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Resumo 
Propomos uma reflexão sobre a processualidade híbrida nas diferentes versões da série artística 
“Exoinstrumento” (2011), instalações de escultura sonora do artista Gustavo Bartolini. A série articula 
de maneira múltipla o binômio “exo/eso” na forma de obtenção do fenômeno sonoro, em operações 
técnico-tecnológicas e processo criativo. Enquanto processo, trataremos do deslocamento criativo de 
metodologia/método de meditação monástica para o contexto dos processos em artes, resultando 
numa "concentração modulada" concebida pelo artista, análoga e distinta do samadhi da tradição 
yogue, tratando-se de uma transcriação dessas técnicas orientais para o processo criativo, que 
corresponde à interioridade assinalada no termo “eso”. Quanto aos aspectos técnico-tecnológicos, 
elabora analogias à estrutura matérica, exterior, indicada no termo “exo”, de certos idiofones 
(instrumentos musicais cujo som obtém-se pela vibração do seu próprio corpo), acrescidos de recursos 
digitais expandidos em fases ulteriores da série, visando à dilatação da experiência microtonal.  
 
Palavras-chave  
“Concentração Modulada”. Escultura Sonora. Hibridismo. Binômio exo/eso. Orientalismo. 
 
 
Abstract 
We propose a reflection on hybrid processuality which occurs in different versions of the artistic series 
"Exoinstrumento" (2011), installations of sound sculpture created by the artist Gustavo Bartolini. To 
obtain the sound phenomenon, this series articulates in multiple ways the binomial “exo/eso” in its 
technical-technological operations and creative process. As a process, we invest in a creative approach of 
methodology/method of monastic meditation to the processes in the arts, resulting in a "modulated 
concentration" conceived by the artist, analogous while distinct from the samadhi of yogue tradition, as 
a transcreation of these oriental techniques to a new creative process, corresponding to the interiority, 
remarkable in the term "eso". Concerning the technical-technological aspect, we establish analogies to 
the materic structure, exterior, indicated by the term "exo", of certain idiophones (musical instruments 
whose sound is obtained by the vibration of their own body), increased by expanded digital resources in 
later serie, aiming at dilatation of microtonal experience. 
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Introdução 
 

 

Propomos neste artigo uma reflexão interdisciplinar entre conceitos de uma cultura 
monástica oriental, a Arte ocidental e Hibridismo, com enfoque na tecnologia (sendo 
que uma abordagem geral desta pesquisa poderá ser encontrada em texto dos autores 
publicado nos anais da ANPAP 2013). Trataremos do processo reflexivo de 
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deslocamento criativo de metodologia ou método de meditação monástica para o 
contexto dos processos em artes e na produção de esculturas sonoras. 

O procedimento da meditação monástica resulta em uma "Concentração Modulada"; 
enquanto resultado, estaria para o samadhi da tradição yogue. No entanto, compará-
las, paradoxalmente, destrói a raiz da criação da expressão, por tratar-se de uma 
transcriação das técnicas aprendidas, para obter um resultado específico ligado a 
experiência do insight artístico e, portanto, distinto daquele da tradição oriental. 
A expressão "concentração modulada" foi eleita por necessidade de cumprir a 
intenção bem anterior de laicizar o conceito ao transpô-lo para o âmbito da gratuidade 
da Arte e preservar esse conceito numa esfera supra cultural, ideológica, religiosa e 
política, aspirando à universalidade do conceito e da reflexão que intencionamos 
propor. 

A processualidade aqui proposta é abordada através da “Concentração Modulada” 
pensada como um “esoprocesso” e de reflexões focadas na presença da tecnologia em 
quatro dos seis momentos-montagens da obra “Exoinstrumento” de Gustavo Bartolini, 
atualmente em um continuum processual nutrido pelas referidas metodologias e 
hibridações culturais e artísticas. O conjunto de montagens da mesma obra revela uma 
poética pessoal do artista-pesquisador, tratada em particular neste artigo em sua 
vertente tecnológica, buscando compreender ou dar a compreender a processualidade 
entre os diferentes aspectos que a compõem. 

 

Processualidade: Suspensão Espaço-temporal e Som em "Exoinstrumento" 

 
[...] a arte sonora coloca a sensação 

diretamente no centro  
das afecções. 

Paulo Vivacqua 

 

A origem da pesquisa foi a transcriação das habilidades de concentração desenvolvidas 
ao longo de 18 meses de retiro monástico, que levou à concepção da ideia de 
“Concentração Modulada”. Com relação ao start dessa busca pela raiz do insight 
artístico pessoal, vale frisar que a ideia remonta às primeiras impressões de Gustavo 
Bartolini com a Arte e está intrinsecamente ligada à sua história de vida, às impressões 
marcadas pelo estranho desejo de clarificar os conteúdos do insight. 

Envolvido com questões do hibridismo cultural e estético, insight e relação espaço-
temporal, a primeira obra, surgida em abril de 2011, intitula-se “Exoinstrumento” e 
viceja no âmbito da sound art, é um híbrido de formas em termos de hibridismo 
estético e hibridismo cultural (CANCLINI, 1995) envolvendo linguagens artísticas 
tradicionais ocidentais e orientais, e sistemas artísticos distintos, entre escultura e 
música, numa “hibridação intertextual-semiótica” (VALENTE, 2008, pp.30-34), tratando 
dialeticamente laconismo e sonoridade da poesia chinesa tradicional, meditação, 
hipersensibilidade sonora e visual, a partir do estudo dos microtons de Smetak 
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(SCARASSATI, 2008) na produção de instalações plástico-sonoras com esculturas 
idiofônicas.  

Essas esculturas sonoras não são entalhadas, são seccionadas. Que tipo de relação 
com o material incita tal gesto cirúrgico? No momento da criação, seria essa a maneira 
de, na experiência, penetrar pelo corpo místico e silencioso do material, e em cada 
dois cortes, fazer nascer uma paleta percussiva que ressoa incomunicável, de mistério 
incompreensível, uma voz contundente, produzida pelas marcas da busca.  

Conforme observa Campesato    a e a, é not vel que a produção em arte sonora se a 
massivamente reali ada na forma de instalação e de esculturas sonoras,  nas quais a 
construção da obra ocorre em conexão com a construção de seu próprio espaço de 
exist ncia   para o autor, isso signi ca que  o espaço adquire uma import ncia vital na 
maior parte desses trabalhos, atuando não como agente de delimitação da obra, mas 
como elemento integrante da mesma", observando também que esses ambientes não 
se assemelham aos espaços neutros das salas de concerto ou c maras de música e que 
 aproximam-se muito mais de ambientes com uma conotação mais ligada à 
plas cidade como galerias de arte, museus ou outros espaços alterna vos" (2006, 
p.02). 

O corpo escultórico-sonoro da obra, que vibra para produzir o som ao atrito de 
paletas, e mesmo seu aspecto final, ajuda a completar uma associação de 
correspondência formal com a categoria de instrumentos musicais idiofônicos, e mais 
especificamente a família dos reco-recos – lembrando que, no dicionário Grove de 
música, “idiofone” é um termo genérico que reúne instrumentos sob a especificidade 
de seu processo de produção do som obter-se através do próprio corpo do 
instrumento em vibração (SADIE, 1994, p.447). 

Em outras palavras, Idiofone é um instrumento musical em que o próprio corpo do 
instrumento vibra para gerar o som, que se produz sem a necessidade de nenhuma 
tensão – esta categoria, muito ampla, comporta a parte majoritária dos instrumentos 
percussivos por atrito (como o reco-reco e o guiro), por agitação (como o chocalho, 
caxixi e ganzá), incluindo uma ampla gama de instrumentos de percussão melódica, 
como os xilofones; e os blocos sonoros, claves e pratos, que são casos de instrumentos 
percutidos sem intenção melódica. Exemplos de idiofones: Agogô, Afoxé, Bloco 
sonoro, Cajón, Carrilhão, Sinos tubulares e Carrilhão de orquestra (''Tubular Bells''), 
Castanhola, Casaca, Caxixi, Chocalho, Ferrinho, Ganzá, Kisanji, Maraca, Marimba, 
Matraca, Pratos (Prato de ataque), (''Crash Cymbal''), Prato chinês (''China Cymbal''), 
Prato de choque ou Chimbal (''Hi-Hat Cymbal''), Ride/Prato de condução (''Ride 
Cymbal''), Reco-reco, Sino, Triângulo, Xequerê. 

A obra "Exoinstrumento", embora composta por várias unidades sonoras objetuais, 
não se configura apenas como um "objeto escultórico" ou "um objeto sonoro", na 
medida em que seu ser em exposição se instaura em uma ambiência como uma 
instalação sonora de dimensões variáveis: obra reconfigurável a cada aparição, 
constituindo diferentes momentos de uma processualidade.  
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1º  momento: Tecnologia em microtonalidade, 2011. 
 

Primeiramente, trataremos de sua vertente tecnológica iniciada com a digitalização do 
som produzido pela obra, em 2011. O exoinstrumento em madeira compõe-se de 
assimetrias que o distancia de um instrumento musical e que criam a imprevisibilidade 
a cada corte, afetando o próximo gesto, o próximo toque ou o resultado do próximo 
corte – em algumas peças, aglutinam-se até mais de 1.000 secções cuja realização 
exige um tipo de atenção prolongada a cada corte, com intuição e sensibilidade – e é 
essa tensão que se intencionou reproduzir na fatura digital do som. 

 
Fig. 1: Exoinstrumento, 2011 – Gustavo Bartolini. Fotos do artista; foto central: Leonardo Mendes. 

Esse caráter intuitivo de procedimentos artísticos naturalmente encaminhou-se para a 
utilização do software Audacity, software livre reconhecido por seus recursos flexíveis 
de edição digital de áudio compatível para plataforma Windows, que atendia à 
necessidade exploratória sem a condução de um projeto ou de uma racionalidade nos 
procedimentos. Os sons coletados, a partir de um estudo das possibilidades sonoras do 
Exoinstrumento, foram importados em formato MP3 (via LAME) e deflagraram e 
alimentaram um novo momento da criação, na qual foi necessário projetar a 
experiência do microtom e suspensão sonora, lançando mão das ferramentas de 
edição como Cortar, Copiar, Colar e Apagar, Mixagem em múltiplas faixas e, 
principalmente, alterar a velocidade do som, sem alterar seu volume (prática 
normalmente empregada para sincronização de vídeo), buscando a plasticidade e 
esculturalidade esosonora que havia definido como objetivo – reiterando-se o caráter 
permutatório processual.  
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2º  momento: Exotocador - dos espelhos d’água do Complexo Cultural da República 
ao cubo de “corpo-tele-corpo” no Museu Nacional da República - Brasília, 2012. 
 

Num segundo momento, em 2012, e antes de introduzir esse som digital no trabalho, a 
obra dialogou com a tecnologia no projeto “corpo-tele-corpo”, proposta colaborativa 
de Agnus Valente, na Galeria do IA/UNESP, com o qual, no mesmo ano, participou da 
exposição EMMEIO#4 no Museu Nacional da República, Brasília, com curadoria de 
Suzete Venturelli, em uma performance visual e sonora realizada entre o espaço 
externo e o espaço interno do museu, em Brasília.   

 
Fig. 2: Exoinstrumento, 2012 – do Complexo Cultural da República ao Museu Nacional da República/BR – 

Gustavo Bartolini. Fotos do artista 

 
No espaço externo, o Exoinstrumento foi instalado nas cercanias do Museu Nacional, 
sendo executado seguidamente nos três espelhos d’ gua do Complexo Cultural da 
República para ser projetado no espaço interno via streaming. 

Posteriormente, colaborando com a proposta de “corpo-tele-corpo”, como um tocador 
de exoinstrumento. Sua base, nesta versão, resvala no solo enquanto o artista 
performa diante da obra: inicialmente, a imagem do tocador de exoinstrumento é 
captada por webcams e reenviada sobre as faces do próprio cubo; em seguida, o 
artista dialoga com outros performers, projetados nas três telas de uma única 
estrutura cúbica que suporta as imagens, apoiada em apenas uma de suas arestas em 
um extremo equilíbrio provocador. 

O que acontece com a escultura sonora quando ela é reenviada ao espaço expositivo 
sem som? Ecos/ressonâncias visuais. Silêncio reiterado.  Três eram as imagens 
capturadas do Exoinstrumento, três novas faces silenciosas projetadas na estrutura 
cubóide, que completavam a figura real do performer exotocador, concentrado em 
extrair do instrumento/escultura texturas e ruídos vitais, iluminado pelos projetores 
cru ados, na atmosfera a ulada desse ritual tecnológico de “lu -através”.  
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3º  momento: “Performances Sonoras Participativas” no CCSP, 2012. 
 

Em outubro de 2012, nos jardins externos do CCSP, compondo o núcleo de 
“Performances Sonoras Participativas”, coordenado por Li ette Negreiros em parceria 
com Nardo Germano e Agnus Valente, em evento de Artes Cênicas com veiculação 
pela webradio do Centro Cultural São Paulo, a obra mobilizava os passantes através de 
um sensor de presença, emitindo aqueles sons previamente captados em 2011, 
mixados e modificados ao limite com o intuito de revelar inaudíveis microtons, 
lembrando a pesquisa de Smetak, que se debruçou também sobre esse aspecto, 
digamos, secreto do som; o intuito era criar uma stasis no ambiente, efeito que, 
conforme Campesato & Iazetta (2006, p.778), é amplamente utilizado na música 
minimalista como geradora de suspensão temporal, através da variação extremamente 
lenta das passagens.  

O local era amplo e o público, que também era conclamado à participação por Andréa 
Lucas Alcaraz, não apenas dialogava positivamente com as formas e proposta da obra, 
mas a completava, relembrando obras como as de Murray Schafer (1993), Bill  ontana 
(s/d) e  osé Antonio  rts (1998 e 1999).  

Nesta fase, o processo talvez incorresse em uma espécie de artificialidade ao lidar com 
a madeira histórica em diálogo com a tecnologia; talvez haja uma irremediável lacuna 
entre o ateliê e o estúdio, entre a materialidade da madeira centenária e a 
imaterialidade do som digital – como não falhar com o impulso espiritual inicial ao 
transpor a experiência de um a outro ambiente? 

 
Fig. 3: Exoinstrumento, 2012, no Centro Cultural São Paulo/SP – Gustavo Bartolini. Fotos: Agnus Valente 
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Conforme Ricardo Cutz,  

o material, o programa da música não se esgota. A questão no campo 
da arte sonora é movida no trabalho de desgaste do material. Muitos 
ar stas vão ressaltar no campo das artes a necessidade de 
experimentar um material. Ser  o mesmo que lidar com virtuose um 
instrumento  Não. A lida com o instrumento é um dado técnico. 
Mesmo que este possa ser esgotado, [...], nele não se encerra a 
experi ncia com o material. (2008, p.19) 

Mencionando Deleuze e Guattari (1992), Cutz concorda que 

o material faz subir à criação suas sensações em m dias digitais  onde 
o material expressivo é intang vel, o suporte funciona como uma 
espécie de materialidade virtual  sobre a criação como sensações, 
então os efeitos de C s propositalmente arranhados, para que os 
erros de leitura funcionem expressiva e analogamente aos 
arranhados de vinil, rabiscos na pel cula. (2008, p. 19).  

A partir dessas observações, vale reforçar que a madeira centenária do 
“Exoinstrumento” encontra, depois de centenas de secções, sua fragilidade máxima, 
principalmente pelo fato das paletas se tornarem quase folhas; assim o 
prosseguimento da série em processo digital dá fôlego à voz que deseja crescer, 
mesmo com o material em seu limite. Com o material esgotado, pela fragilidade da 
estrutura da madeira desgastada pelo tempo e fragilizada pela ação do artista e do 
público, o incremento digital ajuda a obra a estender-se com novas possibilidades 
expressivas. Porém, tal como Cut , também nos perguntamos: “Como lidar 
criticamente com o fetiche do meio técnico nas artes?” (2008, p.20).   autor critica a 
visão conservadora de Lansky (1990), para quem a técnica desempenha o papel de 
protagonista no processo e o artista restringe-se ao papel de obedecer às regras dos 
meios empregados. Para Cutz, 

...a desobedi ncia aos meios é que funciona como motor cria vo. 
[...].  s recursos técnicos interferem na criação. Alguns autores 
ressaltam os efeitos inexor veis do sample e, conseq entemente, das 
técnicas de loop e corte-e-colagem aprimoradas com a tecnologia 
digital, mas a linguagem não é fruto do meio técnico. Ela é fruto da 
viv ncia e do con unto de afecções que o ar sta põe em  ogo na hora 
da criação. (2008, p.20) 

Segundo Deleuze e Guattari, 

[...] Pintamos, esculpimos, compomos, escrevemos com sensações. 
Pintamos, esculpimos, compomos, escrevemos sensações. As 
sensações, como perceptos, não são percepções que remeteriam a 
um ob eto (refer ncia): se se assemelham a algo, é uma semelhança 
produ ida por seus próprios meios, e o sorriso sobre a tela é somente 
feito de cores, de traços, de sombra e de lu . Se a semelhança pode 
impregnar a obra de arte, é porque a sensação só remete a seu 
material: ela é o percepto ou o afecto do material mesmo, o sorriso 
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de óleo, o gesto de terra co ida, o élan de metal, o acocorado da 
pedra romana e o elevado da pedra gó ca. E o material é tão diverso 
em cada caso (o suporte da tela, o agente do pincel ou da brocha, a 
cor no tubo), que é di cil di er onde acaba e onde começa a 
sensação, de fato. (1992, p. 68) 

Foi com essa intenção de investir nas sensações que o som gravado foi utilizado na 
experiência sonora do Exoinstrumento no CCSP, no evento “Performances Sonoras 
Participativas”. Naquele contexto, constituiu-se um encontro entre um som idiofônico 
e outro processado (digitalmente), ambos enquanto pesquisa microtonal. Enquanto 
signos, o som obtido com a vibração do corpo de madeira do exoinstrumento é um 
índice, na medida em que a microtonia produzida corresponde a uma emissão de som 
correspondente ao gesto que efetivamente se imprimiu ao exoinstrumento. Quanto ao 
som digital, por ser uma transformação do som, perde-se a correspondência indicial 
com seu material de origem... É um som processado, transformado em um ícone, se 
pensarmos na qualidade microtonal, ou em um símbolo, se considerarmos a voz 
centenária da madeira, mas não é mais o som referenciado ao instrumento que o 
emitiu... Tratado com o conceito de Kinect, de distribuição de unidades sonoras numa 
estrutura espacial e tridimensional, na qual a referência é antes (como um sensor) a 
movimentação e a localização do espectador, o som digital provoca uma vertigem 
perceptiva que “afeta” o público, justamente por perder seu referencial sonoro. 

Nesse sentido, de perda da referência do som, a qualidade sonora dessa instalação 
pareceu ser provocativa ao espectador, surpreendido com o preenchimento do espaço 
com ruídos indiscerníveis, causando uma desorientação que conduzia o olhar para a 
peça escultórica, alternando a busca por respostas, ora no visual, ora no tátil ou no 
sonoro. Assim, a experiência sonora do Exoinstrumento proporcionaria uma 
experiência multisensorial. 

O público buscava por uma referência ou uma equivalência do som digital expandido 
tocando as paletas do exoinstrumento. O som idiofônico se realizava na performance 
através da permanência da escultura de madeira no espaço. O som expandido no 
espaço, através de recursos digitais, seria uma expansão da experiência sonora real. 
Como o som foi transformado, decisões do autor possivelmente atuaram em nível 
psicológico e não mais em termos de remessa direta ao som original... um processo 
permutacional da própria obra... uma espécie de “politonia”, ou novas possibilidades 
tonais realizadas pelo autor da própria obra, dentro da mesma obra. 

 

4º  momento: processualidade do Esoinstrumento – “mo li hua”  Brasil e  “Hutong 
Esoexperience” China, 2013 – Tecnologia e corpo. 
 

Por fim, num quarto momento, agora intitulada “Esoinstrumento”, a obra foi 
idealizada para ser performatizada noturnamente em um bosque. Essa performance 
mostrou-se mais adequada, devido às questões sonoras, a pertencer a um espaço 
acusticamente favorável para produzir imagens através da experiência sonora – 
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equalizando, desta maneira, as sensações múltiplas do instante. Foi pensado então no 
espaço c nico, mais especificamente no teatro de arena, pela ra āo de se instaurar um 
potencial campo compartilhável entre público e obra (diferentemente do palco 
convencional, que os distingue e separa) – ou seja: 

‘cada sala tem um som’, afirma Vivacqua, e aí é preciso fazer falar as 
vozes dos objetos, dos lugares, das pessoas. Cada encontro entre 
som e objeto seja um novo som extra-objeto (HAPAX, 2002) seja o 
som do objeto multiplicado, amplificado, o lugar da experiência 
sonora é onde se faz o trabalho. A performance, como afirmação da 
vivência interpessoal, é a afirmação dessa passagem do material (que 
vibra) para o imaterial que é vibrátil, que ressoa. (CUTZ, 2008, p.22)  

A ação conta com dois performers, um dos performers é uma chinesa vestida a caráter, 
apresentada como um “esoinstrumento” que entoa a canção tradicional "mo li hua". O 
outro performer é o tocador desse “esoinstrumento” e o manipula durante sua 
performance, ambos concentrados no centro da arena, ou seja, cercados pela plateia 
em círculo ou semi-círculo. Há também um aparato tecnológico simples: um speaker 
Bluetooth em formato de pérola, que complementará a proposta. 

O sistema da vocalização é semelhante ao sistema dos idiofones? Esse corpo é um 
idiofone? O corpo é centro de todas as coisas. O que é o corpo como instrumento 
musical, como escultura sonora? Qual transição de estado é necessária para o corpo 
humano, em se tornando arte através da performance, ser tomado como escultura 
sonora? O corpo na performance é o corpo cotidiano, sem investimentos estéticos; 
resignificado em outro contexto, apenas dilata certo aspecto inerente a ele mesmo; 
aparentemente não haveria como reinventar o corpo. Assim, para dilatá-lo ao ponto 
de ser notado como escultura sonora, devo submeter esse corpo às suas regras, às 
regras que definem a escultura sonora. Pensar na tridimensionalidade do corpo, na 
expansão desse corpo pelo espaço através do som produzido por ele, não obstante a 
qualidade desse som ser não-linear, a ponto de causar a experiência da suspensão 
temporal. 

Finalizado o canto da emblemática canção, a perfomer inicia mais uma aplicação 
permutatória do canto, rompe seu colar, arrancando uma solitária pérola gigante e a 
leva para sua boca, marcando seu silêncio. Uma máscara que repousava ao seu lado é 
apanhada e vestida de maneira cerimonial. Inicia-se, neste momento, o segundo 
momento sonoro da performance quando, mesmo abafado, a voz da performer é 
reproduzida ressonando de dentro da máscara. Há uma inversão, não completa, mas 
ainda assim considerável, já que é a cantora quem ouve sua voz e o público somente 
pode apreciar esse momento com ênfase no visual: o corpo da performer respondendo 
à fruição da sua própria voz. O público não ouve mais que um som abafado dessa voz.  
Essa experiência do público significa transferir a atenção auditiva para visual. 
Terminado este momento, é retirada a máscara e a pérola é recolocada em seu colar. 
Feito isso, a performer reinicia a canção de maneira singela e retira-se ainda 
cantarolando.  
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Nessa série de trabalhos, as peças de escultura são criadas como exoinstrumento e 
esoinstrumento. Ambas as características pertencem simultaneamente à obra, “exo” 
como a estrutura matérica que lembra um instrumento percussivo e “eso” como sua 
inseparável espiritualidade, representada pelo som produzido pela vibração de seu 
corpo, apreendidas como unidade. Durante o processo de criação, foram 
experimentadas diferentes combinações e disposições das peças, bem como inclusão 
de outros elementos e materiais para enfatizar a relação exo/eso, entre elas a inserção 
da água e do corpo humano para a produção de silêncios e sons.  

 
Fig. 4: Esoinstrumento, 2013, Hutong esoexperiences, Pequim/China, realizadas no deng cao hu tong, 

onde se localiza o Siheyuan Hostel e proximidades – Gustavo Bartolini. Fotos do artista 

  

Contudo, antes da realização desta performance, o artista deslocou-se para a China, 
onde, em contraponto à tecnologia e ao som aplicados na experiência proposta 
anteriormente, realizou performances participativas em Pequim. As performances 

foram realizadas em 灯草胡同 deng cao hu tong, local onde se encontra o Siheyuan 

Hostel, com exceção de uma performance realizada em Li shi hu tong 礼士胡同, 
próximo ao deng cao hu tong. Nessas performances, o espectador foi iniciado no 
processo de “Concentração Modulada” para, nesse estado de profunda concentração, 
executar o esoinstrumento – situação que explora a escultura sonora com extrema 
sinergia espiritual do público com a obra, em que o espectador é ao mesmo tempo o 
esotocador e a efêmera esobase que sustenta e integra a escultura sonora. 

 

Considerações Finais 
 

Ainda que as diferentes montagens do “Exoinstrumento” tenham ar culado diferentes 
espaços, observa-se, em cada montagem, uma diferente e signi ca va relação do 
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con unto de ob etos com seu entorno  esse fato reitera a forte conexão que a arte 
sonora estabelece com o espaço u li ando-o como um dos principais elementos na 
construção da obra, revelando seu estreito parentesco com a instalação. Sem dúvida, 
concordamos com Campesato    a e a quando a rmam que, na arte sonora, “o 
espaço real em que a obra se apresenta é parte da própria obra”, assim integrado não 
somente por conta de seus elementos “acús cos”, mas pela totalidade dos sen dos 
envolvidos na percepção de dimensão, cor, textura, imagem, super cie, forma, 
pro eção etc.  

Outra característica observada por Campesato & Iazetta quanto à arte sonora – e à 
instalação sonora – é que “o tempo aparece condensado ou suspenso”: 

Enquanto a música, especialmente no formato de concerto, exige um 
acompanhamento linear e sucessivo do discurso, o tempo da arte sonora é o 
tempo de reconhecimento da obra em seu ambiente. Não h  demarcação 
de in cio ou  m de um trabalho e a sua duração depende da intenção e 
interesse do próprio espectador. Assim, os elementos sonoros não se 
sustentam em função de seu encadeamento temporal, mas pelo seu 
signi cado imediato e por sua relação com outros elementos não-temporais, 
como conceitos ou o próprio espaço. (2006, p.4) 

 s autores ressaltam ainda que, ao invés das “formas discursivas longas” tal como 
fruímos numa peça musical quando acompanhamos cada passagem de seu 
encadeamento desde o início até o final da música, a arte sonora emprega o que o 
autor chama de “elementos curtos que condensam seu significado num breve 
momento” (2006, p.04).  

A questão temporal, para essa obra, foi central, senão vital para sua idealização e 
feitura. Ela surge como o primeiro resultado concreto, advindo das experiências com a 
“Concentração Modulada”, estado condu ido pela criatividade a uma consci ncia 
alterada que tem como marca principal a percepção de passado, presente e futuro 
agudamente transformada, levando à noção de um presente absoluto e ao 
recrudescimento das projeções da linguagem humana sobre o mundo. 

O desembocar em uma linguagem híbrida entre artes visuais e sonoras (coerência 
interna da poética nascente) distancia-se da concepção tradicional da música, da 
conformação temporal do som, e surge o som como extensão física e espiritual da 
obra, ganhando outros significados e outra fruição, dado o caráter fragmentado do 
som ocupando o espaço. Desta maneira, é no próprio corpo de madeira do 
“Exoinstrumento” que as secções emitem seu peculiar estalar, sendo a vo  histórica ou 
talvez mística do mundo. 
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