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PARTITURAS DE TEMPORALIDADES INCONCILIÁVEIS 
 
 

Isabel Carneiro- PPGAV/EBA/UFRJ 

 

RESUMO: Ao relacionar música e pintura como áreas fundamentais da minha prática 
artística, o problema central do trabalho seria a constituição de um anteparo (partitura) entre 
as duas linguagens. O que interessa na pesquisa entre música e pintura é a construção de 
partituras que evidenciem o intervalo, a sobreposição abrupta e a interseção que tem o 
estratagema da colagem como função primordial. O que apresento na 23ª Anpap é uma 
série de partituras musicais que sofreram interferências pictóricas, de partituras visuais que 
mesclam música e pintura num mesmo suporte, de vídeos em que as partituras são 
executadas visualmente, e de partituras sonoras construídas a partir de frases e textos que 
nomeamos de Partituras de temporalidades inconciliáveis. 
 
Palavras-chave: música, pintura, colagem, partitura 

 
 
SOMMAIRE : À rapporter la musique et la peinture comme domaines fondamentales de ma 
pratique artistique, le problem central du travaille serait la constituition d´un écran (partition) 
entre les deux langages. Ce qui intéresse dans la recherche entre la musique et la peinture 
est la constrution de partitions qui indiquent le intervalle, la superposition abrupt et la 
intersection qui a le stratagème du collage comme fonction primordiale. Ce que je présent 
dans la 23a est une série de partitions musicales qu´ont souffert des interférences picturales, 
des partitions visuelles qui mélangent musique et peinture dans un même support, des 
vidéos dans lequelles les partitons sont executées visuellement, et des partitions sonores 
construites à partir de phrases et de texts qui ont a nommé de Partitions de temporalités 
inconciliables. 
 
Mots-clés : musique, peinture, collage, partition  

 
 
 

                          “Um suicido calculado com grande antecedência, pensei, e não um ato espontâneo 
de desespero.” 

 
Thomas Bernhard em “O Náufrago” 

 

Abro o texto do simpósio com um pequeno relato sobre o que se refere meu trabalho 

artístico. A pior coisa a ser feita. Descrever o trabalho é de alguma forma destruí-lo. 

Mas abrir falando do próprio trabalho se tornava imprescindível, como se as 

questões teóricas imanassem dele, ao contrário, em alguns momentos as relações 

teóricas motivaram o próprio trabalho artístico, constituindo a via de mão dupla 

teoria-prática. Não queria e não poderia falar de qualquer coisa. O trabalho se 

impôs. Mas qual seria a fala adequada para escrever uma tese de artista? Ao abrir o 
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texto do simpósio com o meu próprio trabalho poderia tratar do fragmento, cisão, 

recombinação, colagem, ação diária, aleatório, tradução. Esses grandes temas 

reverberam no trabalho plástico. 

Para falar disso seria necessário buscar dois personagens (Wertheimer e Cézanne) 

que funcionariam como personagens conceituais, conceito deleuziano  cujo o papel 

principal seria o de manifestar os territórios, desterritorializar e reterritorializar o 

pensamento ou o conceito. O personagem conceitual é o intermediário entre o 

conceito e o pré-conceitual, pois ele detém os pressupostos subjetivos e traça o 

plano do conceito. “Por exemplo, se dizemos que um personagem conceitual 

gagueja, não é mais um tipo que gagueja numa língua, mas um pensador que faz 

gaguejar toda a linguagem.” (DELEUZE, 1992, p. 36) 

Os dois personagens conceituais, um personagem do campo da música, Wertheimer 

e outro do campo da pintura, Cézanne, um ficcional e o outro histórico, empenham-

se em destruir a grande pintura e a grande música acreditando em seus paradigmas, 

pois fazem isso através de um gesto iconoclasta1.  

 O Náufrago, livro de Thomas Bernhard é uma narração convulsiva sobre três 

talentosos estudantes de piano que se encontram num curso do Mozarteum de 

Salzburg durante o pós-guerra. Um deles é o canadense Glenn Gould, que será 

consagrado em seguida como um dos maiores gênios do piano do século 20 por sua 

interpretação das Variações Goldberg, de Bach. E será justamente ao ouvir essa 

interpretação pela primeira vez, em 1953, que os outros dois colegas –mas 

sobretudo Wertheimer, o “náufrago” do título, - terão suas vidas aniquiladas. 

Empenhado ao máximo no seu radicalismo pianístico, ao ouvir a execução das 

Variações Goldberg por Glenn Gould, Wertheimer teve a semente do suicídio 

plantada em sua alma. Acreditando que o colega seria o maior intérprete de todos os 

tempos e na impossibilidade de ser melhor virtuose que ele, desiste da música e da 

vida.   

Porque não atingimos o máximo, não o ultrapassamos, pensei; 
porque, diante de um gênio no nosso campo de estudos, desistimos. 
Mas para ser sincero, eu nunca poderia ter sido um virtuose do 
piano, porque no fundo jamais quis ser um, e sempre tive as maiores 



   
 
 

3314 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

restrições a isso, tendo sempre e somente vilipendiado o virtuosismo 
em meu processo de definhamento, sempre achando o pianista um 
sujeito ridículo, desde o começo; seduzido por meu talento 
absolutamente extraordinário ao piano, eu me meti a ser pianista e, 
de repente, depois de uma década e meia de tortura, reneguei esse 
mesmo talento, sem qualquer escrúpulo. (BERNHARD, 2006, p. 16) 
 

Paul Cézanne, por sua vez, durante toda a vida e ao final dela duvidava se sua obra 

não seria fruto de um distúrbio, de um defeito físico da visão. Segundo Merleau-

Ponty (2004, p. 113), o pintor “indaga se a novidade de sua pintura não provinha de 

um distúrbio visual, se toda a sua vida não se fundamentou em um acidente do 

corpo.” Cézanne dá continuidade aos grandes mestres como Tintoretto e Delacroix e 

se coloca como um pintor no curso da história “Eles faziam quadros e nós tentamos 

um pedaço da natureza”.(CÉZANNE apud MERLEAU-PONTY, 2004, P. 113)  

A ideia de cisão e recombinação paira sobre a pintura de Cézanne, a observação da 

pintura é impregnada de uma nova concepção do olhar. Cézanne inventa a 

capacidade de olhar para coisa em si. A ideia de capturar um instante inteiro é tão 

radical porque pressupõe uma destruição e uma nova recombinação dos elementos 

pictóricos. Cézanne inventa a “perspectiva vivida” que não é a perspectiva 

geométrica ou fotográfica, é uma nova recombinação do olhar a partir da cisão.  Sua 

pintura sofre de um duplo fracasso, sua vontade em destruir a grande pintura é ao 

mesmo tempo a de pertencer ao fluxo da história. Sua pintura é uma abertura e um 

gesto iconoclasta1. Segundo Merleau-Ponty (2004, p. 160) sua pintura seria um 

paradoxo:  

 

Procurar a realidade sem abandonar as sensações, sem ter outro 
guia senão a natureza na impressão imediata, sem delimitar os 
contornos, sem enquadrar a cor pelo desenho, sem compor a 
perspectiva ou o quadro. A isso se chama o suicídio de Cézanne: 
visa à realidade e se proíbe os meios de atingí-la.  
 

Cézanne, assim como Wertheimer, procura no isolamento de sua prática artística um 

meio de defesa e de sobrevivência. Merleau-Ponty considera o temperamento de 

Cézanne esquizoide, diagnóstico que poderia ser estendido a Wertheimer. Ambos 
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vivem ainda do paradoxo do gênio, mesmo que de um “gênio abortado” (MERLEAU-

PONTY, 2004, p. 160). Wertheimer nunca chegou a se tornar um virtuose no piano, 

sua fragmentação ou loucura o levou ao gesto aniquilador de querer tocar um piano 

velho e desafinado, que não serviria pra nada, apenas pra elucidar a impossibilidade 

de se tocar piano, a impossibilidade de tocar piano depois das Variações Goldberg 

de Glenn Gould.  

 

Wertheimer telefonara para Salzburgo para encomendar o piano, e o 
Franz se lembrava muito bem de que, ao telefone, seu patrão tinha 
enfatizado diversas vezes que deveriam mandar para Traich um 
piano bem vagabundo e horrorosamente desafinado, teria repetido 
Wetheimer diversas vezes ao telefone.(BERNHARD, 2006. p. 140) 
 

A minha loucura foi rasgar, destruir todas as partituras que encontrava pelo caminho. 

O gesto obsessivo de um virtuosismo inalcançável me levou a fragmentar tudo, 

todas as partituras que não poderia nunca mais executar, na verdade, não saberia 

mais como executá-las, pois a loucura (assim como a de Wertheimer) me levou a um 

destemperamento que não conseguia mais coordenar mãos e cérebro. Tudo estava 

cindido.  

O trabalho das Partituras de temporalidades inconciliáveis traz a cisão e a 

recombinação dos fragmentos, pedaços de música recortados e colados 

aleatoriamente, ressaltando a impossibilidade de se fazer música, sempre a 

impossibilidade de execução, assim como a impossibilidade de se fazer pintura. É 

preciso cindir, romper, destruir para ainda conseguir tocar piano, para conseguir 

fazer pintura.  O gesto iconoclasta de rasgar as partituras é acreditar na parte 

invisível que as imagens carregam, como se a música devesse reagir às palavras, 

ou naquilo que ela se encerra, neste campo semântico da linguagem. A resistência 

da música e da pintura é realizada pela quebra da partitura, pela quebra daquilo que 

a aprisiona, do seu signo. Segundo W. Benjamim:  

O caráter destrutivo só conhece um lema: criar espaço; só uma 
atividade: despejar. Sua necessidade de ar fresco e espaço livre é 
mais forte que todo ódio.  E continua: “O caráter destrutivo não está 
nenhum pouco interessado em ser compreendido. Considera 
esforços nesse sentido superficiais. Ser mal compreendido não o 
afeta. (BENJAMIN, 1997 p. 236)   
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É a partir desse pensamento, essa lógica de caráter destrutivo de Cézanne e 

Wertheimer que a primeira colagem sonora Bach/Bartók surge. Como gesto 

aniquilador da música de Bach e Bartók, recorto-as e as colo, um gesto de quem 

não sabe mais executá-las ao piano e quer assim acabar com tudo, sobrepondo as 

músicas até se tornarem irreconhecíveis.  

A partir desse momento, da primeira composição musical chamada Bach/Bartók de 

2001, surgiu o estratagema da colagem. Colagem como confrontamento histórico de 

dissonâncias, no caso, colagem da música de Bach na mão esquerda colada à 

música de Bartók representada pela escala nordestina da mão direita. A partir dessa 

colagem sonora a relação de tradução para a pintura ocorreu através de uma 

correspondência formal: mão esquerda, tríade de dó menor (Bach) representava na 

pintura pela estrutura das verticais e horizontais em preto, enquanto a mão direita 

corresponderia às três cores primárias mais o preto e o branco, formando cinco sons 

correspondentes à escala nordestina (Bartók).  

Colagem entre materiais plásticos heterogêneos: guardanapos e tinta óleo, e 

colagem de dissonâncias históricas: Man Ray e gravura japonesa, reunidos sobre 

um mesmo plano temporal e pictórico. Es muss sein de Beethoven colada com a 

partitura de Because de John Lennon. O gesto de reunir fragmentos historicamente 

conflituosos sobre um único plano tem uma tradição moderna e é um impulso de 

ruptura- sobreposição violenta de formas, que é o princípio da colagem- manter 

temporariamente fragmentos de ordem inconciliáveis sobre um mesmo plano 

pictórico e temporal. Esses fragmentos são reunidos de forma aleatória, ao acaso, 

como os objetos trouvés de Breton e de Schwitters.  
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Bártok-Sarkozy, colagem sobre papel A4, 2012. 

. 

As relações entre música e pintura precisavam de um anteparo, um mesmo campo 

semântico para que as relações entre sonoridade e visualidade pudessem 

acontecer. A relação entre música e pintura pôde acontecer porque a pintura, assim 

como a música, apontavam para conteúdos fora dos seus limites auto-referenciais 

criando um campo comum de atuação entre elas.  

A partitura (visual ou sonora) se tornou central em vários trabalhos mais recentes, 

como as partituras Minimal I e II em que a correspondência gráfica da partitura com 

a música é dada por uma composição repetida indistintamente, essa repetição é 

“ouvida” como uma leitura monocórdia da colagem.  
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Minimal I e II, colagem sobre papel A4, 2013. 

A partitura como questão do trabalho apareceu no vídeo Montanha St.Victoire, em 

que a pintura de Cézanne se tornou uma partitura com inscrições de notas e 

acordes. A Montanha St. Victoire podendo ser interpretada como uma sobreposição 

de camadas (sonoridades) históricas e de camadas de cores. A estrutura da 

colagem presente na minha obra se dá enquanto construção formal de partes, 

enquanto a obra de Cézanne é uma sobreposição de leituras históricas (como a de 

Meyer Schapiro e Merleau-Ponty), criando assim várias sonoridades para a 

Montanha. No meu trabalho, a colagem é entendida como composição abstrata de 

múltiplas tonalidades que são pictóricas e históricas que serão transformadas em 

tonalidades musicais através do anteparo da partitura.  

Desde a série anterior chamada de Temporalidades inconciliáveis (2010) existia a 

impossibilidade de relacionar diferentes tempos na estrutura do fragmento, 

entendido como parte, que melancolicamente tenta abarcar o todo que é sempre 

inalcançável. As temporalidades inconciliáveis tratam dessa relação espaciotemporal 

que está sempre em desalinho. O estratagema da colagem tenta suprimir 

temporariamente os deslocamentos, as origens dos objetos colados, essa supressão 

da alteridade só é possível porque a colagem retira os elementos de origem e os 

coloca num novo lugar, que pode ser físico ou conceitual, e é o que denominamos 

de partitura. 
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O interesse aqui é estudar essa relação da colagem, que pressupõe duas ou mais 

materialidades diferentes coladas sobre um mesmo plano, que reservam entre elas 

significados próprios. Essas materialidades heterogêneas se colam, mas não se 

amalgamam porque não se tornam uma única coisa.  

A colagem pressupõe a distinção entre os elementos autônomos no mesmo plano, e 

reserva seu grau de subversão, pois as colagens trabalham com o conceito de 

sobreposição abrupta e com a heterogeneidade de meios.  

Se se trabalharem as colagens enquanto sistema de composição, e seu aspecto 

técnico de duas ou mais materialidades que se colam, e também o diálogo entre 

várias vozes sobre um mesmo plano, o conceito de colagem pressupõe um novo 

sistema de composição da pintura do século XX, e têm sua primeira démarche com 

a pintura de Édouard Manet.  As pinturas de Manet são analisadas por Pierre 

Francastel a partir do princípio da oposição violenta, usado para denominar as 

relações antitéticas e conflituosas entre heterogeneidade e a descontinuidade dos 

meios que constituem o conceito de colagem e que foram empregadas 

sistematicamente na obra do pintor da modernidade:  

O aparente nonsense temático é decorrência direta do processo 
construtivo e logo o entenderemos, se pensarmos o Déjeuner...como 
colagem ou montagem...Com efeito, não se trata de caso isolado, 
mas de experiência inicial, propositadamente estridente como 
manifesto ou aviso de descoberta, e outros quadros de Manet trarão 
descontinuidades e heterogeneidades símiles. O papel fundamental 
de relações antitéticas foi denominado por Pierre Francastel (1900-
70) de “princípio de oposição violenta”. (MARTINS, 2007, p.39) 
 

A pintura de Manet é uma colagem de pedaços (morceau) que são trabalhados 

independentemente de um todo (tableau), é uma lógica de construção pictórica que 

evidencia a sobreposição abrupta de elementos (cores, formas, texturas) num 

mesmo espaço da pintura. 

Na minha série Partituras de temporalidades inconciliáveis, o conceito de colagem 

advém da estrutura do fragmento de Schlegel, que seria a tentativa de abarcar o 

maior número de situações possíveis que visam à compreensão de um todo, mas 

que, no entanto, se torna uma tarefa infindável e melancólica pela impossibilidade de 

abarcá-lo. O todo se dá em partes.  A sistematização do pensamento em 
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temporalidades inconciliáveis permite que esmiucemos ao máximo cada parte 

fragmentada, que segundo a teoria de Schlegel seria a única maneira de tentar 

abarcar sistematicamente o pensamento que é, no todo, inapreensível ou 

inabarcável. 

 
Assim como no âmbito teórico, os românticos chegam à conclusão 
de que só é possível se atingir uma lucidez pontual, no plano da 
forma da exposição passa-se o mesmo. “A minha filosofia”, escreveu 
Friedrich Schlegel em 1797, “é um sistema de fragmentos em uma 
progressão de projetos (...) Eu sou um sistemático fragmentário.” Um 
fragmento deve ser igual a uma pequena obra de arte, totalmente 
separado do mundo ao redor e perfeito em si mesmo como um 
ouriço”. ( SELIGMANN, 1999. p. 41 e 42)   
 

As Partituras de: temporalidades inconciliáveis se apropriam de um conceito traçado 

por Marjorie Perloff em Momento Futurista. O fragmento na colagem funcionaria 

assim: cada elemento citado quebra a continuidade ou a linearidade do discurso e 

conduz necessariamente a uma dupla leitura: a do fragmento percebido em relação 

ao seu contexto de origem, e a do mesmo fragmento como incorporado em um novo 

conjunto, uma totalidade diferente. O estratagema das colagens consiste também 

em nunca suprimir inteiramente a alteridade desses elementos reunidos em uma 

composição temporária.  

Ao tentar elaborar anteparos entre a dimensão sonora e musical, a invenção de um 

anteparo que é a partitura se torna ponto chave na minha produção artística. As 

Partituras de temporalidades inconciliáveis tentam trazer para o mesmo plano essas 

duas dimensões que são separadas historicamente, trazer para o mesmo plano 

temporalidades que são inconciliáveis, o tempo e o espaço, a pintura se torna 

temporal e a música ganha uma dimensão espacial através do estratagema da 

colagem. Como executar uma partitura na forma de pintura e como transpor 

pictoricamente um som? O anteparo conquistado pela partitura traz para o mesmo 

plano o visual e o sonoro e é uma tentativa de correspondência entre as duas 

linguagens. Assim, as Partituras de temporalidades inconciliáveis tentam quebrar a 

notação tradicional da música, invertendo a noção da pintura e da música, o 

desenho é uma notação que pode ser executada ao piano.  
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Os pontos fulcrais das Partituras de temporalidades inconciliáveis são a edição e o 

recorte dos objetos, podendo ser eles papéis, sons ou imagens. A edição dos vídeos 

é construída a partir da ideia de disjunção entre o que é escutado e o que é visto 

buscando estranhamentos.  Uma das formas de recortar, editar pedaços, é através 

da técnica do sampler. Samplear é cortar uma amostra do som e repetí-lo 

indistintamente.  

As Partituras de temporalidades inconciliáveis não tem uma definição prévia de 

como devem ser executadas, e seus significantes abrangem vários significados, daí 

nos remetemos a Umberto Eco em Obra Aberta: o autor começa pela descrição de 

obras musicais como a de Stockhausen e Pierre Boulez, e diz que essas novas 

obras musicais não constituem uma mensagem acabada e definida, numa forma 

univocamente organizada, mas sim numa possibilidade de várias organizações 

confiadas à iniciativa do intérprete, apresentando-se, portanto, não como obras 

concluídas, que pedem para ser revividas e compreendidas numa direção estrutural 

dada, mas como obras “abertas”, que serão finalizadas pelo intérprete no momento 

em que as fruir esteticamente.  
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Partituras de temporalidades inconciliáveis #1,#2, colagem sobre papel A4, 2013 

A ideia de criar atmosferas pictóricas está presente na série Acordes (2013). A 

tradução dos acordes em pintura também se baseia na relação som-nota do padre 

jesuíta Louis-Bertrand Castel. Em 1725 ele cria um piano de cores em que cada nota 

era acionada por um pequeno espelho que refletia uma cor. Na série, cada acorde é 

representado por um conjunto de situações pictóricas que tentam traduzir a 

sonoridade/espacialidade do acorde. 

 

Série Acordes, 2013. 

Cada acorde, executado por longo tempo, é representado por colagens e 

sobreposição de cores e tem muito a ver com as experiências de La Monte Young, 

em que os acordes no espaço fazem uma conjugação dos sentidos. A atmosfera 

pictórica dos acordes pode ser exemplificado pela citação:  

Dream House de La Monte Young é pensada como uma obra que 
adquiriria a sua existência no tempo como se fosse um organismo 
vivo, “com uma vida e uma tradição próprias”, nesta “casa de sonho”, 
centro de meditação protegido de todas as formas de agressão 
exterior, “cúpula que engloba um espaço interior”, a musica torna-se 
habitável no seio de um meio ambiente espacial imaginado 
juntamente com ela. Esta música consiste num meio ambiente 
contínuo de sons eletrônicos produzidos em directo, juntamente com 
intervenções cantadas intermitentemente. As ondas sinusoidais 
foram escolhidas porque, compostas de uma frequência única, 
permitem um maior entendimento da maneira como varia a 
percepção acústica, segunda as zonas de baixa e alta pressão que 
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estruturam um espaço fechado: os movimentos dos espectadores na 
sala ou a sua escolha de uma situação no espaço constituem parte 
integrante do projeto inicial.  
 

A dimensão performativa das ambiências sonoras de La Monte Young influenciaram 

alguns trabalhos em vídeo em que a ideia era fazer uma interpretação visual de 

partituras musicais como Noturno, de Chopin e La mèr, de Debussy. No vídeo 

Noturno, uma vela é acesa e apagada num curto espaço de tempo enquanto a 

partitura é interpretada. Nesses trabalhos de vídeo o que se encontra é uma 

correspondência visual para cada partitura a partir da literalidade do nome das 

músicas: La mèr é jogada no mar e Noturno é executada no escuro. 

 

La Monte Young, 1960. 

A relação entre música e pintura ganha também um dimensão performativa no vídeo 

Floral de Bach. Ao tomar gotas de florais que correspondem a notas musicais da 

Invenção a duas vozes de Bach, a relação entre floral de bach e o compositor Bach 

é estabelecida como um jogo. A partir desse vídeo comecei a construir partituras de 

receitas de floral de bach, cada essência do floral era correspondida a uma nota e 

posteriormente a uma cor. Como seria executar essas partituras? Tomar as gotas-

notas que são essências. Essas essências transformadas em música. Passo a tomar 

notas. Notas que são cores. Passo a tomar cores. Cada partitura (receita de floral de 

bach) tem um desenho diferente. Os florais homeopáticos mudam de características 

conforme o ambiente, e são feitos pelo número de batidas das moléculas. Cada 
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desenho tem uma quebra de sua estrutura rítmica que vai mudando conforme a 

disposição das essências.  

 

Florais de Bach, 2013. 

NOTAS 

                                                           
1 “Todo gesto iconoclasta, seja ele de natureza religiosa ou artística, ao atacar o vinculo que supõe existir entre 
forma material e substância imaterial abre um amplo feixe de relações, que se irradia em múltiplas direções. Mas 
à diferença da iconoclastia religiosa, que serve para reafirmar certezas e parâmetros de fé, atos iconoclastas em 
arte parecem contribuir para estender os limites do que acreditamos poder chamar de arte.” In: FLORES, Lívia. 
Poéticas da negação: lugares de encontro pelo avesso. Rio de Janeiro: Escola de Comunicação da UFRJ, 2011, 
p.01. 
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