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RESUMO 
Este artigo reflete sobre processos artísticos pessoais em arte sonora, relata experiências, 
trabalhos e exposições onde utilizo um linguagem convencionada de medida dos sons 
(Hertz) para minimizar inesperadas narrativas e interpretações. Apresentamos a exposição 
HERTZ do lugar onde estamos (2016), que foi audiodescrita para cegos, e, assim, 
compreendemos um pouco mais de como podemos preencher, com novas linguagens, 
essas distâncias entre a linguagem e seu referente, o pensamento sobre o que se ouve. 
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ABSTRACT  
This article seeks to reflect on personal artistic processes in sound art. It reports 
experiences, works, and exhibitions where I use a conventional language of sound 
measurement (Hertz) to minimize unexpected narratives and interpretations. We present the 
exhibition HERTZ the place where we are (2016), who had been audiodescripted for the 
blind. And thus we understand a little more how we can fill these distances between 
language and its referent with new languages, the thinking about what you hear. 
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Por meados de 2001 eu me dirigia para um lugar qualquer. Não lembro que em 

carro estava, tampouco de onde vinha. Lembro apenas de uma reação que tive 

naquele dia. Ao ligar o rádio, sintonizo numa música recém iniciada, uma canção 

dos Beatles, o famoso quarteto de Liverpool. Conhecia bem a música, apesar de 

nunca haver tocado ela na bateria. Mas, com o passar do tempo, percebi que aquela 

canção estava estranha: tinha sumido a guitarra de George e o seu backing vocal. 

Escutei o resto dessa música, mesmo que mutilada, e foi uma sensação estranha. 

Ao tempo que deixava de escutar algo, por mim, conhecido, me condicionei a uma 

escuta alienada, que, pela dúvida, quis buscar algum sentido que explicasse essa 

nova versão. Entre freiadas, sinaleiras e marchas, me recordei de que o som do 

rádio do carro estava com um problema na sua equalização e que, por isso, tinha 

deixado de usá-lo. Uma banda sonora da equalização dessa canção dos Beatles 

tinha sumido. Talvez, pela técnica específica em que foi mixada nos anos 60 (que 

segmentava as frequências dos instrumentos e vozes para privilegiar a sua clareza), 

comprometeu o meu ouvir no meu rádio danificado. Acredito que por isso, um 

segmento, entre as frequências da guitarra e backing vocal de George Harrinson, 

passaram naquele momento a não mais fazer parte da música original. 

Recorro a um pensar fenomenologico, onde nada fica sedimentado em si, há 

sempre um "esforço de reencontrar este contato ingênuo com o mundo" (MERLEAU-

PONTY, 1999, p. 1). Assim, a versão mutilada passou a ser completa. 

Já num momento mais presente, nesse mesmo pensar do contato ingênuo com o 

mundo, conheci a peça 193 Hz - Frequência de Ressonância da Cidade de 

Valparaíso do artista sonoro espanhol Llorenc Barber. Numa ação musical urbana, 

38 músicos executaram por várias fontes sonoras como campainhas de igrejas e 

buzinas de embarcações, uma partitura especialmente composta para soar numa 

parte específica da cidade. A proposta sugeria produzir um som equivalente, 

reverberando a frequência de 193 Hertz,  dita pelo artista como a frequência daquela 

cidade. Não estava presente nessa performance, não a vivenciei, mas a 

experimentei por um vídeo documental e pude saber do seu resultado final. Esta 

obra se tornou uma inicial referência para o que estava por vir na minha produção 

artística sonora quanto a relação semântica, do significado que possui o uso de uma 

convenção (Hertz) para explicar um mundo. 
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Dois anos após esse evento de Barber, também tive que relacionar um equivalente 

em Hertz como sentido. Por uma acufenometria, determinamos o valor em Hertz de 

um zumbido no meu ouvido, de um sintoma de perda auditiva chamada tinnitus. 

Desde então, pela sua intensa presença, meus trabalhos em arte sonora ficaram 

obcecados pelo valor 955 Hertz, desse meu zumbido que não se ouve, mas se 

sente, se escuta como uma alucinação, como uma imagem sonora. 

Nisso, surge Nocturne 955 Hz. Por um dispositivo sonoro e visual, o som e a 

partitura da composição Nocturne Op. 9 No. 24 (1829-30) para piano de Frédéric 

Chopin, são apropriados e alterados, informando apenas as notas próximas da 

frequência do meu tinnitus (Si b 5 e Si 5 da tessitura do piano) e deixando as demais 

notas mutadas e opacas. 

 

 
Peter Gossweiler(1977–) 
Nocturne 955 Hz, 2015 

Instalação Sonora, 27 x 21 cm 
Arquivo Pessoal 

 

Se naquela canção dos Beatles tive uma percepção de ausência (que pede uma 

presença), em Nocturne 955 Hz apresentei o inverso: uma presença que me 
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atormentava. E, exponho assim uma deficiência pessoal, não como mimese, mas a 

coloco em questão, num trabalho de arte, para gerar uma relação de empatia. 

“Arte não é terapia, arte é terapia”, disse o professor Paulo Silveira em uma de suas 

aulas de Metodologia de Pesquisa no IA-UFRGS. Dessa antinomia deposito 

algumas esperanças. Acredito que falando do meu tinnitus, por uma linguagem 

artística, possa socializar a minha angústia e curá-la. Não me interesso pelo 

lamento, mas me consola ser percebido. Ou isto seria um sintoma de loucura? São 

caminhos que escolho e acredito que estimulam um convívio social saudável do 

público com meus trabalhos em arte sonora. 

Uma pitoresca história sobre o louco processo de gravação do disco Harvest (1972), 

do artista Neil Young, se relaciona com esse conflito. Enquanto trabalhavam em uma 

de suas canções, Young, sem um motivo sensato, determinou a sua equalização 

usando as caixas de som de sua casa (como canal esquerdo) e o sistema de som 

que usava para os ensaios, que estavam instaladas no seu celeiro (como canal 

direito). Em frente a essa casa e ao celeiro havia um lago. Assim, subiu num bote e, 

escutando a reprodução da gravação, do meio do lago Young gritou: “Mais celeiro!” 

Mais do que o juízo em optar por uma das fontes sonoras, o que se expressa aqui é 

uma diferença entre elas. E nisso surge uma opinião. E, para não viver na loucura 

de um vertigo infinito, o homem busca terminar com esse abismo das diferenças se 

apegando a sentidos provisórios e escolhas. Young, com certeza sofria desse mal 

de ser humano. Tudo é interpretação, como diria Nietzsche. Escolhemos uma faceta 

e a fazemos essência, a damos como verdadeira e idolatramos o seu sentido. Ou 

será esta, também, perseguições da loucura? Entre representações e 

interpretações, redefino o paradoxo do professor Silveira: “Arte não é loucura, arte é 

loucura”. 

Por isso, o uso que a arte faz da loucura, dessa proximidade que faz de uma 

adaptação com o mundo, é o que a torna uma linguagem única. 

Por exemplo, numa recente exposição coletiva com alunos do curso O Som na Arte 

Contemporânea com Hans Peter Kuhn, performei uma louca medição dos sons do 

Goethe-Institut Porto Alegre. O ministrante do curso, e também coordenador da 
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exposição, pediu a elaboração de um trabalho de arte sonora simples e eficiente 

como as obras do artista Donald Judd. O que cada um entendeu dessa proposição 

foi o resultado da exposição. 

Sabendo, ou melhor, suspeitando, que os trabalhos dos meus colegas seriam 

sonoros, e da possibilidade de uma disputa por um espaço da escuta na exposição, 

precisava resolver esse impasse. Assim, para executar um trabalho de arte sonora 

que fosse silenciosa e presente dentro deste contexto, retomei o recurso da 

convenção em Hertz. 

Com um golpe de martelo num corrimão, numa janela, numa antena, numa porta 

corta-fogo, numa estante da biblioteca entre outras coisas do Goethe-Institut Porto 

Alegre, reverberava seus corpos e, com um afinador de bateria (chamado Tune-bot), 

as classificava em Hertz. Em seguida as identificava numa placa, como as utilizadas 

para identificar obras de arte. Tudo isso seguido de uma performance que também 

fotografava o processo. Literalmente apresentava a existência material daqueles 

objetos. 

A proposta, de se identificar o Hertz de cada objeto percutido, era de se achar um 

fundo, uma ordem. Algo que segundo o ministrante Peter Kuhn era “bem alemão” e 

o Goethe-Institut Porto Alegre iria adorar essa relação. Ambos sabíamos da ironia e 

do oblíquo que tinham as minhas intenções. Esse fundo era, com certeza, falso. A 

própria convenção do som em Hertz (outro detalhe, um nome “bem alemão”) era um 

fundo falso. Foi dessa diferença ontológica (que nenhuma coisa é idêntica a si 

mesma, que há sempre uma diferença) que provoca a instabilidade desse fundo, 

que Peter Kuhn e eu rimos tanto. O próprio termo, “bem alemão”, é um arquétipo 

que assombra o Goethe-Institut como instituição e problematiza o caráter de 

identidade desse ser. 



 

 
GOSSWEILER, Peter Francis Correa. Arte sonora com Hertz, In Encontro da Associação Nacional de 
Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, 2017. p.1995-2008. 

2000 

 
Peter Gossweiler(1977–) 

Frequências Sonoras do Goethe-Institut POA, 2016 
Performance 

Arquivo Pessoal 

 

Numa convenção, como em Hertz, fazemos um pacto de esquecimento de todas as 

outras possibilidades para dar um fim (definimos). Por isso, se entende que, onde há 

paz (de um acordo), há sempre uma violência histórica. O próprio filósofo francês 

Jacques Derrida discute essa ordem das coisas em seu recurso filosófico de 

desconstrução e relembra Rosseau e Saussure na violência do esquecer, como uma 

violência natural e uma usurpação: "Nos esquecemos que se aprende a falar antes 

de escrever, e a relação natural fica invertida" (ROUSSEAU e SAUSSURE, p.74 

apud DERRIDA, 2005, p. 48). 

A medição em Hertz, como a escrita sobre o falar, também é uma violência. Na 

medida em que tratamos o som das coisas, na sua origem como naturalmente 

inocentes, essa coisificação (que transforma o ser em ente) faz escapar a 

possibilidade de compreendê-las. Este é um sintoma claro da modernidade, da 

opinião do homem sobre o mundo. 

Até mesmo a classificação em Hertz das coisas que se encontram em não-som, 

como na performance no Goethe-Institut Porto Alegre, se usurpou, com violência, o 
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estado inocente de pausa e silêncio delas. Porém, se suspende uma questão 

interessante: de que tudo tem uma frequência dormente, que compõe, mesmo sem 

soar, o espaço em que vivemos. Na arquitetura, esse desdobramento se chama 

acústica. 

A partir desse trabalho chamado Frequências Sonoras do Goethe-Institut POA 

(2016), fui convidado pela artista, e colega de mestrado, Márcia Braga para expor no 

espaço de exposição do Associação Cultural Vila Flores em Porto Alegre. 

A ideia primeira, proposta pela curadora, era partir dessa minha poética da relação 

da linguagem em Hertz com os meus trabalhos de arte sonora. O que me pareceu 

interessante, já que nesta oportunidade poderia não somente expor o Hertz das 

coisas (como no meu trabalho anterior), mas expor também o som desse Hertz. 

Iniciamos com uma investigação acústica, identificando a frequência de 

reverberação mais acentuada de uma das salas do Associação Cultural Vila Flores. 

E assim, propomos o nome da exposição: HERTZ do lugar onde estamos. 

Consequentemente, através de encontros com os residentes do Vila Flores (Márcio 

Machado, Marcelo Monteiro e Carlos Farias) projetamos 4 trabalhos (uma instalação 

sonora, uma performance sonora uma escultura sonora, um vídeo sem áudio) que 

envolveram uma experiência sensorial a partir de mecanismos sonoros. 

Durante o período de exposição, cabe destacar um dos dias que teve a participação 

de Mimi Aragón e Kemi Oshiro, da empresa OVNI, guiando por audiodescrição um 

deficiente visual. Essa vivência, além de ser uma experiência nova para mim, me 

colocou de frente com alguém que também precisava do estímulo de um convívio 

social saudável. Particularmente, busco a empatia das pessoas com o meu 

problema de tinnitus, como forma de conforto social. Será que ele também busca 

algo nesse sentido? Não perguntei, e também acho que não é coisa que se 

pergunte; a resposta é óbvia. Mas, pelo menos, ele estava ali, em seu papel de 

visitante, curioso e atento para conhecer o meu trabalho. 

Agora, apresento uma descrição desta exposição, misturando com uma 

audiodescrição como a que fizeram para este visitante especial, privado da visão, 

mas atento em encontrar este contato ingênuo com o mundo. 
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HERTZ do lugar onde estamos é a exposição de sons de uma investigação sobre 

questões da ressonância acústica de coisas no Vila Flores. Logo na chegada, no 

pátio, já se pode perceber esse convívio intenso com os sons expostos. Vindo do 

alto (do segundo andar de um dos prédios) se ouve uma frequência sonora 

constante alternando com intervalos longos de silêncio; do interior do galpão vem 

uma sequência de pulsações curtas de frequências específicas, e da porta de 

entrada desse galpão, eventualmente se ouve uma pretensa invasão de frequências 

sobre o corpo de alguém em pé entre duas caixas amplificadoras de som, que estão 

frente a frente, oscilando frequências entre o grave e o agudo. 

A frequência que vem do alto é de uma instalação sonora que se chama 687 Hz 

(2016). Uma sala do segundo andar de um dos prédios da Associação Cultural Vila 

Flores está com as suas janelas abertas. Estas janelas são grandes e de madeira e 

estão envelhecidas pelo tempo, notasse pelo descascar da sua pintura branca. De 

onde estamos podemos ver que não há nada dentro da sala e que ninguém ocupa 

aquele espaço. Uma luz laranja ilumina o teto dessa sala. Essa frequência, que soa 

por um minuto e descansa, sem soar, por 6 minutos é relativamente alta. Chega a 

perturbar, mas com o passar das repetições ela se torna parte do ambiente sonoro 

do espaço e passamos a aceitá-la e a considerar o seu estado permanente. Ao 

longe se percebe uma frequência inofensiva, mas que desequilibra - pela sua 

persistência - a paz do silêncio. O público não tem acesso a essa sala (por 

problemas estruturais e segurança), mas de certa forma, por conseguir escutar a 

sua frequência de ressonância acústica, ela desce até nós e a vestimos com nossos 

ouvidos. É a relação do homem com o espaço pelo som. Faço aqui uma referência 

as fotografias de Abelardo Morell como a Camera Obscura Image of Times Square 

in Hotel Room (1997) em que transforma um quarto de hotel em Nova Iorque numa 

câmera escura, e que recebe assim uma imagem exterior projetada violentamente 

em todo o quarto. 687 Hz não é uma câmera escura, mas também faz esse 

deslocamento de matéria. 

Nos deslocamos em direção ao galpão. Este, faz parte do complexo de três prédios 

da Associação Cultural Vila Flores, projetados pelo arquiteto alemão Joseph F. S. 

Lutzenberger (1882-1951), e que foi construído no final dos anos 20. Era utilizado 

para encilhar cavalos, como oficina de carroças entre outras coisas, é, portanto, um 
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lugar com teto alto e portas altas. Já reformado, é hoje um local preparado para 

receber exposições artísticas, projeções de filmes, encontros entre outras práticas 

artísticas e eventos. 

Na entrada desse galpão, em seguida a porta, está uma performance. O trabalho 20 

Hz - 20 Khz (2016) são duas caixas amplificadoras de som, que estão frente a 

frente, oscilam frequências entre o mais grave que podemos escutar (20Hz) e o mais 

agudo (20Khz). Vestindo um protetor auricular, que diminui os decibéis (a pressão 

sonora) provocados pelo alto volume das caixas amplificadoras, é possível participar 

desta performance. Com o protetor posicionado, o silêncio aumenta. Em seguida a 

pessoa se desloca, como numa imposição e doação do corpo para uma experiência, 

epara o entre as caixas amplificadoras. O som inicia e punça partes do corpo. 

Segundo relatos, dependendo da posição que se fica (de frente e costas para as 

caixas ou de ombro a ombro), é possível sentir a lombar sendo massageada, o peito 

e o coração vibrando, as entranhas acordando, a nuca arrepiando. De fato a 

intenção era sentir os sons mais do que escutá-los. Senti-los pelo corpo como uma 

outra possível entrada do ouvir, e do esquecido acesso que também temos ao som. 

Esta performance é uma incidência da obra Imponderabilia (1977) realizada na 

Museum of the Galleria d'Arte Moderna Bologna pelos artistas Marina Abramovic e 

Ulay, que parados, numa passagem estreita do museu, de frente ao outro, de pé e 

nus, provocam um contato inevitável dos seus corpos e olhares com as pessoas 

que, por esse entre eles, tinham que passar. Neste sentido reforço a questão da 

relação do homem, com ele mesmo. 

Já de dentro do galpão, temos dois trabalhos expostos: a escultura sonora e o vídeo 

sem áudio. O espaço é amplo (aproximadamente 10 x 7 metros), o teto é alto e sem 

forro, podemos até ver as telhas que nos separam do céu. No centro deste espaço, 

sobre um pedestal branco, está o trabalho iluminado por duas luzes frias em 

projeção diagonal que se tocam formando um vértice sobre ela. No chão de cimento 

queimado, se projetam as sombras em sentido opostos. A solidão em que se 

encontra a escultura sonora, contracena com uma projeção na parede ao fundo e 

com o som que preenche o espaço. 
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A escultura sonora sobre o pedestal se constitui de um vaso de cerâmica e um 

falante conectado a um DVD player. Este trabalho se chama 108 Hz, 140 Hz, 770 

Hz, 1136 Hz (2016), e são estas frequências que escutamos saindo do falante e são 

as frequências de ressonância do vaso de cerâmica. O vaso, feito pelo oleiro Carlos 

Farias, tem o tamanho de duas mãos grandes fazendo uma forma de concha. A sua 

superfície é marrom com uma textura que lembra madeira ou a superfície do planeta 

Júpiter. Para evitar que o peso do vaso interfira na movimentação da bobina do 

falante (impedindo-o de fazer som), foi costurada uma teia com fio preto e, com uns 

espetos de bambu por debaixo dessa teia, deixando o vaso flutuando sobre o 

falante. 

Num primeiro momento, as pessoas convergem em volta desse pedestal, tocam o 

falante em funcionamento, despertando, assim, o tato para as relações de vibração 

do som. Neste ficar entorno, o olhar das pessoas se volta para o objeto e o ouvir fica 

atento a essa sequência de pulsações curtas de frequências específicas, uma 

composição musical. A frequência pulsante mais grave (108 Hz), lembrou para 

muitos o som da batida do coração, para outros, um batuque indígena. De fato, se 

criou uma imersão ao primitivo, como se ali tivesse uma fogueira acesa e um ritual 

ocorrendo. O vaso, em si, trás muitas significações e a forma simples de como 

estava exposta conectou com os visitantes de imediato. 

Por último, temos a projeção de um vídeo sem som chamado 0 Hz. 0Hz evoca 

pensar num silêncio, mas não é do silêncio que estamos falando. Quando dizemos o 

valor zero (0) em Hertz, entendemos de que não se oscila, não pende nem para um 

lado nem para o outro, nem para o som, nem para o não-som. Nos cantos é onde 

morre o som. Zero é simplesmente o vazio. Vazio de Hertz. Desta proposição surge 

o vídeo como uma filmagem de uma das escadaria, que não se tem acesso por ser 

de uma parte desocupada, da Associação Cultural Vila Flores. Não há um início, 

meio ou fim na filmagem, mas há uma situação que se repete. Numa sequência que 

filma paredes descascadas, entulhos jogados e escombros. A câmera, como uma 

cabeça flutuante, olha obstinada, procura e encontra o enquadramento de um canto 

qualquer, que não tem nada. Fica parada como numa fotografia, e, subitamente, 

retoma o processo. O tempo total do vídeo é de 10 minutos (exposto em loop) 
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Há uma relação da filmagem projetada e o suporte parede. A projeção do vídeo é 

ajustada, propositadamente, no canto de duas paredes brancas. Temos, a princípio, 

uma projeção em dois planos. Nos momentos em que a filmagem encontra um canto 

e para, neste momento passageiro ficam alinhados a projeção e o canto do espaço 

expositivo. Desta forma, o que a câmera captou de uma realidade volumétrica e a 

achatou em duas dimensões, volta a ter um volume pela sobreposição da projeção 

no canto do suporte parede. Nessa relação de vídeo e realidade, se somam duas 

imagens que antes só uma era reconhecível, a do vídeo. A outra, a do suporte 

parede, só desperta, se “coisifica” (se torna coisa), quando ocorre a sobreposição. 

O som que vem da escultura sonora se torna a trilha sonora do vídeo, a medida que 

são os únicos objetos expostos no galpão. Assim, a escultura e o vídeo dialogam por 

esta característica que é do passar do tempo, um mesmo tempo que existe pelo fato 

de dividirem o mesmo espaço. 

Como considerações finais diria que esta convenção em Hertz, e o uso que fazemos 

em trabalhos de arte sonora, não deixa de ser uma interpretação, e nos trás, de 

certa forma, ao princípio do problema que é de organizar um impasse. Ao dizer 108 

Hz e 687 Hz temos a organização de uma diferença, eliminando uma dificuldade 

iminente de interpretação, o que nós dá uma certa cautela nesse momento tão 

humano que é do pensamento. A loucura fica assim mais controlada. 

Nas quatro peças apresentadas na Associação Cultural Vila Flores, ficamos ouvindo 

a sua interpretação em Hertz e não o próprio som das peças. Por isso, temos a 

noção de que o significado do som original nunca pode estar completamente nesse 

valor numérico. Como poética, a exposição HERTZ do lugar onde estamos, trás o 

apego a essa questão de uma busca por uma presença na forma de um significado: 

uma linguagem em Hertz. Nesse desafio, que poderia ser a do desapego dessa 

convenção, fica evidente a grande aventura, por assim dizer, que seria a busca da 

sua presença na ausência dessa convenção em Hertz. E, se daria assim, um 

possível mergulho no sentir da imagem sonora. 

Se de um ouvir passamos a um escutar que “coisifica”, sobrepomos, assim, algo que 

não estava acessível: o pensamento sobre o que se ouve. Propomos acreditar no 
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conhecimento que se forma dessa ausência de uma compreensão racional (da 

“coisificação”), vivenciar esse não acessível sem “coisificar”. 

 
Peter Gossweiler(1977–) 

687 Hz, 2016 
Instalação Sonora e lâmpada de tungstênio 

Foto de arquivo Pessoal 
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108 Hz,140 Hz, 770 Hz, 1136 Hz, 2016 
Escultura Sonora 

Foto de arquivo Pessoal 

 

 
Peter Gossweiler(1977–) 

0 Hz, 2016 
Vídeo 

Foto de arquivo Pessoal 
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Peter Gossweiler(1977–) 

20 Hz – 20 KHz, 2016 
Performance Sonora 

Foto de arquivo Pessoal 
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