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RESUMO 

 

 

Neste memorial, descrevo o processo criativo da performance audiovisual memória err0, 

apresentada no dia 25 de agosto de 2017, realizada com a OLapSo (Orquestra de Laptops 

SONatório). Esta performance é resultado de um processo criativo iniciado no curso de Artes 

Visuais e alude as relações entre minha memória, a memória dos outros e a memória digital. 

Para a realização desta performance, abordamos os seguintes temas: Live Cinema (Mia 

Makela, 2016), Música Visual (Cornelia Lund, 2016), Orquestra de Laptops (Dan Trueman, 

2007), Partitura Gráfica (Yara Caznok, 2008) e Soundpainting (Walter Thompson, 2006). 

 
Palavras chaves: memória err0, performance audiovisual, orquestra de laptops, live cinema. 



ABSTRACT 

 

 

 
In this memorial, I describe the creative process of the audiovisual performance memória 

err0, presented on August 25, 2017, held with OLapSo (SONatório Laptops Orchestra). This 

performance is the result of a creative process initiated in the Visual Arts course, it deals with 

the relations between my memory, the memory of others and the digital memory. For the 

realization of this performance, we approach the following themes: Live Cinema (Mia 

Makela, 2009), Visual Music (Cornelia Lund, 2009), Laptop Orchestra (Dan Trueman, 2007), 

Graphic Score (Yara Caznok, 2008) and Soundpainting (Walter Thompson, 2006). 

 
Keywords: memória err0, audiovisual performance, Laptop Orchestra, live cinema. 
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APRESENTAÇÃO  

  
Esse memorial descreve o processo criativo da performance audiovisual memória 

err0, apresentada no dia 25 de agosto de 2017, realizada com a OLapSo (Orquestra de 

Laptops SONatório). A performance durou vinte minutos de apresentação, com vídeos 

manipulados em tempo real por meio do software Isadora e com seis laptops e três vozes ao 

microfone com uso de pedais de efeito na criação do som. Esses três grupos: laptop para 

imagem; laptops para som e vozes no microfone, foram regidos por uma linguagem de sinais 

chamada Soundpainting, técnica de gestos onde o soundpainter (regente), dá indicações do 

que cada integrante irá executar. Esta performance audiovisual teve um embasamento teórico 

sobre Live Cinema (cinema ao vivo), música visual, partitura gráfica, orquestra de laptops e o 

Soundpainting. 

Na história do Brasil, muitas foram as famílias que saíram do Nordeste para o Sudeste 

buscando melhores condições de vida. Fazendo o caminho inverso, volto ao meu Estado de 

nascimento, a Bahia, na qual havia vivido até os três anos de idade. Em 2013, saio de Santos, 

São Paulo para estudar e conhecer o Recôncavo Baiano. 

Iniciado no curso de Artes Visuais, o processo criativo para a performance audiovisual 

memória err0 resulta nas relações entre minha memória (que percorre fortemente Santos e a 

Bahia), a memória dos outros e a memória digital. Em 2013, inicio meu percurso em Artes 

Visuais e muito dessa escolha é relacionada com a Vila do Teatro, espaço em Santos onde 

conheci a arte circense feita na rua. Na Vila, aprendi um pouco sobre palhaçaria
1
 e a arte dos 

malabares, manipulação de objetos no ar, aprendizados que trouxe comigo para a Bahia, e que 

algumas vezes fizeram parte de processos acadêmicos, como a utilização da técnica dos 

malabares sonantes no SONatório e nas fotografias para a performance memória err0. 

No decorrer do curso de Artes Visuais, desenvolvi alguns trabalhos nos quais me 

foram úteis para o desenvolvimento da memória err0. Um deles foi o trabalho intitulado 

milnovecentose2015, trabalho em Fotografia II, ministrada pela professora Valécia Ribeiro, 

no qual o intuito foi a construção de uma poética da memória. Associei esse tema ao processo 

de novamente morar na Bahia. Assim, começo a estudar as fotopinturas
2
, lembranças que 

ficavam na parede da casa da minha vó. As fotopinturas tinham como técnica a pintura que 

1 
Palhaçaria: esta é a experiência cênica de um atuante (palhaço) que engaja a plateia (espectador) num estado de 

riso, com consciência (técnica), usando principalmente o dispositivo de expor (exposição) a si mesmo como objeto 

do riso do outro. (REIS, 2013, p. 33).
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retocava as falhas nas fotografias e algumas vezes serviam para ilustrar um fato que não 

aconteceu, como pintar um vestido de noiva em quem nunca casou ou abrir os olhos de alguém 

já morto. 

Em milnovecentose2015, busco referências para a criação das imagens em fotopintura, 

técnica inventada em 1863, por André Adolphe Eugène Disdéri, em uma base fotográfica de 

baixo contraste onde o pintor aplicava a tinta. Crio em imagens uma relação com as cidades 

de Cachoeira e São Félix na Bahia, busco uma estética de algo antigo, utilizo de um celular de 

baixa resolução e um editor de imagem. Algumas das fotografias feitas para essa disciplina 

foram utilizadas na criação dos vídeos para a projeção da performance audiovisual memória 

err0. 

Outro trabalho que se relaciona a esse processo da performance é o Fridas, feito no 

software Processing
3
. Fridas tinha como base o conceito do dead drop

4
, criado pelo artista 

Aram Barthol, que consiste em um pendrive fixado com resina epóxi em lugares públicos. O 

Fridas era um apanhado de trabalhos de artistas mulheres do CAHL (Centro de Artes, 

Humanidades e Letras) da UFRB e de outras artistas mulheres que disponibilizaram seus 

trabalhos para serem reunidos em um banco de dados (o pendrive) em que qualquer pessoa 

com um computador pudesse interagir e ter acesso a estes dados. O dead drop (pendrive) 

Fridas foi instalado em uma das escadas no prédio do CAHL. 

Esse trabalho continha reflexões sobre mulheres e artes e compartilhamento offline. 

Estes temas também foram estudados com os fanzines
5
 do movimento Riot Grrrl

6
, pesquisa na 

qual também desenvolvi durante o curso, expandindo para o meio digital em redes sociais 

como blog e instagram, rede que possibilita o compartilhamento de imagens. Parte desse 

 

2 
A fotopintura é obtida a partir de uma base fotográfica em baixo contraste - que tanto pode ser uma tela quanto 

uma imagem sobre papel - sobre a qual o pintor aplica as tintas de sua preferência, geralmente guache, para o 

papel, e óleo, para as telas. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3871/fotopintura>, 

acesso em: 03/09/2017. 

3 
Processing é uma linguagem de programação de código aberto e ambiente de desenvolvimento integrado(IDE), 

construído para as artes eletrônicos e comunidades de projetos visuais com o objetivo de ensinar noções básicas 

de programação de computador em um contexto visual e para servir como base para cadernos eletrônicos. 

Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Processing_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)>, 

acesso em:03/09/2017 
 

4 
Por exemplo, um pen drive USB pode ser montado num muro de tijolos preso ao lugar com concreto de 

secagem rápida. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/USB_dead_drop>, acesso em: 03/09/2017. 

5 
O fanzine é uma publicação alternativa e amadora, geralmente de pequena tiragem e impressa artesanalmente. 

(MAGALHÃES, 1993, p. 09). 

6 
Riot Grrrl, movimento punk feminista iniciado nos Estados Unidos em 1990.

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3871/fotopintura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processing_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/USB_dead_drop
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desenvolvimento do trabalho foi também colocado nos vídeos feitos para a performance 

memória err0. 

Em 2015, entro para o SONatório (Laboratório de pesquisa, prática e experimentação 

sonora), projeto de extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB e 

coordenado pela professora Marina Mapurunga. Em um dos encontros com o grupo foi feita a 

proposta de fazermos uma criação com o tema “amor e resistência”, que me trouxe uma 

grande vontade de falar sobre minhas memórias por estar na Bahia, Estado onde nasci, mas 

por muito tempo não morava. Então, vir estudar na UFRB, trouxe também o pensamento 

nostálgico de voltar depois de um tempo longe. Amor e resistência eram palavras que me 

davam uma sensação de estarem uma dentro da outra e serviu como base de pensamento para 

começar a memória err0. 

Entrar no SONatório foi um meio de expandir os conhecimentos dentro do curso, 

sobre o que é som, com o conceito de “Paisagem Sonora” de Schaffer, nas possibilidades de 

criar som; criar objetos sonantes e participar de oficinas. Em uma dessas oficinas, da qual 

ministrei, procuro uma relação objeto, som e corpo, com os malabares sonantes. Os malabares 

são a arte de manipular objetos no ar, disso me veio a vontade de pensar no som que o 

movimento desses objetos podem ter. Para manter os malabares no ar é necessário ter 

coordenação no ritmo e movimento das mãos, criando um efeito visual, mas sem som. A 

proposta era criar malabares que produzissem sons ao serem manipulados. Tive, então, meu 

processo de confeccionar os objetos sonantes. Estes ficaram em formato de bola, feitos com 

garrafa pet e dentro delas estavam coisas pequenas, como pedras, feijão, arroz, conchinhas do 

mar, que entravam em atrito com a garrafa produzindo som. Foi uma das primeiras tentativas 

interagindo minhas vivências com o grupo e relacionando isso aos aprendizados com som e 

efeito visual. 

As pesquisas com o SONatório foram para as performances ao vivo. Pesquisamos na 

OLapSo (Orquestra de Laptops SONatório), a criação sonora feita por meio de computadores. 

Começaram então os estudos de softwares e como esses computadores juntos poderiam 

compor uma apresentação. Nas performances ao vivo, comecei então a experimentar o 

contrabaixo conectado ao computador, utilizando o software Pure Data, gerando assim, um 

outro efeito com o instrumento.  

Foram a partir dessas práticas realizadas com o SONatório que começo a cogitar a 

criação da performance audiovisual. A pesquisa teórica me trouxe alguns exemplos nas quais  
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usei na performance e que a OLapSo também tem feito uso. Estudo, então, a relação entre 

imagem e som, em alguns contextos históricos, abordando o Live Cinema e a música visual, a 

regência com o Soundpainting e a partitura gráfica como organização da apresentação, assim 

como a orquestra de laptops. 

Relacionar o processo da minha memória com as memórias digitais, é trazer também 

um pouco do processo em Artes Visuais e do SONatório, que foi estudar as possibilidades 

criativas com o computador (laptops). Como softwares na criação de som e imagem. Um 

desses softwares para imagem é o programa Processing no qual tive contato pelo professor 

Jarbas, que foi um dos orientadores do programa Fridas. Outro software de imagem, o 

Isadora, tive contato com a professora Dorotea, em uma oficina que aconteceu no CAHL. Os 

programas de criação de som foram estudados desde que a OLapSo surgiu e incentivados pela 

professora Marina Mapurunga na pesquisa e possibilidades deles, com o Audacity, Sonic Pi, 

LMMS e Mixxx, que foram softwares utilizados na performance memória err0. 

Neste memorial, também apresento meu processo individual e coletivo com o 

SONatório, descrevo como foi a criação e execução da performance e as linhas de raciocínio 

que se seguiram durante a pesquisa. 

 

 

 
1. REFLEXÃO SOBRE OS REFERENCIAIS TEÓRICOS E ARTÍSTICOS 

 

 
1.1 ARTISTAS VISUAIS DO SÉCULO XX 

 

A performance audiovisual é uma prática que foi sendo estudada dentro do SONatório 

no decorrer do meu processo, o Live Cinema, o Soundpaiting, as partituras gráficas, a 

orquestra de laptops são elementos no qual utilizei para realizar a apresentação. Começo a me 

familiarizar de fato com a pesquisa na construção da memória err0 com o artigo de Sandra 

Naumman (2012), no qual a autora apresenta alguns artistas que no século XX, começam a 

experimentar a pintura abstrata e utiliza como referência as teorias musicais. 

A autora Yara Caznok (2008, p. 29) disserta que, “do ponto de vista científico”, é 

somente a partir do século XVII que se 'oficializam' as pesquisas que têm como alvo a relação 

entre os sons e as cores.” Ela também coloca que “Na perspectiva das Artes Plásticas, 

inúmeras são as poéticas que reconheceram a proximidade entre o fazer pictórico e o fazer 
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musical” (ibid., p.108). Artistas como Wassily Kandinsky, Piet Mondrian e Paul Klee 

buscaram do ponto de vista “musical” alguns aspectos: 

[…] A consciência de que o espaço é, também, temporal e que as 

cores têm uma acústica aparece de forma explícita nas obras de 

Kandinsky, quando ele diz que uma linha é um ponto em movimento, 

ou seja, um ponto que dura. Klee e Mondrian foram atraídos por 

formas e gêneros musicais tais como a Fuga e o jazz por lhes trazerem 

uma vivência temporal “pura”, ou seja, despregada de narrativas 

direcionais . (ibid., p.108) 

 

Nas observações de Sandra Naumman, “O objetivo da analogia entre cor e forma de 

um lado, e timbres musicais de outro, era transferir princípios como consonância, dissonância 

e contraponto para a pintura, e estabelecer relações correspondentes, matemáticas, entre 

elementos individuais.” (Naumman, 2012, p.158). Mas mesmo com os artistas tentando dar 

movimentos aos quadros, a tela continuava estática no espaço. 

Na metade do século XX, alguns artistas plásticos experimentaram os espetáculos 

multissensorias, conhecidos pelo nome genérico de “son et lumière”, unia a tecnologia dos 

órgãos coloridos e do cinema às suas produções não-figurativas (CAZNOK, 2008, p.116). 

Essa nova forma de arte, foi descrita como pintura em movimento. 

Mary Hallock inventou o aparelho denominado Sarabet, um órgão colorido “que, por 

meio de um reostato, modificava a intensidade da luz em seus concertos para tornar o 

ambiente mais sensitivo.” (ibid, p.39). Ela produzia escalas de luz, controlando intensidades 

de cores e combinando com a música.   

 

 

Figura 1 (Mary Hallock-Greenewalt e sua invenção intitulada, Sabaret. Imagem retirada da internet. 

Disponível em: <http://www.pixxfluxx.com.br/blog/performances-audio-maquino-visuais/.> Acesso em: 

04/09/2017) 

 

Christine Mello (2008, p.153) comenta que até o final dos anos 1920 “fazer cinema 

http://www.pixxfluxx.com.br/blog/performances-audio-maquino-visuais/
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correspondia a um exercício de articulação visual, como o exercício de sincronizar música e 

imagem e pensar o espaço-tempo da sala de exibição e da projeção como puro êxtase 

sensório”. 

Os pesquisadores aqui mencionados me trouxeram reflexões durante o processo de 

criação, onde começava a minha associação de cores e sons para a performance audiovisual 

memória err0.  

 A composição visual da performance foi realizada com vídeos feitos em stop motion, 

dando um efeito fragmentado de uma imagem para outra. Foram usados na projeção efeitos de 

“erros”, glitch, tela azul, imagens ofuscadas. Esses efeitos estavam inseridos em algumas 

imagens, ou sendo manipulados ao vivo com o software Isadora. 

 

 

Figura 2 (Fragmento do video registro, memória err0. Memória err0: Performance Audiovisual. Disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=S5L1-NYrNVg&t=16s Acesso em: 21/11/2017) 

 

Na composição sonora da performance, sons da cidade; o trem em atrito com os 

trilhos, o som dos pássaros na rua e o barulho que a ponte faz quando os carros passam, foram 

inclusos em um áudio gravado pelo celular e editado no software Audacity. 

Misturado a isso, o uso de efeitos de som criados ao vivo pelos laptops e vozes regidas 

ao vivo. Pensamentos que surgiram após as pesquisas teóricas e experimentadas nos ensaios 

realizados. 

 

 

1.2 ORQUESTRA DE LAPTOPS 

 

Dan Trueman (2007, p. 171, tradução nossa) relaciona o uso do laptop geralmente 

usado sozinho. A performance com o laptop pode acontecer em pequenos espaços ou em salas  

https://www.youtube.com/watch?v=S5L1-NYrNVg&t=16s
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grandes, como de concertos; o som gerado que sai do laptop é amplificado por um sistema de 

PA centralizado ou por um amplificador disponível. É necessário artistas que dominem a 

execução do software escolhido para a manipulação/criação desse som nas performances ao 

vivo. Uma diferença básica entre essa orquestra e uma orquestra tradicional é que a segunda 

utiliza de instrumentos tradicionais e a orquestra laptop não necessariamente usa instrumentos 

musicais, mas não impede que seja utilizado também. Outra diferença entre essas orquestras é 

a disposição e local de apresentação. A orquestra de laptop não necessariamente precisa tocar 

em uma sala de concerto, pode ser em uma sala de cinema ou um ambiente propício em lugar 

aberto, por exemplo. Na Orquestra do SONatório, as apresentações não se limitam a somente 

laptops para reproduzir o som, também já foram utilizados instrumentos tradicionais 

conectados ao laptop, captadores piezo e voz. 

Na OLapSo, orquestra de laptop, tanto o som como a imagem são pensadas de forma 

coletiva e criadas pelos integrantes como aconteceu na performance memória err0, a proposta 

é fazer com que ambos interajam com o outro criando composições sonora e visual. Nas 

apresentações a manipulação da imagem ao vivo é projetada em um telão, utilizando 

softwares específicos. 

 Lilian Schwartz, artista plástica e videasta, nos anos 1970, cria um dos primeiros 

filmes que vai experimentar a mistura de imagens manuais e imagens calculadas pelo 

computador, com seu trabalho Pixillation (1971). 

 

 

Figura 3 (Frame de vídeo Pixillation (1971) de Lilian Schwartz. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Ewrron-bf5k&t=56s>. Acesso em 03/09/2017) 

 

Iazzetta (2005 , p.1242) comenta que até o final dos anos 1990, “as ferramentas de 

composição, performance e escuta, além de habitarem o mesmo endereço, adquirem o dom da 

portabilidade.” Ou seja, entramos na era dos computadores portáteis, os laptops.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ewrron-bf5k&amp;t=56s
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Essa palavra mágica significa que todo o poder tecnológico 

concentrado no estúdio, e todo alcance possibilitado pelas redes 

digitais de comunicação, podem ser transportados para qualquer lugar, 

e usados a qualquer momento, graças ao surgimento dos  

computadores portáteis. A mudança não está apenas no tamanho das 

novas máquinas, mas especialmente no seu alcance. Assim como o 

walkman – que não era nada mais do que um gravador/tocador de fitas 

em miniatura – modificou a relação dos ouvintes com a música nos 

anos 80, os computadores portáteis trouxeram para perto das pessoas a 

instrumentalização musical gerada pela tecnologia eletro-eletrônica. 

Tornou-se possível fazer música em qualquer lugar, na poltrona de um 

avião, na mesa de um café, no sofá da sala, ou – porque não? – numa 

sala de concerto. (IAZZETTA, 2005, p.1242) 

 

 
É de se notar que os aparelhos de som e imagem evoluiram a tal ponto que 

possibilitam hoje as apresentações em tempo real. Equipamentos que serviam só para 

reprodução, agora servem para apresentações como no Live Cinema. Como aponta Naumman 

(2012, p.155), “a fotografia, gravador gramofone, filme mudo, filme falado, e vídeo, tornaram 

possíveis reproduzir sons e imagens, mas elas também os separam somente para uni-los 

novamente”. 

A orquestra de laptops SONatório, a OLapSo, possibilitou a performance memória 

err0, com seis laptops e três vozes com efeito de pedais conectados a uma mesa de som e 

caixas amplificadoras; e um laptop conectado ao projetor, que projetava a imagem em um 

telão de cinema. Esses elementos da orquestra interagiam ao vivo, regidos por meio do 

Soundpaiting, técnica de improvisação a partir de gestos. 

 

 

1.3  LIVE CINEMA 

 
 

Em The Practice Of Live Cinema, Mia Makela (2009), determina alguns princípios do 

que anda sendo feito com essa performance. Esta prática tem sido realizada por artistas 

sonoros e visuais, tendo sua essência artística, diferente da cultura dos Vjs que utilizam da 

mixagem de imagens já feitas por outras pessoas. Os artistas do Live Cinema produzem suas 

imagens. Os elementos fundamentais nos quais ela coloca para o feito dessa prática estão: a 

projeção (com imagens e uso de programas para manipular os vídeos ou fotografias, já 

gravados ou feitos ao vivo com uso de webcams, por exemplo, como é feito por alguns 

artistas); os criadores/artistas que fazem a apresentação; o público presente e o espaço. O 
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espaço divido em cinco diferentes espaços: digital, área de trabalho, apresentação, projeção e 

espaço físico. 

No espaço digital, compactar e otimizar são funções necessárias, visto que, os vídeos 

utilizados para as performances ocupam muito espaço. Exigindo do laptop, muito da memória 

RAM (Random Access Memory). O espaço da área de trabalho é o espaço de trabalho para a 

performance dos laptops, fundo para a interface do software, em exemplo, Pure Data, Isadora; 

programas usados na performance audiovisual memória err0. O espaço da performance é 

onde a apresentação acontece, tudo que acontece na performance está incluído nesse espaço. 

O espaço da projeção é preenchido com imagens, que no cinema ao vivo, tenta expandir a 

proposta trazendo novas experiências audiovisuais. O espaço físico é o espaço compartilhado 

entre o público e o artista. Toda a performance está dentro desse espaço físico. 

Essa é a possibilidade do Live Cinema, que se distingue do cinema tradicional em 

alguns aspectos, como fazia Alice Guy
7
, esse cinema ao vivo é feito em frente ao público, 

possibilitando uma sensação, muito mais que um entendimento prévio, ou imagens lineares. 

“Que tipos de histórias podem ser comunicadas sem personagens, diálogos ou palavras?” Mia 

Makela (2016, p.188) comenta que prefere utilizar trecho de música, foto, paisagem, ou 

sensações ao invés de usar texto. Mia Makela além de ser teórica sobre o assunto é também 

uma artista que faz uso dessa prática, em um dos seus artigos ela descreve um pouco da 

sensação de passar isso para o público presente: 

O fluxo criativo se constrói em torno desse ponto magnético, com a 

interação de comunicar, não implicitamente, mas com a atmosfera ou 

um espaço visual. Espera-se que tal estado ou espaço visual crie então 

a necessária resposta emocional ou inconsciente no espectador. Com 

frequência surpreendente, esse tipo de sutil comunicação audiovisual 

criou uma história para o espectador, ainda que nada tenha sido dito. 

(MAKELA, 2016, p. 188) 

 

 

Como descrito por Natália Aly (2012, p.90), “a possibilidade de unir variadas imagens 

mescladas a som e interferências gráficas e textuais em uma mesma apresentação, é o perfil 

do Live Cinema.”, uma prática que expande a proposta do cinema tradicional. 

 

 

 

 

7 
Alice Guy, a primeira pessoa a dirigir um filme narrativo ficcional na história. Disponível em 

<http://anticast.com.br/2016/12/feitoporelas/feito-por-elas-13-alice-guy/ > Acesso em 05/06/2017. 

http://anticast.com.br/2016/12/feitoporelas/feito-por-elas-13-alice-guy/
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1.4 MÚSICA VISUAL 

 

Outro elemento estudado aqui para a performance audiovisual é a música visual, que 

assim como o Live Cinema, pode ser feito como uma performance ao vivo, ou feita utilizando 

um software interativo que ativa a imagem através do som. Exemplo disso, é o ViMus (Visual 

+ Música), desenvolvido por Jarbas Jácome. O ViMus é um sistema interativo de tempo real 

para processamento audiovisual integrado, onde o áudio pode interferir na alteração do vídeo. 

Cornelia Lund (2016, p.80), dissertando sobre música visual, comenta que “O crítico 

de arte Roger Fry foi um dos primeiros a empregar o termo, já em 1912”. Esse termo, música 

visual, foi mudando o significado com o tempo, sendo agora parte de uma contexto mais 

amplo da criação audiovisual. 

 

Em manifestações mais antigas, como nos anos 1920, por exemplo, a 

música visual é um fenômeno relativamente definido, ao passo que os 

textos sobre a música visual contemporânea com frequência trazem 

poucas definições daquilo que consideram ser música visual ou se 

mantêm vagos (ibid, p. 81) 

 

 
Na música visual em vídeo, nem sempre os artistas tinham um cuidado específico com 

o som, utilizando algumas vezes de música já existentes, partindo então somente para trazer a 

proposta visual. O propósito da música visual é que a imagem e o som estejam relacionados, 

sem que um se sobressaia mais que o outro. Como um exemplo na música visual do século 

XX, encontramos a pioneira Mary Ellen Bute. 

 

Pioneira do filme não-figurativo nos Estados Unidos, desenvolveu 

maneiras de certa forma mais concretas de aplicar princípios de 

composição musical à composição visual [..]. Dos anos 1930 em 

diante, ela fez uma série de filmes curtos com título Seeing Sound em 

que ela buscava arranjar o material visual de acordos com princípios 

tão intrínsecos quantos os usados em música. […] Bute criou a 

maioria de seus mundos visuais em combinação com e à base de 

músicas clássicas e românticas, mas ela também usou melodias 

modernas. […] Bute relata que ela aproveitou o sistema matemático 

de composição de Joseph Schillinger, que foi concebido de forma 

universal e portanto podia ser aplicado à criação de qualquer obra de 

arte. Depois de uma análise das partituras que escolheu, ela usou as 

relações numéricas que estabeleceu para gerar uma composição visual 

a partir da qual ela organizou os elementos das imagens, ao mesmo 

tempo os envolvendo em uma trama complexa com o nível audível. 

(NAUMMAN, 2012, p. 165-166) 
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Figura 4 (Frame do video: Sinchromy No. 4: Escape (Mary Ellen Bute – 1938). Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=YRmu-GcClls&t=154s> . Acesso 04/09/2017) 
 

 

A música visual e o Live Cinema foram temas importantes na criação da performance 

memória err0, por possibilitarem pesquisa que parte do uso de imagem e som feitos em união, 

nos exemplos mais antigos como em exemplos mais contemporâneos, a criação com esses 

elementos vem sendo ampliada com o uso das tecnologias, a exemplo da OLapSo. 

Na disposição da orquestra, os integrantes do grupo durante a performance se 

concentraram em uma mesa grande, disposta embaixo de um palco, onde logo a cima estava a 

tela projetada. Essa tela e o performers se encontravam em frente ao público, que viam a 

performance no auditório do CAHL. 

 

 
 

 

1.5  PARTITURA GRÁFICA 

 
 

No processo da performance audiovisual memória err0, foi realizada uma partitura 

gráfica, feita pela artista Gessica Moitinho (Figura 1) e apresentada aos integrantes que 

fizeram parte da apresentação e outros membros do SONatório. Sobre a criação de partituras 

gráficas e outras grafias que são utilizadas no século XX, Yara Caznok coloca: 

 
À medida que a linguagem musical do século XX foi se 

transformando, a escrita tradicional foi se tornando insuficiente para 

exprimir novas poéticas, que enfatizam aspectos sonoros que 

ultrapassam as possibilidades previstas pelo sistema. […] Ruídos, 

movimentos rítmico-melódicos imprecisos ou sem direção 

previamente definida, ações sonoras nas quais o que importa é a ação 

e não o som, procedimentos aleatórios, evoluções temporais não 

previsíveis, entre outros, são alguns dos aspectos que podem ser 

encontrados nessas novas partituras. (CAZNOK, 2008, p.61) 

http://www.youtube.com/watch?v=YRmu-GcClls&amp;t=154s
http://www.youtube.com/watch?v=YRmu-GcClls&amp;t=154s
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O uso da partitura gráfica foi uma primeira organização do meu processo para a 

performance, sintetizando o que seria proposto para a apresentação. 

 

 

 

Figura 5: (Desenho apresentado como partitura) Feito pela artista Gessica Motinho 

 

 
O compositor, ao optar pela confecção de uma partitura gráfica, conta 

com o fato de que o intérprete será, obrigatoriamente, um co-autor de 

sua obra e que ela renascerá sempre de uma forma diferente, a menos 

que o intérprete prefira preparar e apresentar apenas uma entre as 

possíveis realizações (CAZNOK, 2008, p.62) 

 
 

Foi a partir desse desenho que começamos a pensar coletivamente sobre a 

apresentação da performance memória err0. Onde os integrantes da OLapSo descreveram 

suas percepções em folhas de papel, sobre o desenho, para que eu pudesse utilizar seus 

escritos como reflexão da performance audiovisual. (Ver os escritos a partir da pág. 34) 

 

 

 

 
1.5 SOUNDPAINTING 

 

Para reger essa orquestra de som e imagem, utilizamos na apresentação aqui descrita o 

uso do Soundpainting, técnica de improvisação criada por Walter Thompson (2006). O 

soundpainter fica responsável em reger os performers, criadores/artistas que estão na 

apresentação. Comparando com uma orquestra tradicional onde o maestro rege os músicos 

presentes, o soundpainter com gestos específicos organiza o que ele observa na hora da 

performance, buscando assim uma composição sonora e visual. O Soundpainter (regente),  

tem em relação aos artistas, um leque de possibilidades, como o uso da voz (canto, fala, sons 

com ar), uso de instrumentos, ou laptops, dança, atuação, condução das imagens projetadas ao 
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vivo, etc. Com as perguntas “quem?”, “o quê” “como?”, “quando?”, o regente indica o gesto 

para o performer e depois o que o mesmo fará, ou seja, a ação que o soundpainter quer que o 

artista execute, por exemplo cantar ou tocar uma nota aguda ou grave, como fará (rápido, 

devagar, volume) e, por fim, a ação de fato começa a ser executada pelo artista. 

Percebemos assim, que as possibilidades tanto para som como para imagem foram 

testadas de várias formas, com os artistas modernos, criando pintura abstrata com influência 

de conceitos musicais na sua execução. As cores e luzes, assim como imagens e gráficos, 

tiveram seu período de teste e buscaram se sincronizar com a música. O uso de laptops, como 

na orquestra de laptops, expandindo seu uso como faz a OLapSo, utilizando o Live Cinema, 

para apresentar imagens em apresentações e organizando a performance com o Soundpainting 

e as partituras gráficas. 

 

 

2 PROCESSO CRIATIVO DA MEMÓRIA ERR0 

 

2.1.O INÍCIO DO PROCESSO 

 
 

Meu processo criativo começa quando o SONatório apresenta a proposta de uma 

performance chamada Amor e Resistência, que conteria várias performances propostas por 

seus integrantes. Achei a proposta interessante e comecei a pensar nela como possibilidade de 

criação para o trabalho de conclusão de curso. Também vi nessa proposta a oportunidade de 

poder pensar sobre uma vontade minha de utilizar das memórias que tinha e tenho da Bahia. 

Minha ideia de Amor e Resistência tinha a ver com a lembrança de retorno a Bahia (quando 

volto para fazer o curso de Artes Visuais), Estado onde nasci. 

Nas nostalgias e descobertas, lembranças e criações da minha cabeça, repenso a 

distância do Recôncavo, onde estive estudando, e do sertão, onde nasci, sempre foram 

caminhos de reflexão. E o percurso aéreo da Bahia a São Paulo, Estado onde cresci, foi 

sempre de muito medo, mas o pouso, confortava os sentidos. 

Começo a pensar no meu passado, de ter saído da Bahia ainda criança e ir morar em 

São Paulo, percebo que tenho poucas lembranças do período que estive na Bahia e me 

questiono se essa lembrança de fato existiu ou eu a criei. Com conversas com Marina, recebo 

dicas de gravar essas memórias em áudio, contando para mim mesma o que lembrava. 
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Percebo que de um áudio para outro tem mudanças de histórias, tem coisas que não lembro, 

que em outro momento esqueço, ou lembro de outros fatos. 

Procuro o erro, e o erro é minha própria memória. Fui atrás de uma primeira memória 

e partir dela vou ao encontro de outras, encontrei um abismo entre uma lembrança e outra, 

falhas, sem uma sequência linear, pulos no tempo. Acho que penso que sou o próprio erro, 

tento me apagar o tempo todo, refazer as memórias, não deixar vestígio. Quero tornar a 

memória agradável, mas nunca consigo me convencer dela, encontrando erros e me 

refazendo. 

Também realizei o processo de escrever cartas para eu mesma, me encontro em 

memórias que me doem, que me alegram, que me fazem sentir saudade. Porém, percebo que 

no passar do tempo fico imersa ao passado, paro de pensar nas coisas que me cercam, como se 

o presente fosse sendo excluído. Penso que se eu ficar no passado, me distancio do presente, 

paro no tempo. 

Pego cadernos antigos e textos armazenados no computador e encontro essa vontade 

escrita por diversas vezes, com o mesmo início, tentando recontar quem fui. A memória tem 

um peso, não consigo contar quem fui de fato, começo a me sentir sozinha. Volto ao presente, 

me encontro com os aparelhos digitais, tenho um universo de memória externa, armazenada 

em telas, dispostas por 24 horas nas redes sociais. Me sinto sozinha? Com tanta gente 

disponível? Penso nas relações frias, e problematizo os dias. As tecnologias estão a 

disposição, por que não usá-las? O facebook organiza as nossas memórias, nos recorda de 

coisas que disponibilizamos. Talvez a minha poética esteja na tecnologia, memória erro, o 

computador, o vírus, as coisas deletadas, o bug, o glitch, tela azul, o erro de programação. 

ERRO. Perder memórias digitais, por algum vírus, ou pelo bug, é perder memórias externas 

que nos lembram de coisas que esquecemos. 

Escrevo em cadernos antigos, depois rabisco tentando não deixar marcas. Mas sempre 

tem algo que deixo, como se valesse a pena pequenas palavras. Encontro em um livro de 

história da arte, um trecho que contempla meu processo de querer apagar coisas que julgo não 

serem importantes para guardar. 

 
Aparentemente, para os homens do Paleolítico não havia uma 

distinção muito nítida entre imagem e realidade; ao retratarem um 

animal, pretendiam fazer com que ele fosse também trazido ao seu 

alcance, e ao "matarem" a imagem julgavam ter matado o espírito  

vital do animal. Consequentemente, cada imagem só servia para uma 

vez - após a realização do ritual de morte, ela estava "morta" e podia 

ser desprezada. Podemos ter certeza de que a magia também 
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funcionava. É provável que os caçadores cuja coragem havia sido 

assim fortalecida tivessem mais sucesso em matar essas feras enormes 

com suas armas primitivas. Nem mesmo atualmente perdeu-se a base 

emocional desse tipo de magia; sabe-se que há pessoas que rasgam a 

foto de alguém que passaram a odiar. ( JANSON, 2000, p. 16) 

 

Demoro a entender essa poética. Achei que fosse os erros que acontecem no 

computador, o famoso “bug”, como diria Grace Hopper
8
. Vírus, falhas ou uma lembrança. 

Tentando significar as palavras escolhidas, percebo que a memória erro está para mim como 

para o computador. 

Memória – 1. Faculdade de conversar e experimentar de novo estados 

de consciência passados. 2. Capacidade de um computador de 

armazenar dados para uso posterior. 3. Escritos basedos  na 

experiência vivida. 4. Escritos autobiográficos. 

(SACCONI, 1996, p. 451) 

 

Erro – 1. Ação ou efeito de errar. 2. Qualquer desacerto, praticado por 

desconhecimento, inaptidão ou ignorância. 3. Falta leve; falha. 4. 

Tudo o que se desvia de um original. (SACCONI, 1996, p. 290) 

 

 
Saio para andar na rua e percebo que tem um mundo acontecendo fora do meu quarto, 

tem vários sentimentos numa mesma calçada e um risco de viver em cada olhar. Procuro 

alguns amigos que começam a me ajudar no processo, me recomendam filmes, músicas, 

livros, contam suas memórias erros. A memória não é uma história linear, se mistura, 

confunde e se reinventa. Tem momentos que não sei se realmente aconteceram. 

Refletindo sobre minha memória biológica e minha memória digital, começo a pensa- 

las interagindo, como quando guardo fotos no computador que me fazem lembrar de 

momentos que muitas vezes esqueço. Tenho poucas fotos minhas de criança, e talvez por isso 

lembre pouco desse período, mas hoje já posso guardar informações em memórias do 

computador e celular, que talvez me deem garantia que daqui a alguns anos poderei recordar 

desses momentos. Nas redes sociais as informações estão sendo armazenadas e 

compartilhadas o tempo todo, num fluxo excessivo, de aviso de momentos que nem lembro 

mais. Me sinto presa em um quarto escuro com minhas memórias do passado e memórias  

 

8 
Grace Hopper é apontada como a autora do termo “bug”, que usamos até os dias de hoje para designar uma 

falha em códigos-fonte. A invenção do termo teria surgido quando Grace tentava encontrar onde estava um 

problema em seu computador. Quando o descobriu, ela teria visto um inseto morto dentro da máquina – e acabou 

chamando o problema de “bug” que, em português, significa “inseto”. Disponível em: 

<https://canaltech.com.br/internet/mulheres-historicas-conheca-a-historia-de-grace-hopper-a-vovo-docobol-

72559/>, acesso em 05/09/2017. 
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contidas no computador e celular sendo disponibilizadas para mim. 

 Como sair desse excesso de informação? Me sinto como os computadores quando 

excedem sua memória, começam a travar o sistema. Saio em busca de esvaziar, compartilho 

pensamentos a fim de criar a performance. Um amor, uma injustiça, a própria memória, as 

lacunas que não se preenchem. Recebo mensagens pelo celular, desde notícias do mundo a 

coisas que minha mãe fala, converso com amigos distantes. Percebo que quase não tenho 

notícias de coisas lá fora. Como se tivesse perdida no tempo, vendo em tempo real e por uma 

tela de luz uma enxurrada de informações. E as novidades? Como posso me atualizar se estou 

dando voltas na memória? Já existe um conflito externo e interno, penso que estou 

enlouquecendo e tento continuar. 

Eu tenho uma pedra no meio do caminho, atrapalhando o fluxo da memória. Acuei- 

me. Um fato específico pode te causar trauma. Fazendo com que toda vez que aconteça algo 

parecido, você reaja com medo. Percebo coisas mal resolvidas comigo mesma. 

Escrevo cartas para mim, mas antes escrevia diários. Onde está minha memória que 

tanto quero utilizar? Das coisas que me contam, reproduzo. De uma cesariana nasço, depois 

de um complicado parto e de uma viagem a cidade vizinha. É a memória de quem me conta 

que se torna minha a partir do momento que internalizo essa informação. Tenho lembranças 

minhas quando pequena, brincando, lembro de alguns brinquedos, de algumas pessoas, nada 

nítido. 

Depois já me vejo em outra cidade, em alguns lugares específicos em Santos, na 

escola, nas casas que moramos. Isso quer dizer, que minha memória dá um salto de um 

período a outro, tenho poucas lembranças dessa transição. Lembro o quanto foi difícil me 

adaptar, mas também lembro de momentos legais e de algumas pessoas que passaram por 

mim. 

Minha memória se volta para a memória do computador, e sua capacidade de 

armazenar e processar informações. Encontro então no livro “Arte e vida no século XXI, 

tecnologia, ciência e criatividade” uma frase que contempla meu pensamento sobre o 

computador. 

 
Sabe-se que o computador amplia a capacidade de memória, processa 

sinais, expande os processos de pensar, possui uma enorme 

capacidade de estocar e manipular textos, cálculos, imagens, sons e de 

desenvolver operações complexas, conecta e permite ações de pessoas 

planetariamente, entre outras situações antes inalcançadas. 

(DOMINGUES, 2003, p. 13) 
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Esse mesmo computador que armazena memórias de fotografias, vídeos, textos e sons 

que guardo e que me lembram quem sou, é o mesmo computador que serve para criar uma 

performance audiovisual. Onde eu manipulo e crio imagens e sons por meio de softwares 

específicos que faz com que seja possível expor as minhas ideias para a apresentação. 

Me encontro então em um conflito de memórias, o que farei com essas informações 

que coletei? Como vou levar isso para o SONatório? Percebo então que meu processo é parte 

natural do que me coloquei a fazer e me sinto mais aliviada. 

Nessa busca toda chego a três memórias: a minha memória de fato (e todo o processo 

de tentar encontrar e achar falhas); minha memória social com as pessoas que tenho  

interagido e a memória digital, com as redes sociais, as pastas no computador. Em meio a 

isso, tive um colapso de memórias. 

Paro de pensar tanto nessas memórias e parto para as referências teóricas que se 

relacionam com imagem e som. O Live Cinema, a música visual, as relações entre som e 

imagem, etc. Como colocarei todo esse conflito dentro da performance? Sei que posso contar 

com a OLapSo, orquestra de laptop de imagem e som e com a orientadora. Mas não posso 

enlouquece-los como estava a dias. Precisava ser objetiva, mas não conseguia chegar a esse 

ponto, nunca me satisfazia, divagava sobre minha memória e tinha necessidades fora dela no 

qual estava me perdendo. O som e a imagem precisavam fazer sentido, um interagindo com o 

outro. Mas como? 

 

 

 
2. 2. EXPOSIÇÃO DO TEMA PARA O SONatório 

 

 

No primeiro encontro, levo, em uma discussão aberta, o que seria a memória err0. 

Todos dizem suas opiniões e algumas se parecem com as conclusões que cheguei e outras na 

qual não tinha pensado ainda. A ideia de falar sobre minha memória erro estava excluída, eu 

queria ouvir do outro, já que poderia causar um incomodo, talvez tenha causado. Gravo nossa 

conversa e depois escuto-as. Tiro dessa conversa elementos que foram usados sonoramente e 

visualmente na performance: os erros, falhas, água, “submerso em mar de pensamentos”. 

Num primeiro encontro eu procuro explicar, mas não conseguia nem para eu mesma, a 

memória erro. Minhas memórias de infância, minha vontade de estar na Bahia, era uma dor 

familiar. Para mim, nada disso fazia sentido para mostrar para o grupo. Achei melhor ouvi- 

los, conversamos sobre as funções da memória e como cada um se relacionava com ela, 
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percebemos em comum o erro. 

No segundo encontro, levo um desenho (Figura 5), feito pela artista Gessica Moitinho, 

no qual apresento aos integrantes como forma de partitura gráfica. Eles me entregam um 

papel anotado com suas observações do desenho e partimos para decidir o papel de cada um 

na divisão da orquestra, os laptops de som e imagem e as pessoas das vozes. A ideia era 

deixar a performance em três momentos distintos: a apresentação da minha memória, o caos 

da memória durante o percurso e a conclusão mais calma do processo. Como orquestrar essa 

memória erro? Na dificuldade de passar o meu pensamento para o grupo, achei interessante 

pensar na partitura gráfica, tanto para condensar meu pensamento como para utilizar com o 

grupo. 

A memória pode ser invenção. Se a invento, torna-se realidade, se é realidade, é 

verdade? Cada um tem uma realidade na sua própria cabeça. A memória para ser imortal, 

“afetos ao vento”, o imaginário se torna real. Água, mar, solto no oceano, memória de peixe, 

stop motion, abismo, coisas que se perdem, associação, tempo e espaço. 

Decido então em um terceiro momento em conversas com Marina, utilizar a própria 

estética do computador nas questões visuais, a tela azul, o glitch, que são as falhas visuais que 

acontecem. Para o som, escolhi alguns efeitos de ruídos e também o uso de alguns estéticas de 

som de conexão como o som da internet discada. 

 
O erro, a falha, o ruído servem como material para um novo 

experimentalismo musical, que se instaura entre a produção de música 

eletrônica de vanguarda e a música techno para dança. […] Como no 

futurismo, essa estética glitch é também voltada para o ruído. Só que 

desta vez, o ruído asséptico e polido dos circuitos digitais e  não 

apenas ruído sonoro, mas também ruído informacional. Os músicos 

integrantes dessa laptopia alimentam-se justamente do erro, das 

distorções e das falhas dos sistemas computacionais para fazer música. 

(IAZZETTA, 2005, p.1238-1244) 

 

 
No decorrer do processo, começo a separar as partes que quero que apareçam na 

performance, o início da memória, o caos da memória, e o esvaziamento, que nesse caso foi 

ilustrado pelo rio e o mar. A água é um dos elementos que cercam o pensamento, “submerso 

num mar de pensamentos”, tanto que utilizo dos elementos água na performance, em imagens 

feitas no rio Paraguassú em Cachoeira, Bahia e no mar em Santos, São Paulo. O caos sempre 

presente, tanto no exercício da minha própria memória como no encontro de outras memórias. 

É o acumulo visual e sonoro da memória. 
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Então finalizo a ideia da performance, passo meu pensamento. Tínhamos três partes, o 

início, com imagens do sertão, céu e ruas de Cachoeira, Bahia e fotos de malabares sendo 

feitos por mim. Num segundo momento, os erros em glitcth, as telas azuis que eram poesias 

minhas e sons ruídos, e num terceiro momento, as imagens de rio e mar, assim com o som 

também de água e alguns efeitos de sons agudos e graves feitos por meio do LMMS
9
. 

 

2.3 A PERFORMANCE AUDIOVISUAL 

Começo esse trabalho buscando a memória err0… 

 

A poluição sonora entra toda no meu quarto escuro, e por puro ócio 

lembrei de você, na falta de presente, passado, o futuro três quilos na 

cabeça. Tem dez anos de memória morando no mesmo lugar. A gente 

precisa mudar de casa, impactada, com medo de esquecer algo na 

mudança, me desesperei de saudade. Voltei para o mesmo lugar por 

vários dias. Entro em um colapso de memória, é a minha memória, a 

memória do computador, a memória do celular, a memória de quem 

interage comigo, a memória da cidade. Imagina ai, acontecer 

um erro, onde todas as informações do computador foram apagadas, 

todas as memórias fotográficas apagadas. A gente pula de uma rede 

social para outra, a gente tá aprendendo a confiar na tecnologia. A 

nossa cabeça cheia de memórias é a nossa primeira bomba relógio e a 

memória do computador a nossa segunda. Máquina versus humano, 

máquina versus mulher, a recente tecnologia e o passado nostálgico, 

memória erro, a recente tecnologia e o passado nostálgico, adapto-me 

a aparelhos usados e viro máquina codificando paixões e saudades, 

quando foi que a máquina não pode ser substituída? E uma memória 

quando será? 

 

Começo assim no dia vinte e cinco de agosto de dois mil e dezessete a performance 

audiovisual memória err0. Antes do áudio no qual eu gravei com essas palavras, um som de 

ruído segue, esse feito por meio do Sonic Pi, software para Live Coding
10

, no qual o som é 

feito por programação. O texto foi gravado em áudio pelo celular e editado no audacity, 

software livre de edição de som, são trechos misturados de reflexões e poesias que criei 

durante meu processo da memória err0. 

Contei com a OLapSo, Orquestra de Laptops SONatório, para a realização da 

performance. A formação consistia em sete laptops, seis utilizando software de som, Carla 

Caroline com camaleon¸ Alana Ferreira com o software MIXXX, Silvio Benevides com o 

lmms, Felipe da Silva com Sonic Pi, Marina Mapurunga com Live, eu com Sonic Pi. Lucas  

9
LMMS, programa que pode produzir música, organizar amostras e sintetizar sons.
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Bonillo com software de imagem Isadora, e Sibele Sudré com efeitos de ofuscar a imagem 

utilizando o projetor, a performance também consistia com três vozes feitas com microfone 

com pedais que criavam efeito na voz, com Girlan Tavares, Leandro Alex e Vinicius Sabino. 

As imagens foram um apanhado de memórias, imagens fotografadas em Cachoeira, 

Bahia, feitas por Lucas Bonillo; Santaluz, Bahia feitas por Kamilla Mestre e por mim; 

fotografias do sertão e do recôncavo baiano feitas por Sibele Sudré, Lígia Franco e Fernanda 

Matos. Essas fotos foram montadas para dar um efeito em stop motion, movimento 

fragmentado de uma imagem para outra e os vídeos criados com essas imagens, que 

contabilizaram vinte e dois vídeos, manipulados com efeitos ao vivo no software Isadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10 
Live coding, ou codificação ao vivo é freqüentemente usada para criar mídia digital baseada  em som e 

imagem ,   bem   como   sistemas   de    luz, dança improvisada e    poesia.    (tradução    nossa).    Disponível  

em <https://en.wikipedia.org/wiki/Live_coding>, acesso em 04/09/2017. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_media
https://en.wikipedia.org/wiki/Dance
https://en.wikipedia.org/wiki/Live_coding
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CONCLUSÕES 

 
Usei várias vontades na memória err0, tentei fazer um leque de conexões. Tinha 

vontade de falar da união das minhas vivências, das trocas de cidade, do quanto lembrava do 

que fui. A vontade de falar do início do circo até o curso de artes, a entrada do Sonaório, as 

pesquisas de som interagindo com a imagem. 

Eu mesma que me vejo como erro, me senti aliviada, uma calmaria me seguia, chorei 

os desentendimentos dos erros, da memória que não quer esquecer, mas esquece. Memória 

err0 é um encontro, um motivo para revisitar a saudade, chorar e rir por ela, conversar com 

amigos e fazer amigos, repensar sobre o que é erro, e fazer do erro uma possibilidade. 

Memória err0 são falhas da memória, falhas do computador e confiança na tecnologia por 

guardar lembranças. 

A memória err0 é uma lembrança de infância, uma assimilação confusa, uma saudade 

com som grave num dia chuvoso, um sorriso dedilhado num acorde menor, brilhando cores 

amarelas e rosa-laranja. 

Memória err0 é uma palhaça que faz rir em um espetáculo de rua. Objetos 

manipulados no ar, cheio de ritmo. Memória err0 é um cangaço de mulheres a frente do seu 

tempo, é um pendrive quebrado na escada. 

Ao imergir no processo de criação da performance audiovisual, não imaginei o quanto 

desafiador seria. Um emaranhado de pensamentos me seguia, modificando a minha poética, 

dissolvendo o pensamento erro, era a memória criando realidades, impactadas pelo momento, 

associando o que sinto e penso. Percebo, com um alívio, que a memória err0 é um estranho 

processo de (re)inventar, (re)criar, (re)pensar. Me encontro com ela na arte. 

Querer falar de memória, também me trouxe uma ligação da minha memória e da 

memória tecnológica da qual utilizo para a apresentação, os laptops. A minha memória se 

torna erro, porque começo a perceber no processo que lembro muito menos do que achava  

que lembrava, vejo várias lacunas de um ponto a outro. Percebo que o erro está na própria 

procura. Mas entendo que cada vez que inicio o processo de lembrança, interfiro em uma 

memória até então esquecida. 

Durante as últimas semanas de apresentação da performance ensaiamos como ficaria o 

processo ao vivo. Senti uma dificuldade para organizar o que tinha pensado, mas no final 

fiquei feliz com o que conseguimos fazer. Reger a orquestra foi um desafio que fui 

percebendo durante o processo, ainda mais relacionando a uma poética tão pessoal. Passar 
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para um grupo pensamentos tão íntimos, aconteceu numa oscilação de medo e coragem. Mas 

no final, me senti aliviada por ter conseguido expor essa vontade de falar sobre memórias. 

Como foi colocado na apresentação do memorial, os trabalhos milnovecentose2015 e 

Fridas me trouxeram durante o  curso de Artes Visuais uma vontade de  falar sobre memória, 

o primeiro trazendo a relação das fotopinturas na casa da minha vó, e onde crio imagens a 

partir dessa poética e o outro trazendo a memória do movimento Riot Grrrl, com os fanzines 

feitos por mulheres. Com a memória do pendrive (dead drop) em lugares públicos, colocado 

no CAHL (Centro de Artes Humanidades e Letras), trazia em um banco de dados no pendrive, 

criações de artistas mulheres, trabalho que referencia o compartilhamento offline como era 

feito com os fanzines, publicações feitas em papel e que trago no Fridas a relação offline 

dentro de um ambiente digital, com o uso da memória externa USB (pendrive). 

A performance memória err0, me possibilitou pensar no cinema ao vivo, que traz as 

artes visuais, com a preocupação de uma estética da imagem, das cores. E como isso pode ser 

feito em conjunto com o som, nas suas possibilidades infinitas de expressão e criação. Tanto a 

parte estética, como a parte do processo criativo acrescentam para mim, reflexões que poderão 

servir em trabalhos posteriores a esse aqui descrito. 
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APÊNDICES 

 

Observações dos integrantes do SONatório sobre a partitura apresentada (Figura 1 e 2) 
 

 

Figura 3 (texto de Vinicius Sabino) 
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Figura 4 (texto de Leandro Alex) 
 

 

Figura 5 (texto de Marina Mapurunga) 
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Figura 6 (texto de Girlan Tavares) 
 

 

Figura 7 (texto de Lucas Bonillo) 
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Figura 8 e 9 (texto de Paloma Cristina) 
 

 

Figura 10 (texto de Sibele Sudré) 
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Figura 11 (texto de Alana Ferreira) 
 

Figura 12 (texto de Adler Alves) 
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Figura 13 (texto de Lígia Franco) 
 

 

 

 

Figura 14 (texto Marina Reis) 
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Figura 15 (texto de Felipe) 
 

 

Figura 16 - Cartaz de divulgação da performance audiovisual memória err0 
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Algumas imagens de trabalhos realizados durante o curso de artes visuais 

Imagens do trabalho Milnovecentose2015, utilizadas também na projeção da performance 

Memória Err0. 
 

 

Figura 17 Figura 18 
 
 

Figura 19 Figura 20 
 

Figura 21 Figura 22 
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Imagens do trabalho Fridas, dead drop, instalado no CAHL (Centro de Artes Humanidades e 

Letras) 

 

 

Figura 23 Figura 24 
 

Figura 25 

 

 

 

 

 

 
Imagens feitas pelo Fridas, criação utilizando o software Processing 

 

 

Figura 26 Figura 27 
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Fanzines feitos durante o curso de Artes Visuais, Maria Bonita, quem são as cangaceiras de 

hoje? 

 

 

 

Figura 28 
 

Figura 29 
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Parte do instagram Cangaceiras de Hoje, imagens utilizadas na performance audiovisual 

memória err0. 
 

 

Figura 30 Figura 31 Figura 32 


