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Resumo: Este artigo faz uma breve apresentação da performance multimídia “Sonocromática” (grupo Ao Cubo, 

2008 e 2009), que possui como referências trabalhos do artista plástico Abraham Palatnik. O autor foi 

responsável pela elaboração da parte sonoro-musical da obra (cuja aplicação foi desenvolvida no ambiente de 

programação Max/MSP), e apresenta resumidamente alguns aspectos da composição, elaboração e performance 

do trabalho, assim como algumas das estratégias de programação utilizadas. 
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Introdução: “Sonocromática” 

Sonocromática é uma performance multimídia desenvolvida entre 2008 e 2009 

pelo grupo Ao Cubo, formado por Andrei Thomaz, Lílian Campesato, Vitor Kisil Miskalo e 

Xyko Peres, e que faz referências a alguns trabalhos do artista plástico brasileiro Abraham 

Palatnik, um dos pioneiros em arte cinética. A obra já foi apresentada, dentre outros locais, 

nos seguintes eventos: FILE2008, São Paulo; FILE RIO 2009, Rio de Janeiro; e SMC2009 

(Sound and Music Computing Conference), na Casa da Música, na cidade do Porto, Portugal. 

A performance trata da movimentação contínua e gradual de luzes, imagens e 

sons. No centro do palco há uma estrutura retangular, de 2 metros de largura por 1 metro de 

altura e profundidade, revestida por um tecido branco que ganha aparência translúcida e 

leitosa resultante da manipulação de luzes em seu interior (SMC, 2009. p. 37). Para a obra 

funcionar é necessário que o teatro esteja em blackout. Há um performer dentro da estrutura, 

longe dos olhos do público, que passa a manipular luzes na parte interna desta estrutura. Em 

determinado momento este performer sai de dentro da estrutura e manipula pequenas luzes 

LED (com pisca) fora da estrutura, que passa a ser usada como mesa para a colocação as luzes 

que vão surgindo nas mãos do performer. Em diferentes trechos são utilizadas projeções no 

fundo do palco (animações em um momento e imagens captadas por uma webcam em outro). 
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Todos os sons utilizados na peça são produzidos em tempo real pelos intérpretes e 

processados através de um patch (pequeno programa) desenvolvido em Max/MSP. 

 

 

Figura 1. Fragmento de “Sonocromática”. Festival FILE 2008 (Foto: Mário Ladeira). 

 

A forma que definimos para a performance é a de um arco contínuo de 

movimentos que se evoluem constantemente, partindo de e voltando para um repouso sonoro, 

visual e performático. A partitura que criei para os ensaios é, na verdade, um roteiro de 

intenções sonoras, visuais e performáticas, que individualmente não se sustentam enquanto 

obras completas, mas agregadas, produzem uma obra coletiva verdadeiramente multimídia, 

sem que nenhuma área seja dominante sobre as demais. 

Os sons são criados de forma livre, mas dentro de uma estrutura bastante definida, 

que, apesar de indicar os caminhos para o intérprete seguir, não restringe em nenhum 

momento detalhes dos sons a serem produzidos. São as decisões do performer e do intérprete 

do sistema interativo, em tempo real, que irão definir os tímbres e as texturas sonoras 

manipuladas pelo patch. O trabalho de composição foi basicamente o da criação de uma 

estrutura que oferecia liberdade à performance ao mesmo tempo em que permitia e conduzia o 

desenvolvimento de uma obra relativamente fechada. “Sonocromática” busca um equilíbrio 

entre a rigidez de um sistema controlado em detalhes por seus criadores e a liberdade 

performática que as ferramentas interativas possibilitam. 
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Abaixo apresentamos um breve roteiro da obra. 

1) Blackout. Aos poucos ouve-se sons de respiração e algumas lâmpadas são 

acessas, alternadamente, em pequena intensidade, dentro da estrutura localizada no centro do 

palco; 2) Este jogo de luzes se desenvolve, e uma animação que se refere às imagens dentro 

da estrutura passa a ser projetada visando ampliar o campo visual do público. Sons vocais 

mais longos e contínuos são utilizados para marcar o lento e contínuo movimento, e, 

gradualmente, são substituídos por sons rítmicos, sempre acompanhando a intensidade das 

luzes e imagens; 3) As luzes se apagam, restando apenas uma. Esta se transforma em uma luz 

oscilante (luz LED com pisca) que se move dentro da estrutura até sair da mesma. As imagens 

se apagam, e o som de apenas uma voz solo acompanha esta luz; 4) Fora da estrutura, a luz 

continua sua trajetória e, pouco a pouco, vai se multiplicando em diversas outras luzes que se 

movimentam no espaço por alguns momentos até serem colocadas sobre a estrutura. Não há 

nenhuma projeção. Diversas camadas de sons vão sendo acrescentadas e sons rítmicos são 

utilizados alternadamente aos sons longos; 5) Com diversas luzes LED acesas sobre a 

estrutura, o performer utiliza uma webcam para registrar a movimentação feita por ele com 

estas luzes. As imagens captadas são manipuladas e projetadas no fundo do palco em forma 

de faixas verticais. O som se torna mais rítmico e caótico; 6) Aos poucos as luzes vão sendo 

apagadas, diminuído também a luminosidade da projeção. Os sons vão diminuindo de 

intensidade; 7) A projeção é desligada. A última luz que resta piscando volta lentamente para 

dentro da estrutura, onde se movimenta brevemente. Os sons são reduzidos para uma única 

voz, derivada dos sons de respiração. A intensidade sonora vai diminuindo até o tacet, e a luz 

se apaga, finalizando a apresentação. 

“Sonocromática” requer 3 ou 4 intérpretes: 1 performer e controlador das luzes, 1 

intérprete para o sistema musical interativo, 1 intérprete para o sistema digital de imagens e 1 

intérprete (opcional) para gerar sons vocais (juntamente com o performer e com o intérprete 

do sistema musical interativo). Sua duração varia entre 15 e 20 minutos. A entrada de dados 

ocorre através de dois ou três microfones, um sem fio, utilizado pelo performer, e outro(s) 

utilizado(s) pelo(s) intérprete(s) do sistema interativo (fora de cena). Os processos relativos às 

imagens são decorrentes do disparo de um processamento pré-programado de uma animação 

em Flash, seguido da manipulação das imagens captadas pela webcam, também em Flash. Os 

processos que dizem respeito ao áudio envolvem a gravação e manipulação, em tempo real, 

de até cinco eventos sonoros (em loop) independentes, que podem ser sobrepostos e alterados 

em alguns parâmetros, como velocidade de reprodução, uso de reverberação e filtragem. 
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Figura 2. Diferentes momentos da performance “Sonocromática”. Festival FILE 2008 (Fotos: Mário Ladeira). 

 

Referências a Palatnik e conceitos sonoros 

A primeira parte da obra faz referências aos “Aparelhos Cinecromáticos”, de 

Abraham Palatnik, série de trabalhos que envolvem o uso de lâmpadas e mecanismos 

motorizados, em constante e lento movimento atrás de uma superfície leitosa translúcida. 

 

“Quem depara com um aparelho cinecromático é imediatamente 

enfeitiçado. Os olhos ficam paralisados pelo movimento das luzes e 

das cores, pelo ritmo luminoso que invade o espaço. É como se uma 

pintura abstrata repentinamente ficasse animada produzindo efeitos de 

cor variados e sincronizados. (...). Todo o mecanismo fica escondido 

sob uma tela e só se vê o efeito da cor-luz movendo-se no espaço. (...). 

O ritmo do cinecromático é lento e são dezenas de lâmpadas 

funcionando com base numa combinatória que se repete de acordo 

com as determinações do artista, podendo chegar até 20 minutos – e 

recomeçando o processo em looping” (OSORIO, 2004. pp. 60-61). 
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O conceito principal que tomamos como base foi este dos lentos movimentos, em 

loop, em constante transformação. Para fazer uma referência mais direta à obra de Palatnik 

optamos por empregar uma estrutura no palco que também tivesse uma superfície com 

aparência translúcida e leitosa. Deste modo, ao utilizar lâmpadas com diferentes cores em seu 

interior, podíamos criar nesta superfície desenhos de luzes similares aos criados por Palatnik 

ao mesmo tempo em que omitíamos do público os elementos geradores da movimentação. O 

nome “Sonocromática” é derivado destes “Aparelhos Cinecromáticos”. Na figura 3 é possível 

ver, lado a lado, a estrutura das duas obras e perceber as semelhanças (Fig.3).  

 

 

Figura 3. “Aparelho Cinecromático”, de Abraham Palatnik em funcionamento, à esquerda; e em 

construção, ao centro (OSORIO, 2004. pp. 81 e 85); performer dentro da estrutura de 

“Sonocromática”, à direita, durante apresentação no FILE RIO 2009 (Foto: Lílian Campesato).  
 

O segundo momento da performance (quando o performer conduz as luzes para 

fora da estrutura) faz referência à outra série de trabalhos de Palatnik, “Objetos Cinéticos”, no 

sentido que, ao contrário dos “Aparelhos Cinecromáticos”, os motores e mecanismos ficam 

expostos e se tornam o centro da atenção do público. A terceira parte da performance (quando 

a webcam é utilizada) está embasada em outra série de Palatnik, “Progressões”, obras visuais 

estáticas, originalmente feitas com madeira, formadas por uma seqüência de faixas verticais 

que dão uma forte sensação de movimento às imagens contidas nelas. 

O desenvolvimento coletivo de “Sonocromática” faz com que os estímulos 

composicionais sejam gerados por todos os integrantes do grupo. Os conceitos para cada área 

são discutidos por todos e depois cada membro desenvolve sua atuação de acordo com sua 

especialidade. 

Em relação aos sons, adotamos o conceito de que eles acompanhariam e 

conduziriam, simultaneamente, os movimentos das luzes, e logo surgiu a idéia de colocá-los 

em loop, “aprisionando-os”, de certa forma, no tempo. Assim podíamos controlá-los de forma 

análoga ao que fazíamos com as luzes. Ao decidir qual seria a fonte sonora utilizada optamos 

apenas por sons vocais e derivados da respiração humana, visando dar mais naturalidade aos 

lentos movimentos produzidos pela performance. 
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Funcionamento do Patch 

O patch desenvolvido para “Sonocromática” possui como elemento fundamental 

a repetição em loop de fragmentos sonoros armazenados em buffer. Em certos contextos este 

processo pode produzir a sensação auditiva de um “congelamento” temporal deste fragmento 

(freeze [1]). Para que esta sensação seja efetiva não basta colocar o fragmento em loop, pois, 

caso o final da onda sonora do fragmento seja diferente de seu início (o que quase sempre irá 

suceder), um ruído será gerado entre cada repetição interrompendo a continuidade do som. 

Para resolver esta questão aplicamos um envelope dinâmico no fragmento armazenado para 

que o início e o fim das ondas sonoras tenham amplitude zero (fade-in e fade-out). Este 

processo cria obrigatoriamente lacunas de amplitude entre cada repetição, e a estratégia para 

contornar este ponto foi a de criar outro loop do mesmo fragmento, mas com um pequeno 

deslocamento temporal (correspondente à metade da duração do fragmento) em relação ao 

primeiro. São utilizadas, portanto, duas sequências de loop para cada fragmento sonoro com 

uma defasagem temporal entre elas. Assim, enquanto uma estiver na lacuna de amplitude 

entre as repetições, a outra estará no meio do fragmento, soando, preenchendo as lacunas e 

tornando o som perceptivelmente contínuo quando suas características assim o permitirem. 

O patch criado para “Sonocomática” permite a utilização simultânea e 

independente de cinco fragmentos de som, cada um gerando um evento sonoro com estas duas 

sequências de loops desencontradas. Desta forma é possível lidar com cinco eventos sonoros 

também de forma simultânea e independente. O tempo de gravação de cada fragmento de som 

possui durações diferentes e variáveis, o que vai influenciar diretamente em diversas 

características perceptíveis dos eventos sonoros. Até o momento utilizei principalmente as 

seguintes durações para cada fragmento: 0,5 segundo; 1 segundo; 2 segundos; 4 segundos; e 6 

segundos. O patch também foi criado para dar ao responsável pelo sistema interativo a 

liberdade para substituir, em qualquer momento, os fragmentos sonoros armazenados por 

novos fragmentos captados em tempo real através dos microfones. 

Para cada evento é permitido ao intérprete do sistema musical interativo alterar 

em tempo real diversos parâmetros, como: ligar ou desligar; controlar o volume individual; 

fazer nova gravação de um fragmento sonoro; alterar o envelope aplicado em cada fragmento; 

mudar a velocidade de reprodução do fragmento (afetando simultaneamente a altura e duração 

do mesmo); ligar e controlar a quantidade de aleatoriedade ao parâmetro “velocidade de 

reprodução” que o programa gerará a cada repetição do loop; acionar ou não a reverberação 

em cada evento; e, por fim, acionar ou não o filtro presente em cada evento (filtro passa-
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banda), assim como controlar os seus parâmetros (freqüência central da banda, largura da 

banda e amplificação). 

Utilizando todos os recursos, o músico realiza em tempo real a gravação, a 

mixagem e o processamento (mudança da velocidade de reprodução, uso da reverberação e 

filtragem) dos eventos sonoros. Para controlar simultaneamente todos estes parâmetros 

disponíveis na interface gráfica de “Sonocromática”, tornou-se impraticável utilizar apenas o 

teclado e o mouse do computador. Optamos então por utilizar uma interface física, o 

controlador MIDI “PC1600x” da marca Peavey, que possui 16 sliders, 16 botões, e grande 

varidade de configurações. Desta forma, o intérprete do sistema musical interativo 

praticamente não precisa tocar no computador durante a performance. Ele manipula a 

interface MIDI e observa as conseqüências na tela do computador, diretamente na interface do 

patch. Justamente parte da complexidade em se programar um patch está justamente no 

planejamento da interface, afinal, muitas vezes, o sucesso de um programa está atrelado à 

clareza com que os elementos são apresentados ao usuário e à sua facilidade de uso. Na figura 

4 temos a interface final do patch criado em Max/MSP, para controlar os sons e a música de 

“Sonocromática” (Fig.4). 

 

 

Figura 4. Interface do patch de “Sonocromática”. 
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Do lado esquerdo há a entrada e saída dos sinais de áudio; o volume geral do som 

direto; o volume que controla a quantidade geral de reverberação do patch e a entrada dos 

dados da interface MIDI (Peavey). No centro, temos cinco fileiras sobrepostas que 

representam os eventos sonoros disponíveis. Cada fileira possui diversos botões e faders que 

podem controlar todos os processos de cada evento. E, à direita do patch temos os controles 

de cada microfone, que podem ser enviados para os alto-falantes, com ou sem reverberação. 

 

Considerações Finais 

Quando falamos de música interativa, temos sempre de ter em mente a 

importância do momento da performance e da forma como esta vai relacionar-se com o 

sistema digital. Esta forma é prevista no momento do desenvolvimento do sistema interativo 

que, por ser determinante para o resultado artístico da obra, é assumido como mais um 

elemento composicional pelo compositor (MISKALO, 2009. p. 8). 

“O compositor deve se tornar um produtor de modelos, cujo processo 

de desenvolvimento/elaboração também está incluído na composição. 

Isto radicalizou o processo de composição e da posição do 

compositor: o criador deve controlar todas as fases da criação, e ser 

luthier, compositor e intérprete, dentro de uma lógica de continuidade 

do processo de criação” (HEINRICH, 2003. p. 195). 

 

A função da performance em “Sonocromática” diferencia-se da função existente 

no repertório instrumental tradicional, pois, muito além de ser uma tradição cultural dada 

pelos costumes e práticas interpretativas, passa a ser composta como mais um elemento 

expressivo, através da antecipação temporal do momento da apresentação feita pelo 

compositor no tempo diferido da criação, sem os modelos estáveis da tradição. É neste 

momento que o compositor define o nível de interatividade entre o intérprete humano e o 

computador, e o quanto o computador vai interferir no resultado musical da peça. Em 

“Sonocromática” a expressividade da performance seria completamente distinta não fosse a 

composição, e a composição não teria sentido não fosse a performance.  

 

Nota 

[1] O freeze costuma ser criado a partir de fragmentos sonoros muito pequenos, medidos em 

algumas dezenas ou centenas de milissegundos. Por outro lado, o patch que desenvolvemos 

utiliza fragmentos maiores (geralmente entre 0.5 e 6 segundos). Mas como dissemos, 

conforme o fragmento sonoro utilizado, o efeito produzido é similar. 
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