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RESUMO: Este texto aborda questões oriundas de uma experiência artística que aponta 
para reflexões sobre a obra de arte e seus atravessamentos enquanto linguagem híbrida de 
várias áreas do conhecimento como: matemática, física, música, informática e artes visuais. 
Dessa maneira, apresentamos alguns resultados alcançados durante um ano de produção 
artística em atelier e reflexões teóricas pertinentes ao estado da Arte e análises de outras 
produções artísticas. O ponto de partida se deu com a produção de objetos sonoros 
construídos a partir da argila. 
 
Palavras-chave: Arte contemporânea, Música, Som, Objeto sonoro, Arte híbrida. 
 
 
ABSTRACT: This paper discusses issues arising in an artistic experience that points to 
reflections on the work of art and its crossings while hybrid language in various areas of 
knowledge such as mathematics, physics, music, computer science and visual arts. Thus, 
we present some results achieved during a year of artistic production studio and theoretical 
discussions relevant to the state of the art analysis and other artistic productions. The 
starting point was with the production of sound objects constructed from clay. 
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Quando pensamos sobre arte, logo associamos a algo relacionado ao campo do 

sensível. Dessa maneira, os sentidos são ativados e os estados de consciência 

parecem agir de maneira sistemática. A elaboração e execução de uma obra de arte 

é, por sua vez, atravessada por inúmeros fatores que contribuem para um resultado 

multi referencial, desembocando num lugar onde a liberdade criativa estabelece 

laços até mesmo com o improvável.  

IMAGINA SOM é definido pelo desenvolvimento de uma pesquisa sobre a criação de 

objetos artísticos-sonoros, produzidos a partir da terra. A investigação articula 

análises técnicas e conceituais dos produtos resultantes, acompanhada de uma 

reflexão teórica da interação entre linguagens artísticas distintas, em especial 

atenção para a música e as artes visuais. Neste sentido, os resultados alcançados 

contribuem para a construção de um ecossistema que envolve a dinâmica da física, 

da música e discussões sobre a escultura e o objeto artístico.  
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Ao pensar que os limites entre as linguagens artísticas estão cada vez mais tênues, 

a criação e fruição das obras de arte apresentam-se complexas e polissêmicas. 

Nesta pesquisa, foram criados objetos escultóricos que possuem características 

específicas para uso em composições musicais de caráter experimental. As 

características estéticas presentes em sua forma concorrem para uma investigação 

situada entre a escultura e a música. A escolha da cerâmica como técnica de 

construção desses objetos tem importância destacada, seja pela plasticidade 

inerente à argila usada, seja pelas qualidades sonoras alcançadas nos 

procedimentos adotados: preparo de massas modificadas para cerâmica, estrutura 

formal dos objetos (calculados a partir de curvas e malhas sonoras) e variações de 

temperaturas de sinterização das peças. Esses fatores contribuíram para os 

diversos aspectos visuais e sonoros obtidos durante a pesquisa. 

Sendo a obra de arte uma resultante da produção do sensível, o desenvolvimento 

social e consequente alterações do meio induz ao surgimento de manifestações 

artísticas que respondam a tais mudanças. Muitas vezes, essas manifestações 

encontram dificuldades de aceitação e entendimento pela sociedade, pois é 

necessário o reconhecimento e incorporação do novo. Assim, as qualidades 

inerentes às obras de arte possuem, por sua vez, relações com o tempo, o espaço e 

as estratégias adotados por seus produtores. Estratégias muitas vezes definidas 

pela escolha de uma técnica, que neste caso será a cerâmica. Como afirma Pierre 

Francastel: 

As técnicas comandam todas as artes – inclusive a pintura em suas 

formas aparentemente mais gratuitas. Toda técnica, em 

compensação, comporta uma parte de habilidade, de adaptação, de 

pesquisa e de escolha dos meios mais conformes à realização de um 

esquema geral de utilização prática do objeto, que não depende 

senão da arte... (FRANCASTEL,1973, p.51) 

A partir dessas observações podemos afirmar que esta investigação contribui para 

algumas discussões sobre o processo de criação artística contemporânea e seu 

caráter híbrido. Assim sendo, o presente texto discute a arte como um lugar de 

possibilidades para investigação do sensível e seus impactos sociais e pessoais. As 

atuais discussões sobre arte, oriundas das reflexões de George Wilhelm Friedrich 

Hegel, nos permite afirmar que as mutações sofridas pela percepção e fruição da 
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obra de arte têm alcançado um alto grau de complexidade, seja pelo surgimento das 

novas tecnologias, aplicáveis à produção e registro de imagens e sons, seja pela 

atualização de processos desenvolvidos por artistas do passado. Nesta pesquisa, 

destacamos as investigações que associam várias tecnologias e métodos de 

trabalho, criando entrelaçamentos capazes de expandir as linguagens artísticas e 

promover possíveis fusões. 

Os resultados dessas fusões transcendem o estado “normal” das coisas existentes 

no mundo e reclamam um redirecionamento da ordem até atingir outros estados, os 

quais  estão associados aos desejos, devaneios e reinterpretações de um objeto, 

uma situação ou mesmo um fenômeno. Pois,  

... o regime representativo das artes não é o regime da semelhança, 
no qual a modernidade se confrontava com uma arte não figurativa, 
inclusive de uma arte do irrepresentável. É o regime de uma certa 
alteração da semelhança, ou seja, um sistema de relações entre o 
dizível e o visível, entre o visível e o invisível. (RANCIÈRE, 2011, 
p.33) 

Quando escutamos uma música ou olhamos para uma imagem ou um objeto, por 

exemplo, nosso corpo absorve várias frequências de ondas mecânicas e 

eletromagnéticas, que compõem o som e a luz. Assim, algumas construções 

artísticas  estabelecem relações diretas com o sistema corporal humano, somados 

àqueles associados ao campo do imaginário.  

Ao pensar nas experimentações sonoras produzidas por John Cage, por exemplo, 

podemos afirmar que surgiram outras direções para o entendimento da música e sua 

relação com o corpo, o espaço e o tempo; associado à ideia do uso de instrumentos 

não convencionais para gerar composições até então desconhecidas da Música.  

Tradicionalmente a Música estabelece regras a serem seguidas, com a intenção de 

manter qualidades mensuráveis e reprodutíveis; contudo, surgem experiências que 

faz nascer uma produção artística de caráter experimental, na qual o improviso 

estabelece relações com o inapreensível. Com isso, surgem atravessamentos de 

ações e possibilidades não planejadas. Uma obra interligada com o devir e suas 

possíveis interações com nosso dia a dia.  



  
 

958 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Podemos afirmar então que no cotidiano encontramos material suficiente para 

produzir obras de arte, correspondentes aos estados perceptíveis e imperceptíveis 

daquilo que nos cerca. Pensando assim, a obra de John Cage nos faz refletir sobre 

o óbvio, a transitoriedade e o potencial que a arte estabelece com a vida. Em sua 

obra mais conhecida 4’33”, ele deixa claro que o não visível, o não audível e até 

mesmo o não percebido pode ser considerado como elemento constituinte da arte. 

Sua influência resvala em muitos modos de manifestações artísticas, pois as 

poéticas se ampliam e atingem lugares desconhecidos das Escolas formadoras de 

padrões estéticos.  

O grupo multimídia “Chelpa Ferro”, por sua vez, estabelece conexões entre a música 

e as artes plásticas ao produzir suas obras. Assim, surge uma produção que 

apresenta características híbridas, pois são confrontados modus operandi distintos 

num único trabalho. Os componentes desse grupo vêm desenvolvendo instalações e 

intervenções artísticas que associam tecnologia digital, objetos apropriados do 

cotidiano e sistemas de captura e ampliação sonora.  

A construção dos trabalhos se dá pela desconstrução dos elementos constituintes 

de um objeto apropriado até alcançar nova configuração e atuação numa obra. 

Assim sendo, cada componente estabelece relações intrínsecas ao seu estado físico 

e seu potencial poético, o qual conduz a criação e premeia a fruição.  

Nos momentos em que encontramos um objeto, por mais estranho que nos pareça, 

esse estabelece algo que escapa uma compreensão imediata, pois “De certo ponto 

de vista, os limites da interpretação, assim como os da imaginação, são os limites do 

conhecimento.” (DANTO, 2005, p.193) Dá-se início então, ao que podemos chamar 

de um conhecimento dado pela experiência, pela presença.  

A tridimensionalidade é o lugar onde o corpo está inserido, mas junto a ele estão 

outros corpos, desde aqueles de micro dimensões àqueles que alcançam dimensões 

além da apreensão permitida pelo campo visual. Na produção artista, por sua vez, 

verificamos que a relatividade estabelece conexões que ultrapassam os limites da 

pulsão e se instaura num lugar  entre o que vemos, percebermos e sentimos. 
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Seguindo outras referências artísticas, podemos citar Miguel Molina, pesquisador 

espanhol que vem desenvolvendo estudos sobre os sistemas artísticos e a Arte 

Sonora, nos quais o espaço e o corpo interage com materiais que produzem um 

estado transcendental da arte.  

Segundo Miguel Molina (2008) o termo Arte Sonora, originalmente Sound/Art, tem 

sua origem num evento ocorrido em Nova York em 1982, chamado “The Sculpture 

Center”. Neste evento participaram artistas como: Vito Acconci, Terry Fox, William 

Hellermann, Les Levine entre outros. O pensamento e a prática desenvolvidas por 

esses artistas se coadunam com a discussão proposta neste artigo, que integra uma 

produção multidisciplinar entre a escultura sonora, a ação performática e a música 

experimental.  

É importante chamar a atenção, como discute Molina, para outras mostras que 

apontavam para uma produção artística que reúne modos de produção e percepção 

distintos. Em seu artigo “Arte Sonora” ele lembra, por exemplo, da exposição For 

Eyes & Ears (para os olhos e ouvidos), que aconteceu em Nova York em 1964, 

apresentando obras de: Marcel Duchamp, Man Ray, Klüver, Rauschenberg, Jean 

Tinguely entre outras. Assim também, se destaca duas mostras que aconteceram 

em 1980, Für Augen und Ohren (Para olhos e ouvidos) em Berlim e Écouter par les 

Yeux (Escutar pelos olhos), que aconteceu em Paris.  

Olhar e ouvir, ver e escutar são condições que atravessam o conhecimento e 

constroem as linguagens visuais e verbais. Ao pensarmos sobre o som, a cor, a 

linha e a forma encontramos conexões entre o pensamento artístico e suas mais 

variadas manifestações da História da Arte. Com isso, é possível afirmar que os 

ritmos encontrados nas obras produzidas ao longo do tempo se articulam entre o 

fluxo da vida, o pensamento poético e a fruição de um trabalho de arte. 

Observamos que artistas visuais se aproximam da música, assim como, músicos se 

aproximam das artes visuais. Neste momento salientamos a importância da obra 

construída pelo músico e professor da Universidade Federa da Bahia, Anton Walter 

Smetak, que desenvolveu um trabalho de pesquisa e produção de objetos sonoros, 
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bem como a reestruturação de instrumentos musicais, culminando na elaboração de 

novas estruturas musicais, surgidas dos seus objetos artísticos sonoros.  

Para Smetak, seu trabalho trata de uma produção artística com características 

definidas por uma “plástica sonora” que almeja o mistério, pois ele defendia a ideia 

que. “ As artes, a música, a literatura, são intermediários para estados de 

consciência superior”. (SMETAK, 1985, p.13). Assim os espaços da arte são 

atravessados por procedimentos que tenta inserir o homem em seu estado 

transcendental. Smetac, construía seus instrumentos com o objetivo de encontrar 

novas músicas; para isso, estudava as potencialidades plásticas e sonoras de 

objetos como cabaças, cordas, tubos de PVC entre tantos outros materiais 

encontrados em nosso cotidiano.  Contudo, suas investigações concluíam que: 

A identidade entre forma e estrutura simbólica se fez evidente para 
aquele que começou a raciocinar dentro da lógica que age através 
da arte. Estas formas foram criadas pelo próprio som. O trabalho se 
constitui da observação do próprio fenômeno acústico e da análise 
da tese e da antítese. Daí, chamei este agir de ‘quintessenciar’”. 
(Walter Smetak) 

Passamos então a considerar a existência de metodologias  que proporcionam 

investigações técnicas e conceituais de caráter Inter relacional. Neste sentido, os 

objetos produzidos nesta pesquisa incorporaram informações oriundas da cymatics 

(estudo do som e vibração visível) e frequências sonoras, assim também, 

experiências desenvolvidas por Ernst Florens Friedrich Chladni, físico alemão, que 

demonstrou a formação de ondas estacionárias ressonantes a partir da frequência 

natural de um objeto rígido. As composições gráficas produzidos por este 

experimento foram adaptadas às superfícies das peças de cerâmica, como uma 

espécie de ornamento relacional.  

Ao associar essas e outras experiencias artísticas com aquelas que criaram fissuras 

nos paradigmas da produção artística, verificamos que um dos nomes que marcou o 

modus operandi da arte foi Marcel Duchamp, o qual associava a percepção do 

cotidiano para além do óbvio. Quando Nicolas Bourriaud (2006, p.51) afirma “... o 

que o artista produz em primeiro lugar são relações entre as pessoas e o mundo”, 

ele aponta para discussões que busca entender que a obra de arte está inserida 

num contexto social marcado por ações e reações nascidas dos atos humanos. 
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Dessa maneira, o artista se apresenta como um objeto de subjetivação, um modelo 

de si mesmo. No entanto, alguns fenômenos interage com o ser e cria desvios que 

surpreende o modo de pensar e fazer.  

Em sua obra “O grande vidro”, Duchamp estabelece uma associação complexa e 

metafórica entre a representação do corpo masculino, o corpo feminino e a música 

(RAMÍREZ, 2006, p.161). A imaginação cooperará para entender esta obra como um 

mecanismo em pleno funcionamento, para tanto é necessário exercer nossa 

atividade intelectual e perceber os possíveis sons emitidos pelos elementos que 

compõem a obra. 

Em nossa pesquisa a imaginação está relacionada com aproximações entre a terra 

e sua capacidade de gerar formas. A produção de objetos construídos da terra é 

uma ação humana que tem sua origem nos primórdios da história. Neste projeto a 

terra passa por processos de beneficiamento até adquirir qualidades químicas 

específicas para serem usadas na elaboração das “esculturas sonoras”. Além 

dessas qualidades outras associações serão possíveis para a leitura dessa obra, 

seja pela análise formal seja pelo significado simbólico. A ocupação espacial dos 

objetos cerâmicos produzidos nesta investigação e a ocupação espacial dos sons 

projetados pelo uso desses alcançam dimensões a serem exploradas durante sua 

apresentação.  

Este espaço é o meio onde se instaura a fruição da obra, seja pela música seja pela 

presença do objeto. Neste sentido, “... toda reação do público a uma obra de arte 

deve ser ipso facto, isso quer dizer que, sejam quais forem as propriedades da obra 

de arte, são simplesmente propriedades daquilo que ela mostra – no caso ideal os 

meios são vazios...” (DANTO, 2005, p.227), pois o meio funciona como uma 

substância intermediária e canal de transmissão entre o artista e o espectador. A 

música, a pintura, a escultura e a arte dramática ocupam este lugar para transcender 

o meio.  

A transgressão dos limites identificada neste projeto corresponde às ações 

realizadas a partir do uso dos objetos produzidos, pois os sons reverberados das 

formas traduzem uma extensão conceitual e física da sua estrutura. Assim, podemos 
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afirmar que o meio em que se encontra a obra não separa a realidade da arte, 

estabelece uma fusão.  

Os métodos usados no laboratório de cerâmica para construção dos objetos 

artísticos sonoros são: modelagem da forma em argila com precisão matemática, 

construção de formas com uso de gesso pedra, realização de cópias com uso de 

massas para cerâmica de distintas composições e espessuras, e finalmente a 

sinterização em variadas temperaturas. As variáveis aplicadas (composição química 

da massa para cerâmica, espessura das lâminas de argila e temperatura de 

sinterização) concorrerão para as qualidades físicas, visuais, estéticas e sonoras 

dos objetos produzidos.  

Antes mesmo de dar início às práticas de atelier foi necessário investigar as fontes 

da cymatics, e a partir daí escolhemos a frequência de 200 Hz em forma de uma 

curva (imagem 1). Esta forma atenderia aos requisitos formais e funcionais para a 

construção do objeto; contudo, era necessário o espelhamento dessa forma para 

concluir o projeto.  

 

Imagem 1. Curva correspondente a 200Hz. Usada para definir a forma objeto. 

Após a definição da curva foi necessário a criação de uma régua guia para ajudar na 

modelagem em argila e posterior construção da forma. Para execução dessas 

etapas a precisão foi uma das características mais importante, pois além das 

questões inerentes à repetição de uma mesma forma realizada em vários tipos de 

argila e temperatura de sinterização, existe a identificação precisa das notas 

musicais, e assim construir músicas. 

A semelhança da forma criada nesta investigação está associada ao instrumento de 

percussão conhecido como Hang, criado por Felix Rohner e Sabina Schärer na 

Suíça. Para tanto, seus criadores investigaram outros instrumentos de percussão: 
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Gong, Gamelan, Ghatam, Tambores entre outros. Contudo, o Hang é um 

instrumento metálico afinado individualmente, criando seu próprio “círculo tonal”.  

O objeto sonoro criado nesta pesquisa, intitulado “BIDUM”, possui qualidades 

plásticas e sonoras individuais, pois os tipos de argila, espessura das lâminas de 

argilas usadas, temperatura de sinterização e ornamentos vítreos aplicados na parte 

inferior, conferem características próprias a cada um. Os ornamentos usados são 

resultantes do experimento idealizado por Ernst Chladni, que consiste em colocar 

uma camada de areia sobre uma placa metálica rígida e deslizar um arco de violino 

na sua borda. Dessa maneira, surgem as ondas estacionárias (Imagem 2) oriundas 

das vibrações provocadas sobre a placa e a areia. 

 

Imagem 2. Ondas estacionárias produzidas com areia sobre placa metálica. 

Na parte superior das peças foram criadas aberturas que funcionam como teclas 

para serem percutidas. O formato das teclas seguem um padrão pré-existente; 

contudo, foram criadas algumas mudanças, como mostra a figura abaixo. 

             

Imageens 3 e 4. Comparação entre o desenho padrão e o modificado. 

Na construção das peças perpassaram métodos tradicionais associados à 

tecnologia digital e habilidade manual. Assim, acreditamos que o resultado ocupe 
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um lugar de atravessamentos metodológicos, gerando uma espécie de “técno-

estética híbrida”.  

       

Imagem 5 e 6. Vista inferior do objeto artístico sonoro “BIDUM”. 

 

 

Imagem 7. Vista superior do objeto artístico sonoro “BIDUM”. 
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Imagem 8. Objeto sonoro “BIDUM”. 

 

A série “BIDUM” são objetos escultóricos sonoros que reúne procedimentos distintos 

num único trabalho. Talvez, sua presença no mundo esteja destinada a ser um entre 

som e objeto, entre imagem e imaginação, entre isso ou aquilo. Assim, poderá 

ativar, temporariamente, um ponto da nossa percepção e revelar suas qualidades 

que atravessam o estado de arte em nós. 
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