10 de Setembro de 2012.

43 Heitor Alvelos é doutorado em Media Culture pelo Royal College of Art de Londres. Professor de 
Design na Universidade do Porto, investigador pós- doutoral pelo programa UTAustin-Portugal, e Director 
Associado do ID+: Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura. in <http://olhares-outono.ucp.
pt/2010/img/divulgacao/Press%20Release%20-%20programa_OO_2010_.pdf>. Última visita a 10 de 
Setembro de 2012.
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“A validade deste tipo de experiências é toda, a partir do momento, em que se está 

a convidar as pessoas a ampliar, exactamente, o seu radar em termos de expectati-

vas sobre o que pode ser um acto performativo.” (Heitor Alvelos : 2012)

Heitor Alvelos continua esta conversa, referindo o seu trabalho visual, em colabo-

ração com Jon Wozencroft e em nome próprio, como parte integrante de concertos 

de vários artistas. Referindo alguns exemplos de participações com Biosphere, 

Fennesz, BJ Nilsen, ou, ainda, com Víctor Gama e Max Eastley, é de salientar dois 

aspectos que se tornam transversais a estes trabalhos. 

Se um destes aspectos, se prende com a percepção e utilização dos variadíssimos 

“ingredientes” (Heitor Alvelos : 2012) possíveis para a construção de relações, 

entre a imagem e o som, traduzindo-se, no exemplo das suas colaborações com Jon 

Wozencroft, numa comunicação espontânea, entre os dois. Um processo de res-

posta e contra-resposta: 

“A vantagem de trabalhar com o Jon sempre foi essa. Nós sintonizamo-nos muito 

bem intelectualmente. Há uma grande empatia, uma grande intuição intelectual 

que partilhamos e, portanto, o trabalho ao vivo com o Jon, é também, muitas vezes, 

esse trabalho quase telepático de responder àquilo que o outro tem em mente. E há 

essa dinâmica na resposta, que funciona não só com o músico, ou com os músicos, 

mas também entre nós.” (Heitor Alvelos : 2012)

Um outro aspecto, prende-se com a própria manualidade, associada a uma mani-

pulação dos tais “ingredientes” (Heitor Alvelos : 2012), numa procura de relações com 

o som, sejam de carácter puramente visual, sejam de carácter performativo. Este 

segundo aspecto, torna-se mais relevante, no exemplo da sua participação com 

Víctor Gama e Max Eastley, num concerto realizado no Institute of Contemporary 

Arts. Aqui, Heitor Alvelos, a convite da Fundação Gulbenkian, participou neste 

concerto, assegurando uma parte visual do mesmo.

Sendo que, Víctor Gama e Max Eastley, comungam do facto de serem eles próprios 

a construir os seus instrumentos, Heitor Alvelos, relacionando-se com este mes-

mo pressuposto, partilhou o palco com os músicos, “no sentido de reforçar a ideia 

de produção “artesanal” das imagens” (Heitor Alvelos : 2012).
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“O desafio foi relacionar-me, precisamente, nesse pressuposto, e eu próprio, 

também apostar, ou reinvestir nessa manualidade, que era algo que eu já estava a 

fazer anteriormente com a Touch. Mas de alguma forma, naquele contexto, inclu-

sivamente, foi ainda mais valorizado.” (Heitor Alvelos : 2012) 44

Propondo nesta última reflexão, diferentes abordagens sobre o conceito de per-

formance multimédia, que vão, desde uma ideia de uma configuração contempla-

tiva da performance até uma ideia de “deitar abaixo todas as expectativas” (Heitor 

Alvelos : 2012) em relação a um acto performativo, de carácter multimédia, importa, 

agora, realçar alguns conceitos aqui patentes, que ajudaram a delinear o projecto, 

até à construção do protótipo final.

Reflectindo sobre o trabalho apresentado, de Alva Noto e Sakamoto, importa, sa-

lientar a noção de correspondência entre sons e imagens, através dos próprios pa-

râmetros que os definem, bem como, uma ideia de contemplação multi-sensorial, 

seja a partir de uma procura destas correspondências, seja a partir da construção 

do espaço cénico.

No que se refere aos trabalhos de Heitor Alvelos, importa reforçar, uma ideia de 

uma “manualidade”, que, por um lado, transporta para o acto performativo um 

carácter espontâneo e um grau de imprevisibilidade, que implica a relação entre o 

que se ouve e o que se vê;  e que, por outro, procura questionar e desafiar a ideia de 

“espectáculo multimédia”.

44 Esta entrevista encontra-se transcrita, em anexo, no final do documento. 
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Capítulo III ·  Metodologia

3.1. Introdução e finalidades

Perante a natureza aplicada da investigação e a intervenção necessária, no objecto 

de estudo, para o desenvolvimento do mesmo, procurou estabelecer-se uma meto-

dologia de investigação, que não só procurasse responder, de forma clara e célere, 

às questões que se foram formulando, como também, sendo capaz de integrar 

todos os nativos desta investigação (onde se incluem os elementos já pertencentes 

ao objecto de estudo, antes desta investigação, bem como, o próprio investigador).

3.2. Selecção de metodologia de investigação

Concentrando-se esta investigação, sobretudo, em dois níveis do conhecimento: o 

conhecimento tecnológico e o conhecimento empírico, esta, incide sobre um con-

texto de uma metodologia qualitativa, face à qual, o próprio investigador assume 

o papel de nativo da investigação, no sentido em que participou, activamente, na 

produção do repertório visual da banda. Rege-se assim, fundamentalmente, por 

experiências, criação de artefactos visuais e, consequente análise e interpretação 

dos mesmos artefactos, por parte dos agentes fundamentais do objecto de estudo 

(investigador e membros da banda).

Se, por um lado, esta metodologia de investigação permitiu uma plena integração 

do investigador no objecto de estudo, que levou a um conhecimento profundo do 

universo conceptual do mesmo, bem como das suas expectativas e interesses, por 

outro, acaba por revelar constrangimentos próprios de uma dinâmica de grupo.

Estes constrangimentos, prendem-se, sobretudo, neste contexto, com a necessá-

ria reunião dos vários agentes que constituem o objecto do estudo, para um contí-

nuo processo de construção e experiência dos artefactos criados. 

Apesar da efectivação destes constrangimentos, em determinados momentos da 

investigação, estes, não implicaram a evolução do projecto.



(página em branco) 
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Capítulo IV ·  O Projecto

Neste capítulo, reflectindo a componente de experiência do projecto, exponho o 

desenvolvimento do mesmo, no seu carácter processual e evolutivo, segundo três 

grandes momentos, que pontuaram a investigação: 

1. Um primeiro momento (ainda fora do contexto do objecto de estudo), que se 

centrou na criação de pequenas aplicações, que permitiram uma aproximação ao 

ambiente de programação Processing 45; à exploração de diferentes parâmetros de 

análise de som, que este ambiente permite; e tradução destas análises em compo-

sições visuais;

2. Um segundo momento, que se define, sobretudo, pela integração do investiga-

dor no seio do objecto de estudo, permitindo, portanto, uma maior aproximação 

ao universo conceptual da banda, bem como, ao seu entendimento. 

Este segundo momento culminou com a produção e realização de um concerto dos 

Strange Noises From The Woods, onde foi integrada uma componente visual, a partir 

de um primeiro protótipo montado;

3. Finalmente, um terceiro momento, que parte da análise das imagens resultantes 

e do próprio concerto realizado, no momento anterior, para a concretização de um 

último protótipo e experiência do mesmo.

 

45 Ver em <http://processing.org/>. 
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Fig. 12. Imagem resultante das primeiras experiências deste projecto.
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4.1. Primeiras Experiências

Numa fase embrionária deste projecto, após breves conversas iniciais com Jorge Ro-

drigues, mentor do projecto Strange Noises From the Woods, dediquei-me a uma apro-

ximação ao ambiente de programação Processing – utilizada aqui como ferramenta –, 

de modo a perceber as possibilidades, que este mesmo ambiente, me permitiriam na 

produção de imagens para a banda.

Foram assim, criadas pequenas aplicações /exercícios, que tiveram como principal 

intuito, perceber quais os inputs audio, análises e parametrizações possíveis para a 

produção dos artefactos visuais.

4.1.1. As Limitações Processuais na Primeira Fase do Projecto

A partir daqui, estas experiências, fora do ambiente físico dos SNFW, caracte-

rizam-se, em grande parte, pela transformação de imagens base digitalizadas – 

registos pré-existentes e inputs vídeo – e segundo parâmetros de análise dos inputs 

sonoros – volumetrias, amplitudes, frequências e panorâmicas.

Todas estas aplicações, basearam-se na entrada final de dois sinais, através de um 

mesmo input audio, que, em fase de aplicação efectiva na banda, seriam controla-

dos através de uma mesa de mistura, à qual, todos, ou determinados instrumentos 

se iriam ligar. Estes dois sinais correspondem às panorâmicas (esquerdo e direito) 

e aos seus ajustes (Ver Figura 13). 

Depois de encontrados os sinais de input audio, as imagens, são construídas atra-

vés de uma análise do som e segundo um sistema de layers, que permite a sobre-

posição de outras imagens, a introdução de elementos gráficos sintetizados, ou, 

ainda, as suas transformações cromáticas. Aos parâmetros de volumetrias e fre-

quências, correspondem maiores ou menores níveis de opacidade, das imagens, 

maior ou menor número de elementos gráficos introduzidos, ou a multiplicação 

cromática das imagens disparadas, fazendo-se corresponder às diferentes cores, 

os diferentes níveis de frequência.

Correspondendo, os inputs sonoros, a cinco temas já gravados e masterizados, que 

me foram facultados até à altura, tendo sido construídas – e reconstruídas – uma 

aplicação por tema, este ambiente de experiência, pelas suas limitações, que se 
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manifestam, sobretudo, no facto de trabalhar sobre temas já masterizados e fecha-

dos, revelou, de imediato, uma abstracção do próprio processo, limitando ainda 

as suas possibilidades. Deste modo, pude apenas reflectir – sem experimentar –, 

sobre os diferentes inputs audio, que os instrumentos e respectivos dispositivos de 

captação permitiriam (Ver Figura 13).

Fig 13. Sistema criado para as primeiras experiências. 
Este sistema é composto por uma fonte sonora (registos gravados e fechados), máquina de análise e 
processamento dos sinais sonoros (computador e ferramenta Processing).
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4.1.2. Da Primeira Fase à Segunda Fase do Projecto 

O facto de nesta primeira fase, ainda não ter sido introduzido – de uma forma 

significativa – aos conceitos, que estão na natureza da banda e do próprio repertó-

rio musical, se, por um lado, permitiu explorar diversas abordagens técnicas nesta 

relação, entre imagem e som, sem existir uma possível limitação determinada 

pelos mesmos conceitos; por outro lado, tornou algumas destas experiências – seja 

na sua componente de utilização em tempo-real, seja nas próprias imagens resul-

tantes –, não aplicáveis ao contexto da banda.

Apesar disto e das limitações atrás referidas, após discussão com a banda, outras 

destas experiências vieram a fornecer imagens, que passaram a integrar o discurso 

visual da banda. 

Se à priori, nesta fase, não existia um interesse reiterado sobre opções estéticas a 

tomar, estas, não deixaram de existir, tanto no processo de experiência, como na 

escolha das imagens resultantes. 

Tomou-se como principal fundamento, para a transformação das imagens base, 

uma perspectiva de dissolução do seu conteúdo formal, através da sobreposição de 

outras imagens, de elementos gráficos, ou, ainda, através da transformação cro-

mática – de resto  já referidas atrás. Procurou-se, a partir desta abstracção formal, 

não só uma percepção imediata do próprio processo de transformação, como tam-

bém, resultados que se abram a campos de interpretação mais vastos, numa análise 

das imagens encerradas em si mesmas, ou em diálogo com o som da banda.

Assim, reflectindo-se esta transformação, na perda de um sentido formal inicial, 

pretende-se invocar, com estas imagens, uma noção de contemplação de novas 

paisagens –por vezes cortadas por formas rígidas e intrigantes –,  onde os baixos 

níveis de saturação cromática indiciam ambientes densos (Ver Figuras 14, 15, 16 e 17). 

Ambientes estes, que procuram, por sua vez, traduzir momentos de uma maior 

massa sonora, nos temas musicais dos SNFW, bem como, o ritmo lento e repetitivo 

que caracteriza esses momentos. 
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Fig. 14. Imagem resultante das primeiras experiências deste projecto.

Fig. 15. Imagem resultante das primeiras experiências deste projecto.
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Fig. 16. Imagem resultante das primeiras experiências deste projecto.

Fig. 17. Imagem resultante das primeiras experiências deste projecto.
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Estas imagens, passaram a constar em diferentes páginas de perfil da banda, como 

é o caso da página de perfil da banda na rede-social  Facebook46, ou, ainda, a página 

dos Strange Noises Fom The Woods, na plataforma Reverbnation47 . 

Mais tarde, parte destas imagens viriam, ainda, a ser incorporadas no cartaz refe-

rente ao concerto realizado, no final da segunda fase deste projecto e numa embala-

gem de CD, a ser distribuída, durante o mesmo concerto (Ver Figuras 18, 19 e 20).

46 Ver em <http://www.facebook.com/pages/strange-noises-from-the-woods/202645786437462/>. 
Última visita em 28 de Agosto de 2012.

47 Ver em <http://www.reverbnation.com/strangenoisesfromthewoods>. 
Última visita em 28 de Agosto de 2012.

Fig. 18 e 19. Capa de CD dos Strange Noises From The Woods.
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Fig. 20. Cartaz utilizado para o Concerto realizado a 4 de Fevereiro de 2012 no Club de Vila Real.
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4.2. O Universo Conceptual dos Strange Noises From The Woods

Esta primeira fase acabou por ser precipitada, pela possibilidade de produção de 

um concerto ao vivo dos SNFW, em que iria ser introduzida, através da projecção 

em tela, uma componente visual, composta por algumas destas experiências.

Esta nova fase do projecto, direccionada para a produção e concretização do con-

certo e para a utilização de aplicações  in loco, em tempo-real, acabou por permitir 

uma relação mais estreita com a banda, vindo, ainda, a possibilitar a minha inclu-

são efectiva no grupo. Esta integração acabou por abrir um campo de entendimen-

to, sobre questões relacionadas com a origem do grupo, expectativas do mesmo, 

com a construção dos temas e narrativas sonoras.

Permitiu-me, também, aceder a todo um conjunto de registos, de carácter sonoro 

e de carácter visual, que estão, não só na génese da banda, como na evolução da 

mesma.

Estes registos vieram a tornar-se essenciais no entendimento dos conceitos, que 

estão por detrás dos SNFW e do seu repertório musical, fornecendo, ainda, pistas 

para a produção imagética nesta fase. 

Fig. 21. Imagem da montagem do concerto de 4 de Fevereiro de 2012, no Club de Vila Real.
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4.2.1. O Registo Documental como Matéria de uma Narrativa 

“Gleaning is an activity that serves to delineate the limits of a contemporary cultu-

re—at least, one can argue, in Agnès Varda’s view of things. To glean is not only to 

take what others no longer want and make use of it, but to reflect quite openly on 

the limitations of a contemporary society of individualism and consumerism.”

(Allan Stoekl : 2011) 48

Nascido como um projeto académico, desenvolvido por Jorge Rodrigues, na 

ESMAE (Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo), no Porto, durante a 

sua frequência, enquanto aluno do curso de Produção Musical, este projecto, cres-

ce sob uma perspectiva pessoal. JR escreve, compõe e produz, integralmente, todos 

os temas da banda. Torna-se, deste modo, um elemento chave no entendimento da 

banda e, consequentemente, desta investigação.

A já referida relação, na construção dos temas, entre a imagem e a música, surge 

não só por um fascínio pessoal pela fotografia e pelo cinema, como também, por 

um interesse demonstrado por registos documentais, fundamentalmente, ligados 

à história de algumas das grandes convulsões, que caracterizaram o século XX; aos 

próprios cenários, onde tiveram lugar estes acontecimentos; e, ainda, aos avanços 

tecnológicos consequentes.

Temas como a Segunda-Guerra Mundial, ou a evolução tecnológica do Pós-Guerra, 

definem uma grande parte do arquivo de imagens, que JR foi construindo, que, de 

resto, se tornam matéria para a construção musical.

Para além desta enunciada relação, na construção dos temas musicais com estes regis-

tos, sobretudo visuais, JR criou, ainda, a partir de algumas destas imagens, quatro vídeos, 

que acompanham quatro dos temas do repertório da banda, ajudando, estes últimos, a 

perceber um universo de conceitos, que a determinam. Aliás, teriam sido estes temas, a 

par com a dificuldade logística de apresentação dos mesmos, ao vivo, que levariam JR, a 

aceitar a minha integração e integração deste projecto de mestrado no seio da banda. 

48 Neste artigo retirado de <http://www.worldpicturejournal.com/WP_5/TOC.html> a 28 de Agosto de 
2012, Allan Stoekl, explora as consequências culturais do conceito de “Gleaning“ (Respigar) a partir de 
uma perspectiva de Agnés Varda patente no seu filme de 2000, Les Glaneurs et la glaneuse. 
Este conceito é associado neste contexto à apropriação de imagens na composição de um arquivo de 
imagens construído por Jorge Rodrigues para a banda Strange Noises From The Woods.
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Intitulados Happy Song – I, II, III e IV – 49, JR, começa esta sequência de temas, 

utilizando, registos visuais pertencentes ao domínio público 50, que remontam a 

testes de armamento bélico – inclusivamente bombas nucleares –, intercalando, 

com imagens de procedimentos militares, que se relacionam com estes mesmos 

testes. De uma forma irónica, são, ainda, introduzidas imagens de um churrasco 

na praia, protagonizado, aparentemente, por militares fora do serviço. Nos temas, 

II e III, são apropriadas imagens do filme “Baraka” (Ron Fricke : 1992) 51, que remon-

tam para um universo ligado a um rápido avanço tecnológico, industrial, e às suas 

consequências sociais e culturais. Imagens velozes, de uma actividade industrial 

anónima e de locais urbanos sobre-povoados, entram em contra-ponto com ima-

gens do teatro japonês Butoh52, caracterizado pela sua dança compassada. Por fim, 

no tema Happy Song IV, JR, continua a apropriar-se de imagens do filme “Baraka”, 

para mostrar o denso cenário do campo de concentração de Auschwitz, já desacti-

vado.

Esta relação, entre os registos documentais está, ainda, de uma forma óbvia, 

patente em alguns dos títulos dos temas, dos Strange Noises From The Woods. Caso 

disto, são os temas Smolensk, ou La Glane. Smolensk, uma cidade Russa, perto da 

qual se situa a floresta de Katyn, conhecida pelo “Massacre de Katyn”, ocorrido em 

1939 53. Já o tema, La Glane, surge como alusão à comuna francesa de Oradour-sur-

Glane, que fora também ela, palco de um massacre por parte das SS, em 1944.

49 Vídeos em anexo digital. 

50 Estes registos podem ser encontrados na biblioteca digital “Internet Archive”. 
<http://archive.org/index.php>. Última visita a 28 de Agosto de 2012.

51 FRICKE, Ron. Baraka. Magidson Films, 1992.

52 Butoh, é um género de performance humana, que se desenvolveu no Japão na década de 50. 
Surgido no pós-guerra este género dramático foi influênciado pelos movimentos de vanguarda europeus 
que caracterizaram essa época.

53 O Massacre de Katyn, na floresta de Katyn perto de Smolensk, foi um assassínio massivo perpetrado 
pela União Soviética sobre cerca de 22 mil cidadãos polacos que, após a invasão da Polónia pelo Exérci-
to Vermelho a 17 de setembro de 1939, ficaram cativos ou arrestados.”
Retirado, a partir da sua versão traduzida para Português, de 
<http://pt.poland.gov.pl/Massacre,de,Katyn,10179.html> a 28 de Junho de 2012.
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Outros temas, directamente ligados à temática da Segunda Guerra Munidal, são: 

Haunebu – 1, 2 e 3 – 54; e o tema Blitzkrieg  55. Os temas Haunebu devem os seus 

nomes, a um projecto, com o mesmo nome, de uma aeronave supostamente criada 

por uma unidade de desenvolvimento tecnológico das SS, entre 1939 e 1945. Em-

bora, existam dúvidas sobre a sua real existência, esta aeronave em forma de disco, 

foi criada segundo conceitos e tecnologias altamente sofisticados, onde a velo-

cidade capaz de atingir e a utilização de energias alternativas, se tornam nas suas 

principais características. Blitzkrieg  56, em português guerra-relâmpago, por sua vez, 

refere-se a um tipo de ataque militar, concebido pelo General Erich von Manstein, 

e utilizado pelas forças Nazis, durante a Segunda Guerra Mundial. Este tipo de 

ataque consistia numa rapidez de acção, que não permitia ao inimigo a organização 

defensiva, gerando, assim, um efeito surpresa.

É de salientar, ainda, uma ligação à geografia e morfologia da Europa central, e, em 

particular, aos grandes lagos Suíços. Esta relação é revelada a partir dos temas 

Lakes 57 e  Zug 58. Se, no caso do tema Lakes, esta relação se torna óbvia, a partir do 

significado da própria palavra que compõe o título, no caso do tema Zug, a ligação é 

feita ao lago, com o mesmo nome, situado na Suíça. A relação, entre estes temas e 

os temas apresentados anteriormente, torna-se, ainda interessante, na medida em 

que a uma possível dicotomia, entre cenários bélicos e cenários naturais, pode-

remos estabelecer uma relação, entre a Segunda Guerra Mundial, os países nela 

envolvidos e o regime de neutralidade do estado Suíço.

Voltando, agora, ao arquivo de registos documentais, construído pelo mentor desta 

banda e tendo em conta a sua importância, não só no entendimento da génese do 

projecto, como também dos próprios temas em si, foi definido, que estes registos 

– sobretudo videográficos – deveriam transformar-se na base para a construção do 

discurso visual, dos SNFW.

54 Música em anexo digital.

55 Idem. 

56 Idem. 

57 Idem.

58 Idem. 
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4.2.2. O Primeiro Modelo Produzido

Nesta nova fase do projecto, tal como referido anteriormente, concentrada na 

produção e realização de um concerto da banda, e com a introdução de uma compo-

nente visual, em tempo-real, considerou-se a utilização destas imagens base, como 

matéria para as aplicações desenvolvidas, na primeira fase de experiências. 

A assunção destas imagens, como base de transformação, se, por um lado, se prende 

com esta ligação, ao processo de construção dos temas, por outro lado, a sua carga 

documental, não deixa de reflectir a procura de uma nova dimensão a estas transfor-

mações. A riqueza destas imagens, enquanto testemunhos de uma memória colec-

tiva, reforça a ideia de transposição de lugares e acontecimentos reconhecidos, para 

novos cenários de contemplação, despojados dos sentidos e cargas iniciais. 

Assim, foram criadas novas aplicações, de novo utilizando o ambiente de programa-

ção Processing e recorrendo, agora, a imagens provenientes destes registos (fotografia 

e/ou vídeo). Há, ainda, a salientar que, se nas primeiras experiências, a utilização de 

músicas já masterizadas limitava o processo de exploração e seus resultados, nesta 

nova fase, recorrendo a uma fonte sonora, que, mesmo de raiz analógica, permite uma 

pré-manipulação dos sinais provenientes dos instrumentos – reais –, o sistema veio a 

revelar-se viável, pelo menos para esta fase.

Este modelo acabou, por ser produzido e apresentado em concerto ao vivo, a 4 de 

Fevereiro de 2012, no Club de Vila Real, em Vila Real. 59

4.2.2.1. A Componente Técnica

No que diz respeito à componente técnica destas aplicações, recorreu-se a um sistema 

composto por uma mesa de mistura analógica – com a entrada de linhas para os vários 

instrumentos, que compõem a banda –, que, por sua vez, é ligada ao input audio de 

uma máquina – computador. Sendo esta ligação para a máquina de raiz analógica e, 

portanto, limitada a apenas um canal e às suas divisões, entre canal esquerdo e canal 

direito, é, em tempo-real, que se definem quais os instrumentos a entrar na máquina e 

a serem analisados. Isto, através da manipulação das panorâmicas e volumes, na mesa 

de mistura (Ver Figura 22). 

59 Vídeos do concerto em anexo digital.
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Fig 22. Sistema criado e produzido nesta segunda fase do projecto.
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Após a entrada dos instrumentos escolhidos na máquina, estas aplicações, anali-

sam os sinais sonoros segundo parâmetros de volumetrias, amplitudes e frequên-

cias, e, sempre, tendo em conta o canal afecto – esquerdo ou direito. 

Aqui, recorrendo à biblioteca “Minim Audio“ 60, faz-se corresponder a parâmetros 

de volumetrias: entradas de imagens (sobretudo vídeos) e elementos gráficos (li-

nhas horizontais). Em certos casos, recorre-se, ainda, a uma análise de frequên-

cias, para multiplicação de cores na própria tela. Todos estes elementos visuais 

acabam, por ser sobrepostos na tela, mediante o já referido controlo e manipula-

ção em tempo-real, dos sinais provenientes dos instrumentos.

Estes resultados, em cenário de concerto, foram, por fim, projectados em tela, no 

espaço de palco.

4.2.2.2. A Narrativa do Concerto

É a partir das sobreposições dos elementos visuais, que se propõe, uma relação 

entre os temas, os instrumentos e sons que os definem e, ainda, uma possível nar-

rativa, composta por todo o alinhamento do concerto.

Dando-se primazia, assumida pela banda, a duas das três guitarras apresentadas, 

neste concerto, são estas, que guiam, em grande parte, a relação entre a imagem e 

o som. O constante diálogo entre as mesmas, a par com os momentos em que estas 

se complementam, definem, durante quase todo o concerto, o resultado de sobre-

posições e interferências, entre registos videográficos apropriados e elementos 

gráficos: linhas e camadas de cor 61.

 

Apesar da importância dada às guitarras, convém compreender a transformação 

das imagens e o resultado dessas mesmas transformações, de um modo não encer-

rado nos próprios instrumentos, mas sim, em outras componentes, que compre-

endem a banda e o concerto. Assim, foram tidos em conta, três níveis de análise, 

que se relacionam com os temas e alinhamento de apresentação dos mesmos: 

um primeiro nível, que se prende com cada tema em si; um segundo nível, que se 

60 Biblioteca criada por Damien Di Fede para o ambiente de programação Processing.
<http://code.compartmental.net/tools/minim>. Última visita a 28 de Agosto de 2012.

61 Vídeos do concerto em anexo digital.
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define por conjuntos de temas (agregam temas que se relacionam nas suas temáti-

cas individuais); e um terceiro nível, que se relaciona com todo o alinhamento do 

concerto. Este último, nesta fase, acabou por ser definido em função do segundo 

nível (conjuntos de temas), assumindo-se um sistema modular para a construção 

de todo o alinhamento.

Primeiro Nível (cada tema encerrado em si):

A este primeiro nível, correspondeu uma análise individual de cada tema, dos 

Strange Noises From The Woods, e, onde se tornou fundamental, o entendimento da 

forma e do conteúdo semântico. Contudo, estando a trabalhar sobre um conjun-

to de um total de quinze temas – sendo que os dois últimos não incorporaram a 

componente visual –, nem sempre, esta análise individual dos temas, foi explorada 

com a mesma profundidade.

Foi a partir de conversas com Jorge Rodrigues, que se percebeu o conteúdo semân-

tico de cada tema, encerrado em si próprio, que se traduz de forma, por vezes óbvia, 

no próprio título dos temas, tal como podemos constatar no início deste capítu-

lo. Este entendimento do conteúdo semântico, também já abordado no início do 

capítulo, permitiu, não só estabelecer relações de conteúdo entre os temas, como 

também, levou a uma primeira definição dos registos videográficos, aplicados a cada 

tema.

Para além desta análise de conteúdos, foi, ainda, tida em conta a forma de cada 

tema, a partir de musicogramas fornecidos por JR. Estes musicogramas permiti-

ram perceber padrões de tempos, de partes e de entrada de instrumentos, possi-

bilitando, por sua vez, perceber relações formais entre os temas, e dominância de 

instrumentos utilizados (Ver Figura 23). Este último ponto, veio ajudar na manipula-

ção, em tempo-real, dos sinais a entrar na máquina. 

Fig 23. Exemplo de Musicograma, utilizado para uma análise formal dos temas.
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Segundo Nível (conjuntos de temas / módulos):

Este segundo nível, sendo a charneira entre cada tema individual e o alinhamento 

geral do concerto, acabou, por se tornar no foco das aplicações e escolha definitiva 

das imagens, a serem utilizadas e transformadas. Através da análise anterior, os 

temas foram relacionados entre si, criando conjuntos compostos por um a três 

temas. Se em certos casos, estes conjuntos derivam da própria construção dos 

temas, como é o caso de Haunebu (1, 2 e 3), em outros casos, são as decisões de JR, 

que levam à definição destes grupos (Ver Figura 24).

Com base na criação destes conjuntos de temas, foram ajustadas as imagens 

escolhidas (registos videográficos) e as diferentes transformações – a partir da 

sobreposição de outras imagens e dos elementos gráficos –, que conduzem a uma 

divisão de segmentos narrativos, que, permitindo a sua reorganização, ajudam a 

delinear os vários momentos do concerto.

Terceiro Nível (alinhamento geral do concerto):

Tal como referido anteriormente, este terceiro nível, composto por um sistema 

modular, que se traduz na definição de todo o alinhamento, acaba por ser condi-

cionado por questões logísticas em palco, sejam elas de ordem pragmática: troca 

de instrumentos, ou utilização de diferentes afinações; sejam elas de ordem cir-

cunstancial: alterações não previstas durante o próprio acto performativo. 

Deste modo, a composição sequencial dos segmentos narrativos, que levam à 

construção de uma narrativa geral do concerto – na sua componente visual e na sua 

componente sonora –, acabou por estar, muitas vezes, condicionada por constran-

gimentos, que terão mais a ver com o próprio conforto dos instrumentistas, em 

palco, do que, com relações de conteúdos entre os grupos de temas. 

De resto, uma questão que o próprio sistema modular criado previa e permitia.
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Fig 24. Alinhamento geral do concerto constituído por conjuntos de temas.

1. Haunebu 1 (125)
2. Haunebu 2, c (78)
3. Haunebu 3, c (95)
4. La glane, c (73)
5. GUITARRICE 1

 
6. Zug (136)
7. Happy song IV, c (glockenspiel)
8. Happy song I
9. Happy song II

 
10. GUITARRICE 2
11. Echoes in the line C
12. Blitzkrieg (90)
13. A partida (122) C

 
14. Lakes (120)
15. Smolensk (114)
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4.2.2.3. A Análise do Concerto

Após a realização do concerto, que, como já referido, ocorreu no dia 4 de Fevereiro 

de 2012, no espaço Club de Vila Real – em Vila Real –, procedeu-se a uma análise 

dos registos audio-visuais do mesmo 62 e a uma avaliação da experiência do concer-

to, por parte dos intervenientes (investigador e membros da banda). Esta avaliação, 

partindo de uma base empírica, apoiou-se em duas questões fundamentais: uma 

análise geral da relação, entre as imagens resultantes e o som (centrando-se esta 

questão nas expectativas de cada elemento e a sua abordagem aos resultados viven-

ciados) e uma análise de todo o espaço de concerto (centrando-se, esta, em ques-

tões cénicas e logísticas).

A partir desta análise, surgiram novas questões que definiram o caminho para a 

construção de um novo modelo, que se entende no contexto deste projecto como 

protótipo final.

1. A primeira questão relaciona-se com o aparato, montado em palco, e todo o 

espaço de concerto: um sistema de uma única projecção, em tela, que acaba por 

restringir todo o espaço do concerto, poderá implicar, uma demasiada concen-

tração do público na tela. De resto, a própria iluminação, ou falta dela, acaba por 

interferir nesta questão. Aliando esta situação ao facto de, tratando-se de um espa-

ço de concerto relativamente pequeno, o som surgir directamente dos amplifica-

dores, portanto, de vários pontos do palco; e, ainda, ao facto do próprio sistema de 

controlo das entradas de som, para a máquina, limitar o número de instrumentos a 

analisar, em vários momentos, percebe-se uma quebra de diálogo não controlada, 

entre a imagem e o som.

2. Uma segunda questão prende-se com as imagens resultantes, onde a utilização 

de elementos gráficos sintetizados – sobre os registos videográficos –, que respon-

dem de uma forma imediata aos inputs sonoros e à variação de volumetrias, criam 

ruídos, que poderão, colocar em causa certos ambientes sonoros mais fluídos. 

A própria combinação, entre estes elementos gráficos e os registos videográficos, 

utilizada ao longo do concerto e dos diversos segmentos narrativos, de uma forma 

62 Vídeos do concerto em anexo digital.
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exaustiva, pode comprometer a importância destes mesmos registos, no entendi-

mento de toda a narrativa. Contudo, não se poderá deixar de enquadrar esta última 

questão levantada, na aplicação directa entre os registos videográficos e a análise 

individual dos temas, que existiu nesta fase.

3. Por fim, a partir deste último ponto, surge uma outra questão que tem a ver com 

uma marcação explicita dos segmentos narrativos, através de uma pré-definição 

das imagens apresentadas. Se nesta fase, a adaptação, das imagens aos temas, está 

directamente ligada a uma análise individual dos últimos e a uma aplicação directa 

desta relação, até que ponto, não se deverão procurar novos sentidos no diálogo 

entre a imagem e o som, através de uma maior liberdade e de um menor controlo 

sobre o resultado visual final?

Fig. 25. Imagem referente ao tema Haunebu I, durante o concerto.
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Fig. 26. Imagem referente ao tema Haunebu III, durante o concerto.

Fig. 27. Imagem referente ao tema La Glane, durante o concerto.
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Fig. 28. Imagem referente ao tema Zug, durante o concerto.

Fig. 29. Imagem referente ao tema Happy Song I, durante o concerto.
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Fig. 30. Imagem referente ao tema Happy Song II, durante o concerto.

Fig. 31. Imagem referente ao tema Echos In The Line, durante o concerto.
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Fig. 32. Imagem referente ao tema Blitzkrieg, durante o concerto.

Fig. 33. Imagem referente ao tema A Partida, durante o concerto.
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4.3. Construção do Protótipo Final

É através das questões levantadas na fase anterior, que o projecto se abre para uma 

última fase de elaboração de um modelo final. Partindo de um repertório de ima-

gens base, já estabilizado na fase anterior, esta nova fase é definida pela construção 

de um novo sistema de dispositivos, que poderá potenciar a relação entre som e 

imagem explorada, na segunda fase do projecto, criando ainda novas relações com 

o espaço e com a própria performance da banda.

Sendo o sistema utilizado até esta fase, bastante limitado, devido à utilização de 

uma componente analógica antes da entrada na máquina e ao facto de ser utilizada 

apenas uma máquina para a análise do som e transformação das imagens, revelou-

-se necessária a utilização e a análise dos diferentes instrumentos, ou inputs audio 

de forma separada. 

Esta separação dos instrumentos poderia ser efectuada, através de um hardware, 

que possibilitasse uma separação total dos canais para uma máquina. Esta tra-

ria, por sua vez, um maior rigor na análise do som e a possibilidade de utilização 

de novos parâmetros. Contudo, isto veio revelar-se inviável, devido ao facto do 

ambiente Processing não possuir bibliotecas, que permitam uma plena utilização de 

input multi-canal. Daí a necessidade de introdução de um novo software e aprendi-

zagem profunda do mesmo. Dado que, esta adaptação a um novo ambiente poderia 

colocar em causa a construção deste modelo final, encontrou-se uma solução para 

este problema, através da utilização de uma máquina para cada instrumento, ou 

conjuntos de dois instrumentos – uma espécie de conjunto de sistemas composto: 

instrumento > máquina. 

Esta solução acaba por possibilitar, ainda, a utilização de diferentes écrans, que 

passam a fazer parte de cada sistema – instrumento > máquina > écran –, introdu-

zindo uma maior dinâmica ao próprio ambiente, em palco.

Assim, procurou criar-se um sistema de écrans – podendo corresponder cada 

écran a cada instrumento, ou conjuntos de instrumentos, como poderemos ver 

mais à frente –, onde as máquinas, não só transformam e disparam imagens 

afectas a esse instrumento, ou a esses instrumentos, como também se ligam entre 

si, criando jogos narrativos, que não se encerram em si, entendendo-se, porém, 

como fazendo parte de um mesmo sistema.
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4.3.1. O Segundo Modelo Produzido

É na procura de uma metáfora, entre passado e presente, centrada na transforma-

ção de registos visuais ao longo do tempo – seja por uma deterioração das imagens, 

seja pela incorporação de novos elementos nesses mesmos registos, ou ainda pela 

introdução de outros registos visuais no mesmo espaço de palco – que este novo 

modelo assenta. Tendo como agentes activos destas transformações, os sons dos 

instrumentos dos Strange Noises From The Woods, as imagens provenientes do ar-

quivo, já utilizado na segunda fase do projecto, vão sendo transformadas, ao longo 

de três écrans. 

O modelo correspondente à fase anterior, centra-se num entendimento de cada 

tema do repertório da banda e na construção de uma narrativa a partir destes mes-

mos temas, ou conjuntos de temas – o alinhamento do concerto. Este novo modelo 

procura uma relação, entre as imagens e os temas da banda, de uma forma mais 

aberta. A partir de uma interface, criada para este sistema, as imagens de arqui-

vo e elementos gráficos são introduzidos, ao mesmo tempo nos três écrans e de 

uma forma pseudo-aleatória – nos intervalos entre temas, ou até durante os tema. 

Criam-se, assim, novas possibilidades de relações semânticas, entre as imagens, 

os resultados das suas transformações e a música dos SNFW.

Fig. 34. Imagem do último sistema produzido, em ambiente de ensaio. 
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4.3.1.1. A Componente Técnica

Composto por um conjunto de três outputs visuais – o referido sistema de três 

écrans –, este novo modelo é construído a partir da utilização independente de três 

máquinas e respectivas aplicações. Esta solução foi encontrada para uma separação 

dos sinais dos vários instrumentos utilizados pela banda. A cada máquina corres-

ponde o sinal de um instrumento, ou conjunto de dois instrumentos. 

Apesar de uma flexibilidade de correspondência, entre dado instrumento e uma 

qualquer das três máquinas, o sistema foi montado segundo uma distribuição, das 

três guitarras utilizadas, por cada máquina.

Assim, a uma primeira máquina corresponde, apenas, o sinal de uma das guitarras 

(aqui designada como Guitarra 1); à segunda máquina correspondem os sinais da 

Guitarra Baixo e de uma segunda Guitarra (aqui designada como Guitarra 2); e à 

terceira máquina correspondem os sinais de um microfone ambiente, com inci-

dência sobre a Bateria, e uma terceira Guitarra (aqui designada como Guitarra 3).

Para uma melhor percepção do sistema, passarei, agora, a explicar, de forma inde-

pendente, cada ponto que o compõe, como se segue:

1. A partir da primeira máquina, através da entrada do sinal sonoro da Guitarra 1, 

são disparados e colocados, num primeiro écran, os registos visuais pertencentes 

a um primeiro grupo de imagens 63 do arquivo dos SNFW. Estas imagens, guar-

dadas numa base de dados na própria máquina, vão sofrendo transformações ao 

nível da opacidade, a partir da análise da amplitude do sinal (Guitarra 1), que entra 

na máquina. A uma maior amplitude do sinal, correspondem maiores níveis de 

opacidade das imagens. 

2. A segunda máquina, à qual correspondem os sinais provenientes da Guitarra 

Baixo e da Guitarra 2, que são separados através dos canais, direito e esquerdo, res-

pectivamente, propõe uma transformação das imagens do primeiro écran. Através 

de um input visual – uma câmera de vídeo (WebCam) –, são recolhidas imagens do 

primeiro écran, disparadas e colocadas, num segundo écran, a partir da análise de 

amplitude do sinal proveniente da Guitarra 2. De novo, a uma maior amplitude do 

sinal, correspondem maiores níveis de opacidade das imagens.

63 Definição do grupo de imagens em anexo digital.
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A estas imagens, é ainda acrescentada, uma segunda camada (sistema de Layers) 

de elementos gráficos sintetizados, que surgem do modelo montado, na segunda 

fase. Estes elementos gráficos reagem e transformam-se, segundo uma análise de 

amplitudes, frequências ou volumetrias do sinal, proveniente da Guitarra Baixo.

3. Por fim, a uma terceira máquina, corresponde uma segunda mediação das ima-

gens, originalmente colocadas no primeiro écran, e à introdução de imagens corres-

pondentes, a um segundo grupo64 de registos visuais, do arquivo da banda. A estas 

últimas imagens, disparadas e colocadas num terceiro écran, segundo a análise da 

amplitude de um sinal sonoro, proveniente de um microfone ambiente, com in-

cidência sobre a Bateria, são ainda sobrepostas as imagens resultantes do segundo 

écran. De novo, utilizando um input vídeo, que recolhe imagens do segundo écran, 

esta sobreposição é aplicada a partir da análise de amplitude do sinal da Guitarra 3.

64 Definição do grupo de imagens em anexo digital. 

1ª Máquina 2ª Máquina 3ª Máquina

Input Audio: 
Guitarra 1

Input Audio 
(canal esquerdo): 
Guitarra 2

Input Audio 
(canal Direito): 
Guitarra Baixo

Input Audio 
(canal esquerdo): 
Guitarra 3

Input Audio 
(canal Direito): 
Microfone
Ambiente 

Input Vídeo: 
Activado pela Guitarra 2

Input Vídeo: 
Activado pela Guitarra 3

Imagens Expostas: 
(1 º Grupo de Iamgens)
Activadas pela Guitarra 1

Imagens Expostas: 
(Elementos Gráficos)
Activados pela Guitarra 
Baixo

Imagens Expostas: 
(2º Gupo de Imagens)
Activados pelo Microfone
Ambiente

Fig. 35. Modelo produzido nesta terceira fase do projecto. 
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Se os instrumentos acabam, deste modo, por se tornarem numa espécie de inter-

face, que possibilita a transformação das imagens ao longo dos três écrans, criou-

se ainda uma segunda interface, que possibilita a introdução das imagens e ele-

mentos gráficos para os écrans respectivos. A partir da utilização de uma interface 

de uma só entrada – um botão –, as imagens introduzidas no primeiro écran e no 

terceiro écran, e os elementos gráficos que figuram no segundo écran, são escolhi-

dos de forma pseudo-aleatória de um grupo de imagens e de um grupo de lementos 

gráficos, correspondentes a cada écran.

Esta segunda interface, para além de possibilitar uma autonomia da própria banda, 

na alteração das imagens projectadas, permite, ainda, diferentes combinações e 

relações de vizinhança, entre as imagens projectadas em cada écran. Isto traduz-se 

em diálogos, não definidos à priori, entre imagens e sons, . 

Fig. 36. Sistema de Interface do Modelo produzido nesta terceira fase do projecto. 

1ª Máquina 2ª Máquina 3ª Máquina

Input Audio:t
Guitarra 1

Input Audiot
(canal esquerdo):
Guitarra 2

Input Audiot
(canal Direito):
Guitarra Baixo

Input Audiot
(canal esquerdo):
Guitarra 3

Input Audiot
(canal Direito):
Microfone
Ambiente

Input Vídeo:t
Activado pela Guitarra 2

Input Vídeo:t
Activado pela Guitarra 3

Imagens Expostas: 
(1 º Grupo de Iamgens)
Activadas pela Guitarra 1

Imagens Expostas: 
(Elementos Gráficos)
Activados pela Guitarra 
Baixo

Imagens Expostas: 
(2º Gupo de Imagens)
Activados pelo Microfone
Ambiente

Interface de um botão.
Altera ao mesmo tempo:
1. Imagem exposta no primeiro écran;
2. Elementos gráficos no segundo écran;
3. Imagem exposta no terceiro écran.
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4.3.1.2. O Discurso Sonoro e o Discurso Imgético

“Added value works reciprocally. Sound shows us the image differently than what the 

image shows alone, and the image likewise makes us hear sound differently than if 

the sound were ringing out in the dark.” (Michel Chion : 1990)65

Se até aqui foi relatado o processo evolutivo deste projecto, ao longo das suas várias 

fases, passam, agora, a introduzir-se alguns conceitos, que se tornam essenciais no 

entendimento do projecto, e, em particular, deste último protótipo produzido.

Um dos conceitos essenciais, ao longo de todo projecto, será o conceito de “con-

tracto visual”, proposto por Michel Chion, no seu livro intitulado “Audio-Vision“, 

de 1990 e explorado pela investigadora Luísa Ribas, no seu texto “Sobre O Papel Do 

Som No Audiovisual “66 de 2002.

É aliado a uma ideia de valor acrescentado, por influência mútua, entre a imagem 

e o som, que todo este projecto se rege, particularmente, este último protótipo 

produzido. Procura-se com este modelo, criar diálogos entre as imagens e os sons, 

permitindo a percepção de um discurso integrado, capaz de propor uma nova nar-

rativa, que não se encerre apenas no som. Deste modo. pretende-se provocar um 

efeito que Chion propõe como sincrese (o fenómeno de sincrese): a procura de um 

sentido comum, que vai para além da “soma das partes” (Luísa Ribas : 2002). 

Para além de poder estabelecer-se este contrato, entre um discurso imagético e um discur-

so sonoro, um outro conceito referido por Chion, que interessa abordar, será o conceito de 

“magnetização espacial” ,“que a imagem exerce sobre o som”. Isto tem “(...) influência na 

forma como sentimos o espaço construído pelo audiovisual” (Luísa Ribas : 2002). 

Se, por um lado, se assume na segunda fase do pojecto esta ideia de “magnetização es-

pacial”, através de uma sugestão e confirmação da concentração por parte do público 

na tela, por outro, procura-se, agora, com este novo modelo, questionar esta mesma 

relação a partir da introdução de mais do que apenas um foco visual (três écrans).

65 CHION, Michel; Murch Valter. Audio-Vision. Columbia University Press, 1994;

66 RIBAS. Luísa. Sobre O Papel Do Som No Audiovisual. Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto. 2002.
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Fig. 37. Imagem do último sistema produzido, em ambiente de ensaio. 



CAPÍTULO IV · PROJECTO · 73

4.3.1.3. Estruturas Narrativas Implícitas e o Papel do Público

“In art, visual literacy is no longer limited to ‘the object’. It must embrace the fluid, 

ever-chaging universe that exists inside the computer and the new world the compu-

ter facilitates: an interactive art world that can be virtual in its reality and radically 

interdependent in its incorporation of the ‘viewer’ in the completion of the work of 

art.” (Michael Rush : 1999) 67

 

Este último modelo apresentado, para além de procurar responder às questões que 

guiaram todas as fases do projecto, procura ainda estabelecer novas dimensões 

para estas relações, propondo, por um lado, processos pseudo-aleatórios na cons-

trução de narrativas, e por outro um papel mais relevante do público na exploração 

destas relações. 

Se os modelos anteriores baseavam-se em relações, que se caracterizavam como 

determinadas – à priori – entre imagem e som, este novo modelo encontra um 

novo processo na sua construção narrativa, a partir de uma não pré-determinação 

na correspondência das imagens projectadas nos écrans e os temas da banda, 

Não pode deixar de relacionar-se um conceito de pseudo-aleatoriedade e de um 

sistema combinatório aqui presente, que nos transporta para as obras desenvolvi-

das pelo Grupo OuLiPo68, na década de 60, que de resto Charlie Gere, no seu livro 

Digital Culture, associa já aos modelos combinatórios sugeridos pelo computador:

“The underlying strategies and theories of OuLiPo can be seen as a response to the 

combinatorial and algorithmic possibilities suggested by the computer, and to the 

more general information culture emerging in the ’60s and ’70s.”

(Charlie Gere : 2002, 2008)

67 RUSH, Michael. New Media in Late 20th – Century Art. London: Thames & Hudson Ltd, Reprinted, 
2003. pág. 171.

68 Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle), grupo fundado por Raymond Queneau e François Le 
Lionnais, que surge na mesma época em que é publicado o texto de Roland Barthes, A Morte do Autor de 
1967.
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Por outro lado, o aparato colocado em palco (sistema de três écrans), propõe um 

outro nível de relações, entre as imagens projectadas, e uma multiplicidade de 

outras combinações, que se traduzem num sistema modular de narrativas, poten-

ciando esta mesma relação, entre o público e o sistema criado. É, asim, um siste-

ma modular, que encontra fronteiras com as estruturas narrativas típicas da Banda 

Desenhada e exploradas por autores como Scott Mcloud ou George Legardy.

Partindo de uma definição de Comics, proposta por Scott Mcloud, no seu livro Un-

derstanding Comics 69, de 1993: ”justaposição de imagens pictóricas e outras numa 

sequência deliberada, com a intenção de transmitir informação e/ou produzir uma 

resposta estética no espectador” (Scott Mcloud : 1993); e estabelecendo um paralelis-

mo, entre esta definição e o sistema de três écrans (que se concretiza na justaposi-

ção de imagens), salienta-se uma possibilidade de criação de narrativas paralelas, 

por parte do espectador.

No texto “Modular Structure and Image/Text Sequences: Comics and Interacti-

ve Media”, publicado pela Media Arts and Technology – University of California, 

Santa Barbara 70, George Legrady explora a estrututa modular de sequências de 

Imagens/Textos do universo Comics 71, adaptado a uma forma, que vai ao encontro 

de estruturas típicas do universo dos meios digitais interactivos. Aqui, George 

Legardy, fala da relação, entre uma estrutura modular e o leitor, própria da Banda 

Desenhada, caracterizando as vinhetas, como nódulos dessa estrutura:

“(...) the discreet nature of the comic frame, where each frame is a self-enclosed 

container, can also potentially function as a branching or connecting node for 

additional narrative layers that might run parallel to the main sequence in which 

the frames are ordered.” (George Legardy : 2000)

69 MCLOUD, Scott. Understanding Comics: The Invisible Art. New York: First HarperPerennial Edition, 
1994.

70 Retirado de <http://www.mat.ucsb.edu/g.legrady/glWeb/publications/p/comix.html> a 25 de Maio 
de 2011. Este texto encontra-se também publicado em: MAGNUSSEN, Ann; CHRISTIANSEN, Hans-Chris-
tian. Comics Culture: Analytical and Theoretical Approaches to Comics. Copenhagen: Tusculanum Press, 
2000. pp. 79-90.

71 Comics, termo norte-americano utilizado para definir livro de Banda Desenhada.
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Neste sistema o som, o espaço (onde os écrans são colocados e distribuídos) e a 

própria sequência de imagens, definida por uma contínua transformação da pri-

meira imagem ao longo dos três écrans, poderão ser associados a uma ideia de uma 

narrativa guiada no tempo. Existe ainda a possibilidade do espectador relacionar 

o som com cada um dos écrans de forma independente, ou percorrer os écrans 

de acordo com os seus interesses. Permite, deste modo, a criação de “camadas de 

narrativas paralelas” (George Legardy : 2000), que Legardy refere no contexto da Banda 

Desenhada. Estabelece-se, consequentemente, um paralelismo com as narrativas 

típicas da Banda Desenhada, procurando-se com este modelo sugerir e potenciar 

uma participação activa do público, na criação de relações entre os diversos dis-

cursos e suportes e consequentes narrativas ao longo da performance.

Fig. 38. Imagem do último sistema produzido, em ambiente de ensaio. 
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4.3.1.4. A Importância do Écran no Modelo Produzido

“Visual culture of the modern period, from painting to cinema, is characterized by an 

intriguing phenomenon: the existence of another virtual space, another three-

dimensional world enclosed by a frame and situated inside our normal space. The 

frame separates two absolutely different spaces that somehow coexist. This 

phenomenon is what defines the screen in the most general sense, or, as I will call it, 

the “classical screen.”art.” (Lev Manovich : 1995) 72

Como este sistema foi criado de uma forma flexível, quanto aos seus outputs finais, 

não poderá deixar-se de referir a importância do écran, ou dos vários écrans, 

enquanto elementos constituintes deste modelo. Procurou, atrás, demostrar-se a 

importância do écran, enquanto suporte para a construção de estruturas narrati-

vas, procura demonstrar-se, agora, a importância das especificidades dos écrans 

utilizados, segundo o modelo testado.

Neste modelo, foram utilizados dois tipos de écran, que se tornam relevantes na 

compreensão do sistema e na ligação com o próprio som da banda, ou com o uni-

verso conceptual da mesma. 

No caso do primeiro e segundos écrans foram utilizados dois monitores de compu-

tador, que, por um lado, definem um espaço circunscrito e perfeitamente deli-

mitado, e, por outro, procuram invocar a presença da própria máquina. No caso 

do terceiro écran, recorreu-se à utilização de uma projecção em tela, que pela sua 

significativa dimensão acaba por ganhar um papel central na compreensão de todo 

o sistema. Tal como no cinema, procura-se uma imersão do espectador no espaço 

da tela. 

“Rather than being a neutral medium of presenting information, the screen is 

aggressive. It functions to filter, to screen out, to take over, rendering non-

existent whatever is outside its frame. And although, of course, the degree of this 

filtering varies between cinema viewing (where the viewer is asked to completely 

72 MANOVICH, Lev. An Archeology of a Computer Screen. Kunstforum International. Germany. 1995.
Retirado de <http://manovich.net/TEXT/digital_nature.html> a 2 de Setembro de 2012.
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merge with the screen’s space)” (...) “overall, this viewing regime remains stable” 

(...) “This stability has been challenged by the arrival of the computer screen.” 

(Lev Manovich : 1995)

Apesar de, em todos os écrans, as imagens ocuparem todas as suas áreas úteis, 

propõe-se, aqui, uma relação de ordem simbólica, entre aquilo que Lev Manovich 

chama de “regime do ver“(Lev Manovich : 1995), ligado a uma condição do espectador 

enquanto tal, e a presença de um dispositivo, normalmente, associado a uma pos-

sibilidade de interacção. 

Fig. 39. Imagem do último sistema produzido, em ambiente de ensaio. (Primeiro Écran)
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4.3.1.5. A Deterioração da Imagem: Uma Metáfora

Um outro aspecto que ganha, relevância neste modelo, caracteriza-se por um 

primeiro fio condutor da narrativa, explorado a partir de uma deterioração da 

imagem. 

Sendo esta deterioração, definida e exposta, através do som dos vários instrumen-

tos, podem perceber-se dois níveis de transformação das imagens, que levam a 

esta mesma deterioração: o primeiro nível, é traduzido a partir de uma mediação 

da imagem que se prolonga pelos três écrans – aqui os dispositivos de captura de 

imagem e os próprios suportes têm um papel preponderante –; o segundo nível, é 

definido a partir da sobreposição de elementos gráficos ou novas imagens, respec-

tivamente, no segundo e terceiro écrans.

Primeiro Nível (deterioração da imagem a partir da natureza dos meios utilizados):

Este aspecto, encontra tangências com o trabalho “I am sitting in a room“ 73, de 

Alvin Lucier, de 1970. Neste trabalho Lucier, propõe a destruição de um discurso 

verbal – e passo a citar – “até à sua transformação em som puro”: 

“In I am sitting in a room, several sentences of recorded speech are simultaneou-

sly played back into a room and re-recorded there many times. As the repetitive 

process continues, those sounds common to the original spoken statement and 

those implied by the structural dimensions of the room are reinforced. The others 

are gradually eliminated. The space acts as a filter; the speech is transformed into 

pure sound.” in < http://www.lovely.com/titles/cd1013.html >. Retirado a 10 de Agosto de 2012.

Se Alvin Lucier, através de um processo repetitivo de reciclagem de um registo au-

dio analógico em determinado espaço e perante as suas condicionantes, procura a 

deterioração de um discurso verbal, ao longo do tempo, neste caso procura-se uma 

destruição de imagens, com um carácter documental, a partir dos próprios meios 

73 LUCIER, Alvin. I am sitting in a room. Lovely Music, Ltd. 1990.
“I am sitting in a room was composed in 1970 and was first performed at the Guggenheim Museum in 
New York City that same year. A second version was made in 1972 to accompany the dance, Dune, per-
formed by the Viola Farber Dance Company at the Brooklyn Academy of Music. Since that time, numerous 
versions of this composition have been realized in various ways by other musicians, including a Swedish 
radio broadcast version. “ Retirado de <http://www.lovely.com/titles/cd1013.html> a 10 de Agosto de 
2012.
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digitais utilizados. A natureza dos meios utilizados, acaba por provocar novas 

texturas e cores, que vão definindo o grau de deterioração das primeiras imagens, 

apresentadas, pela primeira vez, no primeiro écran.

No livro “The Language of New Media” 74, Lev Manovich, contrapondo uma ideia 

de não deterioração da informação digitalizada, através de um processo de cópia, 

exemplifica a degradação de imagens digitais por uma necessidade de constante 

compressão, que leva a perdas de informação:

“(...) in reality, there is actually much more degradation and loss of information 

between copies of digital images than between copies of traditional photographs. 

A single digital image consists of millions of pixels. All of this data requires consi-

derable storage space in a computer; it also takes a long time (in contrast to a text 

file) to transmit over a network. Because of this, the software and hardware used 

to acquire, store, manipulate, and transmit digital images uniformly rely on lossy 

compression (...)” (Lev Manovich : 1999)

Se a natureza digital do modelo apresentado e do próprio software utilizado, por 

si só, implica esta degradação das imagens, esta é ainda potenciada através de um 

processo repetitivo de digitalização > exposição. 

Encontramos, a partir daqui, uma proposta para a deterioração de registos docu-

mentais digitalizados, através de uma constante perda de informação.

Segundo Nível (deterioração da imagem a partir da sobreposição de elementos):

Aliado a este facto, e numa analogia a um processo contrário de transformação – 

adição de informação –, são, ainda, sobrepostos, no segundo e terceiro écrans, 

novos elementos, que integram este processo de deterioração, que procuram, por 

sua vez, relações, mais evidentes, de correspondência com o próprio som.

74 MANOVICH, Lev. (1999) The Language of New Media. 
Retirado de <http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf> a 3 de Setembro de 2012.
Este texto encontra-se editado em livro: MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Cambridge, Massa-
chussets: MIT Press. 2002. 
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No caso do segundo écran, sendo sobrepostos elementos gráficos sintetizados ao 

resultado da mediação das imagens, entre o primeiro e o segundo écran, sugere-

-se a introdução efectiva de uma linguagem sintetizada (através de linhas, formas 

e multiplicação de cores), capaz de traduzir visualmente o mapeamento (Data 

Visualization 75) da informação recolhida pela máquina, através do sinal dos instru-

mentos afectos – a Guitarra Baixo, no caso.

No caso do terceiro écran, são sobrepostas imagens, de elementos e paisagens 

naturais, ao resultado da mediação, entre o segundo e terceiro écrans. Procura-se, 

assim, para além da já referida deterioração da imagem, uma relação de dicotomia, 

entre estas paisagens e elementos naturais – que propõem uma intemporalidade –, e 

as anteriores transformações, com a sua ligação, de ordem semântica, à tecnologia.

75 MANOVICH, Lev. Data Visualisation as New Abstraction and Anti-Sublime. Berlin. 2002. 
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Fig. 41. Imagem do último sistema produzido, em ambiente de ensaio (Terceiro Écran). 

Fig. 40. Imagem do último sistema produzido, em ambiente de ensaio (Segundo Écran). 
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Fig. 43. Imagem do último sistema produzido, em ambiente de ensaio (Terceiro Écran). 

Fig. 42. Imagem do último sistema produzido, em ambiente de ensaio. 
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Fig. 45. Imagem do último sistema produzido, em ambiente de ensaio (Terceiro Écran). 

Fig. 44. Imagem do último sistema produzido, em ambiente de ensaio (Segundo Écran). 
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Fig. 46. Imagem do último sistema produzido, em ambiente de ensaio. 
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4.3.2. Síntese Geral do Segundo Modelo Produzido

Este novo modelo, produzido, a partir das questões que surgiram na fase anterior, 

procurou responder, a estas mesmas questões, através da construção de um siste-

ma de três écrans e segundo a transformação – ao longo do sistema – de um reper-

tório de imagens e elementos gráficos, estabelecidos anteriormente. Deste modo 

pretendeu-se dar relevância a dois aspectos fundamentais:

1. O primeiro aspecto, consiste no questionamento do processo de construção de 

narrativas, através do diálogo entre as imagens e sons apresentados e no questio-

namento da ligação, entre o público e a banda, no contexto da performance ao vivo. 

A construção do diálogo, entre as imagens e sons apresentados, baseia-se num en-

tendimento de relações entre o repertório de imagens e os temas da banda de uma 

forma circunstancial. É, através de um sistema combinatório e pseudo-aleatório, 

desencadeado por uma interface, a que os elementos da banda têm acesso, que as 

imagens são expostas, criando no espaço de palco relações entre si e com o som 

dos instrumentos.

Por outro lado, é na constituição de um cenário composto por vários outputs visu-

ais, por onde o espectador, consoante os seus próprios interesses poderá deambu-

lar o olhar, que o papel do público se torna relevante na captação de novos senti-

dos, na relação entre aquilo que se ouve e aquilo que se vê. Este modelo possibilita, 

deste modo, a construção de narrativas paralelas, acima de uma primeira linha 

narrativa pré-concebida.

Este aspecto, encontra ainda tradução nos diferentes tipos de écrans utilizados: 

se, por um lado, o sistema é composto por dois écrans de computador, que procu-

ram invocar a presença da máquina; por outro, a presença de um terceiro écran, de 

maiores dimensões, procura uma imersão do espectador nos limites da própria tela.

2. O segundo aspecto, de ordem conceptual, consiste na construção de uma pri-

meira linha narrativa, que pretende traduzir e potenciar as conexões já existentes, 

entre as músicas dos SNFW e o arquivo de registos documentais, que Jorge Rodri-

gues, mentor da banda, foi construindo. Aqui, torna-se essencial o entendimento 

de um contexto dicotómico passado /presente, no processo de construção dos 

temas. 
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Esta relação temporal, sugerida por uma constante deterioração da imagem, ex-

posta no primeiro écran, ao longo dos dois restantes, dividi-se em dois níveis: 

o primeiro nível, encontra na natureza dos meios digitais utilizados e num proces-

so repetitivo de digitalização >exposição, os agentes da deterioração das imagens; 

o segundo nível, procura uma deterioração da imagem, a partir da sobreposição 

de elementos gráficos e novas imagens, no segundo e terceiros écrans, respectiva-

mente.
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Capítulo V ·  Conclusão

5.1. Síntese e Implicações do Projecto

5.1.1. A Prática Colaborativa

Através de um modelo de investigação baseado numa contínua experiência, no seio 

do objecto de estudo – integrando-me como nativo do mesmo –, procurei com este 

projecto, a criação de um repertório de imagens e um sistema de outputs visuais, 

capazes de se integrarem no discurso sonoro da banda Strange Noises From The Woods.

Como exemplo de uma prática colaborativa, esta ideia constante de uma participa-

ção activa, por parte de todos os intervenientes no projecto (investigador e mem-

bros da banda), teve implicações que se evidenciam no trajecto de todo o processo, 

aqui envolvido, reflectindo-se, ainda, nos resultados finais:

A um primeiro nível, destaca-se um conhecimento efectivo da banda. Foi este 

processo colaborativo, que me permitiu tomar conhecimento de conceitos, que se 

encontram na génese da banda e na génese do seu repertório musical. Na medi-

da, em que abriu portas para um conhecimento do objecto de estudo, por dentro. 

A este conhecimento está, ainda, associada uma ideia de partilha de espaço de 

ensaio, que, por sua vez, permite a percepção do papel de cada instrumentista, e 

respectivo instrumento, no seio da banda.

A um segundo nível, e talvez mais importante, esta prática colaborativa, acabou por 

implicar opções estéticas, que não se prendem a uma atitude autoral exclusiva, por 

parte do investigador, enquanto designer integrado no projecto. Assumiram-

-se, assim, as expectativas e ideias de todos os intervenientes, nas opções estéticas 

a tomar, que guiaram o projecto, ao longo das três fases, na sua componente de 

produção imagética.
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Por fim, um terceiro nível, que, implicado por esta noção de processo colaborativo, 

tem a ver com a definição de espaço de concerto e definição de concerto ao vivo. 

Foi a partir do conhecimento dos próprios músicos, e da sua experiência, enquan-

to performers, que pude perceber quais as questões a serem colocadas, na aborda-

gem à utilização dos dispositivos, no contexto da performance ao vivo. 

Aqui, estão implicadas questões técnicas (a conexão entre os instrumentos utiliza-

dos e os dispositivos montados), questões logísticas (que se prendem sobretudo a 

uma ideia de conforto dos instrumentistas) e questões cénicas. Estas últimas ques-

tões, tornaram-se importantes na relação dos dispositivos montados em palco e na 

definição do espaço de palco e suas relações: com a banda (instrumentistas) e com 

o público.

5.1.2. A Música ao Vivo

Tendo este projecto, como propósito, a criação do sistema de dispositivos visuais  

(atrás referido) e sua aplicação prática, em contexto da performance ao vivo, esta 

mesma aplicação efectivou-se a partir de dois modelos criados. 

Correspondendo o primeiro modelo à segunda fase do projecto, a sua aplicação em 

cenário de concerto, foi, fundamental, para o reconhecimento de novos caminhos 

a abordar, na construção do protótipo final. 

Este protótipo final, evidencia uma procura de uma integração activa do especta-

dor, na sua sua relação com aquilo que se vê e que se ouve, e uma procura de diálo-

gos, entre imagens e sons, não definidos à priori. Diálogos estes, que, por sua vez, 

se traduzem numa autonomia da banda, na utilização dos dispositivos. 

Apesar de testado em ambiente de ensaio, este último modelo, a par com o modelo 

construído na segunda fase, passaram a constituir-se como modelos passíveis de 

serem utilizados nos concertos dos SNFW.
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5.1.3. A Produção Imagética

Não pretendendo configurar-se como um modelo, ou resultado único possível, na busca 

de relações entre imagem e som, associada ao contexto da banda, este é definido por 

abordagens de ordem conceptual – onde as narrativas sonoras da banda se constituem 

como elementos metarreferenciais –, que se vão definindo e estabelecendo ao longo do 

projecto.

Partindo da relação, já existente, entre um repertório de imagens, construído pelo 

mentor do projecto, e o repertório sonoro da banda (aliado a um processo de cons-

trução desse mesmo repertório), procurei transportar esta relação, para o contexto da 

performance ao vivo. Assim, estabeleceu-se como intenção, a utilização e transforma-

ção dessas imagens, a partir de interferências provocadas pelo som dos instrumen-

tos. Definiu-se como relação conceptual, a transformação destas imagens (a partir da 

sobreposição de elementos gráficos, outras imagens e transformações cromáticas), até 

uma perda dos seus sentidos iniciais. Pretendeu invocar-se, com isto, uma deterioração 

da imagem, que sugere, por sua vez, uma inversão do processo construtivo dos temas. 

Sendo esta relação, de carácter semântico, entre o som e a imagem, já definida no 

primeiro modelo construído, esta é potenciada, através da revelação desse mesmo 

processo, ao longo dos três écrans, que constituem o protótipo final. 

Aqui, torna-se patente, ainda, uma ideia de transformação da imagem no tempo, 

fomentando um contexto dicotómico passado / presente.

É, portanto, a partir da construção de dois modelos de dispositivos visuais e de uma 

primeira fase de experiências, que se constituíram novos repertórios de imagens, por 

um lado, e que, por outro, se mostrou e potenciou o repertório de imagens, já existente 

antes deste projecto.

5.2. O Papel do Designer e o Consumo de Música ao Vivo

Não sendo, também, um único exemplo de explorações neste campo de investiga-

ção, este projecto, pretende integrar um universo de investigação sobre as relações 

entre imagem e som, como uma espécie de manual de experiência, na relação en-

tre o designer, a música ao vivo, e as bandas. No sentido, em que se constitui como 

um testemunho de um projecto aplicado a estes contextos, segundo um processo 

colaborativo de design, que implica uma integração com os seus próprios actores.
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Numa época, que se caracteriza por um, cada vez maior, domínio de uma litera-

cia visual, a uma tendência generalizada para um consumo de música no contexto 

dos concertos ao vivo, onde, os públicos – consumidores de música –, se tornam 

cada vez mais exigentes, procurando experiências multi-sensoriais, este trabalho 

explora o papel do designer da imagem, na criação destas experiências.

Com uma forte componente de produção, este projecto conduz a uma integração do 

conhecimento efectivo do designer (no contexto de uma banda e na relação com os 

agentes das mesmas) na concretização de experiências mais complexas – que vão 

para além da música –, mas, que pretendem traduzir-se num conforto vivencial do 

público perante essas mesmas experiências. Evidencia-se assim, o conhecimen-

to do designer, numa exploração de relações entre música e imagem, não de uma 

forma fechada, mas sim, tendo em conta questões que se prendem com a própria 

performance ao vivo, sejam elas de carácter logístico, sejam elas de carácter cir-

cunstancial (espaço, ambiente de palco). 

Aliado a isto, não se poderá deixar de referir, que os sistemas criados, têm um 

papel preponderante como veículo para o agendamento e concretização de concer-

tos. É, também, aqui, que o papel do designer, aliado à criação das relações entre 

imagem e som, e à produção dos próprios eventos, se torna relevante.

5.3. O Futuro do Projecto

Baseado num contínuo processo de experiências, este projecto, não pretende 

terminar com a conclusão da investigação, num contexto académico. Para além 

de uma necessidade de optimização dos sistemas já criados, estes, pretendem não 

só continuar a constituir-se como elementos integrantes dos concertos ao vivo da 

banda Strange Noises From The Woods, como também, fazerem parte de um processo 

contínuo de exploração de sistemas futuros.

Para além disto, torna-se possível, não só um enquadramento destes sistemas 

criados, no contexto de outros músicos ou bandas, como também, e como referido 

anteriormente, na adaptação da investigação aqui realizada, ao contexto desses 

músicos ou bandas.
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Entrevista realizada a Heitor Alvelos, a 9 de Agosto de 2012, no Porto.

Esta entrevista foi precedida de uma conversa anterior entre o Investigador e Heitor 

Alvelos, que decorreu no Porto, 16 de Junho de 2012.

Investigador:

O professor, na altura, falava-me de uma relação entre imagem e som na performance 

ao vivo muitas vezes ligada à cultura do computador, da máquina e das suas condi-

cionantes. Falava-me que no seu trabalho existe uma procura na ordem do conceptu-

al, e na procura de sentidos, talvez espontâneos…

Heitor Alvelos: 

Eu gostava de clarificar que em momento nenhum, obviamente, tenho qualquer 

tipo de aversão à cultura do laptop enquanto gerador de um discurso visual para o 

contexto de concertos ao vivo.

O que me parece é que há uma paleta que é substancialmente mais vasta e que eu 

não vejo a ser utilizada precisamente segundo esse potencial. Ou seja, – e isto pen-

so que falámos – é o tal paradoxo entre um campo de possibilidades que é muito 

amplo nos dias que correm e, ironicamente, depois a execução efectiva contradizer 

esse mesmo campo de possibilidades. e normalmente restringir-se a uma banda 

muito estreita dentro dessas possibilidades. Nomeadamente, porque há, realmen-

te , já uma espécie de pressuposto, de expectativa, de que tudo o que é visual nos 

concertos, nos dias que correm – e estamos a falar num universo da música elec-

trónica de alguma forma algorítmica, gerado por softwares – verificamos que não é 

nem tem de ser necessariamente assim. 

É evidente que eu em termos de relação com a Touch ao vivo há uns anos que não 

temos produzido nada em específico e, portanto, desde aí que as coisas se têm 

transformado. Aliás em geral a Touch tem vindo a desvalorizar precisamente essa 

dimensão, por várias circunstâncias. Mas o que eu sempre tentei com o Jon Wo-

zencroft e também em nome próprio, foi exactamente uma relação dinâmica entre 

esse tipo de output digital e todo o tipo de inputs que podem ser de uma natureza 

não só analógica, como artesanal até. Isto não é nenhum manifesto a favor do ar-

tesanato, é apenas a constatação de que este campo de possibilidades existe e que é 

perfeitamente saudável que em termos criativos seja cultivado na sua amplitude.



Investigador:

Baseia-se, portanto numa ideia de alargar campos de entendimento da própria música 

e da própria imagem criando novas dimensões, ou relações entre o próprio artista, 

aquilo que se está a ver: a peça, e o público?

HA: 

Sim, isso é possível.

Investigador:

Eu lembro-me daquele trabalho que falou, em Aveiro, e pareceu-me um exemplo bas-

tante bom disso mesmo…

HA: 

O que me parece que há a haver também, neste caso, é que a ausência de cumpri-

mento dessa amplitude, desse campo de possibilidades, também, penso eu, se 

verifica muito aí. Nós temos uma cultura digital que se afirma como fortemente 

participativa, mas que depois em termos práticos, acaba por ser profundamen-

te – (pausa) – exclusiva. No sentido de excluir. E, portanto, o artista digital, ou os 

artistas digitais, sobem ao palco, actuam por detrás de um écran de uma parede 

que normalmente tem uma maçã lá colocada, ou qualquer coisa a tapar a maçã… 

Não desvendam o software, não desvendam a relação que estão a ter com as sono-

ridades que estão a produzir e, tão pouco, não demonstram interesse em envolver 

o público. Eu continuo a dizer que isto não está errado em si mesmo. O que quan-

to a mim é um problema é a prevalência deste tipo de atitude e de abordagem. E, 

portanto, se isto pode coexistir efectivamente com outros modelos que fazem do 

envolvimento e da participação do público uma mais valia efectiva, eu penso que só 

temos a ganhar com isso.

Portanto, o que se passou em Aveiro? Foi um evento – a convite da Universidade de 

Aveiro – que teve lugar no Teatro Aveirense… Um convite que me foi feito e para o 

qual eu convidei, recrutei um colega e colaborador frequente: Len Massey. Orga-

nizámos, produzimos um evento chamado Awarehouse of Why, e que se propôs 

exactamente, gradualmente, deitar abaixo todas as barreiras possíveis… E todas 

as expectativas, mais do que barreiras, relativamente ao que seria um espectácu-



lo multimédia de vanguarda. Portanto, como declaração de princípio, o concerto 

apesar de incluir laptops e todo o tipo de instrumentos acústicos, eléctricos e elec-

trónicos, eu e o Len Massey começamos a noite a rasgar papel dando um ar muito 

solene, e muito austero, rasgando papel. Isso em si é já uma condição, rasgar papel 

e não mexer em botões já quererá dizer qualquer coisa. Mas enfim, ainda assim 

simulando uma espécie de solenidade – assumindo como uma espécie de piada in-

terna – perante os olhares atentos e muito eruditos, de um público que nos observa 

com muita atenção – em silêncio -enquanto este rasgar de papel ecoa no espaço, 

sendo que gradualmente, o que fizemos foi então convidar as pessoas a participar 

primeiro nesse ritual, dando papel as pessoas, para elas rasgarem também. 

Uma resistência inicial que é rapidamente substituída por uma orquestra de papel 

rasgado, de umas boas dezenas de pessoas. Depois então, a provisão da fita-cola 

para que as pessoas começassem a criar, não só esculturas de papel ready-made, 

como também inclusavemte, a transformarem-se elas próprias em objectos per-

formativos. A fita-cola começando a criar teias de relações entre as pessoas. 

Portanto, acabámos todos, basicamente, embrulhados em papel e em fita-cola. 

Duas horas depois, enquanto as pessoas circulavam também por uma plêiade de 

instrumentos muito vasta, músicos e não músicos. O que é que se pode argumentar 

perante isto? O mesmo que relativamente a qualquer concerto. A validade deste 

tipo de experiências é toda, a partir do momento em que está a convidar as pessoas 

a ampliar, exactamente, o seu radar em termos de expectativas sobre o que pode 

ser um acto performativo. Foi isso que tentámos, e penso eu, muito bem sucedido. 

Foi efectiavamente uma explosão de criatividade muito intensa. Com orquestras 

de harmónicas, com executivos de companhias de seguros a criarem esculturas… 

depois de todo o papel e de toda a fita-cola acabarem numa esfera gigantesca que 

foi transportada escadas a baixo, depositada uma exposição de escultura, uma es-

pécie de nota de rodapé, uma exposição de escultura que estava num nível inferior 

do Teatro. 

Não foi nem a primeira nem a última vez que fizemos isto. Eu e Len Massey temos 

trabalhado nestas vertentes com alguma regularidade. Mas foi talvez: primeiro 

uma das experiências mais bem sucedidas em termos de intensidade, e também, 



enfim, de alguma forma mais próxima de um meio académico, que é outra coi-

sa que interessa aqui também compreender. Isto foi apresentado efectivamente 

como uma espécie de adenda a uma mesa redonda que fizemos sobre a questão do 

MediaLab, o papel dos MediaLabs na academia. Portanto, isto foi exactamente uma 

espécie de demonstração, da nossa própria visão – minha e do Len Massey – do 

que poderá ser um efectivo MediaLab.

Mas pronto, já colaborámos no Royal College muitas vezes, aliás, com regularidade 

com um saxofonista que entretanto faleceu, que era Lol Coxhill, um histórico da-

quele contigente de bandas de Canterbury, em Inglaterra. Fizemos também coisas 

nos Maus Hábitos há uns anos.

Investigador:

Gostava também que me do seu trabalho com Jon Wozencroft e com os Biophere.

HA:

O meu trabalho com a Touch, e com o Jon, em particular, começou em finais dos 

anos 90, em que eu me inscrevo em Doutoramento, no Royal College. Começo a 

colaborar com o Jon, trazendo-o, inclusivamente, cá ao Porto com regularidade, 

fazendo palestras na Aula Magna da Faculdade de Belas Artes com bastante regu-

laridade, quase mensalmente. Trouxemos cá também o Len Massey, Russell Mills 

que trabalhou e trabalha com David Syilvian e com os Nine Inch Nails. Trouxemos 

o Peter Saville o nome histórico da Factory. Foi uma altura muito fértil, havia di-

nheiro, e havia também muita escassez de meios, isto foi pré-explosão da internet, 

e trazer esta gente cá ao Porto era realmente importante. Havia uma espécie de 

cerimónias, de rituais de culto à porta fechada na Aula Magna, com uma grande so-

freguidão relativamente ao que esta gente tinha para dizer. Porque, efectivamente, 

os contextos dessa época não eram os de hoje e o acesso à informação era muito 

mais restrito. Foi uma época marcante. 

Regressando a Londres, eu estava lá a residir na altura e comecei a colaborar num 

conjunto de seminários quinzenais, que o Jon realizava às quintas-feiras à noite 

e, complementando. precisamente, com imagens minhas – slides de 35 mm na 

sua maioria – as bandas sonoras que ele criava para esses seminários. Utilizando 



grande parte das vezes dois projectores de 35 mm, cruzados – portanto, imagens 

sobrepostas – que depois complementavam com um trabalho manual, ou com 

filtros improvisados, ou, inclusivamente utilizando as mãos, espelhos reproduzin-

do as imagens, coisas crescentemente mais e mais sofisticadas. Cheguei a utilizar 

três projectores. Entretanto surgiu uma possibilidade de fazer uma breve tournée 

com Biosphere, e, portanto, fizemos. Antes disso ainda escrevo a Bioggrafia do 

Biosphere, a biografia oficial que foi para o site, fui convidado a fazê-lo. Lá está, 

ainda assim a internet já estava a nascer, mas esse tipo de informação não estava 

prontamente disponível, portanto… Lembro-me de uma chamada para a Nóruega 

para falar com Gary Johnsen para colher dados biográficos para produzir a biogra-

fia oficial dele. 

A coisa começou por aí, portanto, isto foi na altura em que Biosphere começa a 

trabalhar regularmente com a Touch, acaba de editar o seu primeiro disco com a 

Touch, chamado Cirque, e há uma mini tournée na qual Jon assegura a parte visual 

e me convida para a fazer com ele. Basicamente a estrutura que encontrámos e que 

se manteve não só nessa pequena tournée, como também em instâncias futuras foi 

o fornecimento de uma base de vídeo assegurada pelo Jon que eu depois comple-

mento com slides que se sobrepõem a essa imagem e que a transforma. O que nós 

temos, basicamente, e assim é capaz de entrar a ideia da concessão de sentidos e 

da abordagem semântica às coisas: o que existe desde sempre nessas colaborações 

é uma espécie de paleta de raiz, um conjunto de materiais que estão lá presentes, 

não tanto por algum tipo de determinação estética, ou tecnológica, mas estão lá 

exactamente por aquilo que transportam em termos de significado – literal ou 

codificado. E a partir daí, então sim, trata-se ao vivo de compreender de que forma 

é que a música pode inspirar ou convidar determinado tipo de re-orientações. 

Eu dou um exemplo muito simples: recordo-me exactamente nessa tournée… 

Biosphere, estávamos em Antuérpia num Teatro, isto depois de termos tocado no 

Paradiso, na noite anterior num ambiente de bar, de discoteca. Era assim, uma es-

pécie de extremo diametralmente oposto, no Paradiso, tudo aos gritos, Biosphere 

a tentar fazer-se ouvir, e depois no dia seguinte, em Antuérpia, tudo muito silên-

cioso, sentado a venerar, e lembro-me – lembro-me disto como me podia lembrar 

de outras situações, mas lembro-me desta por alguma razão – em que Biosphere 



começa a interpretar um dos seus temas chave de um disco chamado Substracta, e 

começa a introduzir nesse tema determinado tipo de samples, de vozes que estão a 

inspirar – ou nos inspiram na altura – a ideia de comunicação codificada, de rádio 

– comunicação de rádio -. A partir daí o Jon pega no mote e começa a projectar 

imagens de guerra, de bombardeamentos. Aviões a lançarem bombas. E eu vejo 

aqui como contraponto… pego num slide que tenho de um close-up de um postal 

da Virgem Maria, que eu tingi de vermelho, e portanto aparece um grande espec-

tro da imagem da Virgem a vermelho, trespassada por aviões que lançam bombas, 

sobre essa mesma imagem. 

Só para dar um exemplo de como é que as coisas podem funcionar. Nada disto é 

previsto, mas os ingredientes estavam lá.

A vantagem de trabalhar com o Jon sempre foi essa. Nós sintonizamo-nos muito 

bem intelectualmente, há uma grande empatia, uma grande intuição intelectual 

que partilhamos e, portanto, o trabalho ao vivo com o Jon é também muitas vezes, 

esse trabalho quase telepático de responder aquilo que o outro tem em mente. E há 

essa dinâmica na resposta que funciona não só com o músico, ou com os músicos, 

mas também entre nós.

Depois, eu falei também naquele exemplo clássico do Fennesz, que eu acho que 

é um bom exemplo, em Gent em 2002. Acho que é um bom exemplo, porque é 

um exemplo também de como efectivamente, esta paleta é tão vasta, tão vasta, 

que pode levar-nos a extremos quase absurdos. Em Gent tínhamos: Fennesz, BJ 

Nilsen, Rafael Toral e Phil Niblock. Não por esta ordem, a ordem era: BJ Nilsen, 

Fennesz, Phil Niblock, e Rafael Toral. Eu faço a primeira parte com o BJ Nilsen, 

e entretanto mantenho-me junto à régie para ajudar o Jon que o que vai fazer é, 

precisamente, projectar o seu filme de água com efeitos para o Fennesz. Começa 

o Fennesz a tocar, e o Jon, muito perturbado disse: “O Vídeo não está a funcionar! 

O Vídeo não está a funcionar! Alguma coisa se passa! Problema técnico.” ao que 

u respondo: “”Jon, não te preocupes, projecto uns slides, entretenho o pessoal, 

faço aqui umas macacadas com os slides, enquanto verificas aí o projector com os 

técnicos. Calma, trata de ti, não te preocupes, que eu cá me arranjo”. 

Lá fiz uns improvisos, enquanto o Fennesz estava também a fazer uns ruídos, e ao 

fim de poucos minutos, o Jon avança com o vídeo que já funciona. Ao contarmos 



a situação no fim do concerto, com o próprio Fennesz, ele diz-nos, muito curio-

samente, que ele próprio na mesma altura estava com problemas. O computador 

tinha “crashado” e, portanto, durante a mesma sequência ele próprio estava, 

basicamente, a fazer ruídos de feed-back, com os cabos que tinha à mão. Foi um 

momento do concerto de alguma forma resgatado de uma pleíade de problemas 

técnicos sem que ninguém tivesse dado conta. E porque não?

Investigador:

O Professor falou-me também de um concerto em Torres Novas – ou Torres Vedras? -, 

não é que seja relevante, mas lembro-me que a situação era engraçada.

HA:

O concerto atrasou muito de maneira que veio a polícia e mandou parar aquilo por 

causa de ser tarde e a más horas. Nesse concerto estava só eu e o Fennesz. Estáva-

mos os dois a trabalhar. Eu recrutei a Alex, que era a companheira do Fennesz na 

altura, para trabalhar com um dos projectores de slide. Eu estava a trabalhar com 

outro. As condições não foram grande coisa nesse concerto. Basicamente, depois 

a polícia mandou o volume baixar e dissolveu completamente o propósito da coisa. 

Foi um concerto muito estranho, organizado para um Domingo à noite. Estava 

marcado para às dez, e começou à 1:00 da manhã.

Bem melhor, foi o concerto aqui no Carlos Alberto, foi um concerto bem mais 

interessante. No elenco estava o Philip Jeck, e o Fennesz, com o visual do Jon. Só 

que o Jon não pôde vir, e pediu-me para o segurar. E, pronto, trabalhar no Teatro é 

sempre outra coisa, porque eles têm os recursos técnicos todos, e o Carlos Alber-

to, pelos vistos, está muito bem equipado. Eu levei os materiais, levei o filme de 

água do Jon, e depois tive um pedido acrescido do Fennesz de utilizar, algumas das 

minhas imagens, especificamente, que ele já tinha visto, quando fizemos a tournée 

de Inglaterra em 2001. Não, em 2001 fizemos a tournée dos 20 anos da Touch, e 

ele conhecia as imagens que eu tinha utilizado para o Hazard na altura, que era um 

conjunto de faces, imagens de caras, que em cross-fade se misturavam. Ele pediu-

me para utilizar essas imagens também, e que funcionou muitíssimo bem. Para 

além disso, utilizei também, imagens que tinha produzido, lá está, com slides de 

35 mm, que, basicamente, consistiam em rendilhados, de imagens de exposição 



longa, em que aplicando filtros de zoom em movimentos que registavam rastos 

de luz – uns rastos muito, muito rendilhados, muito cheios de pormenor. Ora, eu 

utilizei, pedi lá no Carlos Alberto, uma lente grande angular que projectou esse 

rendilhado para fora do próprio palco. Portanto, sendo imagens muito eléctricas, 

são precisamente rastos de luz, muito muito pormenorizados. Há um momento em 

que a imagem sai do palco e abre-se para audiência, contaminando todo o espaço. 

Foi um momento muito bem conseguido visualmente. 

Aliás foi num encore já com o Jeck e o Fennesz, os dois já em palco a improvisa-

rem. Portanto, também nesse aspecto foi uma espécie de cúmulo do processo.

Depois, lembro-me também, não sei se referi da outra vez e poderá ser também 

relevane, o trabalho com o Max Eastley e o Victor Gama, no Institute of Contem-

porary Arts. O processo foi muito semelhante. Basicamente, eu recebi um con-

vite da Gulbenkian, do Miguel Santos, para fazer a parte visual do concerto que ia 

juntar o Víctor Gama e o Max Eastley, que são dois artistas, dois músicos vindos de 

universos muito diferentes, têm uma característica comum, que é de produzirem 

os seus próprios instrumentos. O desafio foi relacionar-me, precisamente, nesse 

pressuposto, e eu próprio também apostar, ou reinvestir nessa manualidade, que 

era algo que eu já estava a fazer anteriormente com a Touch. Mas de alguma forma, 

naquele contexto, inclusivamente, foi ainda mais valorizado. Portanto, mais ainda 

a dimensão, lá está, dos slides de 35 mm e da sua própria manipulação. Sendo que, 

precisamente, a própria geometria do espectáculo, nessa própria geometria e neste 

contexto específico, partilhei o palco com os músicos, no sentido de reforçar a 

ideia de produção “artesanal” das imagens, portanto, as pessoas poderem verificar 

isso. A situação não ser qualquer coisa que está a acontecer lá ao fundo, da qual 

depois só vêem o resultado. Não, elas próprias puderam seguir esse processo de 

construção.

Porto, 9 de Agosto de 2012.

(Esta entrevista encontra-se em formato audio, em anexo digital).
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