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sobre as gravações



Mínimo de 5 instrumentos. No caso de haver disponibilidade de 
um conjunto instrumental maior, duplicar vozes de modo a não 
desbalancear o acorde.

A escolha do efetivo instrumental é livre, porém, é necessário levar em 
consideração que:

• os instrumentos devem ser capazes de realizar sons longos e 
sustentados, partindo dal niente e retornando al niente. 

• instrumentos com ataque percussivo (piano, harpa, violão, 
marimba etc.) não devem ser utilizados.

• as 5 notas que compõe o acorde não podem ser transpostas; 
elas possuem posição exata no registro [do4 = do central].

Variações graduais de colorido timbrístico ao longo dos sons 
sustentados são desejadas, tais como: diferentes tipos de vibrato, 
diferentes posicionamentos de arco, bisbigliando, frulato, tremolo etc.

No caso de utilização da voz, utilizar apenas as vogais [a], [e], [i] e sons 
em bocca chiusa [m].

Apesar das longas ligaduras, respirações, trocas de arco e demais 
recursos necessários para manutenção dos sons sustentados estão 
previstos. Apenas evitar quebras abruptas.

Bombo sinfônico na posição horizontal + Baquetas e acessórios:

• 1 baqueta de bombo sem definição de ataque.

• 1 baqueta de fricção (superball mallet) com cabeça pequena.

• 1 baqueta de marimba.

• cordão de bolinhas de pingue-pongue preso na borda do 
bombo; para confeccionar o cordão, perfurar cerca de 12 
bolinhas de pingue-pongue e passá-las em um barbante longo.

• cerca de 40 bolinhas de gude pequenas + recipiente; definir 
quantidade de bolinhas de acordo com as dimensões do bombo, 
buscando sonoridade densa.

• corrente de metal com cerca de 1 metro.

• prato de metal pequeno (sugestão: chimbal, 13 polegadas).

instruções gerais
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Proposta de distribuição espacial para sala convencional e com difusão em dois canais:

• Bombo no centro do palco.

• Par frontal.

• Conjunto instrumental ao redor do público.

espaço

bombo
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rádio é um aparelho receptor 
dos sinais radiofônicos de 
uma estação radiodifusora

convergir ou divergir 
de ou para um  
ponto central

Preâmbulo: Rádio 
[gravação solo]

Seção 01: Os mantecais  
[gravação, bombo e conjunto instrumental]

1

[...]

baqueta com pouca definição de ataque e cordão de bolinhas de pingue-
pongue preso na borda do bombo.
fase 1 (preparação): suspender cordão de bolinhas no sentido 
perpendicular à superfície do bombo.
fase 2 (ataque com baqueta): profundo, no centro do bombo, respeitando 
dinâmicas indicadas na partitura.
fase 3 (granulação da ressonância    ): abaixar cordão gradativamente 
fazendo com que as bolinhas de pingue-pongue toquem a pele já em 
vibração e ricocheteiem livremente provocando um efeito de granulação 
da ressonância. suspender novamente o cordão antes que a ressonância 
seja completamente estancada.

ambiência

esse movimento será executado 6 vezes. porém, na última vez (“os tapetinhos coloridos”), o ataque deverá ser 
sustentado com um trêmolo contínuo e o cordão não deverá mais ser levantado ao final da fase 3.



quarto 4014

a fé e a 
religiosidade

uma porta de chumbo 
que não posso abrir

logo após a administração 
do iodo 131

do lado direito há uma pequena copa e uma porta 
que leva ao banheiro; o quarto tem ar condicionado, 
luzes brancas e um sensor de incêndio no teto

o piso de toda a área, as maçanetas, os interruptores, 
os puxadores, as torneiras, a privada, a descarga,  
o colchão, todos os móveis e objetos disponíveis

[...]

[...]

[...]
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uma câmera próxima à porta 
de entrada captura toda a área

tudo está protegido 
da minha radiação

movimento 
elíptico fimreter bolinhas

pouco a pouco

pendurado sobre a 
cabeceira da cama

nuvem de vozes

os mantecais: as raízes 
espanholas e as tradições 
familiares

o jardim: o cultivo e  
o cuidado

o terço e o anjinho:  
a fé e a religiosidade

Bloco B1
[gravação solo]

Bloco A1
[gravação e bombo]

Bloco B2
[gravação solo]

Bloco A2
[gravação e bombo]

[...]

a dureza e a frieza 
do metal

nuvem de vozes

a bacia de metal:  
o trabalho, a flexibilidade  
e a resistência

o jornal: a inteligência  
e o vigor

o lencinho de pano:  
a delicadeza e o feminino

fimdesacelerar 
pouco a pouco

com baqueta de fricção (superball) pequena, realizar 
movimento circular e contínuo próximo à borda do bombo. 
quase sem pressão, a baqueta deve ricochetear naturalmente 
sobre a superfície do instrumento. variar velocidade livremente.

mecanismo solto para manipulação livre do bombo e cerca de 40 bolinhas de gude pequenas.
fase 1 (ataque): lançar todas as bolinhas com força no centro do bombo. iniciar fase 2 imediatamente.
fase 2 (movimento elíptico): movimentar o bombo aleatória e continuamente, fazendo com que as bolinhas percorram toda a 
superfície do instrumento. estimular que elas se choquem contra as bordas, produzindo estalos fortes. próximo ao final da 
fase 2, permitir que as bolinhas se alinhem junto à borda do instrumento.
fase 3 (parar bolinhas pouco a pouco): reter uma bolinha contra a borda do instrumento e aguardar que as demais se 
acumulem junto dela, interrompendo assim o movimento.

Seção 02: Quarto 4014
[alternância entre bloco a (gravação e bombo) e bloco b (gravação solo)]
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início do 
movimento

ataque



bombo /

a delicadeza  
e o feminino

uma cama hospitalar 
com rodinhas

próximo a ele estão afixados três itens:  
uma pequena televisão, um relógio de ponteiros, 
quadrado, branco e adiantado em cerca de 11 minutos

[...]

3

e um informativo que relaciona os 13 procedimentos 
de segurança que me foram anteriormente explicados 

Bloco A3
[gravação e bombo]

início do 
movimento fimdiminuir

pouco a pouco

raspar a superfície do bombo com uma corrente de metal. o movimento deve ser irregular e contínuo. 
ao longo do movimento, estimular que a corrente bata nela mesma, mesclando o som da pele raspada 
com os sons metálicos da própria corrente. evitar que a corrente se choque contra a borda do 
instrumento e controlar a dinâmica para que a textura obtida não se sobreponha aos sons gravados.
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Seção 03 (interlúdio): O anjinho
[gravação e conjunto instrumental]
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o caráter e a presença no quarto há uma janela

[...]

[...]
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azul, vermelho, branco, preto

nuvem de vozes

os tapetinhos coloridos: a criatividade e a alegria

a mesa da cozinha: o enlace e o acolhimento 

a lasanha e o patê de sardinha: a simplicidade,  
o comedimento e o zelo

o sabonete de lavanda: o caráter e a presença

Bloco B4
[gravação solo]

Bloco A5
[gravação e bombo]

início do 
movimento

Bloco A4
[gravação e bombo]

Seção 02 (continuação): Na copa 
[alternância entre bloco a (gravação e bombo) e bloco b (gravação solo)]

maria maria marques na copa há um frigobar vazio tenho à disposição um kit de higiene pessoal, sabonete 
liquido, antisséptico, um secador de cabelos e um pacote 
de luvas de látex que devo usar para evitar contaminação

[...] há também um espelho no qual 
me vejo plastificada e radioativa

ataque movimento 
elíptico fimparar bolinhas

pouco a pouco

com baqueta de fricção (superball) pequena, realizar 
movimento circular e contínuo próximo à borda do bombo. 
quase sem pressão, a baqueta deve ricochetear naturalmente 
sobre a superfície do instrumento. variar velocidade livremente.

mecanismo solto para manipulação livre do bombo e cerca de 40 bolinhas de gude pequenas.
fase 1 (ataque): lançar todas as bolinhas com força no centro do bombo. iniciar fase 2 imediatamente.
fase 2 (movimento elíptico): movimentar o bombo aleatória e continuamente, fazendo com que as bolinhas percorram toda a 
superfície do instrumento. estimular que elas se choquem contra as bordas, produzindo estalos fortes. próximo ao final da 
fase 2, permitir que as bolinhas se alinhem junto à borda do instrumento.
fase 3 (parar bolinhas pouco a pouco): reter uma bolinha contra a borda do instrumento e aguardar que as demais se 
acumulem junto dela, interrompendo assim o movimento.
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ao lado da entrada da cozinha, e 
significativamente afastada da mesa
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para garantir que toda a 
família se alimentasse bem
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Seção 04: A cadeira 
[gravação, bombo e conjunto instrumental]

só que qual era o lance da cadeira? 
e por que será que era esta cadeira?

antiga, de madeira, baixa, cor de amêndoa e 
com estofado de couro azul royal; sua cadeira 
era frágil e estreita, a menor de todas

nos tradicionais cafés da tarde,  
o ritual era sempre o mesmo

estabilizar 
harmônico fim

prato pequeno em contato com a superfície do bombo. segurar o prato com uma das 
mãos, a 45 graus, com a cúpula voltada para baixo. percutir o prato com baqueta de 
marimba. combinar aos sons percutidos a raspagem do prato sobre a superfície do bombo.

improviso solo por ca. 30” a partir das células (i, ii, iii e iv) já apresentadas. diminuir densidade gradualmente até o final da peça.

GRAVAÇÃO

a cadeira; quem  
falou a cadeira?

[...] [...]

adensar 
movimento

improvisar

fase 1 (adensar movimento): abandonar movimento 
circular junto à borda do instrumento e explorar 
toda a superfície livremente. aumentar a velocidade 
e a pressão da baqueta para fazer o bombo “roncar” 
com frequências graves.

fase 2 (estabilizar hamônico): buscar frequência 
aguda e bem definida.
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