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Resumo

A presente reflexão resulta de um processo 

de investigação e criação poética que emerge de 

um fazer coautoral compartilhado em rede. Opera 

a partir de inspirações cartográficas em diálogo 

com as concepções deleuzeanas de devir e multi-

plicidade, articuladas à abordagens de autopoiese 

propostas por Maturana e Varela (1994). HolosCi(u)

dad(e), derivação da Residência Artística Ecossiste-

mas Transversais e conectividade - Holos, se pensa e 

constitui como um “organismo vivo”, distribuído e em 

permanente co-elaboração. Concebido como uma 

plataforma de arte com a finalidade de explorar as 

implicações estéticas e comunicacionais emergen-

tes na realização de ações e práticas artísticas, que 

por meio de experiências performativas, interativas, 

transdisciplinares, geopoéticas e pedagógicas, ar-

ticulam o diferente e criam, a partir dessas diferen-

ças, uma produção em constante mutação. O uso 

de estruturas telemáticas associadas à criação de 

conexões preparadas para receber/processar/enviar 

informação em um constante devir, tanto temporal 

como material/imaterial, define, a priori, a dinâmica 

da presente obra processual de caráter co-elabora-

tivo, coautoral e de copesquisa, em contexto iberoa-

mericano contemporâneo.

Palavras-chave

ecossistema, conectividade, prática artística, multi-

sensorialidade, cidade, interação, multiplicidade.

Apresentação
HolosCi(u)dad(e)1

Obra processual e performativa HolosCi(u)da-

d(e) constitui-se enquanto acontecimento poético, 

objeto sonoro visual, interface e dispositivo inten-

sificador de experiência, resultante da geração 

de  combinações de sons que derivam e desdobram-

-se em tempo real a partir de um conjunto de frases 

sonoras em permanente mutação e hibridização. 

Agenciadas por algoritmos genéticos, articulam di-

ferentes  sonoridades urbanas captadas em diversas 



ISSN: 2238-0272#17.ART • 17º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia • 2018 

471

regiões do mundo, apresentadas publicamente em 

performance também luminosa visual em Paredão 

automotivo e em espaço expositivo. Produzida por 

artistas e pesquisadores  vinculados ao projeto ibero 

americano Observatório de Arte Digital y Electrónica, 

ativado durante a Residência Artística Ecossistemas 

Transversais e Conectividade – Holos, realizada no 

contexto do V SIIMI no Media Lab UFG, 2018. 

A obra colaborativa tem concepção e curado-

ria de Lilian Amaral, coordenação de Laurita Salles 

e co-participação de uma rede de investigadores 

no campo da arte computacional. Documenta os 

contextos sonoros do Brasil - Brasília, Goiânia, São 

Paulo; Colômbia – Bogotá; Uruguai – Montevidéu; 

Espanha – Valência e China 2.

Envolvendo a temática Corpocidade, o que te 

conecta? configura-se como invenção de um lugar 

utópico, multifacetado e em transformação. Propõe 

novos formatos de produção e circulação em uma 

cultura de rede orientada para a inteligência distri-

buída. 

Surge a partir de um processo que emerge de 

um fazer  co-autoral compartilhado em rede, como 

um organismo vivo e em permanente co-elaboração. 

HolosCi(u)dad(e) centra-se, assim, no trabalho 

de co-pesquisa, co-design e opera a partir das con-

cepções da Geopoética dos sentidos, da pesquisa 

em artes, das práticas artísticas em territórios es-

pecíficos, de memórias e imaginários como campos 

políticos, articulando cartografias urbanas e huma-

nas, patrimônio cultural e os meios tecnológicos em 

contexto ibero-americano.

Cultura digital e conectividade3

HolosCi(u)dad(e) articula vozes e ações, em 

referências diretas ao conjunto, seja pelos termos 

Holos e Cidade/Ciudad, que alinham a perspecti-

va de completude e sociabilidade, seja na forma 

sintática de nominar o trabalho, juntando termos e 

idiomas. Tais características nominativas espelham 

a condição colaborativa do trabalho, ao tempo em 

que apontam, de igual modo, para a relação entre o 

analógico, formalizado pela continuidade, e o digital, 

compreendido como o discreto. Essas dimensões, 

passíveis de sondagem hermenêutica, sintetizam e 

bem o ensejo do conjunto de pessoas, de vários pa-

íses, que se debruçaram sobre o fazer, poetificado, 

juntos. O aglutinante das ações e motivo das junções 

são o desejo e a razão. O desejo de colaborar em 

uma poética instaurada que tematiza o coletivo, e a 

razão no reconhecimento de vivermos um período 

em que a cultura da posse e da guarda cede lugar 

para uma cultura baseada no acesso e no compar-

tilhamento. Essa nova instrução programática da 

cultura recebe o legado da cultura digital e, mais 

fortemente, na conectividade, traço inequívoco do 

contemporâneo.

A prática cultural, nos últimos anos, tem sido 

exercida com a forte presença dos aparatos tec-

nológicos, que remodelaram o pensar e o agir do 

homem, em constante exercício de sua neuroplas-

ticidade. Tal característica, aliada à praticidade dos 

recursos computacionais, inauguram o que alguns 

chamam de transhumano ou pós-humano que, de 

modo contundente, se engendra na sociedade, tor-

nando a tecnologia parte mesma da estrutura hu-

mana. Esse modelo encontra na conectividade um 

lastro do que caracteriza o homem como ser social, 

reinterpretando as premissas de sociabilidade e al-

cançando um pensamento estético, a própria noção 

da estética da conectividade.

Esse valor, derivado da experiência estética, 

repercute ontologicamente no pulsar humano, com-

pondo a cena contemporânea, em uma ordem sim-

bólica das mais variadas e diversas práticas sociais. 

É nesse contexto que HolosCi(u)dad(e) se mostra, 

pleno como exercício completo, poroso como prática 
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polifônica, pujante como a experiência singular da 

arte, contextualizada pela estética da conectividade 

e pela cultura digital.

Redes, Conexões, Co-Elaborações4 -  
Modos de pensar, fazer, acessar e 
compartilhar

O mundo das mídias (em movimento) se expan-

de. Fotografar, filmar, enviar mensagens, gravações, 

textos, receber filmes, animações, clips, fotos, notí-

cias. O século XXI preparou uma mutação na forma 

com que nos comunicamos. Podemos observar uma 

revolução real na computação, não somente comer-

cial ou tecnológica, mas, sobretudo, social.

Os processos de colaboração estão por toda 

parte em nossa sociedade. Na esfera da comuni-

cação as redes digitais popularizaram as ações 

colaborativas, sendo o fenômeno das comunidades 

virtuais e as redes sociais seu foco determinante.

O âmbito do trabalho, hoje, está fortemente mar-

cado pela produção e intercâmbio de conhecimento, 

pela comunicação, e sobretudo, pelo “investimento” 

afetivo, onde encontramos uma forte chamada para 

as redes de colaboração.

Estabelecer redes se converteu em uma prática 

em todo o mundo empresarial, nas esferas governa-

mentais e também no terceiro setor. O conceito de 

inteligência coletiva passou a ser sinônimo da noção 

de colaboração, de fazer redes, tanto no campo da 

comunicação quanto do trabalho.

O espaço se abre para uma discussão proces-

sual sobre dimensões do conceito de inteligência 

coletiva e a abertura de uma nova dimensão, a mi-

cropolítica, que passa a ser entendida como resis-

tência aos processos de alienação do capitalismo 

cognitivo.

Nos encontramos em uma fase de mudança de 

cultura nas artes comparável, em sua extensão e 

profundidade, à transmissão que teria lugar entre 

finais do século XVIII e meados do século XIX. O 

processo decisivo dos últimos anos no universo 

das artes é a formação de uma cultura diferente 

da moderna e suas derivações pós-modernas. Um 

signo particularmente eloquente deste processo é a 

proliferação de iniciativas de artistas destinados a 

facilitar a participação de grandes grupos de pesso-

as muito diversas, em projetos em que se associa a 

realização de ficções ou imagens com a ocupação 

de lugares e a exploração de formas experimentais 

de sociabilidade. Estamos diante de novas “ecolo-

gias culturais” 5.

Tais projetos articulam ideias e instituições, ima-

ginários e práticas, modos de vida e objetos, novas 

formas de intercâmbio e demais processos que a 

tradição imediata não permitiria antecipar.

Em diálogo com tais proposições, entendemos 

que o projeto em que nos deteremos - HolosCi(u)

dad(e), engendra elementos para uma leitura desta 

reorientação das artes em territórios globais, desta 

transição em curso da qual um número crescente de 

artistas reagem ao evidente esgotamento do para-

digma moderno, facilitando a ativação de uma certa 

interação criativa que oferece contextos em que os 

participantes podem estabelecer acordos gerais 

sobre procedimentos e resultados, em que alguns 

podem colocar-se em posição de árbitros que esta-

belecem contornos às atuações, à habilidade indi-

vidual, ao conhecimento, em que podem conceber 

formas de preparação disciplinada e acumular-se em 

histórias.

Assim é que se produz a formação de identida-

des poéticas, onde se consolida uma “ecologia cul-

tural”, em cujo interior, transações recorrentes entre 

unidades “produzem interdependências entre luga-

res, transformam os entendimentos compartilhados 

em curso do processo, e voltam a vastos recursos 

da cultura disponíveis em cada lugar em particular, 
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por meio de suas conexões com outros lugares”, por 

meio da uma organização espontânea que supõe “a 

formação e a ativação de redes que iniciam avanços 

ou demandas em suas escalas locais, mas que de 

alguma maneira os articulam com identidades de 

grande escala e lutas coletivas”6.

Para visualizar esta dinâmica espacial, a noção 

de redes configura-se como elemento de relevante 

articulação, a partir das suas horizontalidades e ver-

ticalidades. As horizontalidades se constituem como 

o alicerce da vida cotidiana, as relações que se dão 

em espaços contíguos, relações próximas de solida-

riedade e troca. Já as verticalidades agrupam áreas 

ou pontos, muitas vezes a serviço de atores hege-

mônicos, não raro distantes. São lugares/vetores da 

integração hierárquica global, essenciais para que a 

produção globalizada ocorra e possa, sobretudo, ser 

controlada à distância. Nesse sentido, os sujeitos e 

suas ações se submetem a uma racionalidade que 

não controlam e muitas vezes desconhecem.

A verticalidade se opõe ao espaço banal, que é 

o espaço de todos, afinal as redes constituem ape-

nas parte do espaço e o espaço de alguns (SAN-

TOS, 2000).

O processo nacionalizador do/no espaço re-

duz as possibilidades de afirmação da sociedade 

baseada na contiguidade, nas redes horizontais. Na 

periferia dos grandes centros urbanos, por exemplo, 

observa-se que a ausência do Estado e da densi-

dade técnica, constrói outra sociabilidade, onde as 

relações precisam se dar na proximidade e na so-

lidariedade. Situações análogas são propostas por 

coletivos que atuam em zonas centrais da cidade, 

promovendo práticas artísticas, transdisciplinares, 

experiências de convívio que friccionam as formas 

preestabelecidas e hegemônicas. São práticas do 

dissenso, como propostas por Rancière (2005), 

ações de micro resistências urbanas, de natureza 

crítica e sensível. Os artistas se convertem em guar-

diões e difusores da riqueza e invenções do cotidia-

no. Não somente tornam algo visível, como trazem 

visibilidade para zonas opacas e fazem ressoar vo-

zes sufocadas, presentes nas ruas. Canclini (2012, 

p.04) propõe que talvez essa seja uma das razões 

pelas quais “a arte está se convertendo em labo-

ratório intelectual das ciências sociais e as ações 

de resistência sejam sua experiência para elaborar 

pactos não catastróficos com as memórias, as uto-

pias, a ficção”. 

Com base no mapeamento, descrição e análise 

de experiências atuais, propõe-se a criação coleti-

va de uma cartografia sonora polifônica, ou melhor 

dizendo, de uma geo-ecologia desta ampla cultura 

vinculada a processos mais vastos de modificação 

das formas de ativismo político/poético, de produção 

econômica e investigação científica que define, em 

sua novidade, o presente.

Assumimos a condição intercultural da propo-

sição artística e investigativa que se dá em trânsito 

relacional, entre contextos ibero-americanos e asiá-

ticos, em deslocamentos espaço-temporais. Procu-

rando manter a polifonia, a coerência intercultural 

e a escrita compartilhada como forma de inovação 

criativa - desafio da obra co-elaborativa, híbrida e 

processual - decidimos não traduzir as contribui-

ções reflexivas e manter as línguas de origem dos 

cocriadores, ampliando a potências das narrativas 

“glocalizadas” que dão corpo e sentido ao projeto 

intercultural HolosCi(u)dad(e). 

Desta forma, a escrita co-elaborativa se dá por 

meio do registro e do diálogo entre os diversos luga-

res/contextos/culturas/núcleos de pesquisa interna-

cional e interinstitucional que configuram a fisiono-

mia mesma da multiplicidade resultante das diversas 

narrativas que integram a pesquisa em processo.
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Investigação co-elaborativa : Brasil + Uruguai + 

Colombia + Espanha + China 

Projeto de pesquisa internacional em processo. Ho-

losCi[u]dad[e] propicia o intercâmbio investigativo 

e poético entre artistas pesquisadores e alunos de 

programas de pós-graduação em arte, cultura visual 

e meios tecnológicos oriundos de contextos ibero-

americanos. 

Entre os objetivos, apontamos:

1. Desenvolvimento de experiências multissensoriais 

e multilinguagens que articulam corporeidade, sono-

ridade, visualidade, textualidade como elementos de 

observação, percepção, interpretação, intervenção 

e análise de ambientes urbanos em processos de 

transformação por meio da apropriação poética e 

da relação entre territórios humanos / urbanos e o 

patrimônio cultural tangível e intangível; 

2. Criação coletiva de narrativas audiovisuais que 

operam em simultaneidade e de forma distribuía, 

articulando memória, lugar, ficção, documentário, 

performatividade, resultando em obras híbridas que 

envolvem grupos de pesquisa transdisciplinares e 

comunidade externa em contextos nacionais e in-

ternacionais. 

Os possíveis desdobramentos sugerem que: 

1. Os trabalhos possam integrar plataformas de pes-

quisa em desenvolvimento, tanto o Observatório Ibe-

ro americano de Artes Digitais e Eletrônicas, o Media 

Lab UFG/BR, a Rede Internacional de Educação Pa-

trimonial em contexto ibero americano e a Rede de 

Observatórios de lo Patrimoniable, entre outras. 

2. Os projetos possam articular novas proposições 

como desdobramento nos países de origem dos 

artistas pesquisadores, reforçando os laços com ins-

tituições acadêmicas e a sociedade, permitindo es-

pecialmente, o intercâmbio entre docentes, discen-

tes, comunidades locais/internacionais, aproximando 

as diversas áreas do conhecimento e métodos de 

co-pesquisa / projeto colaborativo.

Entre os resultados processuais propõe-se:

1. Apresentação dos resultados parciais no 17º. ART 

- Simpósio Internacional de Arte e Tecnologia, UnB/

UFG – A Dimensão Política da Arte, outubro, 2018. 

2. Exibição da obra HolosCi[u]dad[e] na mostra Em-

Meio #10, Brasília, Museu Nacional da República, 

integrante do #17.ART, no periódo de 03 – 31 de 

outubro, 2018.

3. Exibição da obra HOLOS | HUELLA, organizada 

pelo IENBA/ALC, UDELAR, Uruguai, concomitante-

mente ao Simpósio Internacional de Arte e Tecno-

logia, UnB.

4. Difusão em redes sociais e plataformas. Publica-

ções científicas.

5. Co-pesquisa, co-criação, curadoria colaborativa 

implicando arte, ciência, tecnologia, memória e ter-

ritórios em contexto ibero-americano.

6. Apresentação de conferência, comunicação e 

proposição de residência artística científica junto 

ao Simpósio ANIAV, a ocorrer entre 4 e 5 de Julho, 

2019, na Universidade Politécnica de Valência, UPV/

Espanha.

Dispositivo Conector - CorpoCidade:  
O que (te / nos) conecta?

HolosCi[u]dad[e] propõe a criação e análise de 

experiências metodológicas para compreensão da 

complexidade da experiência estética na cidade con-

temporânea no atual contexto de espetacularização 

urbana, buscando articular linhas de abordagem que 

costumam ser tratadas separadamente: das práticas 

artísticas em perspectiva relacional, sua apreensão 

crítica à experiência estética-corporal urbana. 



ISSN: 2238-0272#17.ART • 17º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia • 2018 

475

Tomando a noção de  experiência  como 

princípio norteador desta criação e investigação 

metodológica, pretende-se focalizar as práticas 

artísticas em contexto expandido, ampliando seu sig-

nificado e alcance numa concepção de processo de 

metacartografia multisensorial como possibilidade 

poética, crítica e de intervenção no espaço social. 

Entende-se cartografia multisensorial como um 

processo de apreensão do objeto - neste caso, as 

cidades contemporâneas - pelo sujeito, instaurado 

por uma dinâmica relacional corporal direta.

HolosCi[u]dad[e] configura-se como primeiro 

desdobramento co-elaborativo, no âmbito da cocria-

ção em arte computacional, a partir de elementos 

audiovisuais / multissensoriais que estabelecem 

conexão entre os diversos núcleos de pesquisa 

internacional interligados por meio das Redes, Ob-

servatórios e MediaLabs distribuídos e atuantes em 

contexto ibero americano. O dispositivo norteador 

do projeto funda-se na concepção Holos7, proposta 

pelo artista e pesquisador uruguaio Daniel Argente, 

propositor do Observatório Iberoamericano de arte 

digital e eletrônica/UDELAR. 

HolosCi(u)dad(e) apropria-se de estrutura|pla-

taforma Paredão como “Dispositivo intensificador de 

Experiências”, proposta de pesquisa de Pós-Douto-

rado realizado pela artista e pesquisadora Laurita 

Salles./ UFRN junto ao MediaLab UFG.

HolosCi[u]dad[e] é uma proposta curatorial 

de copesquisa, co-elaborativa e processual, coor-

denada pela artista e pesquisadora Lilian Amaral/ 

MediaLab UFG, no campo das práticas artísticas, 

ciência, tecnologia e patrimônio cultural em contex-

to ibero-americano, articulando redes investigativas 

- Observatórios e MediaLabs, potencializando a in-

ternacionalização da pesquisa e da prática poética 

na América Latina e contexto europeu, desde 2008.

HOLOS como conector

Apresentamos, a seguir, fragmentos de ideais 

que estruturam a proposição Holos, apresentada por 

Daniel Argente, a qual tomamos como elemento dia-

lógico para realização da proposta de investigação, 

co-elaboração poética e multisensorial:

“(Na física moderna) temos dividido o mundo 

não em diferentes grupos de objetos, mas em 

diferentes grupos de conexões. (...)O que pode-

mos distinguir é o tipo de conexão mais impor-

tante para um determinado fenômeno (...). Desta 

forma, o mundo aparece como uma teia compli-

cada de eventos, onde conexões de diferentes 

espécies se alternam, movem ou combinam, 

determinando, assim, a textura do todo.‘ (W. 

Heisenberg, Physics and Philosophy, pág. 96) 

Ao compartilharmos desta linha de argumenta-

ção, entendemos que 

“Chegamos a um novo conceito de totalidade 

inabalável, que nega a ideia clássica de análise 

do mundo em partes separadas independentes. 

(...)O conceito clássico usual de que “partes 

elementares independentes são a realidade fun-

damental do mundo e que os vários sistemas 

são meramente formas e arranjos particulares 

desses partidos foram invertidos, ao contrário, 

dizemos que a realidade fundamental da inter-

-relação única de todos os universos e que as 

partes que parecem funcionar de uma maneira 

relativamente independente são simplesmente 

formas contingentes e particulares dentro desse 

todo”. (D. Bohm e B. Hiley, 1975).

Ampliando a discussão e complementando-a a 

partir das ideias propostas por Maturana (1992) 
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“Um ser vivo não é um conjunto de moléculas, 

mas uma dinâmica molecular, um processo que 

acontece como unidade separada e singular 

como resultado do operar e no operar, das di-

ferentes classes de moléculas que a compõem, 

em um interjogo de interações e relações de 

proximidade que o especificam e realizam como 

uma rede fechada de câmbios e sínteses mole-

culares que produzem as mesmas classes de 

moléculas que a constituem, configurando uma 

dinâmica que ao mesmo tempo especifica em 

cada instante seus limites e extensão. É a esta 

rede de produção de componentes, que resulta 

fechada sobre si mesma, porque os componen-

tes que produz a constituem ao gerar as pró-

prias dinâmicas de produções que a produziu 

e ao determinar sua extensão como um ente 

circunscrito, através do qual existe um contínuo 

fluxo de elementos que se fazem e deixam de 

ser componentes segundo participam ou deixam 

de participar nessa rede, o que neste livro de-

nominamos autopoiese”. MATURANA, Humberto 

(1992). Vinte Anos Depois (Prefácio de Hum-

berto Maturana Romesin à segunda edição). In 

MATURANA, Humberto e VARELA, Francisco 

(1992). De máquinas e seres vivos. Autopoie-

se: a organização do vivo. Artes Médicas: Porto 

Alegre, 1997.

Assim, pensar em termos de distância, tempo, 

espaço tornou-se obsoleto. As novas tecnologias, os 

avanços da física quântica, suas inevitáveis mani-

festações no campo da arte, nos propõem repensar 

permanentemente nossa concepção de realidade, 

nossa noção do físico, do virtual, seus limites, nos-

sas certezas. (Daniel Argente, Proyecto Holos, UDE-

LAR, 2016). 

Palavras-Chave Como Dispositivos Dis-
paradores da Cocriação de Subjetividades, 
Sínteses e Associações

Figura 1: Imagem concebida co-elaborativamente, por Lilian Amaral (Curadora do Projeto HolosCi(u)dad(e)), Tânia Fraga 
(Curadora da Mostra EmMeio #10 /Simpósio Internacional #17.ART) e Igor Aguiar (Media Lab / UFG)
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HOLOSCI(U)DAD(E,) ECOSSISTEMAS,  PA-

TRIMONIABLE, LAVADEROS, RITMO, NATUREZA, 

MEGAFONIA, INVISÍVEL, MAQUÍNICO, RITUAL, 

CORPO, AGORA, ÁGUA

Como forma de articulação das propostas po-

éticas e com a finalidade de estruturar um texto 

coletivo que integrasse as especificidades de cada 

proposição dos diversos núcleos participantes da 

obra/pesquisa em uma única forma visual, criou-se 

uma imagem composta por palavras-chave. Tais pa-

lavras foram selecionadas ao longo do processo de 

pesquisa e apresentadas nas sinopses elaboradas 

por cada núcleo investigativo no decorrer do pro-

cesso criativo. 

Com a intenção de espacializar as relações en-

gendradas em contextos sonoros e ser apresentada 

juntamente com a performance Paredão e, ainda, 

integrar a instalação sonora em espaço expositivo 

ao longo da Mostra EmMeio #10, a intervenção ima-

gética estabelece uma síntese visual das relações 

engendradas pela paisagem sonora co-elaborativa 

constitutiva de HolosCi(u)dad(e). Imagem-fluxo, 

sintese de um processo dilatado, distribuído espa-

cialmente, caracterizado pelo movimento, conexão e 

compartilhamento.

Na concepção de Larossa, as palavras configu-

ram sentidos. Compartilhamos do entendimento da 

importância das palavras nas relações entre pessoas 

e as coisas. Segundo o autor:

“Eu creio no poder das palavras, na força das 

palavras, creio que fazemos coisas com as pa-

lavras e, também, que as palavras fazem coisas 

conosco. As palavras determinam nosso pensa-

mento porque não pensamos com pensamentos, 

mas com palavras, não pensamos a partir de 

uma suposta genialidade ou inteligência, mas 

a partir de nossas palavras. E pensar não é so-

mente “raciocinar” ou “calcular” ou “argumen-

tar”, (...) mas é sobretudo dar sentido ao que 

somos e ao que nos acontece. E isto, o sentido 

ou o sem-sentido, é algo que tem a ver com as 

palavras. E, portanto, também tem a ver com as 

palavras o modo como nos colocamos diante de 

nós mesmos, diante dos outros e diante do mun-

do em que vivemos. E o modo como agimos em 

relação a tudo isso”. Por isso, atividades como 

considerar as palavras, criticar as palavras, ele-

ger as palavras, cuidar das palavras, inventar 

palavras, jogar com as palavras, impor palavras, 

proibir palavras, transformar palavras, etc. não 

são atividades ocas ou vazias. (...)Quando faze-

mos coisas com as palavras, trata-se de como 

damos sentido ao que somos e ao que nos 

acontece, de como correlacionamos as palavras 

e as coisas, de como nomeamos o que vemos 

ou o que sentimos, e de como vemos ou senti-

mos o que nomeamos”. (LAROSSA, 2002, p. 94)

Desta forma, a escrita criativa foi estabelecida 

como dispositivo de escuta participativa. Escuta do 

“EuTro”. Com as palavras, vimos criando sentidos, 

deixando rastros, elaborando narrativas e estabele-

cendo formas comunicativas de habitar os espaços 

que tratam da experiência de um fazer coautoral.

HolosCi(u)dad(e)8 – Organismo-Plataforma-
-Dispositivo Sonoro Visual
Descrição

A obra HolosCi(u)dad(e) envolveu performance 

com uma perua automotiva sonorizada, tipo trio9 ou 

paredão goiano. Este, produzido para a apresenta-

ção em área externa do Museu Nacional da Repú-

blica, D.F, Brasília e apresentado por cerca de duas 

horas na noite do dia 3 de outubro de 2018 integrou 

a exposição Em Meio #10. Criou-se um complemen-
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to audiovisual fixo durante a exposição na sala do 

Museu Nacional da República, apresentada em um 

monitor computacional com interações sonoras em 

tempo real, processadas em um computador com 

interface sonora de autofalantes e acesso à imagem 

em movimento da projeção com palavras-chave 

apresentada, igualmente, na performance de aber-

tura, projetada na parede de entrada do Museu. 

Figura 2: Perua automotiva sonorizada, produzida para 
a apresentação performativa, em área externa do Museu 
Nacional da República, D.F, Brasília, por cerca de duas 
horas, na noite do dia 3 de outubro de 2018. Integrou a 
exposição Em Meio #10. Foto: Lilian Amaral. Acervo Pro-
jeto HolosCi(u)dad(e).

A performance envolveu, assim, a presença de 

um dispositivo automotivo como interface de saída 

sonora. Os sons foram processados em um compu-

tador a partir de um banco sonoro com o conjunto 

de sons produzidos nos diversos territórios, contex-

tos onde localizam-se os grupos de pesquisadores 

artistas que integram o projeto cocriativo.

Visualmente temos a própria presença da pe-

rua automotiva dotada de sistema de leds coloridos 

acrescidos de estruturas de rebatimento luminoso de 

placas de acrílico transparentes, as quais potencia-

lizam os efeitos luminosos e em movimento das fitas 

de leds. Assim, há uma complementação entre som 

e presença de um emissor sonoro e visual impactan-

te. Também o som reverbera com alta intensidade, 

especialmente os sons graves, ocasionando a sen-

sação corporal da reverberação sonora. 

Por outro lado, houve uma complementação vi-

sual realizada pelo grupo Orquestra de Laptops da 

UnB, por meio da projeção da imagem das palavras-

-chave acima mencionadas, em imagens/sons super-

postos, ampliando o caráter de fluxo e compartilha-

mento, hibridização e co-elaboração performativas.

Figuras 3 e 4: Projeção de Imagem-síntese composta por palavras-chave. Apresentação performada pela Orquestra de 
Lap Tops, UnB. Foto: Lilian Amaral. Acervo: Projeto HolosCi(u)dad(e).
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Figura 5: HolosCi(u)dad(e). Público e Instalação sonora 
e projeção de registro realizado na Abertura da Mostra 
EmMeio #!0. Acervo: Projeto HolosCi(u)dad(e). Museu 
Nacional da República, D.F., UnB, outubro, 2018.

Figura 6: HolosCi(u)dad(e). Vista do espaço expositivo 
com Instalação sonora e projeção em tela computacional 
de registro realizado na Abertura da Mostra EmMeio #!0. 
Registro realizado pela Orquestra de LapTops. Acervo: 
Projeto HolosCi(u)dad(e). Museu Nacional da República, 
D.F., UnB, outubro, 2018. 

Modos de Concepção| Criação | Apresen-
tação

Na execução da obra, algoritmos computacio-

nais implementados com o uso de Processing10 ma-

nipulam, misturam e reproduzem, em tempo real, 

os sons captados pelos artistas envolvidos. Neste 

contexto, os algoritmos atuam como integrantes da 

construção poética da obra, em um processo de 

composição sonora em que parte de sua execução 

é pré-determinada pela programação a partir de cri-

térios especificados pelos artistas, enquanto outra 

parte é imprevisível, por conta de processos alea-

tórios, podendo ser constatada apenas durante a 

fruição da obra, fazendo com que cada performance 

configure uma composição inédita, bastante distinta, 

embora mantendo alguns parâmetros fixos. 

Os sons originais foram organizados e clas-

sificados de acordo com a identificação do lugar 

de captação (Goiânia, Brasília, São Paulo, Uruguai, 

Colômbia, Espanha e China) e de acordo com a du-

ração dos arquivos de áudio (5s, 15s, 30s e 60s). 

Para cada uma destas quatro possibilidades de du-

ração foi criada uma “camada sonora”. Deste modo, 

cada camada recebe aleatoriamente os índices dos 

sons captados, procurando realizar uma distribuição 

uniforme entre os sete diferentes lugares de capta-

ção. Durante a execução, as quatro camadas estão 

sempre ativas, ficando responsáveis por indicar o 

instante de acionamento de cada som escolhido 

previamente.

A estrutura geral da programação dos algo-

ritmos se dividiu em 3 modos de execução, quais 

sejam: modo randômico 1, modo randômico 2 e 

modo randômico com fitas rítmicas (ou, simples-

mente, modo randômico 3). No modo randômico 1, 

os sons distribuídos pelas camadas são reproduzi-

dos na íntegra, sem qualquer alteração. No modo 

randômico 2, são realizadas alterações aleatórias 

nas durações e taxas de amostragem de cada som 

tocado. Outra alteração é a possibilidade de um 

determinado som poder ou não ser reproduzido de 

forma invertida, o que também é definido aleato-

riamente em tempo de execução. Já no modo ran-

dômico 3, mantém-se as principais características 

do modo 2, acrescentando-se às camadas de 5s 
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e de 15s, dois conjuntos de fitas rítmicas na for-

ma de arrays numéricos. Através das fitas rítmicas, 

as camadas de 5s e de 15s conseguem agregar 

propriedades de ritmo às amostras sonoras, sendo o 

primeiro passo em direção aos algoritmos genéticos 

que serão explorados pelos artistas nas próximas 

performances.

Objeto Sonoro

Podemos dizer que os sons originalmente cap-

tados pelos integrantes do projeto foram transfor-

mados em “objeto sonoro”, conceito proposto por 

Shaeffer (MELO. F. e PALOMBINI, C.: 2006, p. 817) 

a partir de” ruídos e signos plásticos” (Schaeffer, 

1952d: 131, Apud MELO. F. e PALOMBINI p.818) 

que se tornaram sons gravados (no caso, sons digi-

tais), selecionados e tratados e como resultantes de 

uma intenção de escuta. Shaeffer considerava que 

as possibilidades propriamente sonoras dos objetos 

sonoros emergem através de meios operacionais 

(MELO. F. e PALOMBINI, C.: 2006, p. 818, 819). A 

obra HolosC(u)dad(e) oferece aos fruidores, assim, 

uma experiência acusmática - percepção auditiva 

na qual não se enxergam as fontes sonoras como 

no caso do som gravado, proporcionando o melhor 

meio para a revelação do objeto sonoro (MELO. F. 

e PALOMBINI, C.: 2006, p. 819). Um objeto sonoro 

apresenta-se como “um objeto uno e idêntico” para 

Shaeffer (MELO. F. e PALOMBINI, C.: 2006, p. 820) 

e “[...]este objeto também transcende a experiência 

individual subjetiva. Reconhecemos o mesmo objeto 

na perspectiva de outrem, ou seja, intersubjetivamen-

te” (MELO. F. e PALOMBINI, C.: 2006, p. 819). Enfim, 

“[...]sua delimitação em [...], um conjunto coerente, 

delimitado no tempo e no espaço” (MELO. F. e PA-

LOMBINI, C.: 2006, p. 820). É bastante didática a 

exposição do pensamento de Shaeffer pelos autores 

mencionados, no que se refere `as quatro funções 

da escuta:

“Schaeffer delimita quatro funções da escuta: 

ouvir, escutar, entender e compreender. Ouvir 

é o nível mais elementar da percepção, é per-

ceber pelo sentido da audição sem ter cons-

ciência desta percepção. Escutar é perceber, 

por intermédio do som, o evento ou a causa 

que este som descreve; é tratar o som como 

índice. Entender implica uma “intenção de es-

cuta”, a consciência do fenômeno sonoro em 

si. Compreender é abstrair o sentido que este 

som toma em determinada linguagem; é tratar o 

som como signo.” (MELO. F. e PALOMBINI, C.: 

2006, p. 820)

Ressaltamos, porém, que os sons tratados e 

ouvidos pelo público através da intermediação do 

paredão, como assinala Ihde, tornam-se polifônicos, 

vinculados à experiência imaginativa dos ouvintes 

(IHDE: 2007, p. 117).

Paredão

HolosCi(u)dad(e) configura-se como uma das 

primeiras criações concretas do projeto Holos, 

tendo a interface paredão oferecido sua primeira 

possibilidade de efetivação, escolhida pelo grupo 

de pesquisadores pela possibilidade de ancorar a 

primeira obra co-elaborativa após apresentação da 

instalação Orquestra dos Pássaros de Laurita Salles 

e Wilder Fioramonte, com curadoria de Lilian Ama-

ral, durante abertura do SIIMI, Media Lab/UFG, em 

Goiânia, maio de 2018.

A estrutura paredão é vigente no Brasil sob di-

ferentes configurações, como experiência cultural e 

sociotécnica espraiada da criação e uso das cha-

madas aparelhagens, dispositivos sonoro musicais 
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eletrificados e variantes de sound systems; trata-se 

de vertente de criação local da manifestação global 

de eletrificação sonora; é constituída de uma estrutu-

ra automotiva sonora eletrificada de alta intensidade 

articulada de forma modular e imbricada com ele-

mentos luminosos coloridos e em movimento. 

O sound system é oriundo da Jamaica e tem 

várias acepções: mais amplamente o de um siste-

ma de sons áudio para uma audiência. Na Jamaica, 

compreendia um clube de dança móvel criado nos 

anos 40. Associa-se, ainda à prática sóciomusical 

conhecida como dancehall ou baile de rua e aos sou-

ndclashs (MARQUES: 2013, p. 19 ), que são perfor-

mances de concorrência entre paredões. Segundo 

Thiago M. Minagé e Thayara Castelo Branco foi no 

Maranhão que aconteceu a conexão desta manifes-

tação da Jamaica e uma aparelhagem nacional, a 

radiola (MINAGÉ E BRANCO: 2015, sem p.).

A estrutura paredão manifesta a procura con-

temporânea de intensificação dos sentidos onde, 

apresenta-se a uma sensibilidade sonora baseada 

na estética da saturação dos sentido, segundo Trot-

ta (2012). Pode ser compreendido como um dis-

positivo intensificador da experiencia e como algo 

que produz a sua ambiência, criando relações com 

o entorno e com sujeitos que experienciam algo a 

partir dele, com base na análise de Pinho (2016), 

assim como um campo de pertencimento, atitutes 

e comportamento. Dada a sua potência e ritmo in-

tensos, também provoca a dança e a relação com o 

corpo em movimento. Nesse caso, o “corpo torna-se 

o lugar privilegiado dessas experimentações” (Car-

valho,2008, apud PINHO: 2016, p.9).

Este dispositivo com tal potência intensificadora 

e ativadora de experiências nos remete a Dewey que 

aponta as questões da relação das obras de arte 

contemporâneas e sua ativação do espaço real e in-

teração com o expectador. Diz ele que estes existem 

externamente e fisicamente na arte atual a qual se 

faz na e como experiência, entendida como tendo “ 

uma unidade que lhe dá seu nome”11(DEWEY: 2008, 

p. 43).

Paisagens Sonoras12

O espectro sonoro de um ambiente ou territó-

rio apresenta, em uma perspectiva simbólica, uma 

diversidade a que podemos chamar de paisagem 

sonora. Ainda que alguns elementos possam des-

toar e gerar incômodos, esse espectro se vincula 

ao território com a potência de outras bases iden-

titárias, como as cores ou formas. As sonoridades 

urbanas, em sua amplitude espectral, tendem a ser 

tão identitárias quanto diversas. Os contrastes en-

tre sons naturais e culturais, a variação entre eles 

e a presença de sons característicos de um lugar, 

constituem uma base tanto para estudos sobre suas 

naturezas e constituição, buscando melhorar a qua-

lidade e conforto sonoro e ambiental, como expressi-

vos, na constituição de uma representação de lugar. 

O ruído característico de uma feira brasileira ou o 

som da cidade de Jerusalém, que canta em oração 

em horários específicos, são exemplos de como as 

paisagens sonoras são identitárias e, como tal, pos-

suem perspectivas expressivas próprias, como bens 

comuns compartilhados socialmente.

Dos Fragmentos à Constelação: Produ-
ções glocalizadas. Núcleos, Deslocamentos, 
Compartilhamentos de Sentidos.

A seguir apresentamos os depoimentos dos pro-

cessos de captação sonora e ação performativa que 

articulados pelos diversos artistas pesquisadores, 

oferecem o panorama da diversidade contextual e 

polifônica que caracteriza a complexidade da obra/

trajeto em diálogo com as cidades contemporãneas.
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GOIÂNIA

SONS BALDIOS DE UM PEQUENO DIA

Laurita Salles (UFRN/Media Lab UFG), Cleomar 

Rocha (Media Lab/UFG-PPGACV/UFG), Leda Gui-

marães (PPGACV/UFG), Wilder Fioramonte, (Media 

Lab/UFG)  e equipes

Palavras-chave: Evento sonoro, corpo, cidade, es-

cuta ativa, paisagem sonora

Em Goiânia os sons foram coletados por três 

pessoas e, naturalmente, convergiram para um nú-

cleo comum: a captação de sons urbanos e cotidia-

nos da cidade. Envolveram desde uma gargalhada, 

a sons do ranger de bambus de parques urbanos, 

às batidas de um pica pau em um bosque da cidade, 

uma briga telefônica por celular pela posse de um 

lote de terra em plena rua do arrabalde, à crianças 

nas calçadas do centro de Goiânia e à propagan-

da eleitoral nas ruas do centro. Talvez este trabalho 

como um todo possa ser compreendido como algo 

próximo a coleta de sons baldios de um pequeno 

dia, coletados através da deriva pelas ruas e em 

espaços domésticos da cidade através da escuta 

aberta aos eventos humanos e sonoros do coti-

diano. Também são apresentados sons do interior 

do corpo humano, de vísceras ao cérebro, já que 

são sons que conectam profundamente o corpo à 

cidade e que, surpreendentemente, dialogam com 

os sons rítmicos repetidos oriundos de máquinas. 

Sons que tem algo de disruptivo e que se sobres-

saíram do amalgama sonora da cidade, embora em 

certos momentos, houve coleta da paisagem sonora 

do entorno.

Se o cotidiano articula um conjunto de opera-

ções singulares que muito manifestam da sociedade 

e dos indivíduos, como lembra Certeau, trata-se de 

mergulhar no cotidiano como “ invenção” o que en-

volve, parafraseando o autor : “[...] maneiras de ser 

um estranho fora da própria casa, como o viajante 

ou arquivista [...] como um “selvagem” na cultura 

ordinária”(CERTEAU: 1998, p.73). A captura dos 

sons realizada a partir de práticas de deriva e do 

caminhar envolveram, assim, “uma mobilidade [...] 

da cidade habitada” (CERTEAU: 1998, p.172) ”e [...] 

práticas cotidianas do espaço vivido[...]” (CERTEAU: 

1998, p.175). Podemos dizer ainda, continuando a 

parafrasear o autor, que estivemos a procura da “[...] 

fala dos passos perdidos (CERTEAU: 1998, p.176), 

já que começamos “[...] ao rés do chão, com pas-

sos” (CERTEAU: 1998, p.176), vivenciando o espaço 

como um lugar praticado . 

Talvez uma busca fenomenológica vinculada à 

voz, ao ruído e ao som. Uma volta à experiência, 

através de uma aproximação existencial, afinal: “O 

som que ouvimos não são “meros” sons ou sons 

“abstratos”, mas sons significativos. Em primeira 

instância ouvir é um ouvir em direção a vozes, as 

vozes da linguagem em seu sentido amplo”13 (IHDE: 

2007, p. 115). 

Sonoridades goianas são um conjunto de sons 

gravados na cidade de Goiânia, conhecida pela 

quantidade e qualidade de seus parques, refúgio de 

vida e modulador de vibrações sonoras para a urbe, 

além de responderem para a redução da tempera-

tura urbana e encantar moradores e visitantes. Dali, 

dos parques, sons de pássaros, primatas e anfíbios 

saltam aos ouvidos, em um caos melódico que tem 

como fundo os ruídos dos carros e da vida agitada 

dos transeuntes que, em frenesi, se deslocam ra-

pidamente de um ponto a outro, sempre com uma 

algazarra sonora típica. O farfalhar dos bambuzais, 

das copas das árvores e mesmo o assobio do vento 

nas curvas das formas orgânicas e geométricas dos 

parques, caracterizam os sons que compõem a faixa 

dedicada a Goiás. 
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Os registros foram realizados buscando exata-

mente essa diversidade expressiva e identitária, que 

possibilita entreouvir pássaros do cerrado, cujos 

sons sibilam na horizontalidade do planalto central 

do país, em ecos distantes, quase sempre com res-

postas de outros pássaros, em um diálogo que por 

vezes parece se perder, tão rica se forma a sonori-

dade do lugar. E entre silvos, sibilos, falas e pios, a 

urbe se impõe, com seus motores, buzinas, gritos, 

sussurros e passos aligeirados, em uma orquestra-

ção nem sempre notada, nem sempre observada, 

mas que, no trabalho HolosCi(u)dad(e), se mostra, 

na crudeleza e na construção poética em que o ou-

vir, inevitavelmente, evoca imagens.

BRASÍLIA

PECULIARIDADES E SEMELHANÇAS SONORAS: 

MOVIMENTOS, RITMOS, ATAQUES, PAUSAS E 

DECLÍNIOS. ENTRE SONS MAQUÍNICOS E SONS 

ORGÂNICOS.

Suzete Venturelli, Antenor Ferreira e equipe (UnB)

Palavras-chave: Sons maquínicos, sons orgânicos, 

gestos, movimentos, funções vitais, Campus Darcy 

Ribeiro, UnB

As fronteiras entre o que é considerado artificial 

e o que é natural é propositadamente diluído nessa 

proposta, que se insere na obra processual e per-

formativa HolosCi(u)dad(e), com curadoria de Lilian 

Amaral e na obra maquínica Paredão de Laurita Sal-

les e Media Lab / UFG. Ao captarmos a paisagem 

sonora na Universidade de Brasília, buscamos sons 

e suas peculiaridades proporcionados principal-

mente pelas máquinas localizadas no campus Darcy 

Ribeiro. Aparelhos de ar condicionados, máquinas 

de xerox, impressora 3D, chaminés, funcionamentos 

de antenas, geradores de energia, são algumas das 

fontes sonoras captadas. Por meio desses sons, 

que surgem como sutis nuanças de um mundo 

registrado, tratado, amplificado buscamos que os 

mesmos pudessem se incarnar num espaço. Pude-

mos perceber os gestos dessas fontes, movimentos 

que produziam ritmos, ataques, pausas e declínios, 

sons gerados por máquinas que se assemelhavam 

a sons orgânicos e que nos recordavam as funções 

vitais do nosso corpo, como respiração e batimentos 

cardíacos, nos quais pulsações, criavam um micro-

cosmo vibrante, composto por relevos e ressonân-

cias.  Artificial_natural, envolve entender e, muitas 

vezes, modelar a funcionalidade das máquinas como 

corpo vivo e ao nível mais profundo do potencial 

tecnológico contextualizá-la na natureza viva, que 

foi fundamental para esse projeto artístico. No pro-

cesso criativo e imaginativo, propomos uma intensa 

colaboração transdisciplinar, conduzida como uma 

auto-reflexão em profundidade sobre conceitos afins, 

nesse caso envolvendo, além da paisagem sonora, 

a ideia da criação de sound art, e possíveis relações 

através dessa investigação aberta e contínua. O po-

tencial reside em examinar os desdobramentos que 

a criação coletiva pode representar num contexto 

ainda maior, como o encontro com todos os nossos 

parceiros do projeto HOLOS. Para a epistemologia e 

principais áreas de pesquisa da arte computacional, 

ou seja, a construção do modelo deve assim levar 

em consideração conceitos que pertençam a um 

conjunto de pesquisas inter-relacionadas complexas.

SÃO PAULO

INVISIBILIDADES NA CIDADE GLOBAL 

Lilian Amaral (Media Lab UFG), Ingrid Ambrogi 

(UPM) e equipe
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Palavras-chave: Cidade invisível, CorpoCidade, des-

locamento, memória, apagamento, reexistência, lugar 

de todxs

Deambulações em torno da cidade invisível, ou 

da invisibilidade processual de elementos da paisa-

gem cultural urbana foram os dispositivos disparado-

res do encontro com o bairro do Bixiga e com o que 

está em latência, apontando lugares de memória e 

memórias do lugar. Os atuais processos de gentrifi-

cação que incidem na região do Alto do Caaguaçu, 

conhecida como Avenida Paulista, em direção aos 

vales urbanos onde resistem, silenciados, os cór-

regos Saracura, Bixiga ou Itororó, apontam dinâmi-

cas que vêm ocultando as visadas aos elementos 

naturais e distanciando os habitantes urbanos do 

convívio com a paisagem e o meio ambiente da ci-

dade, em especial, do centro urbano de São Paulo. 

Desta forma, sons urbanos e humanos compõem 

uma cartografia mutante - CorpoCidade, em que rios, 

agora canalizados são misturados a sons de grupos 

humanos em deslocamento constante em busca de 

espaços de reexistência. Em sua origem, dentro de 

casas de antigos moradores, podemos ainda captar 

som do olho d’água do rio cujo nome tem origem 

nos pássaros que no passado nomearam os rios lo-

cais, Saracura, olho d’água que Dona Julia conserva 

como um tesouro. Falas de refugiados africanos ou 

paquistaneses que se deslocam para a região do 

Bixiga, historicamente um lugar de mestiçagem das 

culturas italianas, africanas, nordestinas. 

Figura 7: Captação sonora no bairro do Bixiga. Olho 
d’água, uma das origens do rio Saracura, residência de 
Dona Julia. Fonte: Grupo de Pesquisa Arquivo, Memória e 
Cidade, UPMackenzie.

O cenário das festas e ocupações de grupos 

subalternizados, como os blocos e escolas de sam-

ba disputam lado a lado com os sons da urbanidade, 

da indústria cultural que tudo deglute e descarta: a 

predominância das máquinas, dos automóveis, dos 

postos de gasolina, que apontam para a “força da 

grana que ergue e destrói coisas belas” (Caetano 

Veloso, Sampa, 1978). 

Os primeiros registros de ocupação da área são 

do século XVI como Sítio do Capão. Somente na 

década de 1820 que o sítio foi adquirido por Antônio 

Bexiga, dando origem ao nome que até hoje define 

a região. Antes de ser ocupada por imigrantes, a 

Bela Vista, onde se localiza o Bixiga era utilizada 

como esconderijo de negros em fuga. Grupos de 

pesquisa e estudos localizados no bairro apontam 
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para a presença de quilombos, beneficiados pela 

mata fechada, muito antes da divisão em lotes. Com 

a passagem do tempo, a urbanização deu lugar a 

lotes estreitos e profundos, ocupados por mais de 

uma família, onde os negros instalavam-se nos fun-

dos e os imigrantes brancos, de origem europeia, 

nas áreas frontais das residências. Não por acaso 

que a mais famosa rua do bairro se chame 13 de 

maio, data da assinatura da Lei Área, que instituiu 

a libertação dos escravos no Brasil. E também não 

é coincidência que o grupo de cultura musical afro 

Ilú Obá de Mim promova a lavagem da escadaria 

que acessa as diversas topografias do bairro, todos 

os anos, nessa data. A presença negra do bairro 

sobrevive ao apagamento histórico com rodas de 

samba nas ruas nos finais de semana, a presença 

de terreiros de candomblé e umbanda e a escola de 

samba Vai-Vai. A experiência criativa da sonoridade 

da região do Bixiga, inconformada, e que se manifes-

ta com ritmos e percussões, corpos e performances 

rituais, revela um fazer político, inscrito no cotidia-

no e nos espaços do aproximativo, mas também no 

âmbito da indústria cultural (como, por exemplo, o 

Carnaval – de festa popular à espetáculo midiático).

Assim, para que a cidade seja polifônica é pre-

ciso que a lógica do espetáculo revele também a 

criação cultural insurgente e dissonante, que é pro-

positiva quanto aos caminhos de uma sociabilidade 

urbana possível e plural. A reflexão sobre o urbano 

precisa considerar, portanto, esse Outro imaginário 

urbano, referenciado aos espaços populares e de 

encontro na cidade que, na medida do possível, rom-

pe com a definição estanque de centro e periferia, 

e acima de tudo, resiste aos esquemas racionalistas 

impostos pelo pensamento hegemônico, ao fazer da 

cidade uma obra coletiva e um lugar para todxs.

Figura 8: Presença da Cultura Afro-brasileira no bairro do 
Bixiga, local da presença do primeiro quilombo urbano 
da cidade de São Paulo, instalado nas margens do Rio 
Saracura.

URUGUAY

HOLOS/HUELLA

Daniel Argente, Marcos Umpièrrez, Marcos Giménez 

Fernando Acosta, Pablo Sedraschi, Mariana Perez, 

Juan Goyret, Lucía Antúnez, Andrés Castro, Elena 

Pica. Área de los Lenguajes Computarizados del Is-

tituto Escuela Nacional de Bellas Artes de Uruguay.

Palabras-clave: huella, acción, vivencia, cultura, te-

rritorio, redes, conexiones, patrimonio.

Se presenta el resultado de un recorrido del 

que fuimos parte en co-elaboración con artistas, in-

vestigadores, docentes y estudiantes, procedentes 

de Brasil, Colombia, España, China y Uruguay. Pri-

mer proyecto co-elaborativo resultante de las redes y 

observatorios participantes de la residencia HOLOS 

en el V SIIMI, 2018, en torno a un concepto que por 

su propia naturaleza se trasciende y genera versio-

nes de sí mismo. 

Es dentro de los límites de esta propuesta que 

se presentan dos de estas versiones, por un lado 
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la colaboración con el concepto HolosCiudade, y 

por otro la propuesta de Uruguay Holos/Huella en 

co-elaboración con el MediaLab/UnB Laboratório de 

Pesquisa em Arte Computacional y el Espacio de 

Arte Contemporáneo de la ciudad de Montevideo.

Hemos capturado el registro sonoro en cuatro 

locaciones del país, tratando de vincularlos más allá 

de lo territorial, a una presente cosmovisión que pro-

pone identidad, para bien o para mal. 

La ciudad de Santa Lucía, pertenece al depar-

tamento de Canelones, está ubicada al sur-oeste del 

país, simbólica por llevar el nombre del río que da 

agua a más del 60% de la población de Uruguay y 

uno de los que más está sufriendo la contamina-

ción por la industria y los agrotóxicos. Santa Lucía 

se une a través del ferrocarril a Villa 25 de Agosto, 

perteneciente al departamento de Florida, ubicada al 

sur-oeste del país, en uno de los pocos recorridos 

que queda, entre Montevideo y Villa 25 de Agosto, 

atravesando en su trayecto a la ciudad de Santa Lu-

cía. El sonido del tren es emblemático, teniendo en 

cuenta que el tren de pasajeros fue uno de los me-

dios de transporte más usados en Uruguay y ha que-

dado en desuso desde hace algunos años, aunque 

todavía quedan algunos servicios en funcionamiento, 

este es uno de los más típicos y aún se realiza de 

forma periódica. 

En otra de estas conexiones sonoras, esta vez 

en un punto alejado del departamento de Canelones 

y de Florida, escuchamos la localidad de Tambores, 

la cual está administrada por dos de los 19 depar-

tamentos de Uruguay; Paysandú y Tacuarembó, ubi-

cada al centro-norte del país. A estas localidades, a 

pesar de su distancia, las vincula en estos registros 

sonoros, el agua y la tierra, tanto en lo que refiere 

al acercamiento al río a través del canto a orillas del 

río Santa Lucía, así como la protesta de parte del 

pueblo contra el agronegocio y el extractivismo en 

Tambores. Estos sonidos por un lado dan cuenta 

de la visión que tienen algunas personas sobre el 

relacionamiento con la naturaleza y a su vez dan 

cuenta de una situación que no es patrimonio de 

Uruguay, sino que es una lógica que se viene dando 

en diferentes partes del mundo y también en nues-

tro continente respecto a los bienes naturales y su 

explotación.

En el caso de Montevideo, capital de Uruguay 

y ubicada al sur del mismo, se registraron lugares 

emblemáticos de la ciudad tales como la feria de 

Tristán Narvaja, icono y patrimonio vivo de Monte-

video. Esta feria es un muestrario de lo uruguayo 

desde una visión capitalina. Desde estudiantes den-

tro de su ámbito de estudio en la Universidad de la 

República, inmigrantes mezclados con la población 

local -fenómeno nuevo para el Uruguay de hoy - el 

trabajo en la calle, la resonancia de la ciudad, voces 

y sonidos anónimos de las manifestaciones de la 

cultura popular.

Holos Huellas

Finalmente, como parte del concepto de HO-

LOS, se propuso una instalación interactiva en la que 

se hace dialogar el concepto de “sistema vivo” con 

el concepto de “huella”.

Este sistema invita al usuario a participar de un 

diálogo entre “cuerpos y tiempos”: tiempo - cuerpo 

pasado y tiempo - cuerpo presente (concepto de 

“composición en tiempo real” trabajado por el in-

vestigador en danza contemporánea Joao Fiadeiro 

(2008). Holos se piensa y construye como un “orga-

nismo vivo”, distribuido y en permanente co-elabo-

ración, concebido como una plataforma multiusuário 

con la finalidad de explorar las implicancias estéticas 

y comunicacionales emergentes en la realización 

de acciones y prácticas artísticas en contexto ibe-

roamericano a partir de experiencias, performáticas, 

interactivas, transdisciplinares, geo-poéticas y peda-
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gógicas, ensamblando lo diferente y creando a partir 

de esas diferencias una producción en constante 

mutación. La instalación se retroalimenta con la ex-

periencia pasada y presente de los usuarios a través 

de las respectivas huellas, visuales, físicas y sonoras 

que van quedando en el espacio a medida que lo 

transitan, interviniendo la instalación en un tiempo 

presente - pasado cercano, nutriéndose simultánea-

mente de los inputs generados en los diferentes no-

dos participantes, en un tiempo y un espacio diferen-

tes, pero dejando su huella en nuestra realidad. Es 

debido a lo anterior, que el sistema se mantiene en 

permanente cambio. En esta propuesta, el usuario 

se convierte en una pieza clave del sistema ya que 

sin la experiencia de este, no sería posible mantener 

viva la instalación.

Figura 9: Holos Huellas Instalação interativa multiponto. 

https://www.facebook.com/baronrampante59/vi-
deos/10215540158229903/UzpfSTE1MDIyODMy-
NDE6MTAyMTYzNDk0NTQ4Mzc5NTU/

COLOMBIA

PATRIMONIABLE SONORO EN BORDE URBANO

Liliana Fracasso (UAN); Francisco Cabanzo (UEB); 

Jorge Díaz Matajira (UAN).

Palabras-clave: patrimoniable, borde urbano, paisa-

je sonoro, evocaciones, memoria colectiva, lavaderos 

comunitarios, El Paraíso. 

En las piezas compuestas se capturan los 

sonidos más evocativos de una realidad de borde 

urbano, en los Cerros Orientales de Bogotá. Los 

“vestigios” sonoros, de tiempo y espacio rural, se en-

tremezclan y coexisten con los sonidos del refrán de 

la metrópolis. Los sonidos humanos son composicio-

nes que capturan palabras-memoria: “yo recuerdo”, 

“cuando era joven”, “yo cuando estaba pequeño”, 

“se hacían muñecas de barro”, “lavábamos”, “nos 

reuníamos”… estas palabras están asociadas al uso 

de los lavaderos comunitarios del barrio El Paraíso, 

lugar patrimoniable objeto de investigación-creación. 

A esas palabras-memoria, se suman sonidos del pre-

gón urbano “que rico el arroz con leche” y risas de 

gente. 

Los sonidos mecánicos y tecnológicos son pi-

tos, frenos de busetas, el rugido del motor, alarmas 

de carros, chillidos de los columpios y petacas de 

cervezas golpeándose. 

Los sonidos de la naturaleza son piezas com-

puestas que incluyen también la segunda naturaleza 

de los ecosistemas urbanos. Aquí en los bordes se 

escuchan animales, gatos y perros, pájaros, grillos y 

el viento, con los cuales se tejen sonidos propios de 

un paisaje urbano, carros, motos, pólvora y disparos 

en el aire.

Los sonidos de agua son flujos en las venas de 

este hábitat popular: quebradas, ríos fluyendo, lluvia, 

aguaceros, caños, aguas regadas… Lo patrimoniable 

https://www.facebook.com/baronrampante59/videos/10215540158229903/UzpfSTE1MDIyODMyNDE6MTAyMTYzNDk0NTQ4Mzc5NTU/
https://www.facebook.com/baronrampante59/videos/10215540158229903/UzpfSTE1MDIyODMyNDE6MTAyMTYzNDk0NTQ4Mzc5NTU/
https://www.facebook.com/baronrampante59/videos/10215540158229903/UzpfSTE1MDIyODMyNDE6MTAyMTYzNDk0NTQ4Mzc5NTU/
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desde el paisaje sonoro es siempre un sonido evoca-

tivo, propio de un lugar. En los lavaderos comunita-

rios del barrio El Paraíso, realizamos unas prácticas 

lúdico- creativa-colaborativa para restituir memorias 

y subjetividad a sonidos genéricos: fricciones, gol-

peos, chapoteos, salpicados, hundimientos, riegos… 

Vivenciando, relatando el lavadero y capturando 

sus ecos subacuáticos, se generó la producción y 

la composición de pequeñas piezas de este paisaje 

sonoro patrimoniable en hábitat popular. Así emerge 

la memoria colectiva, del refregar, enjuagar, cepillar, 

exprimir, sacudir la ropa, acciones íntimas y comu-

nitarias al mismo tiempo que son la esencia de este 

paisaje sonoro patrimoniable. 

La pre-producción de las piezas sonoras fue 

realizada en colaboración UAN / UEB y es par-

te de un proceso de investigación basado en las 

artes empezado años atrás (2015). En el espacio 

de los lavaderos comunitario del barrio El Paraíso, 

confluyen observaciones etnográficas, creación de 

obras comunitarias realizadas con el barro, derivas, 

medición de indicadores ambientales, entrevistas... 

todo nos arroja datos cuantitativos, cualitativos y 

experienciales de este lugar. Algunos registros so-

noros, fueron capturados precisamente a partir de 

las actividades lúdico-creativas realizadas entre 

investigadores, estudiantes y comunidad utilizan-

do agua, barro, colores, hilos de lana... El proceso 

creativo sonoro utiliza además instrumentos del tipo 

ready-made ligados al acto de lavar, como ollas, cu-

charones, baldes, cuencos, jarras, botellas, cepillos, 

ropa, entre otros elementos, extraídos del contexto 

cotidiano para resignificar, tanto los objetos como el 

lugar de los lavaderos. 

En fase de post-producción se seleccionaron 

los sonidos que mejor evocan y representan lo pa-

trimoniable de este lugar: principalmente el agua, 

sonido fundamental y articulador de las acciones 

que suceden en la cotidianidad de los lavaderos co-

munitarios y que evocan la memoria ancestral; las 

voces que re-valorizan las tradiciones y dan valor al 

mundo ordinario así como los demás sonidos, que 

describen el entorno sonoro propio de este borde 

urbano. Una vez consensuado el diseño sonoro, la 

edición consistió en intervenir digitalmente los soni-

dos, materia prima de esta creación artística, ejer-

ciendo sobre ellos un proceso de manipulación a 

partir de aspectos tímbricos, de frecuencia, duración 

y de filtrado. Se obtuvieron 24 sonidos, clasificados 

por su duración y características: 6 sonidos de 5 

segundos, 6 de 15 segundos, 6 de 30 segundos y 6 

de 1 minuto, divididos a su vez por la predominan-

cia de tonos agudos, medios y bajos. Cada sonido 

final, representa artísticamente una parte de la vida y 

evoca la memoria de hechos y situaciones que expe-

rimentan las personas en este entorno y que mere-

cen ser conservados, reconocidos y valorados como 

parte de nuestra identidad patrimoniable. Traer esta 

experiencia en espacios museales y acordes con 

la nueva museología del arte contemporáneo, hace 

parte de una estrategia que visibiliza lo patrimoniable 

del hábitat popular en circuitos normalmente vetados 

a este tipo de estética. Encontramos en el Paredao 

la justa síntesis de las expresiones populares con-

temporaneas que desde Colombia, Brasil, España, 

entre otros, confluyen constituyendo algo más que 

una simple coicidencia. 
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Figura 10: Registro audiovisual. Encontro com moradores 
da região de El Paraíso, integrante do projeto Observatório 
de lo Patrimoniable em borde Urbano, UAN, EB, Media 
Lab UFG. https://drive.google.com/file/d/1iFCSB-
2B5amS2EJIKQ19jU9lO6-y2__CC/view

Figuras 11 e 12: Imagens extraídas do registro audiovi-
sual do processo de pesquisa envolvendo os sentidos, a 
memória e a comunidade local acerca das relações do 
patrimônio material e imaterial em risco. https://drive.
google.com/file/d/1iFCSB2B5amS2EJIKQ19jU-
9lO6-y2__CC/view

ESPANHA

LAVADEIRO/SOM/MASCLETA 

Bia Santos & Emilio Martínez. Valência (UPV) 

Palavras Chave: ritmo, tradição, cultura popular, es-

tímulo corporal, natureza

A capacidade do cotidiano de se tornar uma 

experiência do extraordinário é um dos territórios 

mais férteis da exploração artística. O projeto La-

vadeiro / som / mascleta nos permitiu realizar um 

projeto baseado na fragmentação sensorial. O som 

desconectado da experiência física do acontecimen-

to e da visualidade dominante, nos coloca em um es-

paço abstrato, descontextualizado, que requer uma 

reconstrução do sentido por parte do espectador. O 

projeto joga com esta primeira impressão desorien-

tadora do som e a gradual recomposição de sentido 

a partir de elementos sonoros típicos de um contexto 

local, Valencia, uma cidade localizada no Mediter-

râneo ocidental. Nos interessa  esta capacidade do 

local de oferecer sons elaborados nas próprias tra-

dições culturais. O componente abstrato inicial do 

som muda gradualmente à medida que elementos 

reconhecíveis aparecem, o som da água, a música. 

O som da água corrente, em movimento, canalizado, 

transporta-nos para uma tradição de cultivo, civiliza-

ção ancestral, oásis, sinal de vida. A música, neste 

caso de um instrumento tradicional construído com 

um pedaço de cana, também nos fala desse contex-

to, acrescentando uma camada de cultura, constru-

ção humana. Estes sons foram gravados em um anti-

go lavadeiro, um prédio destinado a lavar roupas em 

uma comunidade e que era um elemento essencial 

nas sociedades camponesas até o final do século 

20, quando a modernização introduziu a máquina 

em casa liberando boa parte do cargas de trabalho 

doméstico. Estes edifícios ainda estão preservados 

https://drive.google.com/file/d/1iFCSB2B5amS2EJIKQ19jU9lO6-y2__CC/view
https://drive.google.com/file/d/1iFCSB2B5amS2EJIKQ19jU9lO6-y2__CC/view
https://drive.google.com/file/d/1iFCSB2B5amS2EJIKQ19jU9lO6-y2__CC/view
https://drive.google.com/file/d/1iFCSB2B5amS2EJIKQ19jU9lO6-y2__CC/view
https://drive.google.com/file/d/1iFCSB2B5amS2EJIKQ19jU9lO6-y2__CC/view
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em todas as cidades estabelecidas no Mediterrâneo 

e, embora alguns ainda estejam em uso, eles são as 

últimas testemunhas de um passado que é diluído 

ao longo do tempo, mas não desaparece porque faz 

parte de nossa construção cultural. O edifício não 

visível é parte do que não vemos e está presente 

apenas na nuance com que o som é expresso, a 

reverberação do espaço constrói a sonoridade do 

trabalho. SOM Lavadeiro é uma gravação em que um 

intérprete de uma dolçaina, um instrumento de sopro 

tradicional como uma pequena flauta com grande 

capacidade sonora, costuma ser usado em festas 

e eventos populares. O intérprete faz várias tentati-

vas, repete as estrofes, ao lado dele o som da água 

percorrendo as diferentes jangadas que formam a 

parte central do edifício, cada uma dessas jangadas 

é uma das partes do processo de lavagem pelo qual 

passam roupas e roupas e outras peças até que a 

limpeza desejada seja alcançada. Atualmente, esses 

edifícios abandonados ainda estão ativos e a água 

corre através deles, mas com sua função inicial eles 

ainda mantêm a sonoridade que formou a paisagem 

sonora coletiva por séculos. A água e a música fun-

cionam como opostos intimamente relacionados, 

contrapontos da atividade humana. A água é o som 

do natural trazido de volta ao serviço humano, é o 

som do trabalho, a música é o som artificial cons-

truído graças à ingenuidade que opera emitindo um 

som artificial que não encontramos na natureza e 

talvez por isso o tenhamos escolhido para celebrar 

no ritual, dimensão espiritual que nos acompanha 

em nossa existência. 

Figura 13: Som lavadeiros com dolçaina - Video contendo 
imagens e sonoridades mescladas entre sons do fluxo de 
água de lavadeiros públicos e sons de instrumento musical 
feito de cana, aborda questões da tradição cultural e da 
recomposição dos sentidos. https://drive.google.com/
drive/folders/1klG-Gp0Wxua_VUtHeZpDLtt1Hw-
7mWFC0

Juntamente com este par de opostos e comple-

mentares ao mesmo tempo, propomos um terceiro 

som, Mascletá, que tem uma natureza completa-

mente diferente e funciona como um som paradoxal. 

Mascletá é um evento em que uma quantidade im-

portante de pólvora é explodida com um motivo de 

lazer. A experiência da Mascletá é uma experiência 

física, as explosões de pólvora produzem uma vi-

bração nos materiais sob nosso próprio corpo que 

nos faz não apenas perceber através do ouvido, mas 

todo o nosso corpo se torna uma caixa de resso-

nância. Mas o som das explosões também traz uma 

memória dramática, o olhar para uma história feita 

sobre violência, destruição, com o tempo as explo-

sões foram um anúncio de destruição, e ao mesmo 

tempo elas também foram adotadas pelas comunida-

des como uma celebração, paz e comemoração. O 

volume da explosão produz um estado de atenção 

talvez motivado pelas associações biológicas que 

despertam em nosso corpo e nos mantém alertas. 

É um som afirmativo que faz parte das celebrações 

coletivas tradicionais, particularmente presentes no 

contexto da cultura local do Mediterrâneo espanhol 

https://drive.google.com/drive/folders/1klG-Gp0Wxua_VUtHeZpDLtt1Hw7mWFC0
https://drive.google.com/drive/folders/1klG-Gp0Wxua_VUtHeZpDLtt1Hw7mWFC0
https://drive.google.com/drive/folders/1klG-Gp0Wxua_VUtHeZpDLtt1Hw7mWFC0
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em que estes eventos são chamados de mascletá. 

A mascletá é disparo pirotécnico realizado de forma 

rítmica conformando uma composição com bastante 

ruído que se realizam nas festividades populares da 

comunidade Valenciana nas praças e ruas geral-

mente durante o dia. Diferente dos fogos de artificio, 

que procuram o estimulo visual, a mascletá tem por 

objetivo estimular o corpo através dos fortes ruídos 

rítmicos. É importante que a força das explosões vá 

de mais a menos, com um ritmo que deve criar cada 

“maclets” ao explodir y finalizar com uma apoteótica 

explosão. A captura do som da mascletá realizada 

para o projeto Paredão, foi da Festa patronal da cida-

de de Mislata- Valencia/ES. Mascletà (Clavaría de los 

Ángeles), en la plaza Mayor, a cargo del pirotécnico 

Ricardo Caballer. A mascletá construída por explo-

sões y som, não tem consideração com o fato musi-

cal, tem ritmo, tempo, mas não há instrumento. Seu 

explicito ruido nos lembra de um mundo abstrato de 

som sem qualquer concessão, ao mesmo tempo em 

que a ressonância de sua capacidade de destruição 

a serviço da celebração coletiva nos mantém pre-

sentes e nos lembra da natureza ritual do fato sadio.

Figura 14: Registro videográfico de Mascletá - Festa 
patronal da cidade de Mislata- Valencia/ES. Mascletà 
(Clavaría de los Ángeles), plaza Mayor, a cargo 0 pirotéc-
nico Ricardo Caballer, 2018. https://drive.google.com/
file/d/1ERpnk7v-8djU1YY6a5wheoxVgsYoZORY/
view?usp=sharing?

LOS SONIDOS DE CHINA

Josep Cerdá (UB / Espanha – China)

Palabras-clave: heterotopias, lugares intersticialies, 

hibridaciónes, mestizajes, flujos visibles e invisibles

Propuesta de intervención / reflexión acerca de 

las ciudades como territórios compuestos de capas 

sonoras sobrepuestas, en que és necesario desvelar 

para descubrir los matices culturales de cada lugar. 

El análisis del ambiente sonoro en zonas de tensión 

y conflito son los campos de trabajo donde se han 

producido cambios bruscos de transformación ur-

bana, movimientos migratorios, zonas de fricción o 

lugares de frontera entre lo urbano y la naturaleza. 

Cada ciudad, barrio o calle tienen un ambiente so-

noro diferencial que se va transformando y adap-

tando en el tiempo. Hay una identidad sonora de 

cada lugar, y ello configura la memoria sonora y el 

subconsciente colectivo de sus habitantes. Uno de 

los elementos básicos en que se puede detectar las 

transformaciones en el entorno urbano es en el soni-

do, las migraciones comportan nuevos sonidos que 

se detectan inmediatamente en los edificios y en las 

calles. Todo cambio en un medio ambiente, natural 

o cultural conlleva la escucha de nuevos sonidos.

Escuchar y grabar los ambientes sonoros de 

las ciudades chinas ha permitido al processo de in-

vestigación/intervención demostrar que en un mismo 

lugar existen temporalidades diferentes, escuchar 

establece un sistema de relaciones que nos ayudan 

a comprender las interferencias de una realidad 

enmarañada. El ambiente sonoro está definido por 

las marcas de la movilidad, los registros de audio 

reflejan algunas capas que operan en este lugar de 

una manera parcial e imprecisa. Estudiar sonora-

mente estas capas nos ofrece gradaciones de una 

complejidad indescriptible. Porque de lo que trata 

este trabajo de más de dos años en China, es de la 

https://drive.google.com/file/d/1ERpnk7v-8djU1YY6a5wheoxVgsYoZORY/view?usp=sharing?
https://drive.google.com/file/d/1ERpnk7v-8djU1YY6a5wheoxVgsYoZORY/view?usp=sharing?
https://drive.google.com/file/d/1ERpnk7v-8djU1YY6a5wheoxVgsYoZORY/view?usp=sharing?
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complejidad de un universo mezclado donde todo 

es móvil, evanescente y huidizo. Los flujos invisibles 

crean tensiones, y en esta interacción de capas y 

redes todo funciona simultáneamente. Estos flujos y 

tensiones la única manera de registrarlos es median-

te la grabación sonora.

Cuando hablamos de capas, es algo que tiene 

relación con el tiempo, o mejor dicho con una rela-

ción fractal del tiempo. Es un reflejo de sus matices 

temporales y los microacontecimientos. Está relacio-

nado a la aleatoriedad, la casualidad y la coinciden-

cia. Se relaciona como nos sugiere Carl Gustav Jung 

con el término de sincronicidad. La sincronicidad 

será la conexión de varias capas de la realidad con 

una coincidencia significativa de patrones que se 

relacionan. La sincronicidad no se produce en un 

solo nivel, si no que conecte varios niveles: es una 

interconexión. 

En 1967, Michel Foucault nos advertía del 

cambio de paradigma en nuestra sociedad que ha 

pasado de unas relaciones temporales, por unas 

relaciones espaciales: el espacio del mundo con-

temporáneo es un espacio heterogéneo de lugares 

y relaciones, en contraposición de la concepción del 

mundo - vigente hasta mediados del siglo XX - don-

de todo estaba ordenado jerárquicamente. Según 

el pensamiento de Foucault vivimos dentro de una 

red de relaciones, el concepto Heterotopia tiene re-

lación con la referencia a un espacio heterogéneo 

de lugares y relaciones que no solo define la era 

postmoderna si no que prefigura la red global en que 

estamos inmersos actualmente. Reflejar esta realidad 

es necesario para situarnos en esta amalgama de lo 

que nos rodea.

El espacio moderno - cabe decir postmoderno 

- no es continuo, esta compuesto por pedazos, frag-

mentos, trozos, que tiene una continuidad sin ser 

necesariamente contiguos. Las uniones se produ-

cen mediante relaciones, la idea de limite ha perdido 

precisión, no sabemos donde empiezan o terminan 

las cosas, es algo difuso. Es por esta causa que 

es necesario explorar mas allá de los circuitos co-

merciales, turísticos o administrativos; existen otros 

espacios en los que es posible detectar marcas, 

signos o trazados. Existe por lo tanto otro concepto 

de lugar, entendido como cruce de tensiones, de 

acciones y confluencias. 

Las ciudades chinas, seguramente como todas 

las ciudades del mundo son una sucesión de hibri-

daciones y mestizajes, donde cohabitan maneras de 

pensar diferentes y coexisten temporalidades distin-

tas, es un territorio compuesto de múltiples dimen-

siones. No obstante, la deambulación por lugares 

absolutamente desconocidos nos hace abrir las ore-

jas a este universo mesclado. Los lugares, son por lo 

tanto, una relación sonora, textual, sentimental. Leer 

esta realidad es poner en contacto aspectos impre-

vistos, mas cercanos a lo inmaterial que a lo físico

La ciudad es un texto con infinitas posibilidades 

de lectura, también es una partitura donde podemos 

reflejar sonoramente esta representación de lo inde-

finible. Recorrer la ciudad sin rumbo, tiene la finali-

dad de relacionar conocimiento con experiencia, la 

información del recorrido o la deriva, proporciona 

una experimentación directa en el espacio que nos 

hace ver que la ciudad es multidimensional, con re-

laciones complejas no evidentes entre las partes. 

Los lugares son sus sonidos, sus olores y lo que 

percibimos inconscientemente, es decir, tienen una 

dimensión mas allá de lo físico. Esta partitura sonora 

de cada lugar representa flujos visibles e invisibles, 

es una experiencia que une la experimentación e 

interpretación de la realidad cotidiana que opera si-

multáneamente en una esfera global y local al mismo 

tiempo. 

Los estudios de lugares donde existe una 

complejidad, producto de la mezcla entre lo local 

y globalización, desvela un conjunto de relaciones 
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y de interconexiones donde el conjunto es mucho 

mas que la suma de las partes aisladas. Los luga-

res intersticiales y de confluencia son cruce entre 

dos medios, un encuentro de estados diferentes. 

Estas zonas de encuentro, como nos explica Serge 

Gruzinski, son lugares muy dinámicos donde la única 

condición permanente es precisamente su inestabili-

dad. Estos lugares marginales hay que percibirlos en 

su multidimensionalidad ya que son producto de una 

cultura hibrida resultado del ensamblaje. Aceptar la 

realidad enmarañada que uno tiene ante sus ojos, 

es un primer y positivo paso para ver otra realidad. 

La mezcla cultural, es ambigua y ambivalente, no 

podemos estudiarla mediante clichés estereotipados. 

La mezcla de culturas encubre situaciones extrema-

damente diversas y complejas. 

Esta aproximación, sin traducciones de la 

complejidad de lo que nos rodea, nos confiere un 

componente afectivo o emocional del espacio. Expe-

rimentamos los cambios estableciendo diferentes ni-

veles de atracción o repulsión mediante movimientos 

entre fronteras fluctuantes y porosas. En realidad, 

una ciudad nos ofrece miles de posibilidades de 

recorrido, y el mero hecho de atravesar un espacio 

- establecer una trayectoria - es en si mismo una 

acción artística y política.
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