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Organizada em duas partes, O Novo 
Ofício coloca em perspetiva uma série de 
trabalhos artísticos centrados primeira-
mente em música, transpostos para a re-
alidade museológica, e que assim passam 
a auferir de uma dimensão expositiva. 
No seu primeiro bloco, que integra uma 
seleção de obras a partir do final do sécu-
lo xix, O Novo Ofício materializa numa 
existência física expositiva trabalhos que 
perfazem uma história paralela à produção 
artística que foi sendo produzida em for-
matos aptos para o mercado das artes e do 
colecionismo. Provenientes de vários voca-
bulários compositivos, unificadas pela sin-
gularidade e pureza da sua visão e concreti-
zação, esta secção retrospetiva agrega peças 
com distintas tipologias de execução, desde 
a performance a artefactos que podem ser 
ativados ao longo da exposição ou à recons-
tituição de obras fisicamente desaparecidas. 
Os artistas presentes no segundo bloco da 
exposição, composto por produções con-
temporâneas inéditas, são todos eles pri-
meiramente músicos. Partindo em abso-
luto dessa arte como o seu centro criativo, 
e pelo amplo entendimento não só do seu 
ofício original como das possibilidades de 
extensão e de realização objetual, cénica 
e poética afetas à matriz do seu trabalho, 

progridem para um outro tipo de obra ar-
tística, que contempla um encaixe na mor-
fologia arquetípica do espaço expositivo 
atual. A acústica, a temporalidade, a mobi-
lidade ou a escala, revigoram-se enquanto 
assuntos e matérias. E, acima de tudo, o 
objeto-música, calibrado para o universo 
museológico – o seu espaço e os seus inter-
venientes –, ganha uma nova vida, para um 
novo tipo de artista, o artista-músico.
Do ponto de vista do espectador, são pro-
postas duas rotas possíveis. Uma constitui 
uma sequência narrativa através da maio-
ria das peças e funciona com um horário 
circular. No caso de peças ativadas unica-
mente em performance deve ser consulta-
do o programa disponível no museu e  no 
website da exposição.
A segunda rota oferece um itinerário tem-
poralmente livre ao visitante, com a pos-
sibilidade de uma experiência solitária 
na exposição, através da disponibilização 
de dispositivos áudio com os vários tra-
balhos que a constituem integralmente, 
para além de auriculares, podendo assim 
o visitante controlar de forma personali-
zada a duração e o volume do som na ex-
periência de cada objeto.

Pedro Gomes, Filho Único
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* Excerto da introdução publicada  no catálogo online da exposição, em onovooficio.museuberardo.pt

A exposição O Novo Ofício reúne um am-
plo conjunto de trabalhos realizados por 
músicos ao longo do século xx até à atua-
lidade, que pela especificidade e singulari-
dade dos dispositivos mediais construídos 
para a produção de som, se constituem 
também como objetos visuais. A sua inde-
cibilidade é absoluta. Tratam-se de obje-
tos musicais e visuais. 
Em anos recentes assistimos a um interes-
se crescente da parte dos artistas visuais 
contemporâneos e dos museus por uma 
relação entre som e espaço resultando 
em produções sonoras que são reportá-
veis ao domínio da escultura no seu cam-
po alargado. A exposição O Novo Ofício 
não se situa nesta perspetiva. Os traba-
lhos reunidos fazem parte de um domínio 
musical e foi como uma extensão especí-
fica desse domínio que foram concebi-
dos. Pertencem, por isso, a uma história 
da música que integra a singularidade de 
algumas pesquisas que se afastaram dos 
meios convencionados ou cujos disposi-
tivos inventados não tiveram ulteriores 
desenvolvimentos recorrentes capazes 
de os instituírem como novos media mu-
sicais. No entanto, qualquer dispositivo 
consiste numa tecnologia que no quadro 
da cultura ocidental não se confunde di-
retamente com o saber disciplinar para 
o qual foi concebido, embora aparente-
mente se confunda. Ao longo da história 
os dispositivos tecnológicos têm-se re-
velado inúmeras vezes como produtores 
de ações distintas relativamente à natu-
reza do saber que os produziu. As práti-
cas artísticas visuais têm prestado uma 
especial atenção a este aspeto e têm-no 

explorado das mais diversas formas.  
O mesmo ocorre com as práticas artísti-
cas sonoras. A possibilidade de observar 
um dispositivo musical especialmente 
criado para um fim sonoro não se esgo-
ta, em muitos casos, no cumprimento do 
efeito para o qual foi concebido; outras 
singularidades se manifestam com a sua 
apresentação. Uma ordem visual espe-
cífica, que se relaciona com o facto de o 
dispositivo ser também mostrado e não 
camuflado ou subsumido como um exce-
dente alheio à experiência sonora, vem 
deslocar a perceção destes dispositivos 
para um domínio que se reveste de outras 
categorias de entendimento, de outra 
relação entre os seus objetos, de outras 
discursividades relativamente ao mundo, 
de outras valorizações e formações de po-
der, por mais que as histórias das artes vi-
suais e musicais encontrem paralelismos. 
Esta fratura na perceção dos dispositivos 
musicais que O Novo Ofício reúne, torna-
-se o aspeto constitutivo da experiência 
proposta.  Não se trata por isso de recal-
car ou desviar o olhar, como até aqui de 
um modo genérico tem ocorrido, mas de 
revelar essa fratura como um valor cons-
titutivo de uma perceção mais alargada e 
inerente aos próprios dispositivos. Que 
esta perceção não dependa de uma unida-
de sequer, pouco importa. A proposta re-
side mesmo na sobreposição dos valores 
convencionados para ambos os campos 
disciplinares da música e das artes visu-
ais. Uma sinestesia expandida ao discurso 
e substância da própria exposição.*

Pedro Lapa, Diretor Artístico
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que se desenrola”. Outra, a pauta para o magnífico 
Erratum musical, serve-nos como prova de que pe-
rante a grande coerência humana, a intertextuali-
dade artística, a capacidade natural de um criador 
se concretizar em vários meios, acontece em real 
harmonia. Marcel Duchamp, indubitavelmente dos 
artistas plásticos e ideólogos mais importantes do 
século xx, deixou-nos, nestes documentos, dois tra-
balhos decisivos e visionários da história da música.

Luigi RussoLo
Conjunto de instrumentos criados pelo artista 
plástico Luigi Russolo (1885-1947), uma das mais 
proeminentes figuras do futurismo italiano, os In-
tonarumori (1913) são, mais do que um avanço tec-
nológico, uma progressão estética e artística crucial 
na história da música. Surgindo de forma pratica-
mente indivisível do manifesto futurista “A Arte do 
Ruído”, tratam-se de dispositivos mecânicos gera-
dores de ruído, capazes de serem tocados muito fa-
cilmente por qualquer cidadão. É nessa rutura com 
a ideia do Belo, ligada à melodia e à harmonia – à 
época, bases seculares na criação artística –, mas 
também no gesto de absoluta democratização do 
processo criativo, que Russolo emancipa em defi-
nitivo a acessibilização da produção de música que 
não requer conceitos clássicos de técnica. O ruído 
é música, e a música é de todos. Dos Intonarumori 
originais, feitos por Russolo, já nenhum resta, pelo 
que as cópias expostas são feitas pelo mais concei-
tuado construtor destes instrumentos, Pietro Ve-
rardo, que tem vindo a trabalhar nesta instrumen-
tação de há mais de 40 anos para cá.

Leon TheRemin
O instrumento desenvolvido por Leon Theremin 
(1896-1993) com fortíssimo apoio financeiro e polí-
tico de Lenine, foi não só um avanço importantíssi-
mo na história da instrumentação em geral, e da ele-
trónica em particular, mas também utilizado como 
arma política do seu tempo – a tecnologia ao serviço 
das artes, como tentativa de prova da aparente su-
premacia e progressão de um povo. Recebido em 
êxtase aquando da sua primeira apresentação nor-
te-americana, no magnífico Carnegie Hall, que se 
apresentava completamente lotado, foi à época um 
instrumento muito popular pelo seu som, que sur-
gia futurista, e hoje nos soa de um passado e futuro 
impossíveis – como que para lá de qualquer tempo. 

Erik SatiE
As duas peças de Erik Satie (1866-1925) em 
apresentação aparecem de forma cronologica-
mente inversa na exposição. A ideia de Musique 
d’ameublement [Música mobiliário] (1918) surge 
como um indício pioneiro da necessidade de obje-
tualizar e tridimensionalizar a música. Na viragem 
do século, o compositor francês prevê a saturação 
de todos os espaços e de todas as instâncias com 
música, bem como a sua subsequente banalização, 
tal como hoje a vivenciamos. Este texto, mais con-
creto que o aforismo e demasiado bem humorado 
para um manifesto, refere-se a uma música que 
existe no espaço como mobília, aparentemente 
para lá do assunto poético, entre o decorativo, pu-
ramente funcional. Esta música de fundo já existia 
há séculos sob várias outras formas, mas é Satie 
que a verifica concetualmente. 
Vexations (1893), a peça mais antiga em exposi-
ção nesta mostra, trata de uma maneira visionária 
questões de duração e de temporalidade que são 
hoje, mais do que nunca, essenciais no que diz res-
peito aos trabalhos artísticos que se podem fazer 
no presente e no futuro, numa área em que música 
e dimensão objetual se tornam indivisíveis. A sua 
escrita contempla a eternidade, até onde é possível 
vislumbrá-la – uma pauta de duração curta, sim-
ples de ser interpretada para um pianista treinado, 
para ser tocada 840 vezes, que trabalha o infinito 
numa era da pré-mecanização da música, tal como 
a conhecemos no tempo contemporâneo. Uma len-
ta frase melódica, de pouco mais de um minuto, 
extensível até entre 18 a 24 horas de interpretação, 
para ser tocada “no mais profundo silêncio, por 
meio de reverentes imobilidades.”

MarcEl DuchaMp
Duas peças musicais pioneiras de Marcel Duchamp 
(1882-1968), indissociáveis de uma obra tão ampla e 
rica, operando em vários outros mecanismos e ofí-
cios de expressão, como é a Boîte verte (1934) que 
reúne os vários documentos na base de La Mariée 
mise à nu par ses célibataires, même. Sculpture  
musicale (1913) surge como um fragmento, um so-
nho – que mais tarde viria a ganhar vida no percur-
so de Duchamp – de uma música-objeto, um objeto 
musical. Nele, lê-se, traduzindo do francês para 
o português: “sons de várias durações e diversos 
pontos de origem, formando uma estrutura sonora 
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O exemplar em exposição faz parte da primeira 
edição em série do instrumento e data de 1930, no 
seguimento da venda da patente do instrumento 
por parte de Theremin à enorme empresa estadu-
nidense RCA. Prossegue, até hoje, como um dos 
instrumentos eletrónicos mais populares, apesar 
de continuar a ser alinhado nos livros de história 
apenas como algo do domínio do exótico. Estamos 
perante um exemplo glorioso de um som radical-
mente novo, que, para poder ter sido sonhado, teve 
que avançar drasticamente a própria forma objetual 
da instrumentação da época.

Maurice Martenot  
olivier Messiaen

Nascido em pleno pós-Primeira Guerra Mundial, 
o Ondes Martenot (c. 1930), criado por Maurice 
Martenot (1898-1980), violoncelista de formação, 
é um instrumento  inventado numa época marcada 
por melancolia e tristeza. À época, foi alvo de uma 
divulgação que sublinhava as suas “ondas etéreas”, 
e trouxe consigo, de maneira rara no avanço da 
instrumentação eletrónica ao longo do século xx, 
formas sonoras muito mais doces e dolentes do que 
era a norma na experimentação nesse campo. Fica 
na história da música também pelo enorme fascínio 
que exerceu sobre Olivier Messiaen (1908-1992), 
crucial compositor francês do século passado, que o 
exaltou ao longo de décadas, tendo composto o cor-
po de trabalho mais significativo para aquele ins-
trumento, que foi tão importante na sua forma de 
pensar e desenhar a música. Apesar de ter sido um 
sucesso logo que apareceu, foi na Exposition inter-
nationale des Arts et Techniques dans la Vie moderne, 
na Paris de 1937, que o Ondes Martenot surgiu com 
outra preponderância aos olhos de um público mais 
vasto. Parte de um faustoso espetáculos de luzes e 
água, Messiaen compõe Fêtes des belles eaux (1937), 
tocada por seis instrumentistas femininas, vestidas 
com uma indumentária de palco entre o angélico e 
o apolíneo. Em exposição, encontramos um exem-
plar do teclado Martenot de 1930, acompanhado 
pela célebre “palma” – objeto que, quando colo-
cado no topo dos sistemas de amplificação do ins-
trumento e ao receber as vibrações do objeto em 
cima do qual se apoia, emite ele próprio o som do 
instrumento, através da sua caixa de ressonância e 
das cordas que dele saem. 

Edgard VarèsE  
LE CorbusiEr

Concebido para a Expo’58 de Bruxelas, idealizado 
e desenhado por Le Corbusier (1887-1965), o Poè-
me électronique [Poema eletrónico] é o nome dado 
ao espetáculo que tinha lugar no Pavilhão Philips, e 
igualmente o título da música composta por Edgard 
Varèse (1883-1965) para o mesmo acontecimento. 
Monumental trabalho arquitetónico de natureza 
temporária, este projeto foi sonhado para conter 
uma total simbiose das artes e dos sentidos. Um edi-
fício que se queria indivisível de uma música, que 
viajava no espaço através de mais de trezentas colu-
nas, à medida que o público percorria o pavilhão e 
experienciava os vários momentos do Poème électro-
nique. Filme, escultura, trabalho de iluminação e co-
loração projetada constituíam esta obra total, que se 
trata de um dos momentos mais ambiciosos e conse-
guidos de uma Europa do pós-guerra que hoje nos 
surge irreconhecível – positivamente idealista, pro-
gressista, emancipada e sonhadora, absolutamen-
te crente na preponderância do avanço do homem 
através de novas avenidas de expressão artística. Em 
apresentação encontramos simples reproduções fo-
tográficas, documentais e musicais desta instância 
irrepetível.

YVEs KLEin
No vídeo em exposição (Anthropométrie de l’Époque 
bleue, 1960) podemos observar a estreia pública da 
magnífica Symphonie monotone [Sinfonia monó-
tona] (1947-1961) de Yves Klein (1928-1962), cele-
bradíssimo artista plástico, que nesta obra não só  
antecipa a corrente da música minimalista em vá-
rios anos, numa peça para ser interpretada por um 
decateto de cordas, que toca um único e radiante 
acorde ao longo de 20 minutos seguidos de outros 
20 minutos de silêncio contemplativo, como cons-
tituía a música como parte inseparável de vários 
outros aspetos de criação artística. Em evidência, 
várias mulheres nuas cobrem-se do International 
Klein Blue, o seu pigmento patenteado, para darem 
forma às primeiras telas do período antropométrico 
do artista. Estamos, portanto, perante a indivisibili-
dade entre duas performances – uma musical, outra 
praticamente teatral –, e a criação de uma obra ar-
tística pictórica. Uma cerimónia de meios e ofícios 
vários e inseparáveis “(...) para o bom sucesso da sua 
execução”..

/

/
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John Cage
Porventura o mais importante e influente composi-
tor de todo o século XX, John Cage (1912-1992) será 
a figura que mais marca a nossa conceção musical, 
um dado que talvez nos seja consciente, ou mesmo 
inconsciente. É a sua natureza benigna que, nas suas 
composições, escritos, entrevistas e palestras, nos 
faz, ainda hoje, continuar a expandir as nossas no-
ções de possibilidades compositivas no som organi-
zado. Como praticamente tudo em Cage, 33 1/3 (1969) 
é coerente com os vários princípios que regem tanto 
do seu trabalho. Neste caso em particular, trata-se de 
uma peça para 12 giradiscos e respetivos altifalantes, 
300 discos (aleatórios – Cage, aquando da primeira 
atuação da peça, pediu numa loja de discos os que 
eram menos populares) e 12 performers – sendo estes 
membros do público. A decorrente cacofonia rapi-
damente se revela perante o ouvinte, ou o ouvinte-
-artista, como possuidora de uma harmonia dentro 
do caos inerente à natureza de todas as coisas. A peça 
é, também, uma das mais profundamente democrá-
ticas na obra do artista norte-americano, um verda-
deiro exercício em intuição do espectador, que aqui 
se vê naturalmente impelido a exercer um papel de 
composição lado a lado com os seus concidadãos, que 
o acompanhem na execução deste trabalho.

alvin luCier
Uma das mais importantes peças na história da 
instalação sonora e da sound art, Music on a Long 
Thin Wire (1977) surge, contudo, de um ponto 
de partida que não tem que ver unicamente com 
a fenomenologia do som, ou com os aspetos que 
têm estritamente que ver com o domínio da física. 
Music on a Long Thin Wire é, acima de tudo, uma 
ideia musical, e uma composição musical, feita 
por um músico – daí o seu sucesso artístico. Ela 
existe de uma maneira tão conseguida enquanto 
gravação discográfica como enquanto instalação 
sonora. Em depoimentos sobre a peça em questão, 
Alvin Lucier (1931) fala desta questão, afirmando 
que o seu trabalho artístico encontra sempre a sua 
forma natural (seja ela qual for) de existir, e nun-
ca o processo oposto. Obra para um cabo de aço 
em grande tensão, amplificado por microfones 
e um íman industrial que sobrepõe o trânsito da 
corrente elétrica, emite um som que por sua vez é 
afinado por um oscilador, que é o que lhe dá a sua 
harmonização final. Instalação sempre complexa 
de montar, mesmo que tão simples na sua natu-

reza, produz resultados infinitamente diferentes a 
cada vez que é ativada, embora sempre invariavel-
mente musicais, elevando um fenómeno natural, 
orquestrado para o domínio do assunto poético.

Gavin Bryars
Trabalho indiscutivelmente tocante do compositor 
britânico Gavin Bryars (1943), Jesus’ Blood Never 
Failed Me Yet (1971-1993) provém de uma grava-
ção de pouco mais de 20 segundos, que chegou à 
mão de Bryars quando este estava a trabalhar com 
na banda sonora de um filme de um amigo seu, so-
bre os sem-abrigo londrinos, no início dos anos de 
1970. Vários dos entrevistados para este trabalho 
desenhado para o cinema, começavam espontane-
amente a cantar, mas de todos os que o fizeram, 
apenas um não bebia. Não existem nos arquivos do 
filme imagens deste homem, que cantou a canção 
religiosa que dá o título ao tema, recorrente na vas-
tíssima carreira do músico inglês. Bryars rodeou-
-o de vários arranjos, para orquestra, guitarra e 
voz (Tom Waits, audível na versão em exposição),  
e trabalhou este pequeno e incrivelmente ilumi-
nado loop nas mais variadas durações, quer em 
concerto, quer em estúdio – de versões ao vivo de 
50 segundos até outras com mais de 3 horas; e em 
vários formatos, consoante a tecnologia o permi-
tia, à medida que os tempos avançavam – a versão 
em cassete, de 60 minutos, mais do que duplicou 
a prévia, em vinil, e a mais recente, de 1993, para 
CD, continha os 74 minutos, à época limites para 
o formato. Para lá das inegáveis virtudes humanas 
e emocionais do tema, aqui na sua versão “single”, 
interessa entrever a presença implícita, quase físi-
ca, do senhor idoso que escutamos, e a forma po-
tencialmente eterna e infinita de todo o trabalho 
compositivo que a tem transportado ao longo das 
décadas.

Lou reed
Trabalho essencial na história do rock’n’roll, Metal 
Machine Music foi, na altura da sua edição, em 1975, 
provavelmente o disco mais devolvido da história 
da indústria fonográfica. Milhares que o compraram 
correram de imediato de volta para a loja de discos, 
afirmando que o álbum estava estragado, porque 
aparentava tratar-se unicamente de ruído. Lou Reed 
(1942), co-fundador dos Velvet Underground, figura 
decisiva nos avanços do rock, da canção norte-ame-
ricana e da guitarra elétrica, havia feito uma “com-
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posição eletrónica” (como indicado no subtítulo do 
álbum), cujo processo central aqui apresentamos, 
pela primeira vez, enquanto instalação sonora viva. 
A base de Metal Machine Music, álbum de infinitos 
mitos urbanos, são então estes quatro amplificado-
res, quatro guitarras elétricas, e um pedal. Os am-
plificadores e as guitarras estão em feedback (som 
contínuo criado pelo confronto entre os microfo-
nes pick-up das guitarras virados contra as colunas 
dos amplificadores), que criam quatro feedbacks 
distintos por si, dispostos de maneira a formarem 
um quadrado no espaço, em que os amplificadores 
se encontram, dois a dois, virados uns para os ou-
tros. É nesse espaço aparentemente vazio que uma 
zona vórtice produz, naturalmente, infinitos outros 
feedbacks, formados a partir do encadeamento dos 
quatro feedbacks originais. O som viaja daí, livre, no 
espaço, pelo que aconselhamos ao visitante que viaje 
com ele também, pois ao movimentar-se irá reparar 
que o som se modifica e se move consoante o nosso 
posicionamento em relação a ele. Muito mais do que 
mero “barulho”, Metal Machine Music continua a ser 
ruído puro, cerimonial e harmonicamente afinado, 
e que continua a inspirar legiões de artistas nos ter-
renos da exploração musical, para lá do rock linear 
e do academicismo da composição contemporânea.

William Basinski
Os The Disintegration Loops (2005) começaram 
a formar-se na mente de William Basinski (1958) 
aquando do momento trágico que teve lugar em 
Nova Iorque, a 11 de setembro de 2001. Enquanto 
o compositor via do seu terraço as duas torres do 
World Trade Center a cair, recordou-se, no meio de 
um turbilhão de emoções, de uma série de trabalhos 
que havia feito anos antes, em fitas de curta dura-
ção, e que estavam em armazém. Ao ir buscá-las, 
deparou-se com o facto de que se estavam a desinte-
grar – a informação sonora, gravada na fita, estava 
a desaparecer. As seis peças publicadas a partir daí, 
que provinham de trabalho de edição neste material, 
feitas de gravações de música clássica desacelerada, 
constituíram-se a partir da captação dessa mesma 
música a desfazer-se lentamente; a cada volta que as 
fitas davam, a sua matéria sonora revelava-se quase 
impercetivelmente alterada, metáfora trágica mas 
excecionalmente pertinente para a ocasião que ha-
via despertado em Basinski este impulso criativo. 
Trabalho de enormíssima beleza, The Disintegration 
Loops, apesar de se tratar de uma obra relativamente 

recente, é já visto como um dos grandes trabalhos no 
domínio da composição norte-americana contem-
porânea, e estas seis fitas que vemos em evidência 
na exposição, muito mais do que instrumentação, 
são o assunto matérico e poético do trabalho em 
questão – seis objetos insubstituíveis, eles mesmos, 
em absoluto, a definição de uma música irrepetível.

Charlemagne  
Palestine

Artista visual e músico em igual medida, Charle-
magne Palestine (1945/1947) tem sido uma força de 
grande relevância no campo da expressão plástica, 
do trabalho em filme e da criação musical desde a 
década de 1960 até ao tempo presente. Aqui, num 
trabalho – mesmo para si – invulgarmente simbi-
ótico, junta com a maior das naturalidades as suas 
práticas no campo da instalação e da escultura, com 
o seu trabalho musical, numa peça (A Sounding Altar 
of Sacred Divinities, 2012) que existe coerente entre 
todas as suas faces. O religioso para lá de qualquer 
crença espiritual específica (Palestine é, porventura, 
o cidadão judeu que por mais vezes tocou em órgãos 
de igreja na Europa), iluminado nesta instância pela 
sua descoberta, há mais de uma década, dos altares 
das igrejas portuguesas, e pelo ritual pan-teológico, 
é o que define todo o seu trabalho, o qual é, para sem-
pre, um trajeto de união e entendimento. O empre-
gar dos objetos de peluche aqui em evidência como 
presença física e anímica, é pioneiro na cronologia 
das artes plásticas, e tem sido tão constante quando 
interdisciplinar nas várias práticas do artista.

exCePter
Unidade artística decisiva na última década da mú-
sica norte-americana, é nos Excepter (2002) que 
encontramos algum do trabalho mais sincrético 
na união orgânica de alta e baixa cultura no cam-
po musical, no cruzamento harmonioso entre as 
mecânicas das vanguardas e da música popular na 
informação criativa do último século. Tanto no seu 
trabalho de palco, como no seu caminho discográ-
fico, têm tido um percurso extremamente singular, 
operando com parco orçamento todos os aspetos vi-
suais afetos à criação musical – vídeos, cenografia, e 
todo o material gráfico para ilustração da sua já vas-
ta discografia publicada. Foi, por isso, um processo 
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extremamente simples e eficaz o da concretização 
deste trabalho, Hot Dog Stand (2012), que torna in-
separável o lado mais puramente eletrónico e ritua-
lista da sua música, de um ideário pop subvertido, 
numa invulgar banca móvel de cachorros quentes, 
que vende itens muito pouco tradicionais, entre o 
mórbido e a loja de doces. Um objeto-música – por 
essência – móvel e perigoso.

Black Dice
Trio nova-iorquino, os Black Dice (1997) têm vindo 
a desenvolver, ao longo de mais de uma década, um 
dos trabalhos mais importantes na música inde-
pendente norte-americana. Tanto pelo seu enten-
dimento de estruturas de composição, como pelo 
seu tratamento da matéria sonora com uma plas-
ticidade que não é passível de ser encontrada em 
algum outro lado, toda a sua música parece existir 
num estado de permanente implosão, num muito 
próprio ideário psicadélico. Este percurso, devida-
mente acompanhado pelo contributo do grafismo, 
vídeo e um arsenal de amplificação nas suas atua-
ções ao vivo, está na essência deste Scrambled Eggs 
(2012), trabalho que oferece a arquitetura sonora e a 
matéria do som que definem o percurso da banda, 
tornando-o, ao mesmo tempo, para sempre mutá-
vel. Na sua base estão dois leitores de áudio para 
automóvel, com a opção de scanning permanente-
mente ativada, passando pela parafernália de pedais 
e processamento de som da banda, e saindo pelas 
suas tradicionais – e massivas – colunas de baixo. 
Uma concretização objetual que unifica toda a pale-
ta plástica e estrutural da banda, através da aleato-
riedade das frequências radiofónicas do tempo e do 
local onde é apresentada.

Sei Miguel  
Fala MariaM

Sei Miguel (1961), músico e compositor português, e 
Fala Mariam (1962), pintora e trombonista lisboeta, 
edificam aqui um trabalho extremamente marcante 
que unifica os ofícios desenvolvidos pelos artistas 
de há décadas para cá, num outro tipo de mate-
rialização, conceção e realização artística. A peça, 
composta por um “módulo” de cerca de 3 minutos 
e 42 segundos, foi arquitetada para poder tocar ad 
infinitum, e é a sua pauta que vemos na titular Cifra, 

que compreende e codifica não só a própria peça 
de música, como mapeia as estruturas e elementos 
basilares do trabalho de pintura que está defronte 
ao “púlpito” iluminado em exposição, de onde sai 
o som deste trabalho. Com uma fortíssima ligação 
direta ao desígnios do eterno, é um trabalho que ha-
bita com enorme unidade a composição no sentido 
mais secular e simultaneamente contemporâneo 
do mesmo – o jazz, a pintura – num conjunto de 
objetos-cerimónia, que, a partir desta apresentação, 
se tornam inseparáveis.

Jandek
Figura incomparável da música norte-americana 
do último meio século, e também das mais in-
fluentes e determinantes, a entidade artística que 
se exprime desde o final dos anos 1970 enquan-
to Jandek, e editada sempre pela mesma editora,  
a Corwood Industries, continua sem dar uma úni-
ca entrevista, sendo que foi só em 2004 que pela 
primeira vez se apresentou em palco, através de 
um “emissário” da Corwood Industries, um cida-
dão commumente conhecido por Sterling Smith.  
O trabalho de um eremita (artisticamente falando) 
ou de um idealista que aparenta ter uma técnica 
estritamente intuitiva, e que se faz rodear, a cada 
instância criativa, de vários meios e instrumentos 
musicais, e de vários instrumentistas diferentes, 
sempre sob o signo Jandek: o seu trabalho está para 
lá de um tempo discernível, e parece tão visioná-
rio quanto primitivo, na acepção mais construtiva 
e iluminante do termo. A peça aqui em questão, 
Maze of the Phantom (2012) pode ser descrita como 
uma larga fenda na parede do espaço expositivo, 
onde parece viver um estranho ecossistema, de 
onde surgem duas figuras geométricas em pedra 
polida, e de onde brota a música de um rico e lu-
xuriante universo, entre harpas, guitarra, peque-
na percussão e uma voz feminina. Um outro sítio, 
tão real quanto irreal, tão concreto quanto a priori 
pouco plausível, profundamente discreto e afirma-
tivo em absoluto – caraterísticas recorrentes nas 
muitas dezenas de trabalhos de Jandek.

Textos de Pedro Gomes

/
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