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Resumo 

O presente artigo pretende trazer propostas acerca da partitura e das possibilidades de improvisac ̧a ̃o, 
tendo em vista o  desafio em transferir para o meio gráfico uma composição sonora que somente acontece 
no e com o tempo. Tradicionalmente no campo da música a partitura é uma representação escrita 
padronizada, composta por símbolos próprios que são associados a determinadas frequências sonoras, 
com durações e intensidades. Mas se ampliamos a percepção para uma escuta aberta e sem barreiras, 
abraçando todas as variações de barulhos e ruídos que nos envolvem em paisagens sonoras em constante 
transformação, o desafio se torna ainda mais complexo. Aqui está a impossibilidade de uma tradução 
literal, mas também uma potência. Na física, a transformação de uma energia em outra de natureza 
diferente se denomina transdução. Pensar esta passagem entre linguagens não mais como tradução e sim 
transdução é ativar uma zona intermediária entre os campos do gráfico e do sonoro e que também 
potencializa ambos (processo semelhante ao que Augusto de Campos denomina “transcriação”). 
O artigo irá discorrer sobre peças sonoras criadas partindo desta relação, no qual a relação entre partitura e 
som se dê de forma não hierárquica ou de controle, como se configura na prática musical tradicional. A 
partitura não mais como guia para a execução de instrumentos mas sim uma transdução em direção a uma 
energia ainda não nomeada. Uma partitura que se auto-inventa através do exercício de ouvir o som 
impresso na página e executá-lo com instrumentos musicais. Cabe também ressaltar que cada composição 
surgiu da interação entre participantes em diferentes instrumentos, com habilidades diversas, em formato 
de improvisação, sendo que imagens gráficas se tornaram os estímulos para a criação musical. Tais 
composições são o resultado de uma das linhas de investigação do Lab. S.O.N.A.R. - Laboratório de 
Sonoridades, Organicidades, Nomadismos, Artes e Radiofonias, da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro.  
 

Introdução 

 

A pergunta “Como tocar junto?” configura a inquietação principal deste artigo. Tocar é o 

verbo que usamos para transformar movimentos do nosso corpo em sonoridades através 

de dispositivos específicos – instrumentos musicais – com materialidades e configurações 

de forma de modo que o som se propague no espaço. Podemos tocar instrumentos 

sozinhos ou em grupo. Quando tocamos sozinhos ou acompanhando sons já gravados 

estabelecemos um tipo de jogo no qual importa seguir uma certa composição, peça ou 

mesmo canção, mesmo que seja algo improvisado. Ao tocar com outras pessoas outro 
                                                
1 Trabalho apresentado na II Jornada Interdisciplinar de Som e Música no Audiovisual, realizada de 3 a 6 

de julho de 2017, no Rio de Janeiro 
2 Professor adjunto do Departamento de Linguagens Visuais do Instituto de Artes (UERJ) e doutor em 

Poéticas Interdisciplinares pela Escola de Belas Artes (UFRJ). Artista visual e músico, pesquisa as 
relações entre arte, jogo, sonoridades e colaboração. Coordena na UERJ o projeto de extensa ̃o “Arte 
Colaborativa, Sonoridades e Biopolítica”.  



tipo de relação é estabelecida. Precisamos afinar nossa qualidade de escuta, saber se 

colocar sem ter que “aumentar a voz” para ser ouvido. O jogo que se busca é contribuir 

para que a soma de todos os praticantes seja maior do que as capacidades individuais, 

mesmo que tenhamos ainda os papeis dos solistas bem designados. 

 

Mas no ato de executar uma canção previamente composta temos ainda esta referência e 

compromisso com o que foi composto. Ou seja, a figura do compositor como aquele que 

estabeleceu certas configurações harmônicas, melódicas e rítmicas e que, até uma certa 

medida, precisam ser preservadas e reproduzidas3. Mas e se esta figura pudesse ser 

questionada, conforme aponta o pensamento e obra de John Cage? Concordamos com 

o que foi levantado por Cage na sua afirmação sobre este papel: “...compositor é 

simplesmente alguém que diz aos outros o que devem fazer. Eu acho isso uma forma 

pouco atrativa de fazer as coisas. Eu gostaria que nossas atividades fossem, assim, mais 

sociais e anárquicas” (CAGE, p.XXVI,1985). É neste sentido que buscamos pensar em um 

projeto de improvisação no qual o “tocar junto” se torne uma forma de arte relacional 

não hierárquica. 

 

Quando falamos em arte relacional estamos nos referindo aos procedimentos 

colaborativos e fazeres poéticos que vem acontecendo desde os anos 1960 no campo 

das, anteriormente conhecidas como, artes plásticas ou visuais e que vêm se tornando 

muito mais uma área transdisciplinar do que um conhecimento fechado em si mesmo. A 

obra de arte, antes definida como o produto final da ação do artista através de diversas 

materialidades, na atualidade não é mais facilmente determinada e delimitada, dados os 

procedimentos expandidos de artistas e coletivos de arte atuais (KESTER, 2006; 

LADDAGA, 2006). Tais autores identificam uma espécie de tradição subterrânea de 

autoria dispersa ou coletiva, ou em formas de produção baseadas no processo e na 

                                                
3  Até que ponto a versão de uma canção pode ser atrelada ao seu estado original? Quando ela se 
torna uma nova “criação”? Será que toda nova execução não carrega uma potência de originalidade? 
Perguntas lançadas que precisaríamos trazer referenciais sobre a origem da obra de arte, a instauração da 
“aura” a partir da escuta benjaminiana, a dicotomia entre originalidade X reprodutibilidade etc. Assuntos 
que, apesar de relevância, não serão aprofundados no presente artigo. 



interação colaborativa. São trabalhos que, para Kester, desafiam a identidade e 

estabilidade tanto do artista quanto do espectador. Neles, predominam diferentes 

procedimentos, resultando em outros graus de relacionamento entre envolvidos: práticas 

baseadas no imprevisto, formas não-profissionais do uso da criatividade, uma consciência 

comunitária e resolução coletiva de problemas. Aqui tratamos do artista não mais como o 

único agente capaz de criar objetos (“obras de arte”) para serem experimentados 

posteriormente por outros agentes (“público”), mas que se insere em determinado 

contexto social específico e inicia ou catalisa algum processo que modifica as 

configurações sociais de alguma forma – não só resolvendo problemas práticos, mas 

levantando questões de modo aberto ou poético. O papel do artista adquire outras 

possibilidades de ação, uma vez que o próprio resultado de sua ação não se volta mais 

somente para representar algo, mas sim agir na “coisa” em si, conforme aponta José Luiz 

Brea: 

 
o trabalho de arte já não tem mais a ver com a representação [...] [mas sim] na 
esfera do acontecimento, da presença: nunca mais na esfera da representação. 
[...] O artista como produtor é, a) um gerador de narrativas de reconhecimento 
mútuo; b) um indutor de situações intensificadas de encontro e socialização de 
experiências; e c) um produtor de mediações para seu intercâmbio na esfera 
pública. (BREA apud KINCELER et al, ibidem, sem paginação). 
 

Conforme dito anteriormente, esta discussão vem do campo da arte contemporânea. 

Porém nosso projeto está na intersecção entre as artes visuais e sonoras. Quando 

passamos para a esfera musical o próprio papel do criador (antes “artista”) se divide em 

dois: o do compositor e o do intérprete. A diferença está na temporalidade envolvida: 

enquanto o primeiro realiza a composição em um tempo outro o segundo ativa a 

composição ao executá-la no tempo. A ligação entre os dois está na partitura. 

 

Nossa investigação está focada nesta conexão, ou seja, em pensar como executar uma 

canção a partir de bases mais livres, trazendo uma relação entre o universo gráfico e 

sonoro que se estabeleça de maneira mais aberta. A função da partitura, então, precisa 

ser revista, mas também a relação que é estabelecida entre agentes que pretendem 

“tocar junto” e é aqui que podemos trazer a noção de jogo enquanto um procedimento 



relacional para que uma conversa menos hierárquica entre executantes seja instaurada. 

 

Noções sobre o lúdico 

O principal teórico que abordou o jogo foi Johan Huizinga no livro “Homo Ludens”, 

publicado originalmente em 1938, onde defende o jogo como uma realidade originária, 

corresponde a uma das noço ̃es mais primitivas e profundamente enraizadas em toda a 

realidade humana. Do jogo nasce a cultura, sob a forma de ritual e de sagrado, de 

linguagem e poesia, permanecendo subjacente em todas as artes de expressão e 

competição, inclusive nas ciências do pensamento e do discurso, bem como na do 

tribunal judicial, na acusação e na defesa polêmica, portanto, também na do combate e 

na da guerra em geral.  

 

O jogo e sua noção e ́ mais primitivo do que a cultura, pois faz parte daquelas coisas em 

comum que o homem partilha com os animais. Fazem parte de suas características 

principais a premissa de ser uma atividade que pressupõe a liberdade, a instauração de 

um espaço diferenciado dentro do cotidiano e seu caráter autônomo, sendo uma ação 

que tem sua finalidade a própria realização. Ele pode simular realidades e ter regras mais 

explícitas do que a “vida lá fora”, mas seu microcosmo organizado carrega uma 

importância fundamental para diversos desenvolvimentos. 

 

O autor Roger Caillois (1986) concorda com tal afirmação, e aponta sobre o jogo seis 

características que o constituem enquanto uma atividade: 

 

1. Livre, pois a obrigação priva o interesse e vontade daquele que joga; 

2. Separada da realidade, circunscrita em limites espaciais e temporais; 

3. Incerta, onde seu desenrolar e seu final não devem ser predeterminado, 

permitindo ao jogador o uso de sua liberdade criativa; 

4. Improdutiva, pois a atividade lúdica não possui uma outra finalidade do que a si 

mesmo, e ao final da partida é retomado o equilíbrio do começo do jogo, 



possibilitando um novo início; 

5. Regulamentada, ou seja, balizada por regras específicas, que tendem a suspender 

as leis que regem a sociedade (sejam morais quanto legislativas), durante 

determinado período de tempo; 

6. Fictícia, possuindo uma consciência diferenciada da realidade ou um caráter irreal 

diante da vida corrente (ibidem,  p.37-8). 

 

Estas características reforçam a ideia proposta de Huizinga na qual, mesmo que 

reservada ao campo do prazer e deleite, a atividade lúdica constitui uma linguagem 

instituidora de sentidos no mundo. Ela é uma atividade séria dentro das regras que os 

jogadores estabelecem e se propõem a jogar. Sua falta de funcionalidade – não ter um 

fim além do objetivo próprio do jogar – a aproxima do campo da arte, pensando esta 

enquanto atividade livre do ser humano. Como coloca Chauí, vivemos em uma sociedade 

industrial e podemos distinguir as obras de arte dos objetos técnicos oriundos do design 

e com a preocupação de serem enquadrado em uma definição de “belo”. 

 

A diferenc ̧a esta ́ em que a finalidade desses objetos e ́ funcional, isto e ́, os 
materiais e as formas esta ̃o subordinados a ̀ func ̧a ̃o que devem preencher. Da obra 
de arte, pore ́m, na ̃o se espera nem se exige funcionalidade, havendo nela plena 
liberdade para lidar com formas e materiais. (2000, p. 408) 

 

Outra categorização feita por Caillois (1986, p.43-58), se refere a quatro aspectos que a 

atividade lúdica apresenta e que podem ser observadas em maior ou menor grau, em 

maior ou menor quantidade de aspectos, a depender de cada jogo: 

 

1. Agon: a competição entre os jogadores com o objetivo de superar, seja os outros 

competidores quanto a si mesmo; 

2. Alea: a sujeição do jogo e jogadores à sorte, ou seja, o fator que independe dos 

jogadores, e que por tal imprevisibilidade, gera o impulso pelo jogo; 

 

3. Mimicry: simulação mimética da realidade, porem sendo um fragmento desta, 



onde as regras podem ser especificadas e determinadas (fato que no mundo real é 

impossível de se conseguir por completo), e onde podem ser representados certos 

papeis na busca de fixar os objetivos do jogo;  

4. Ilinx: jogos que buscam a alteração da realidade mediante procedimentos de 

vertigem ou transe, suspendem assim também as normatizações da vida corrente. 

 

O que podemos notar é que a função agonística acabou adquirindo grande relevância 

dentro da nossa sociedade pós-industrial e na qual mercado e capital ganharam 

importância. Porém nos interessa aqui o oposto ao caráter competitivo: sua potência 

colaborativa e sua interface com as possibilidades de ensino e troca de conhecimentos. 

Ou seja, o jogo pensado como metodologia de ensino.  

 

Neste cruzamento de saberes, trazemos o papel do músico e professor Hans Joachim 

Koellreutter, nascido em território alemão, mas naturalizado brasileiro e que teve grande 

importância para o ensino da música no Brasil. Ajudou a fundar a Orquestra Sinfônica 

Brasileira na década de 1940 e década seguinte atuou como professor nos “Cursos 

Internacionais de Férias de Teresópolis”, Rio de Janeiro, nos “Seminários de Música da 

Pró-Arte”, em São Paulo, e nos “Seminários Internacionais de Música”, em Salvador. Este 

formato mais livre de ensino resultou em uma proposta metodológica no qual a 

experimentação e criação eram protagonistas, conforme relata abaixo: 

 
É necessário libertar a educação e o ensino artísticos de métodos obtusos, que 
ainda oprimem os nossos jovens e esmagam neles o que possuem de melhor. A 
fadiga e a monotonia de exercícios conduzem à mecanização tanto dos 
professores quanto dos discípulos. [...] é indispensável que, em todo o ensino 
artístico, sinta-se o alento da criação. Inútil a atividade daqueles professores de 
música que repetem doutoral e fastidiosamente a lição, já pronunciada no ano 
anterior. Não há normas, nem fórmulas, nem regras que possam salvar uma obra 
de arte, na qual não vive o poder da invenção. (KOELLREUTTER apud BRITO, 
2011, p. 31-2) 

 

Notamos nesta fala uma busca por um ensino que fuja de uma estrutura fixa, de 

conteúdos herméticos e somente transmissíveis a partir do modelo iluminador “professor 

> aluno” (o que detém o conhecimento em direção aquele que precisa apre(e)nder certo 



saber). Koellreutter criou 28 jogos chamados “modelos de improvisação”. São jogos 

criativos que propõem, para além da conscientização, uma vivência prática dos aspectos 

que fundamental o campo musical. Assim a reflexão surge da prática, ampliando, 

inclusive, este campo, ampliando-se para sonoridades inusitadas – sempre a partir da 

relação de conversa que a improvisação é capaz de promover: 

 
O centro da aula é a improvisação. Os modelos de improvisação contêm todo um 
programa de música. Eles são feitos de tal modo que, depois de cinco minutos, 
um dos alunos pergunta, por exemplo, qual a diferença entre pausa e silêncio. O 
professor só explica quando o aluno pergunta, e o aluno é motivado a perguntar 
através das improvisações. Atualmente são 28 modos de improvisação, e que 
contêm os meios expressivos de música, desde a Idade Média até os nossos dias. 
(KOELLREUTTER apud LAMBERT, 2017, sem paginação) 

 

A improvisação surge como um elemento ordenador da experiência. Não se trata de sair 

tocando qualquer coisa, mas sim uma atividade que é planejada anteriormente, definida 

quais objetivos se quer alcançar com tal execução, estudada como um roteiro. Porém 

este plano prévio é apenas um indicativo por onde a conversa poderá circular, mas como 

ela acontecerá – quais assuntos, discussões, concordâncias e discordâncias – somente a 

prática irá revelar. Neste sentido a improvisação sonora se assemelha às configurações da 

estrutura do jogo, atividade que é ordenada por regras, com objetivos e possibilidades 

de ações para os jogadores, mas que conta sempre com o inusitado como motor da 

ludicidade. 

 

Da tradução à transcriação, da transdução ao jogo coletivo 

 

O conto “A biblioteca de Babel” do escritor Jorge Luis Borges é uma das inúmeras 

tentativas do autor em entender o mundo e sintetizá-lo em uma imagem total. Um 

projeto que sabia ser impossível via uma ciência estruturalista e que só a potencialidade 

da poesia poderia chegar perto. Utiliza vocábulos, métodos, provas, enciclopédias que 

nos levam a crer que há um solução para tal problema. Mesmo sabendo que sua 

empreitada é irresolúvel Borges abre diversos portais, através da sua produção literária, 

explorando possibilidades de traduzir imagens em palavras. Tarefa inútil e, por isso 



mesmo, essencial – como todas as manifestações artísticas. 

 

Este conto de Borges nos é caro, pois trata da potência da arte em inaugurar linguagem 

novas e, simultaneamente, da impossibilidade da tradução, tanto pensar a arte como 

tradução do mundo quanto a tradução no sentido mais literal, ou seja, passar uma obra 

de arte que usa o conjunto de palavras e regras de uma língua para outra. Paulo Leminski 

no poema “Limites ao léu” (2013, p. 246) onde elenca diversos significados para a poesia 

fala nela como “a liberdade da minha língua”, ou, citando outros poetas, “aquilo que se 

perde na tradução” (Robert Frost) ou “linguagem em estado de pureza selvagem” 

(Octavio Paz). 

 

O poeta e escritor Haroldo de Campos possui uma abordagem que pretende resolver 

este problema através de outro caminho. Uma vez dada a impossibilidade de traduzir 

levando em consideração todos os recursos da língua, Campos propõe a recriação do 

texto, ou seja, uma transcriação. Segundo o próprio, “na tradução de um poema, o 

essencial não é a reconstituição da mensagem, mas a reconstituição do sistema de signos 

em que está incorporada esta mensagem, da informação estética, não da informação 

meramente semântica” (Campos, 2010b, p.100). Em outra palavras, é preciso tratar o 

texto como uma entidade única, no qual a forma, a musicalidade, os deslocamentos de 

sentidos devem ser considerados. Não se busca transladar um significado de uma língua 

para outra, mas traduzir o próprio signo, ou seja, a materialidade da palavra (o que 

Charles Morris considera como a iconicidade do signo estético, entendido por signo 

icônico aquele “que é de certa maneira similar àquilo que ele denota”). O procedimento 

transcriador precisa ir fundo na língua, desmontar a obra para poder remontá-la em um 

lugar outro – uma passagem entre tabuleiros de regras completamente variadas e que 

necessita de um agente que seja fluente em ambas as línguas, um agente anfíbio. 

 

Aqui estamos tratando de um movimento de deslocamento de uma obra de arte entre 

línguas distintas, mas que permanecem ainda sob o mesmo registro de linguagem. 



Porém, e se quisermos abordar a passagem de uma obra que é e está expressa em certo 

domínio para um território diferente? Se pensamos na partitura como um plano que 

utiliza elementos gráficos para indicar sonoridades a serem executadas, que promove o 

deslocamento da esfera do bidimensional para o campo temporal (ou ainda espacial, se 

pensamos nas movimentações internas das frequências e das emissões sonoras)? 

 

Recorrendo à disciplina da física, encontramos o conceito de “transdução” que nos 

parece interessante. De acordo com tal disciplina a transdução é o processo pelo qual 

uma energia é transformada quando passa entre naturezas diferentes. Ela acontece em 

diversos cenários e escalas de tamanho: na fotossíntese, quando ocorre a conversão da 

energia luminosa em química; ou no ouvido interno dos seres vivos dotados de sistema 

auditivo, na passagem das vibrações mecânicas em sinais eletroquímico conduzidos ao 

nervo auditivo. Nos microfones ocorrem dois tipos de transdução:  quando o diafragma 

do microfone vibra a energia acústica passa para energia mecânica e energia mecânica 

para energia elétrica, quando há a variação do campo magnético onde o diafragma está. 

Já um alto-falante é considerado um transdutor eletroacústico, no qual a transdução 

segue um procedimento duplo: elétrico-mecânico-acústico. Na primeira etapa converte 

as ondas elétricas em energia mecânica, e na segunda converte a energia mecânica em 

energia acústica. 

 

Tomando de empréstimo esta ideia de conversão de energias de um campo para outro, 

a partitura, dessa forma, passa a ser considerada como uma espécie de mapa de um 

território a ser construído. Ou seja, não se trata de uma cartografia do já conhecido e 

representado graficamente. A noção de mapa aqui é usada como um desenho aberto a 

múltiplas leituras e interpretações – pensado aqui no ato de ser estimulado por uma 

informação visual que é passada para o campo sonoro. Os intérpretes, aqui, são 

executores de sonoridades, guiados pela partitura gráfica, mas também jogadores em 

uma partida de improvisação via conversação. Apresentam-se momentos de criação de 

territórios estáveis, momentos de dissolução e desordem; situações de formação de uma 



massa que tende ao uniforme, ou de seguir caminhos diferentes, destacando-se do todo 

com um “solo”. Ao final, pontuamos que é uma experiência no qual a escuta é o 

principal instrumento de interação entre jogadores, que oscilam entre a geração de 

atividade sonora e dos silêncios que permeiam e preenchem este todo. 

 

Práticas do Lab. S.O.N.A.R. 

A seguir será descrita uma atividade que é resultado das investigações e conceitos 

abordados anteriormente, em consonância com uma prática específica do Laboratório de 

Sonoridades, Organicidades, Nomadismos, Arte e Radiofonias – Lab. S.O.N.A.R., situado 

no Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), na cidade do 

Rio de Janeiro (RJ). Este projeto de pesquisa integra o projeto de extensão “Arte 

Colaborativa, Sonoridades e Biopolítica” e é formado professores e estudantes de 

graduação dos três cursos ministrados no Instituto de Artes, a saber, Bacharelado em 

História e Teoria da Arte, Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais. O Lab. S.O.N.A.R. 

está sediado dentro dos Estúdios de Artes Sonoras, contando com duas salas para a 

gravação e edição de som. 

 

A atividade de improvisação4 que será mostrada foi denominada “J.A.M. Indicial”, sendo 

que a primeira parte do nome é uma abreviação para “Jogo+Arte+Música”. Para sua 

realização foi feita uma parceria com outro Llaboratório – o de Experiências indiciais com 

dispositivos de impressão, reprodução e gravura, sob a coordenação da professora Inês 

de Araújo. Neste projeto diversos estudantes exploram as capacidades da gravura e, 

partir de suas produções, realizaram um vídeo no qual as mesmas são apresentadas. 

                                                
4 Um fragmento da improvisação está disponível no vídeo disponível no seguinte endereço: 

https://youtu.be/hjKd4IIlF7U  



Imagem 1: gravuras do Laboratório de experiências indiciais com dispositivos de impressão. 

Imagem 2: gravuras do Laboratório de experiências indiciais com dispositivos de impressão. 

 

A partir das cenas deste vídeo foram retiradas imagens estáticas, ou seja, as produções 

em gravura passaram de sua materialidade original para o meio videográfico e, ali, 

recortadas e transferidas para um aparelho tablet. Estas imagens estáticas é que foram 

consideradas partituras gráficas que serviram como estímulos para os participantes da 

J.A.M..  



 

Imagem 3: estudantes, professores e voluntários no processo de gravação da improvisação. 

 

Imagem 4: estudantes, professores e voluntários no processo de gravação da improvisação. 

 



 

Imagem 5: estudantes, professores e voluntários no processo de gravação da improvisação. 

 

Vale ressaltar que os integrantes destas práticas nem sempre dominavam os instrumentos 

tocados – estiveram presentes músicos e não músicos. Os instrumentos musicais ora eram 

tocados de maneira mais tradicional, como a guitarra e teclado, ora eram 

experimentados de forma inusitada, como a colocação de objetos entre as cordas do 

violão, sendo tocado com baquetas de modo mais percussivo.  

 

O que pôde ser constatado ao realizar tais experiências de improvisação é que o 

cruzamento entre as linguagens sonoras e visuais apresentam potencialidades muito 

instigantes, tanto do ponto de vista das relações estabelecidas internamente quanto dos 

resultados sonoros alcançados. As faixas criadas voltaram ao registro videográfico e 

serviram como trilha sonora para o vídeo5 no qual as gravuras são protagonistas. Já 

tratando das relações estabelecidas, o jogo de transformar imagens em sonoridades 
                                                
5 O vídeo final está disponibilizado na playlist do Lab. S.O.N.A.R.: 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLrNVtvOhfl5ivsTYe7VbP2QlCNIprGKKz  

 



coletivas se mostrou como uma metodologia de interação entre 

agentes/criadores/jogadores que, a partir desta base em comum, criaram sonoridades 

comprometidas muito mais com o lúdico, o prazer em tocar, do que em seguir um roteiro 

predeterminado. Neste campo de conversas formado por falas e escutas, sons e silêncios 

foram formadores de sentido e aglutinadores na criação de um todo maior – uma forma 

de “tocar junto” que tende um fazer poético relacional, aceitando as diferenças e criando 

obras que não se contentam em seus lugares, mas sim ganham força nestas passagens 

que atravessam os planos temporais e espaciais das várias artes – visuais, sonoras, 

gráficas, videográficas etc. 
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