CINE
QUA
NON

Bilingual Arts Magazine
Portuguese & English

8€ / £10 / 10$

{6} Spring / Summer ‘12

{6} Spring / Summer ‘12

*

cine
qua
non
Direcção | Director
Ana Luísa Valdeira da Silva

Bilingual Arts Magazine
Changing Art(icles)

Coordenação Editorial | Editorial Coordination
Madalena Manzoni Palmeirim
Aconselhamento Editorial | Editorial Consultancy
Isabel Fernandes
Edição de Texto e Revisão | Copy Editing and Proofreading
Margarida Vale de Gato
Colaboradores | Collaborators
Alecia Sudmeyer, Christian Wolff, David Vaughan, Gonçalo Amorim,
Gustavo Vicente, James Pritchett, John Cage, Jorge Vaz Nande,
José Mário Branco, Richard Kostelanetz, Rui Pina Coelho
Projecto Gráfico | Graphic Project
as duas (Catarina Vasconcelos & Margarida Rego)
asduas.estudio@gmail.com
Tradução | Translation
Ana Filipa Cerqueira, Ana Filipa Vieira, Ana Luísa Dias,
Helena Carneiro, Joana Silva, Maria Jacinta Magalhães
Revisão de Texto | Proofreading
Helena Carneiro, Margarida Martins, Margarida Vale de Gato,
Rui Azevedo, Teresa Casal
Capa | Cover
John cage standing on curb in dark suit, holding briefcase, 1967
William Gedney Photographs and Writings
Duke University David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library
http://library.duke.edu/digitalcollections/gedney

www.cinequanon.pt / info@cinequanon.pt
8 € / £ 10 / $ 10
ISSN 1647-4198
Edição / Edition
Centro de Estudos Anglísticos
da Universidade de Lisboa (CEAUL)
University of Lisbon Centre for English Studies (ULICES)
Alameda da Universidade, Faculdade de Letras
1600 – 214 Lisboa, Portugal
centro.ang@fl.ul.pt www.ulices.org

A Cine Qua Non é uma revista de artes do Centro
de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa
(CEAUL) construída por movimentos escritos que
cruzam reflexões, críticas ou ensaios, movimentos
que relacionam a música às artes plásticas, a dança
ao teatro, o cinema à literatura. Sem aspirações
temáticas, esta publicação tem como objectivo
oferecer aos seus leitores uma abordagem
editorial única que junta artistas, investigadores e
docentes que se manifestam em textos de natureza
diferenciada sobre as mais diversas formas e
expressões artísticas. A Cine Qua Non é, desde
o seu primeiro número impresso, uma revista
totalmente bilingue (português/inglês) e apresenta-se
em dois formatos: uma versão online e uma versão
impressa.
Cine Qua Non is an arts magazine of the University of
Lisbon Centre for English Studies (ULICES) built up
by movements in written form that freely crisscross
reflections, reviews or essays; movements that relate
music to visual arts, dance to theatre, cinema to literature.
This publication intends to submit its readers to a unique
editorial approach that gathers artists, researchers and
teaching staff proposing texts of different nature about
diverse artistic expressions. Cine Qua Non is, since
its first printed issue, an entirely bilingual publication
(Portuguese/English) that is presented in both versions:
an online edition and a printed one.

*

índice index
6
notas editoriais / editorial notes
Ana Luísa Valdeira da Silva
por fora / from abroad
12
An Autobiographical Statement / Uma Declaração Autobiográfica
John Cage
14
Thinking, yet again about John Cage / Pensar mais uma vez em John Cage
Christian Wolff
26
Five Statements on Silence by John Cage / Cinco Declarações sobre o Silêncio de John Cage
James Pritchett
38
John Cage & Merce Cunningham
David Vaughan
57
Camera-ready circular visual poems
Richard Kostelanetz
ensaios / essays
68
Color and Power: Reflections on Matisse in A. S. Byatt’s “Art Work” /
(Da) Cor e (do) Poder: Reflexões sobre Matisse em “Obra de Arte” de A.S.Byatt
Alecia Sudmeyer
96
Olhar o teatro contemporâneo: uma perspectiva não totalitária /
Looking at contemporary theatre: a non-totalitarian perspective
Gustavo Vicente
por dentro / inside of
132
A Oficina da Canção / The workshop of song
José Mário Branco
152
O tempo, foda-se, o tempo
Algumas notas soltas sobre Já passaram quantos anos, perguntou ele /
The time, the fucking time. Some notes on How long has it been, he asked
Rui Pina Coelho & Gonçalo Amorim
spoiler
162
A vergonha dos outros / The shame of others
Jorge Vaz Nande

*

notas editoriais / editorial notes
ana luísa valdeira da silva

Everything here is as visible as sound is audible. The pictures unevenly
placed are like notes on a staff. But the thing about this place that is
musical is the street noise from Sixth Avenue. John Cage
Reading music is for musicologists. There is no straight line to be
drawn between notes and sounds. John Cage

Cage ainda tem a capacidade de me surpreender. Os textos e as obras que vou descobrindo manifestam a sua admirável personalidade artística, inegavelmente predestinada para desígnios invulgares.

Cage never ceases to amaze me. The texts
and works which I keep fi nding express his
admirable artistic personality, undeniably
predestined for unique ideas.

Se é indesmentível que este número é particularmente especial para mim, tal não se
deve exclusivamente à secção Por Fora dedicada a John Cage, mas desdobra-se Por
Dentro com a notável Lição de José Mário
Branco e as Notas Soltas de Rui Pina Coelho e Gonçalo Amorim, pois cresci a admirar o primeiro, da geração dos meus pais, e
partilho alguma ira dos segundos, da minha
própria geração.

If it is undeniable that this issue is particularly special for me, it is not exclusively in
virtue of the From Abroad section, devoted
to John Cage, but is unfolded to the Inside
Of section containing the notable Lecture
by José Mário Branco and the Loose Notes
by Rui Pina Coelho and Gonçalo Amorim,
the former from my parent’s generation
whom I grew up to, admiring, and the latter
of whom I share some of the anger of my
own generation.

Foi difícil a escolha de um texto de Cage.
Optámos por publicar “An Autobiographical Statement” (Uma Declaração Autobiográfica) por ser um texto transversal a todo
o seu trabalho, um importante testemunho
que cruza os assuntos mais privados da sua
vida pessoal e familiar aos da sua vida pública enquanto compositor, artista, poeta,
teórico ou até micologista.

It was difficult to choose one of Cage’s
texts. We decided to publish “An Autobiographical Statement”, which being transversal to all of his work, is an important
declaration that crosses private issues of his
personal and family life with his public life
as a composer, artist, poet, theorist or even
mycologist.

Quando o Gustavo Vicente me enviou o
texto, ainda inacabado (trauma de investigador, segundo o próprio), escrevia no
email para não ligar às partes realçadas
a cor… Mas a secção Ensaios não liga a
qualquer cor. No assunto deste email: “Cá
vai alho”. Primeira nota do segundo email
(com o texto concluído em anexo): “cá vai
o bicho”.

When Gustavo Vicente sent me the yet unfi nished text (researcher’s trauma, in his
own words), he told me in his email to ignore the highlighted text in colour… However, the Essays section is not concerned
with colour. The subject of this email:
“Here comes”. The fi rst note of the second
email (with the completed text attached):
“Here comes the beast”.

Convidámos alguns amigos de John Cage
a escrever para este número: David Vaughan, Christian Wolff e Richard Kostelanetz. Vaughan DANÇA entre John Cage
e Merce Cunningham; Wolff dá-nos MÚSICA enquanto pensa, e pensa sempre em
John Cage, e vai com ele aos cogumelos;
Kostelanetz desenha POESIA circular, de
leituras infinitas; pode ler-se bem, rodando
a cabeça.

We invited some of Cage’s friends to write
for this issue: David Vaughan, Christian
Wolff, and Richard Kostelanetz. Vaughan
DANCES in-between John Cage and Merce
Cunningham; Wolff gives us MUSIC while
thinks, and he always thinks about John
Cage, and they go mushroom picking together; Kostelanetz draws circular POETRY, of
endless readings; which can be nicely read,
by turning the head.

Deixo os mais sinceros e especiais agradecimentos à Fundação John Cage Trust,
em particular a Laura Kuhn, sua directora,
por ter permitido a publicação de “An Autobiographical Statement” de John Cage;
ao fotógrafo James Klosty, ao Museum of
Contemporary Art Chicago, a Duke University (David M. Rubenstein Rare Book
& Manuscript Library) e ao Carl Solway
Gallery pela cedência dos direitos de reprodução de alguns trabalhos e imagens de
John Cage, essenciais à mais que merecida
homenagem que aqui lhe prestamos.

I would like to express my most sincere and
special thanks to the John Cage Trust, in
particular to Laura Kuhn, its director, for
allowing us to publish “An Autobiographical Statement” by John Cage; to the photographer James Klosty, to the Museum of
Contemporary Art Chicago, to the Duke
University (David M. Rubenstein Rare
Book & Manuscript Library), and to the
Carl Solway Gallery for granting us permission to reproduce some of Cage’s works and
images, which were essential to pay him a
proper tribute.

Não posso deixar de lembrar alguns
artistas que “nos morreram” este ano:
Paula Massano (1949 - 2012), a coreógrafa portuguesa que trouxe a técnica
de Merce Cunningham para Portugal; Emanuel Nunes (1941 - 2012), o
mais consagrado e premiado compositor contemporâneo do nosso país;
e Bernardo Sassetti (1970 - 2012),
pianista e compositor, para quem a
nota editorial mais longa me pareceria
sempre a mais breve. Agora dou por
mim a ouvir vezes sem conta Cantigas do Maio, canção que gravou com
Carlos do Carmo. E que já intitulava o
disco de José Afonso que José Mário
Branco produziu.

I mustn’t fail to remember some artists that “died on us” this year: Paula
Massano (1949 - 2012), the Portuguese
choreographer that brought Merce
Cunningham’s technique to Portugal;
Emanuel Nunes (1941 - 2012), the most
acclaimed and prize-winning contemporary Portuguese composer; and
Bernardo Sassetti (1970 - 2012), Portuguese pianist and composer, to whom
the longest editorial note would always
seem to me the most brief. Now, I find
myself over and over again listening to
Cantigas do Maio, a song he recorded
with Carlos do Carmo. And which had
already entitled José Afonso’s album
produced by José Mário Branco.

Minha mãe quando eu morrer
Ai chore por quem muito amargou
Para então dizer ao mundo
Ai Deus mo deu ai Deus mo levou

Oh my mother when I die
Cry out for whom had suffered a lot
So then as to tell the world
T’was God who gave me him then took
him away

Acho que ouvi falar a primeira vez
da música de John Cage, sem a ouvir,
nas minhas aulas de Análise e Técnicas de Composição. Não percebi. Tal
como Cage disse nunca ter percebido
a arte de Duchamp. Ambos não percebemos, ou não percebíamos, mas
acabámos por adorar o que não percebemos. E não percebemos porquê.

I think I fi rst heard about John Cage’s
music, without listening to it, in my
Composition classes. I didn’t understand. Such as Cage said that he never
understood Duchamp’s art. Neither
one of us understood, or wasn’t understanding, but in the end loved what we
don’t understand. And we didn’t understand why.
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Silêncio.
Que se vai ler James Pritchett.

Silence.
James Pritchett is going to be read.

Pedi à Margarida Rego e à Catarina
Vasconcelos, as designers da CQN,
para colocarem estas notas aleatoriamente, sem qualquer ordem específica. Será que conseguiram? Será que
o arranjo destas notas no papel conseguiu escapar aos mais implacáveis
ímpetos de um bom design gráfico?
Consigo imaginá-las a dizer, “esta fica
bem aqui.” E o que é certo, sendo um
acaso ou não, é que aqui ficou.

I asked Margarida Rego and Catarina
Vasconcelos, as CQN designers, to
randomly place these notes, regardless of any specific order. Did they
succeed? Did the arrangement of the
notes on paper escape the most determined impetus of a good graphic design? I can imagine them saying, "this
one fits perfectly here". And what is
certain, random or not, is that this is
where they lay.
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john cage
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I once asked Aragon, the historian, how history was written. He said, “You
have to invent it.” When I wish as now to tell of critical incidents, persons,
and events that have influenced my life and work, the true answer is all of
the incidents were critical, all of the people influenced me, everything that
happened and that is still happening influences me.
My father was an inventor. He was able to find solutions for problems of
various kinds, in the fields of electrical engineering, medicine, submarine
travel, seeing through fog, and travel in space without the use of fuel. He told
me that if someone says “can’t” that shows you what to do. He also told me
that my mother was always right even when she was wrong.
My mother had a sense of society. She was the founder of the Lincoln
Study Club, first in Detroit, then in Los Angeles. She became the Women’s
Club editor for the Los Angeles Times. She was never happy. When after
Dad’s death I said, “Why don’t you visit the family in Los Angeles? You’ll
have a good time,” she replied, “Now, John, you know perfectly well I’ve
never enjoyed having a good time.” When we would go for a Sunday drive,
she’d always regret that we hadn’t brought so‑and‑so with us. Sometimes she
would leave the house and say she was never coming back. Dad was patient,
and always calmed my alarm by saying, “Don’t worry, she’ll be back in a little
while.”
Neither of my parents went to college. When I did, I dropped out after two
years. Thinking I was going to be a writer, I told Mother and Dad I should
travel to Europe and have experiences rather than continue in school. I was
shocked at college to see one hundred of my classmates in the library all
reading copies of the same book. Instead of doing as they did, I went into
the stacks and read the first book written by an author whose name began
with Z. I received the highest grade in the class. That convinced me that the
institution was not being run correctly. I left.
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In Europe, after being kicked in the seat of my pants by José Pijoan for my
study of flamboyant Gothic architecture and introduced by him to a modern
architect who set me to work drawing Greek capitals, Doric, Ionic, and
Corinthian, I became interested in modern music and modern painting. One
day I overheard the architect saying to some girl friends, “In order to be an
architect, one must devote one’s life to architecture.” I then went to him and
said I was leaving because I was interested in other things than architecture.
At this time I was reading Leaves of Grass of Walt Whitman. Enthusiastic
about America I wrote to Mother and Dad saying, “I am coming home.”
Mother wrote back, “Don’t be a fool. Stay in Europe as long as possible.
Soak up as much beauty as you can. You’ll probably never get there again.” I
left Paris and began both painting and writing music, first in Mallorca. The
music I wrote was composed in some mathematical way I no longer recall. It
didn’t seem like music to me so that when I left Mallorca I left it behind to
lighten the weight of my baggage. In Sevilla on a street corner I noticed the
multiplicity of simultaneous visual and audible events all going together in
one’s experience and producing enjoyment. It was the beginning for me of
theater and circus.
Later when I returned to California, in the Pacific Palisades, I wrote songs
with texts by Gertrude Stein and choruses from The Persians of Aeschylus.
I had studied Greek in high school. These compositions were improvised at
the piano. The Stein songs are, so to speak, transcriptions from a repetitive
language to a repetitive music. I met Richard Buhlig who was the first
pianist to play the Opus II of Schoenberg. Though he was not a teacher of
composition, he agreed to take charge of my writing of music. From him I
went to Henry Cowell and at Cowell’s suggestion (based on my twenty‑five
tone compositions, which, though not serial, were chromatic and required
the expression in a single voice of all twenty‑five tones before any one of
them was repeated) to Adolph Weiss in preparation for studies with Arnold
Schoenberg. When I asked Schoenberg to teach me, he said, “You probably
can’t afford my price.” I said, “Don’t mention it; I don’t have any money.” He

said, “Will you devote your life to music?” This time I said “Yes.” He said
he would teach me free of charge. I gave up painting and concentrated on
music. After two years it became clear to both of us that I had no feeling for
harmony. For Schoenberg, harmony was not just coloristic: it was structural.
It was the means one used to distinguish one part of a composition from
another. Therefore he said I’d never be able to write music. “Why not?”
“You’ll come to a wall and won’t be able to get through.” “Then I’ll spend my
life knocking my head against that wall.”
I became an assistant to Oskar Fischinger, the filmmaker, to prepare
myself to write the music for one of his films. He happened to say one day,
“Everything in the world has its own spirit which can be released by setting
it into vibration.” I began hitting, rubbing everything, listening, and then
writing percussion music, and playing it with friends. These compositions
were made up of short motives expressed either as sound or as silence of
the same length, motives that were arranged on the perimeter of a circle on
which one could proceed forward or backward. I wrote without specifying
the instruments, using our rehearsals to try out found or rented instruments.
I didn’t rent many because I had little money. I did library research work for
my father or for lawyers. I was married to Xenia Andreyevna Kashevaroff
who was studying bookbinding with Hazel Dreis. Since we all lived in a big
house my percussion music was played in the evening by the bookbinders. I
invited Schoenberg to one of our performances. “I am not free.” “Can you
come a week later?” “No, I am not free at any time.”
I found dancers, modern dancers, however, who were interested in my mu‑
sic and could put it to use. I was given a job at the Cornish School in Seat‑
tle. It was there that I discovered what I called micro‑macrocosmic rhythmic
structure. The large parts of a composition had the same proportion as the
phrases of a single unit. Thus an entire piece had that number of measures
that had a square root. This rhythmic structure could be expressed with any
sounds, including noises, or it could be expressed not as sound and silence
but as stillness and movement in dance. It was my response to Schoenberg’s
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structural harmony. It was also at the Cornish School that I became aware of
Zen Buddhism, which later, as part of oriental philosophy, took the place for
me of psychoanalysis. I was disturbed both in my private life and in my pub‑
lic life as a composer. I could not accept the academic idea that the purpose
of music was communication, because I noticed that when I conscientiously
wrote something sad, people and critics were often apt to laugh. I determined
to give up composition unless I could find a better reason for doing it than
communication. I found this answer from Gira Sarabhai, an Indian singer and
tabla player: The purpose of music is to sober and quiet the mind, thus mak‑
ing it susceptible to divine influences. I also found in the writings of Ananda
K. Coomaraswammy that the responsibility of the artist is to imitate nature
in her manner of operation. I became less disturbed and went back to work.
Before I left the Cornish School I made the prepared piano. I needed
percussion instruments for music for a dance that had an African character
by Syvilla Fort. But the theater in which she was to dance had no wings and
there was no pit. There was only a small grand piano built in to the front and
left of the audience. At the time I either wrote twelve‑tone music for piano or
I wrote percussion music. There was no room for the instruments. I couldn’t
find an African twelve tone row. I finally realized I had to change the piano. I
did so by placing objects between the strings. The piano was transformed into
a percussion orchestra having the loudness, say, of a harpsichord.
It was also at the Cornish School, in a radio station there, that I made com‑
positions using acoustic sounds mixed with amplified small sounds and re‑
cordings of sine waves. I began a series, Imaginary Landscapes.
I spent two years trying to establish a Center for Experimental Music, in a
college or university or with corporate sponsorship. Though I found interest
in my work I found no one willing to support it financially.
I joined the faculty of Moholy Nagy’s School of Design in Chicago. While
there I was commissioned to write a sound effects music for a CBS Colum‑
bia Workshop Play. I was told by the sound effects engineer that anything I

could imagine was possible. What I wrote, however, was impractical and too
expensive; the work had to be rewritten for percussion orchestra, copied, and
rehearsed in the few remaining days and nights before its broadcast. That was
The City Wears a Slouch Hat by Kenneth Patchen. The response was enthu‑
siastic in the West and Middle West. Xenia and I came to New York, but the
response in the East had been less than enthusiastic. We had met Max Ernst
in Chicago. We were staying with him and Peggy Guggenheim. We were pen‑
niless. No job was given to me for my composing of radio sound effects, which
I had proposed. I began writing again for modern dancers and doing library
research work for my father who was then with Mother in New Jersey. About
this time I met my first virtuosi: Robert Fizdale and Arthur Gold. I wrote
two large works for two prepared pianos. The criticism by Virgil Thomson
was very favorable, both for their performance and for my composition. But
there were only fifty people in the audience. I lost a great deal of money that
I didn’t have. I was obliged to beg for it, by letter and personally. I continued
each year, however, to organize and present one or two programs of chamber
music and one or two programs of Merce Cunningham’s choreography and
dancing. And to make tours with him throughout the United States. And
later with David Tudor, the pianist, to Europe. Tudor is now a composer and
performer of electronic music. For many years he and I were the two mu‑
sicians for Merce Cunningham. And then for many more we had the help
of David Behrman, Gordon Mumma, or Takehisa Kosugi. I have in recent
years, in order to carry out other projects (an opera in Frankfurt and the
Norton Lectures at Harvard University), left the Cunningham Company. Its
musicians now are Tudor, Kosugi, and Michael Pugliese, the percussionist.
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Just recently I received a request for a text on the relation between Zen
Buddhism and my work. Rather than rewriting it now I am inserting it here
in this story. I call it From Where’m’Now. It repeats some of what is above and
some of what is below.
When I was young and still writing an unstructured music,
albeit methodical and not improvised, one of my teachers, Adolph
Weiss, used to complain that no sooner had I started a piece than
I brought it to an end. I introduced silence. I was a ground, so to
speak, in which emptiness could grow.
At college I had given up high school thoughts about devoting
my life to religion. But after dropping out and traveling to
Europe I became interested in modern music and painting,
listening‑looking and making, finally devoting myself to writing
music, which, twenty years later, becoming graphic, returned me
now and then for visits to painting (prints, drawings, watercolors,
the costumes and decors for Europeras 1 & 2).
In the late thirties I heard a lecture by Nancy Wilson Ross on
Dada and Zen. I mention this in my forward to Silence then adding
that I did not want my work blamed on Zen, though I felt that Zen
changes in different times and places and what it has become here
and now, I am not certain. Whatever it is it gives me delight and
most recently by means of Stephen Addiss’ book The Art of Zen.
I had the good fortune to attend Daisetz Suzuki’s classes in the
philosophy of Zen Buddhism at Columbia University in the late
forties. And I visited him twice in Japan. I have never practiced
sitting cross‑legged nor do I meditate. My work is what I do and
always involves writing materials, chairs, and tables. Before I get
to it, I do some exercises for my back and I water the plants, of
which I have around two hundred.
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In the late forties I found out by experiment (I went into the
anechoic chamber at Harvard University) that silence is not
acoustic. It is a change of mind, a turning around. I devoted my
music to it. My work became an exploration of non‑intention. To
carry it out faithfully I have developed a complicated composing
means using I Ching chance operations, making my responsibility
that of asking questions instead of making choices.
The Buddhist texts to which I often return are the Huang‑Po
Doctrine of Universal Mind (in Chu Ch’an’s first translation,
published by the London Buddhist Society in 1947), Neti Neti by
L. C. Beckett of which (as I say in the introduction to my Norton
Lectures at Harvard) my life could be described as an illustration,
and the Ten Oxherding Pictures (in the version that ends with the
return to the village bearing gifts of a smiling and somewhat
heavy monk, one who had experienced Nothingness). Apart from
Buddhism and earlier I had read the Gospel of Sri Ramakrishna.
Ramakrishna it was who said all religions are the same, like a lake
to which people who are thirsty come from different directions,
calling its water by different names. Furthermore this water has
many different tastes. The taste of Zen for me comes from the
admixture of humor, intransigence, and detachment. It makes me
think of Marcel Duchamp, though for him we would have to add
the erotic.
As part of the source material for my Norton lectures at Harvard
I thought of Buddhist texts. I remembered hearing of an Indian
philosopher who was very uncompromising. I asked Dick Higgins,
“Who is the Malevich of Buddhist philosophy?” He laughed.
Reading Emptiness ‑‑ a Study in Religious Meaning by Frederick J.
Streng, I found out. He is Nagarjuna.
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But since I finished writing the lectures before I found out, I
included, instead of Nagarjuna, Ludwig Wittgenstein, the corpus,
subjected to chance operations. And there is another good book,
Wittgenstein and Buddhism, by Chris Gudmunsen, which I shall be
reading off and on into the future.
My music now makes use of time‑brackets, sometimes flexible,
sometimes not. There are no scores, no fixed relation of parts.
Sometimes the parts are fully written out, sometimes not. The ti‑
tle of my Norton lectures is a reference to a brought‑up‑to‑date
version of Composition in Retrospect:

Uma
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I found in the largely German community at Black Mountain College a
lack of experience of the music of Erik Satie. Therefore, teaching there one
summer and having no pupils, I arranged a festival of Satie’s music, half‑hour
after‑dinner concerts with introductory remarks. And in the center of the
festival I placed a lecture that opposed Satie and Beethoven and found that
Satie, not Beethoven, was right. Buckminster Fuller was the Baron Méduse
in a performance of Satie’s Le Piège de Méduse. That summer Fuller put up
his first dome, which immediately collapsed. He was delighted. “I only learn
what to do when I have failures.” His remark made me think of Dad. That is
what Dad would have said.
It was at Black Mountain College that I made what is sometimes said to
be the first happening. The audience was seated in four isometric triangular

sections, the apexes of which touched a small square performance area
that they faced and that led through the aisles between them to the large
performance area that surrounded them. Disparate activities, dancing by
Merce Cunningham, the exhibition of paintings and the playing of a Victrola
by Robert Rauschenberg, the reading of his poetry by Charles Olson or hers
by M. C. Richards from the top of a ladder outside the audience, the piano
playing of David Tudor, my own reading of a lecture that included silences
from the top of another ladder outside the audience, all took place within
chance‑determined periods of time within the over‑all time of my lecture. It
was later that summer that I was delighted to find in America’s first synagogue
in Newport, Rhode Island, that the congregation was seated in the same way,
facing itself.
From Rhode Island I went on to Cambridge and in the anechoic chamber
at Harvard University heard that silence was not the absence of sound but
was the unintended operation of my nervous system and the circulation of
my blood. It was this experience and the white paintings of Rauschenberg
that led me to compose 4’33”, which I had described in a lecture at Vassar
College some years before when I was in the flush of my studies with Suzuki
(A Composer’s Confessions, 1948), my silent piece.
In the early fifties with David Tudor and Louis and Bebe Barron I made
several works on magnetic tape, works by Christian Wolff, Morton Feldman,
Earle Brown, and myself. Just as my notion of rhythmic structure followed
Schoenberg’s structural harmony, and my silent piece followed Robert
Rauschenberg’s white paintings, so my Music of Changes, composed by means
of I Ching chance operations, followed Morton Feldman’s graph music, music
written with numbers for any pitches, the pitches notated only as high, middle,
or low. Not immediately, but a few years later, I was to move from structure
to process, from music as an object having parts, to music without beginning,
middle, or end, music as weather. In our collaborations Merce Cunningham’s
choreographies are not supported by my musical accompaniments. Music
and dance are independent but coexistent.
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MethodStructureIntentionDisciplineNotationIndeterminacyInter‑
penetrationImitationDevotionCircumstancesVariableStructureNon‑
understandingContingencyInconsistencyPerformance (I‑VI)
When it is published, for commercial convenience, it will just be
called I‑VI.
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It was in the fifties that I left the city and went to the country. There I
found Guy Nearing, who guided me in my study of mushrooms and other wild
edible plants. With three other friends we founded the New York Mycological
Society. Nearing helped us also with the lichen about which he had written
and printed a book. When the weather was dry and the mushrooms weren’t
growing we spent our time with the lichen.
In the sixties the publication of both my music and my writings began.
Whatever I do in the society is made available for use. An experience I had in
Hawaii turned my attention to the work of Buckminster Fuller and the work
of Marshall McLuhan. Above the tunnel that connects the southern part of
Oahu with the northern there are crenellations at the top of the mountain
range as on a medieval castle. When I asked about them, I was told they had
been used for self‑protection while shooting poisoned arrows on the enemy
below. Now both sides share the same utilities. Little more than a hundred
years ago the island was a battlefield divided by a mountain range. Fuller’s
world map shows that we live on a single island. Global Village (McLuhan),
Spaceship Earth (Fuller). Make an equation between human needs and
world resources (Fuller). I began my Diary: How to Improve the World: You
Will Only Make Matters Worse. Mother said, “How dare you!”
I don’t know when it began. But at Edwin Denby’s loft on 21st Street, not
at the time but about the place, I wrote my first mesostic. It was a regular
paragraph with the letters of his name capitalized. Since then I have written
them as poems, the capitals going down the middle, to celebrate whatever, to
support whatever, to fulfill requests, to initiate my thinking or my nonthinking
(Themes and Variations is the first of a series of mesostic works: to find a way
of writing that, though coming from ideas, is not about them but produces
them). I have found a variety of ways of writing mesostics: Writings through a
source: Rengas (a mix of a plurality of source mesostics), autokus, mesostics
limited to the words of the mesostic itself, and “globally,” letting the words
come from here and there through chance operations in a source text.

I was invited by Irwin Hollander to make lithographs. Actually it was an
idea Alice Weston had (Duchamp had died. I had been asked to say something
about him. Jasper Johns was also asked to do this. He said, “I don’t want
to say anything about Marcel.” I made Not Wanting to Say Anything About
Marcel: eight plexigrams and two lithographs. Whether this brought about the
invitation or not, I do not know. I was invited by Kathan Brown to the Crown
Point Press, then in Oakland, California, to make etchings. I accepted the
invitation because years before I had not accepted one from Gira Sarabhai to
walk with her in the Himalayas. I had something else to do. When I was free,
she was not. The walk never took place. I have always regretted this. It was to
have been on elephants. It would have been unforgettable...
Every year since then I have worked once or twice at the Crown Point
Press. Etchings. Once Kathan Brown said, “You wouldn’t just sit down and
draw.” Now I do: drawings around stones, stones placed on a grid at chance‑
‑determined points. These drawings have also made musical notation:
Renga, Score and Twenty‑three Parts, and Ryoanji (but drawing from left to
right, halfway around a stone). Ray Kass, an artist who teaches watercolor
at Virginia Polytechnic Institute and State University, became interested in
my graphic work with chance operations. With his aid and that of students
he enlisted I have made fifty‑two watercolors. And those have led me to
aquatints, brushes, acids, and their combination with fire, smoke, and stones
with etchings.
These experiences led me in one instance to compose music in the way
I had found to make a series of prints called On the Surface. I discovered
that a horizontal line that determined graphic changes, to correspond, had
to become a vertical line in the notation of music (Thirty Pieces for Five
Orchestras). Time instead of space.
Invited by Heinz Klaus Metzger and Rainer Riehn with the assistance
of Andrew Culver I made Europeras 1 & 2 for the Frankfurt Opera. This
carries the independence but coexistence of music and dance with which
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Cunningham and I were familiar, to all the elements of theater, including the
lighting, program booklets, decors, properties, costumes, and stage action.
Eleven or twelve years ago I began the Freeman Etudes for violin solo.
As with the Etudes Australes for piano solo I wanted to make the music as
difficult as possible so that a performance would show that the impossible is
not impossible and to write thirty‑two of them. The notes written so far for
the Etudes 17‑32 show, however, that there are too many notes to play. I have
for years thought they would have to be synthesized, which I did not want to
do. Therefore the work remains unfinished. Early last summer (‘88) Irvine
Arditti played the first sixteen in fifty‑six minutes and then late in November
the same pieces in forty‑six minutes. I asked why he played so fast. He said,
“That’s what you say in the preface: play as fast as possible.” As a result I now
know how to finish the Freeman Etudes, a work that I hope to accomplish this
year or next. Where there are too many notes I will write the direction, “Play
as many as possible.”
Thinking of orchestra not just as musicians but as people I have made
different translations of people to people in different pieces. In Etcetera to
being with the orchestra as soloists, letting them volunteer their services from
time to time to any one of three conductors. In Etcetera 2/4 Orchestras to
begin with four conductors, letting orchestra members from time to time
leave the group and play as soloists. In Atlas Eclipticalis and Concert for Piano
and Orchestra the conductor is not a governing agent but a utility, providing
the time. In Quartet no more than four musicians play at a time, with four
constantly changing. Each musician is a soloist. To bring to orchestral society
the devotion to music that characterizes chamber music. To build a society
one by one. To bring chamber music to the size of orchestra. Music for ‑‑‑‑‑.
So far I have written eighteen parts, any of which can be played together or
omitted. Flexible time‑brackets. Variable structure. A music, so to speak,
that’s earthquake proof. Another series without an underlying idea is the
group that began with Two, continued with One, Five, Seven, Twenty‑three,
1O1, Four, Two2 , One2 , Three, Fourteen, and Seven2 . For each of these works

I look for something I haven’t yet found. My favorite music is the music I
haven’t yet heard. I don’t hear the music I write. I write in order to hear the
music I haven’t yet heard.
We are living in a period in which many people have changed their mind
about what the use of music is or could be for them. Something that doesn’t
speak or talk like a human being, that doesn’t know its definition in the
dictionary or its theory in the schools, that expresses itself simply by the fact
of its vibrations. People paying attention to vibratory activity, not in reaction
to a fixed ideal performance, but each time attentively to how it happens to
be this time, not necessarily two times the same. A music that transports the
listener to the moment where he is.
Just the other day I received a request from Enzo Peruccio, a music editor
in Torino. This is how I replied:
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I have been asked to write a preface for this book, which is
written in a language that I do not use for reading. This preface is
therefore not to the book but to the subject of the book, percussion.
Percussion is completely open. It is not even open‑ended. It
has no end. It is not like the strings, the winds, the brass (I am
thinking of the other sections of the orchestra), though when they
fly the coop of harmony it can teach them a thing or two. If you
are not hearing music, percussion is exemplified by the very next
sound you actually hear wherever you are, in or out of doors or
city. Planet?
Take any part of this book and go to the end of it. You will find
yourself thinking of the next step to be taken in that direction.
Perhaps you will need new materials, new technologies. You have
them. You are in the world of X, chaos, the new science.
The strings, the winds, the brass know more about music than
they do about sound. To study noise they must go to the school of
percussion. There they will discover silence, a way to change one’s
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mind; and aspects of time that have not yet been put into practice.
European musical history began the study (the iso‑rhythmic
motet) but it was put aside by the theory of harmony. Harmony
through a percussion composer, Edgard Varèse, is being brought
to a new open‑ended life by Tenney, James Tenney. I called him
last December after hearing his new work in Miami and said “If
this is harmony, I take back everything I’ve ever said; I’m all for
it.” The spirit of percussion opens everything, even what was, so to
speak, completely closed.
I could go on (two percussion instruments of the same kind
are no more alike than two people who happen to have the same
name) but I do not want to waste the reader’s time. Open this book
and all the doors wherever you find them. There is no end to life.
And this book proves that music is part of it.

Author’s note: “An Autobiographical Statement” was written for the Inamori Foundation and delivered
in Kyoto as a commemorative lecture in response to having received the Kyoto Prize in November 1989.
It is a work in progress.
Editor’s note: John Cage delivered “An Autobiographical Statement” at Southern Methodist University on
17 April 1990, as part of the year‑long celebration of the Algur H. Meadows award for excellence in the
arts given to Robert Rauschenberg. It first appeared in print in the Southwest Review, 1991. It is reprinted
here with the kind permission of The John Cage Trust at Bard College, Annandale‑on‑Hudson, New York.
Credits:
John Cage, Autobiographical Statement (1990).
© John Cage Trust
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John Cage sitting at table with mushrooms and writing in a book held in his lap, 1967
William Gedney Photographs and Writings
Duke University David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library
http://library.duke.edu/digitalcollections/gedney/
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john cage
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Uma vez perguntei a Aragon, o historiador, como tinha sido escrita a
história. Ele disse, “Tens que inventá-la.” Quando desejo, como agora, dar
conta dos incidentes, das pessoas e dos acontecimentos mais importantes que
influenciaram a minha vida e o meu trabalho, a verdadeira resposta é a de
que todos eles foram importantes, todas as pessoas me influenciaram, tudo o
que aconteceu e continua a acontecer me influencia.
O meu pai era um inventor. Tinha a capacidade de encontrar soluções
para vários tipos de problemas, nas áreas da engenharia electrónica, da
medicina, ou das viagens submarinas, da visão através do nevoeiro e da
corrida ao espaço sem o uso de combustível. Disse-me que se alguém disser
“não podes”, isso mostra o que temos de fazer. Também me disse que a minha
mãe tinha sempre razão, mesmo quando estava errada.
A minha mãe tinha uma noção de sociedade. Foi a fundadora do Lincoln
Study Club, primeiro em Detroit, e depois em Los Angeles. Tornou-se editora
do Women’s Club do Los Angeles Time. Nunca foi feliz. Depois da morte do
meu pai disse-lhe, “Por que não visitas a tua família em Los Angeles? Vais
divertir-te,” e ela respondeu, “John, sabes perfeitamente que eu nunca gostei
de me divertir.” Quando saíamos ao Domingo, a minha mãe lamentava-se
sempre por não termos trazido este ou aquele connosco. Por vezes saía de
casa e dizia que nunca mais voltava. O meu pai era paciente, e acalmava-me
sempre dizendo, “Não te preocupes, ela já volta.”
Nenhum dos meus pais frequentou a universidade. Quando eu fui, desisti
passados dois anos. Pensando que ia ser um escritor, disse à minha mãe e
ao meu pai que devia ir para a Europa e ter outras experiências em vez de
continuar os estudos. Na universidade, fiquei chocado quando vi centenas de
colegas meus a ler na biblioteca o mesmo livro. Em vez de fazer como eles,
fui à estante e li o primeiro livro de um autor cujo nome começava pela letra
Z. Tive a nota mais alta da turma. Isso convenceu-me de que a universidade
não estava a ser regida da melhor maneira. Desisti.
CQN{6} Spring / Summer ‘12
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dicionário ou numa teoria académica, que se expressa simplesmente a partir
das suas vibrações. Pessoas prestando atenção às vibrações, sem que reajam
a uma interpretação fixa ideal, mas atendendo de cada vez ao que acontece
naquele momento, não necessariamente duas vezes da mesma maneira. Uma
música que transporta o ouvinte ao momento em que ele se encontra.
No outro dia recebi um pedido de Enzo Peruccio, um editor de música de
Torino. Foi assim que respondi:
Pediram-me para escrever um prefácio de um livro que está
escrito numa língua que não compreendo. Assim, este prefácio
que escrevo não diz respeito ao livro, mas ao seu tema, a percussão.
A percussão é completamente aberta. Não é sequer uma
coisa com um fim em aberto. É uma coisa que não tem fim. Os
instrumentos de percussão não são como as cordas, os sopros de
madeira, os metais (estou a pensar nos outros naipes da orquestra),
ainda que, ultrapassando os limites da harmonia, lhes possam
ensinar uma ou duas coisas. Se não estiveres a ouvir música, a
percussão é representada pelo próximo som que ouvires, onde
quer que estejas, dentro de casa ou nas ruas da cidade. Planeta?
Escolhe um capítulo qualquer deste livro e lê-o até ao fim. Vais
dar por ti a pensar no próximo passo a seguir naquela direcção.
Provavelmente vais precisar de novos materiais, novas tecnologias.
Estão na tua posse. Estás no mundo de X, caos, a nova ciência.
As cordas, os sopros de madeira e os metais sabem mais sobre
música do que sobre som. Para estudar ruído, estes instrumentos
têm de seguir a escola da percussão. Assim descobrirão o silêncio,
uma forma de mudarmos a nossa mentalidade; e aspectos de
tempo que ainda não foram postos em prática. A história da música
ocidental começou este estudo (o moteto isorrítmico), mas foi
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posto de lado pela teoria da harmonia. A harmonia, através de um
compositor de percussão, Edgar Varèse, está a ser redescoberta
para uma nova e ilimitada vida pelo compositor Teeney, James
Tenney. Telefonei-lhe em Dezembro passado depois de ouvir o
seu último trabalho em Miami e disse-lhe, “Se isto é harmonia,
retiro tudo o que disse; sou completamente a favor.” O espírito
da percussão consegue abrir tudo, mesmo aquilo, por assim dizer,
que estava completamente fechado.
Podia continuar (dois instrumentos de percussão do mesmo
género não são mais parecidos do que duas pessoas que por acaso
têm o mesmo nome), mas não quero fazer o leitor perder tempo.
Abra este livro e todas as portas que o levem à percussão. A vida
não tem fim. E este livro prova que a música faz parte dela.

Tradução de Ana Luísa Valdeira da Silva

Nota do autor: “Uma declaração autobiográfica” foi escrita para a Fundação Inamori e proferida em
Kioto, em Novembro de 1989, quando recebi o Kioto Prize. É um texto em desenvolvimento.
Nota do editor: John Cage leu “Uma declaração autobiográfica” na Southern Methodist University, em
Abril de 1990, nas comemorações do Prémio Algur H. Meadows atribuído a Robert Rauschenberg. Foi
publicado pela primeira vez na Southwest Review, em 1991. Republica-se aqui com a permissão de: John
Cage Trust - Bard College, Annandale-on-Hudson, Nova Iorque.

© John Cage Trust
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um de Gira Sarabhai para ir com ela aos Himalaias. Eu tinha outra coisa
para fazer. Quando estava livre, ela não. A viagem nunca aconteceu. Sempre
o lamentei. Era para ter sido em elefantes. Teria sido inesquecível…
Depois disso tenho trabalhado todos os anos, uma ou duas vezes, na Crown
Point Press. Gravuras água-forte. Uma vez Kathan Brown disse, “Tu nunca
ficarias simplesmente sentado e a desenhar.” Agora faço desenhos à volta de
pedras, onde as pedras são colocadas num quadro em posições determinadas
aleatoriamente. Estes desenhos também criaram notações musicais: Renga,
Score and Twenty-three Parts, e Ryoanji (mas isto desenhando da esquerda para
a direita, dando meia volta à pedra). Ray Kass, um artista que ensina aguarela
no Instituto Politécnico da Virginia e na State University, interessou-se pelo
meu trabalho gráfico a partir de processos aleatórios. Com a ajuda dele e de
alunos que arranjou, fiz cinquenta e duas aguarelas. E foram essas obras que
me levaram às tintas de água, aos pincéis e ácidos, na sua combinação com
fogo, fumo e as pedras das gravuras água-forte.
Estas experiências levaram-me uma vez a compor música da maneira
que tinha descoberto para fazer uma série de impressões chamada On the
Surface. Descobri que, para haver uma correspondência, a linha horizontal
que determinava as mudanças gráficas tinha de se tornar uma linha vertical
na notação musical (Thirty Pieces for Five Orchestras). Tempo em vez de
espaço.
A convite de Heinz Klaus Metzger e Rainer Riehn, e com a ajuda de Andrew
Culver, criei Europeras 1 & 2 para a Ópera de Frankfurt. Estas estendem
a independência, mas coexistência, de música e dança (que Cunningham e
eu conhecíamos), a todos os elementos do espectáculo, incluindo a luz, o
programa de sala, os cenários, os adereços, os figurinos e a acção no palco.
Há onze ou doze anos, comecei os Freeman Etudes para violino solo. Tal
como nos Etudes Australes para piano solo, quis compor uma série de trinta
e duas peças e quis que a música fosse o mais difícil possível de executar
para que a sua interpretação mostrasse que o impossível não é impossível.
No entanto, as notas escritas, pelo menos nos estudos 17 a 32, mostram que
há notas a mais para tocar. Há anos que penso que seria preciso sintetizá-las,

coisa que não queria fazer. Portanto, a obra permanece inacabada. No início
do verão passado (1988), Irvine Arditti tocou os primeiros dezasseis estudos
em cinquenta e seis minutos e, mais tarde, em Novembro, as mesmas peças em
quarenta e seis minutos. Perguntei-lhe porque tinha ela tocado tão depressa.
Ela respondeu, “É isso que pedes para fazer no prefácio: tocar o mais
depressa possível.” Por conseguinte, agora já sei como terminar os Freeman
Etudes, trabalho esse que quero ver concluído este ano ou o próximo. Onde
houver muitas notas, irei escrever a indicação: “Tocar o máximo possível.”
Ao pensar na orquestra não apenas como um conjunto de músicos, mas
como um conjunto de pessoas, fiz várias traduções de pessoas para pessoas
em diferentes peças. Em Etcetera, começava com todos os membros da
orquestra como solistas, deixando que assumissem, de vez em quando, o
lugar de um de três maestros. Em Etcetera 2/4 Orchestras, começava com
quatro maestros, permitindo que os membros da orquestra deixassem
o seu grupo, de vez em quando, para tocar a solo. Em Atlas Eclipticalis e
Concert for Piano and Orchestra, o maestro não é um agente que rege, mas
uma ferramenta, que dá o tempo. Em Quartet, só quatro músicos tocam a
tempo, enquanto outros quatro vão mudando constantemente. Cada músico
é um solista. Trazer para a sociedade orquestral a dedicação à música que
caracteriza a música de câmara. Construir uma sociedade um por um. Trazer
a música de câmara à dimensão da orquestra. Music for ----. Até agora escrevi
dezoito partes, sendo que qualquer uma delas pode ser tocada em conjunto
ou omitida. Intervalos de tempo flexíveis. Estrutura variável. Uma música,
por assim dizer, à prova de tremores de terra. Uma outra série, que não
tem qualquer ideia subjacente, é o grupo que começou com Two, continuou
com One, Five, Seven, Twenty-three, 1O1, Four, Two2 , One2 , Three, Fourteen e
Seven2 . Em cada uma destas peças procuro algo que ainda não encontrei. A
melhor música é aquela que ainda não ouvi. Não ouço a música que escrevo.
Escrevo de forma a ouvir a música que ainda não ouvi.
Vivemos numa altura em que muitas pessoas já mudaram a sua opinião
sobre para que serve, ou pode servir, a música para elas. Uma coisa que não
fala nem comunica como um ser humano, que não conheçe a sua definição no
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College, alguns anos atrás, quando estava no auge dos meus estudos com Suzuki (A Composer’s Confessions / Confissões de um Compositor, 1948), como
a minha peça do silêncio.
No início dos anos cinquenta, criei várias obras para fita magnética
juntamente com David Tudor e Louis e Bebe Barron; eram composições
minhas, de Christian Wolff, de Morton Feldman e de Earle Brown. Assim
como a minha noção de estrutura rítmica veio na esteira da estrutura
harmónica de Schoenberg, e a minha peça do silêncio atrás dos quadros em
branco de Rauschenberg, também a minha obra Music of Changes (Música
das Mutações), composta a partir de operações aleatórias associadas ao
I Ching, bebeu da música gráfica de Morton Feldman, cuja notação fazia
corresponder números a várias frequências que apenas eram interpretadas
como altas, médias ou baixas. Não imediatamente, mas alguns anos depois,
fui deixando a estrutura até chegar ao processo, fui desde a música como
objecto organizado em partes para uma música sem princípio, meio e fim,
para uma música como tempo atmosférico. Nas colaborações com Merce
Cunningham, as suas coreografias não se repercutem na minha música. A
música e a dança são independentes, mas coexistentes.
Foi nos anos cinquenta que deixei a cidade e fui para o campo. Lá encontrei
Guy Nearing que me orientou nos meus estudos sobre cogumelos e outras
plantas selvagens comestíveis. Com mais três amigos fundámos a Sociedade
Micológica de Nova Iorque. Nearing também nos ajudou a conhecer os
líquenes, sobre os quais tinha escrito e publicado um livro. Quando o tempo
estava seco e os cogumelos não cresciam, dedicávamos o nosso tempo aos
líquenes.
Nos anos sessenta comecei a publicar a minha música e os meus textos.
O que quer que faça na sociedade é disponibilizado para ser usado. Uma
experiência que tive no Havai despertou a minha atenção para o trabalho
de Buckminster Fuller e para o trabalho de Marshall McLuhan. Por cima
do túnel que liga a zona sul à zona norte de Oahu existem umas muralhas,
no cimo da cordilheira montanhosa, como num castelo medieval. Quando

quis saber o que eram, disseram-me que serviam para protecção das setas
envenenadas que eram lançadas pelo inimigo em baixo. Agora ambos os
lados partilham as mesmas utilidades. Há menos de cem anos atrás a ilha
era um campo de batalha dividido por uma cordilheira de montanhas. O
mapa mundo de Fuller mostra que vivemos num única ilha. Aldeia Global
(McLuhan), Terra em Nave Espacial (Fuller). Que se estabeleça uma equação
entre as necessidades das pessoas e os recursos do mundo (Fuller). Comecei
a escrever o meu Diary: How to Improve the World: You Will Only Make Matters
Worse (Diário: Como Melhorar o Mundo: Só Vais Piorar as Coisas). A minha
mãe disse, “Como te atreves!”
Não sei bem como começou. Mas no loft de Edwin Denby, na 21st Street,
não na altura mas naquele ambiente, escrevi o meu primeiro mesóstico. Era
um parágrafo regular com as letras do seu nome em maiúsculas. Desde então,
escrevo-os como poemas, com as maiúsculas colocadas no meio dos versos,
de cima para baixo, para celebrar qualquer coisa, para apoiar qualquer coisa,
para satisfazer pedidos, para iniciar o meu pensamento ou não-pensamento
(Themes and Variations [Temas e Variações] é a primeira série de mesósticos:
descobrir uma maneira de escrever que, embora venha de ideias, não é sobre
elas e antes as produz). Encontrei várias maneiras de escrever mesósticos:
textos a partir de uma fonte: Rengas (uma pluralidade de mesósticos a partir
de outros textos); autokus: mesósticos limitados às palavras do próprio
mesóstico, e “geralmente” deixando que as palavras surjam aqui e ali a partir
de operações aleatórias aplicadas a um texto-fonte.
Fui convidado por Irwin Hollander a criar litografias. Na verdade, foi
uma ideia de Alice Weston (Duchamp tinha morrido. Pediram-me para falar
sobre ele. Também pediram a Jasper Johns, que disse: “Eu não quero dizer
nada sobre o Marcel (I don’t want to say anything about Marcel) Eu criei Not
Wanting to Say Anything About Marcel: oito plexigramas e duas litografias.
Se foi por isso que me fizeram o convite, não sei. Fui convidado por Kathan
Brown a criar gravuras água-forte, primeiro na Crown Point Press, depois em
Oakland, California. Aceitei o convite porque anos antes não tinha aceitado

x’

xi’

John Cage, Cleaning My Pen
Ink drawing
Collection of Carl and Elizabeth Solway
Courtesy of Carl Solway Gallery, Cincinnati

An
Autobiographical
Statement

Pensei em alguns textos budistas como fonte para as minhas
Norton Lectures de Harvard. Lembro-me de ouvir um filósofo
indiano que era muito obstinado. Perguntei a Dick Higgins,
“Quem é o Malevich da filosofia budista?” Ele riu-se. Ao ler
Emptiness – a Study in Religious Meaning (O Vazio – um Estudo
sobre o Significado Religoso) de Frederick J. Streng, descobri. É
Nagarjuna.
No entanto, como só descobri depois de as ter terminado, incluí,
em vez de Nagarjuna, textos de Ludwig Wittgenstein submetidos
a processos aleatórios. E existe um outro bom livro, Wittgenstein
and Buddhism de Chris Gudmunsen, ao qual deverei regressar de
vez em quando.
A minha música agora está estruturada em compartimentos de
tempo, às vezes flexíveis, outras vezes não. Não há pautas, nem
relação fixa entre as partes. Às vezes as partes estão totalmente
escritas, outras vezes não. O título das minhas Norton Lectures é
uma referência à versão actualizada de Composition in Retrospect
(Composição em Retrospectiva):
MethodStructureIntentionDisciplineNotationIndeterminacyInterpenetrationImitationDevotionCircumstancesVariableStructureNonunderstandingContingencyInconsistencyPerformance (I-VI)
[MétodoEstuturaIntençãoDisciplinaNotaçãoIndeterminaçãoInterpenetraçãoImitaçãoDevoçãoCircunstânciaVariávelEstruturaNãoCompreensãoContigênciaInconsistênciaPerformance (I-VI)]

Quando for publicado, e por conveniência comercial, o título
será só I-VI.
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Percebi que a larga comunidade alemã em Black Mountain College
não conhecia muito bem a música de Erik Satie. Assim, quando lá fui dar
aulas um verão, e não tendo alunos, organizei um festival com música de
Satie, concertos de meia hora depois do jantar com alguns comentários
introdutórios. E a meio do festival dei uma conferência sobre a oposição
entre Satie e Beethoven, dizendo que quem estava certo era Satie e não
Beethoven. Buckminster Fuller foi o Barão Medusa num espectáculo que
produzi a partir de Le Piège de Méduse (A Armadilha da Medusa) de Satie.
Naquele verão, Buckminster Fuller tinha posto de pé o seu primeiro domo
geodésico que rapidamente se desmoronou. Ficou eufórico. “Só aprendo o
que fazer quando alguma coisa falha.” A sua observação lembrou-me o meu
pai. O meu pai teria dito o mesmo.
Foi em Black Mountain College que criei o que muitas vezes dizem ter
sido o primeiro happening. O público estava sentado em quatro secções
triangulares isométricas, cujos vértices apontavam para um pequeno
espaço performativo quadrado à sua frente e que ligava os corredores entre
os espectadores a um espaço performativo maior que os rodeava. Merce
Cunningham dançava, Robert Rauschenberg expunha as suas pinturas e
punha discos a tocar numa vitrola, Charles Olson e M. C. Richards liam a sua
poesia do cimo de um escadote, nas costas do público, David Tudor tocava
piano, eu próprio lia uma palestra, que incluía silêncios, do cimo de outro
escadote, nas costas do público; as diferentes actividades estavam divididas
por períodos de tempo determinados aleatoriamente a partir da duração total
da minha palestra. Mais tarde, nesse verão, fiquei encantado por descobrir
que a congregação da primeira sinagoga americana, em Newport, Rhode
Island, se sentava da mesma maneira, frente a si mesma.
De Rhode Island fui para Cambridge e na câmara anecóica da Universidade de Harvard percebi que o silêncio não era a ausência de som, mas o trabalho involuntário do meu sistema nervoso e da circulação do meu sangue.
Foi esta experiência e os quadros em branco de Rauschenberg que me levaram a compor 4’33’’, composição que descrevi, numa conferência na Vassar
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forma a concretizar outros projectos (uma ópera em Frankfurt e as Norton
Lectures na Universidade de Harvard), deixei a companhia de Cunningham.
Os seus músicos são agora Tudor, Kosugi e Pugliese, o percussionista.
Recentemente, recebi um pedido para escrever um texto sobre a relação
entre o Budismo Zen e o meu trabalho. Em vez de reescrevê-lo agora, vou
inseri-lo aqui nesta história. Intitulei-o From Where’m’Now (Donde ‘tou
agora). Repete alguma coisa do que está acima e do que virá mais abaixo.
Quando ainda era novo e compunha música sem qualquer
estrutura, ainda que metódica e sem lugar para improvisos, um
dos meus professores, Adolph Weiss, costumava criticar-me
dizendo que mal eu começava uma peça já a estava a terminar.
Introduzi o silêncio. Eu era, por assim dizer, um terreno onde o
vazio podia crescer.
Na universidade tinha desistido das ideias do liceu, quando
pensava dedicar a minha vida à religião. Mas depois de deixar a
universidade e viajar pela Europa, comecei a interessar-me pela
música e pintura modernas, ouvindo-vendo e criando, finalmente
dedicando-me à composição, a qual, vinte anos mais tarde, se
tornou gráfica e de vez em quando me fazia regressar à pintura
(estampas, desenhos, aguarelas, os figurinos e cenários de
Europeras 1 & 2).
No final dos anos trinta, assisti a uma conferência de Nancy
Wilson Ross sobre Dada e Zen. Falo nisto no meu prefácio de
Silence, acresentando então que não queria que pensassem que
o meu trabalho era por culpa do Zen, embora tivesse a sensação
de que o Zen muda ao longo do tempo e em diferentes lugares;
e não está claro para mim naquilo em que se transformou aqui e
agora. O que quer que seja, é do meu agrado, sobretudo, e mais
recentemente, a partir da obra de Stephen Addiss The Art of Zen.
Tive a sorte de poder assistir, na Universidade de Columbia, no
vi’
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final dos anos quarenta, às aulas de Daisetz Suzuki sobre a filosofia
do Budismo Zen. E ainda o visitei duas vezes no Japão. Nunca tive
o hábito de me sentar com as pernas à chinês, nem faço meditação.
O meu trabalho é o que faço e envolve sempre escrita, cadeiras e
mesas. Antes de começar a compor, faço alguns exercícios para as
minhas costas e rego as plantas, cerca de duzentas.
No final dos anos quarenta, percebi, por experiência, (fui à
câmara anecóica da Universidade de Harvard) que o silêncio não
é acústico. Foi uma mudança de perspectiva, uma reviravolta.
Dediquei a minha música ao silêncio. O meu trabalho passou a
ser uma procura da não-intenção. De forma a servi-lo fielmente,
desenvolvi um sistema composicional complexo, baseado nos
processos aleatórios do I Ching, passando a responsabilizar-me
por fazer perguntas em vez de escolhas.
Os textos budistas a que regresso frequentemente são o Huang-Po Doctrine of Universal Mind (Doutrina da Mente Universal de
Huang-Po) na primeira tradução de Chu Ch’an publicada pela
London Buddhist Society em 1947, Neti Neti de L. C. Beckett,
de que (como digo na introdução das minhas Norton Lectures de
Harvard) a minha vida podia ser uma ilustração, e o Ten Oxherding Pictures (Dez quadros de pastoreio de gado), na versão que
termina com o regresso à aldeia trazendo as prendas de um sorridente e pesado monge que tinha experienciado o Nada). À parte o
Budismo, já antes eu tinha lido Gospel of Sri Ramakrishna (O Evangelho de Sri Ramakrishna). Ramakrishna foi quem disse que todas
as religiões são iguais, como um lago para onde pessoas com sede
se dirigem, vindas de direcções distintas, chamando diferentes nomes à sua água. Para além disso, esta água tem muitos e diferentes
sabores. Para mim, o sabor do Zen vem da combinação de humor,
intransigência e indiferença. Lembra-me Marcel Duchamp, embora tivéssemos, para ele, de acrescentar erotismo.
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às suas frases. Assim, o número de compassos de uma peça inteira tinha
de ter raiz quadrada. Esta estrutura rítmica podia ser expressa a partir de
quaisquer sons, incluindo ruídos, ou podia ser expressa não como som ou
silêncio, mas como imobilidade ou movimento na dança. Era a minha resposta à estrutura harmónica de Schoenberg. Foi também na Cornish School
que ganhei consciência do Budismo Zen que, mais tarde, fazendo parte da
filosofia oriental, tomou para mim o lugar da psicanálise. Achava-me perturbado quer na minha vida privada quer na minha vida pública enquanto
compositor. Não podia aceitar a ideia académica de que a função da música
era comunicar, porque bem reparava que quando compunha conscientemente algo triste, as pessoas e os críticos muitas vezes se punham a rir. Estava
decidido a desistir da música a não ser que conseguisse encontrar uma melhor razão para a compor que não a comunicação. Encontrei esta resposta
nas palavras de Gira Sarabhai, uma cantora indiana e intérprete de tabla: o
propósito da música é tornar a mente mais sóbria e calma, tornando-a assim
susceptível às influências divinas. Também encontrei nos textos de Ananda
K. Coomaraswammy que a responsabilidade do artista é imitar a natureza na
sua maneira de operar. Fiquei menos perturbado e voltei ao trabalho.
Antes de deixar a Cornish School, criei o piano preparado. Precisava
de instrumentos de percussão para a música de uma dança que tinha uma
personagem africana interpretada por Syvilla Fort. Mas o teatro onde ela
ia dançar não tinha bastidores e não havia fosso de orquestra. Apenas havia
um pequeno piano de cauda à frente do palco, do lado esquerdo do público.
Nessa altura, escrevia música dodecafónica para piano, ou música para
percussão. Não havia espaço para os instrumentos. Não conseguia produzir
uma série africana de doze notas. Percebi finalmente que tinha de mudar o
piano. Fi-lo inserindo objectos entre as cordas. O piano ficou transformado
numa orquestra de percussão com a intensidade sonora, digamos, de um
cravo.
Foi também numa estação de rádio da Cornish School que criei composições
que combinavam sons acústicos com pequenos sons e gravações de ondas
sonoras. Comecei uma série, Imaginary Landscapes (Paisagens Imaginárias).

Passei dois anos a tentar implementar um Centro de Música Experimental,
numa escola superior ou universidade, ou com a ajuda de um patrocínio.
Ainda que eu achasse interessante o meu trabalho, não consegui encontrar
ninguém que o sustentasse financeiramente.
Fui para a School of Design, em Chicago, fundada por Moholy Nagy.
Lá tive a encomenda de uma música de efeitos sonoros para uma peça
da CBS Columbia Workshop. O engenheiro de som disse-me que tudo
o que eu pudesse imaginar seria possível. O que escrevi, no entanto, era
impraticável e muito caro; a composição teve de ser reescrita para orquestra
de percussão, editada e ensaiada nos poucos dias e noites que restavam
antes da sua transmissão. A peça era The City Wears a Slouch Hat com
texto de Kenneth Patchen. A recepção foi entusiástica no Oeste e Centro-Oeste dos Estados Unidos. Eu e Xenia levamo-la para Nova Iorque, mas
a recepção na costa leste foi tudo menos entusiástica. Tínhamos conhecido
Max Ernst em Chicago. Vivíamos na casa dele e de Peggy Guggenheim.
Estávamos sem um tostão. Não consegui trabalho com as minhas propostas
de composições de efeitos sonoros para rádio. Comecei outra vez a escrever
para bailarinos de dança moderna e a fazer investigação na biblioteca para
o meu pai que, naquela altura, estava com a minha mãe em New Jersey. Por
volta daquela altura conheci os meus primeiros virtuosos: Robert Fizdale
e Arthur Gold. Compus duas grandes obras para dois pianos preparados.
A crítica de Virgil Thomson foi muito favorável, tanto para a interpretação
dos pianistas como para a minha composição. Mas só havia cinquenta
pessoas a assistir. Perdi imenso dinheiro que não tinha. Fui obrigado a pedir
dinheiro por carta e pessoalmente. Ainda assim continuei todos os anos a
organizar e a apresentar um ou dois programas de música de câmara e um
ou dois programas de coreografia e dança de Merce Cunningham. E a fazer
digressões com ele pelos Estados Unidos. E mais tarde com David Tudor,
o pianista, pela Europa. Tudor é agora compositor e intérprete de música
electrónica. Por muitos anos, eu e ele fomos os dois músicos de Merce
Cunningham. E depois, por muitos mais anos, tivemos a colaboração de
David Behrman, Gordon Mumma, ou Takehisa Kosugi. Há pouco tempo, de
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Na Europa, depois de ter sido completamente achincalhado por José
Pijoan por andar a estudar a arquitectura do estilo Gótico Flamejante e por
ele apresentado a um arquitecto moderno, que me levou a desenhar capitéis
gregos (dórico, jónico e coríntio), comecei a interessar-me pela música e
pintura modernas. Um dia apanhei uma conversa entre o arquitecto e umas
amigas, onde ele dizia, “Se alguém quiser ser arquitecto tem de dedicar toda
a sua vida à arquitectura.” Fui então ter com ele para lhe dizer que ia desistir,
pois tinha outros interesses para além da arquitectura. Nessa altura estava
a ler Leaves of Grass (Folhas de Erva) de Walt Whitman. Entusiasmado
com a América, escrevi aos meus pais, dizendo, “Vou regressar a casa.”
A minha mãe respondeu, “Não sejas parvo. Fica na Europa o máximo de
tempo possível. Absorve toda a beleza que conseguires. Provavelmente
nunca vais poder voltar.” Deixei Paris e comecei a pintar e a escrever música,
primeiro em Maiorca. A música que escrevia era composta a partir de
um esquema matemático que já nem recordo. Essas composições não me
pareciam música e assim que saí de Maiorca, deixei-as para trás para não
me pesarem na bagagem. Numa esquina de uma rua de Sevilha, apercebi-me
da multiplicidade de acontecimentos visuais e sonoros que cada um podia
experienciar ao mesmo tempo, proporcionando prazer. Foi para mim o início
do teatro e do circo.
Mais tarde, quando regressei à Califórnia, ao bairro Pacific Palisades,
escrevi canções com textos de Gertrude Stein e corais a partir de Os Persas de
Ésquilo. Tinha estudado grego na escola secundária. Estas composições eram
improvisadas ao piano. As canções com textos de Stein são, por assim dizer,
transcrições de uma linguagem repetitiva para uma música repetitiva. Conheci
Richard Buhlig, o primeiro pianista a interpretar o Opus II de Schoenberg.
Embora ele não fosse professor de composição, aceitou orientar a minha
escrita de música. Depois dele, estive com Henry Cowell, e por sugestão de
Cowell (baseada nas minhas composições com vinte e cinco tons que, embora
não sendo seriais, eram cromáticas e exigiam, em cada voz, todos os vinte
e cinco tons, antes que qualquer outro fosse repetido) com Adolph Weiss

que me preparou para os estudos com Arnold Schoenberg. Quando pedi a
Schoenberg para me dar aulas, ele disse, “Provavelmente não vais conseguir
pagar-me.” Eu respondi, “Não vamos falar nisso; não tenho dinheiro nenhum.”
Ele disse, “Vais dedicar a tua vida à música?” Desta vez disse “Sim.” Ele disse
que me ensinava gratuitamente. Desisti da pintura e concentrei-me na música.
Passados dois anos, tornou-se evidente para ambos que eu não tinha queda
para a harmonia. Para Schoenberg, a harmonia não era apenas um efeito: era
estrutural. Era uma maneira de distinguir uma parte da composição de outra.
Daí ter-me dito que eu nunca seria capaz de compor. “Por que não?” “Vais
encontrar uma parede que nunca conseguirás atravessar.” “Então passarei a
minha vida a bater com a cabeça contra essa parede.”
Tornei-me assistente de Oskar Fischinger, o realizador, de forma a preparar-me para escrever a música para um dos seus filmes. Um dia ele disse-me,
“Todas as coisas no mundo têm o seu próprio espírito que se pode libertar
quando as pomos a vibrar.” Comecei a percutir, a friccionar tudo, ouvindo
e depois escrevendo música para percussão, e a tocá-la com amigos. Estas
composições eram feitas de pequenos motivos expressos enquanto som ou
silêncio de igual duração, motivos que eram organizados no perímetro de um
círculo que podia ser seguido em ambos os sentidos. Escrevi sem especificar
os instrumentos, usando os nossos ensaios para experimentar instrumentos
achados ou alugados. Não aluguei muitos porque tinha pouco dinheiro. Fiz
investigação na biblioteca para o meu pai ou para advogados. Casei-me
com Xenia Andreyeyna Kashevaroff que estava a estudar encadernação de
livros com Hazel Dreis. Como todos vivíamos numa grande casa, a minha
música para percussão era tocada à noite pelos encadernadores. Convidei
Schoenberg para assistir a um dos nossos espectáculos. “Não estou livre.”
“Pode vir para a semana?” “Não, nunca estou livre.”
No entanto, encontrei bailarinos, de dança moderna, que estavam interessados na minha música, e lhe queriam dar uso. Ofereceram-me trabalho na
Cornish School em Seattle. Foi lá que descobri aquilo a que chamo estrutura
rítmica micro-macrocósmica. As partes da composição eram proporcionais
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Something new? Unlikely.
But necessary. Or: there's nothing new under the sun.
Well, there are stories (but I've already told a number of them,
many times).
For instance, long ago: I'm a kid (16) come to see if he'll take
me on as a student. My name is – "that's a good name for a composer". He offers me a cigarette – I decline. "How can you be a composer and not smoke?" He must have laughed then too (1950). (Of
course he later gave up smoking, alcoholic drink, all kinds of food:
in a characteristically systematic manner, to stabilize his shaky body
health.)

Alguma coisa nova? Pouco provável.
Mas necessária. Ou: não há nada de
novo debaixo do sol.
Bom, existem histórias (mas já contei
várias histórias, várias vezes).
Por exemplo, há muito tempo atrás:
sou um miúdo (16 anos) que foi ver se
ele me aceitava como aprendiz. O meu
nome é “É um bom nome para um
compositor”. Oferece-me um cigarro,
recuso. “Como é que podes ser um
compositor e não fumar?” Nessa altura também se deve ter rido (1950). (É
claro que mais tarde, da forma sistemática que lhe é característica, abdicou

do fumo, do álcool e de todos os tipos
de comida para estabilizar a sua fraca
saúde.)
No exterior de uma galeria pequena, e com um tanto ou quanto mau aspecto, na baixa (Nova Iorque), vem ele
a descer a rua com o Bill Anastasi, eu
estou cá fora, ao sol, à espera (no fi nal
do anos 60?): “quanto é que pesas?”
Cerca de 61 quilos. “Era isso que eu
gostava de pesar.”
Eu e a Holly, a minha mulher, estamos de passagem (pela Bank Street,
NI? Stonypoint?), com o Hew, o nosso
bebé de cinco meses. O John, muito
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Outside a small, rather grungy gallery downtown (New York),
he's coming down the street with Bill Anastasi, I'm waiting outside in the sunshine (in the late 60s?): "how much do you weigh?"
About 135. "That's what I'd like to be at too."
Holly, my wife, and I are passing through (Bank Street, NY?
Stonypoint?), with Hew, our 5 month old. John, very cheerful, in
the midst of "Song Books", enjoying himself a lot with all that's
happening in that piece, showing me what he's doing (David Tudor
is there too, quiet in the background, smiling at John's enthusiasm
and the new ideas). Hew is not happy, crying loudly; Holly takes
him off a bit (but the space is limited). The noise is not happy. I
murmur an apology. John: "oh, it's alright, it's a beautiful sound"
(i.e. all sounds are ok, good). I couldn't agree, but said nothing.
"John, I'm getting bald" (at about 30). "Well, that's interesting too."
John and David take me out to dinner at Lockhober's in Boston,

partly to celebrate my engagement to Holly (1965): "what's her name?"
"Hope Crouch Nash". "That's rather monosyllabic...and you're not
doing anything to help".
They, David and John, also took me out – a mafia frequented
(they said) restaurant on Mulberry Street (NY) – when I was about
to go into the army (1959), to cheer me up. David, as we were passing through Chinatown, went and got me some Tiger Balm – "ix
anything that might ail you" (and "the old man at the store said, if
you put it on your penis it'll drive the women wild"). I had gotten
non-combatant status – something of a compromise (instead of alternative service and nothing military at all), about which I asked
John. "It's alright. You do what you can", i.e. you can't always be
correctly consistent.
When he took up the microbiotic diet, it forbade fruit. "But if
you're going to break the rules, make it worthwhile – fraises du bois
(wild strawberries)."

contente, a meio de “Song Books”,
muito divertido com tudo o que está
a acontecer com essa peça, a mostrar-me o que está a fazer (o David Tudor
também lá está, quieto ao fundo, a rir-se do entusiasmo do John e das novas
ideias). O Hew não está feliz, chora
com toda a força e a Holly leva-o por
um bocado (mas o espaço é limitado).
O barulho não é agradável. Murmuro um pedido de desculpas. O John:
"oh, não tem problema, é um som lindo" (i.e. todos os sons são bons, ainda
bem). Não podia concordar, mas não
disse nada.

tropa (1959), para me animarem. Ao
passarmos pela Chinatown, o David
comprou-me um bálsamo de tigre
“Tiger Balm” — “cura tudo o que
te possa doer” (e “o velhote da loja
disse que se o puseres no pénis, vais
levar as mulheres à loucura”). Tinha
obtido o estatuto de não combatente
— uma espécie de compromisso (em
vez de serviço cívico alternativo que
não tivese nada a ver com os militares), sobre o qual interroguei o John.
"Não há problema. Faz-se aquilo que
se pode ", i.e., nem sempre se pode ser
correctamente consistente.

“John, estou a ficar careca” (com
cerca de 30 anos). “Bem, isso também
é interessante.”
O John e o David levam-me a jantar ao Lockhober’s em Boston, em
parte para celebrar o meu noivado
com a Holly (1965): “como é que ela
se chama?” “Hope Crouch Nash”. “É
bastante monossilábico... e tu não estás a fazer nada para ajudar."
Eles, o David e o John, também
me levaram a um restaurante — frequentado pela máfia (foi o que eles
disseram) na Mulberry Street (NI)
— quando eu estava para ir para a
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Quando ele começou a dieta macrobiótica, não podia comer fruta. “Mas
se vais quebrar as regras, faz com que
valha a pena — fraises du bois (morangos silvestres).”
Numa visita à nossa casa em Vermont (nos anos 70) estava muito em
baixo, algo que raramente acontecia
com ele. Em parte devido à dolorosa artrite que tinha nas mãos (já não
podia tocar piano e em vez disso utilizava a voz para actuar) - chegou com
um garrafão de vinho, desculpando-se
com um "para me ajudar a adormecer". E havia qualquer coisa de errado
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On a visit to our place in Vermont (70s) he was in low spirits
– something I very rarely experienced with him. Partly the painful
arthritis in his hands (no more piano playing, using voice instead
to perform)–he came with a gallon jug of wine, apologetically,
"to help me get to sleep." And something hadn't worked out with
the composing of "Apartment House". He wasn't happy with the
results of the chance operations, the textures had come out too
dense. Though the deadline was not far off, he realized he would
have to start over.
In the 60s, the annual banquet for the Mushroom Society was
due. Of course mushrooms would have to be on the menu. But
as the occasion approached no one had been able to find any (it
was quite late in the Fall). A day or so before the event, as John is
driving along the highway, out of the corner of his eye he somehow
sees a patch of greenery that causes him to pull over and check.

A few yards in there are countless oyster mushrooms growing on
fallen, dead tree limbs. When on mushroom walks with him they
seemed always to be there (as they often weren't when he wasn't
there).
Well, once not (he tells this story). After a successful day's mushroom walking we, John, Lois Long and myself, were in some sort
of bar or café on our way home, when John remembered that it was
exactly at this time the previous year that he had found a particularly choice kind of mushroom in a location (a cemetery) some 30
minutes drive away. We set off. It was now dark and John couldn't
remember exactly how to get there, but after about an hour (it
was now close to midnight) we found the cemetery, and with a
flashlight started looking. Nothing. No mushrooms. But just as we
realized this the sky above us lit up: a spectacular aurora borealis.
Be open, pay attention. Nothing wasted, no boredom. There's

com a composição “Apartment House”.
Não estava contente com o resultado
das operações aleatórias , as texturas
tinham ficado muito densas. Apesar
de a data de estreia estar perto, apercebeu-se de que tinha de começar tudo
de novo.
Nos anos 60, estava na altura do
banquete anual da Mushroom Society. É claro que os cogumelos teriam de
fazer parte da ementa. No entanto, à
medida que a ocasião se aproximava,
ninguém tinha conseguido encontrar
cogumelos (o Outono já ia bastante avançado). Mais ou menos um dia

o John, a Lois Long e eu, estávamos
numa espécie de bar ou café a caminho de casa quando o John se lembrou
de que exactamente na mesma altura
no ano anterior, tinha encontrado uma
determinada espécie de cogumelos
num local (um cemitério) a cerca de 30
minutos de distância de carro. Partimos. Já estava escuro, e o John não se
conseguia lembrar exatamente como
é que lá se chegava, mas depois de
cerca de uma hora (estávamos agora
perto da meia-noite), encontrámos o
cemitério e, com a ajuda de uma lanterna, começámos a procurar. Zero.

antes do evento, não sei bem como, o
John vê pelo canto do olho, enquanto
guiava pela autoestrada, um pedaço
de vegetação que decide ir verificar,
encostando o carro. Alguns metros
mais à frente estavam inúmeros cogumelos ostra que cresciam em ramos
de árvores caídos e mortos. Quando ia
apanhar cogumelos com ele, parecia
que havia sempre cogumelos (assim
como muitas vezes não estavam lá
quando ele não ia).
Bem, uma vez não (é uma história
que ele conta). Depois de um dia bem-sucedido a apanhar cogumelos, nós,
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Nada de cogumelos. Mas assim que
nos apercebemos disto, o céu por
cima de nós iluminou-se: uma aurora
boreal espectacular.
Estar aberto, estar atento. Sem
desperdícios, sem aborrecimentos. Há
sempre algo em que se pode reparar.
Em geral, evitar julgamentos (ou guardá-los para si), embora os soubesse comunicar bem demais — por exemplo,
um erguer de sobrancelha, não dizer
nada ou recordar uma norma — cada
coisa (por exemplo, um som) está lá
por si mesma, e não por algum propósito escondido; por isso, por exemplo,
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always something to engage your notice. Generally, avoid judgements (or keep them to yourself), though he could communicate
them well enough – a raised highbrow, just saying nothing, or recalling a standard – e.g. each thing (e.g. a sound) is there for itself,
not for some ulterior purpose, so, e.g. music shouldn't be made to
serve another purpose, such as a political message.
We had during the earlier 70s differences of opinion on this
point. I'd joined Frederic Rzewski and Cornelius Cardew, among
others, in wanting to connect my music with political issues –
the Vietnam war, the women's movement, social justice matters.
John and I actually agreed on the issues (though in different language), but not that music should be involved in their expression.
He also found the music itself, having more conventional musical
features now, not to his liking. But, I discovered in some interview he gave, having been asked what recent music he admired,

he mentioned my piano piece, "Hay Una Mujer Desaparecida",
a clearly politically connected music using traditional variations
procedures. Loyalty? He set great store by it.
In the same period he'd found the early minimalism of Glass and
Reich unacceptable – he telephoned (a rare thing at the time) after
a Reich concert, 'Drumming' I think: very strong objections – to his
feeling of an atmosphere of relentless, total control. He seemed to
be combining an aesthetic with a political – he'd say social (implying also moral) – standpoint. He drew a sharp distinction between
the political and the social, the former having to do with power,
the latter not. He did say, quite reasonably, that if you wanted to do
politics you should do politics (demonstrate, vote, participate, etc.);
and if you wanted to do music, you should do that.
Doing music and, so to speak, doing life, with all its moral as
well as ordinary features, were inextricably connected for him.

a música não devia ser feita para servir
outro propósito, como seja uma mensagem política.
Durante o início dos anos 70, tivemos diferenças de opinião em relação
a este ponto. Tinha-me juntado a Frederic Rzewski e a Cornelius Cardew,
entre outros, no desejo de ligar a minha música a assuntos políticos — à
guerra do Vietname, ao movimento
feminista, aos assuntos de justiça social. Na verdade, o John e eu concordávamos acerca dos problemas (embora em linguagens diferentes), mas
não no facto de a música dever estar
envolvida na sua expressão. Também

de Reich, “Drumming”, acho: se não
estou em erro com objecções muito
fortes — ao seu sentimento de uma
atmosfera de controlo total e implacável. Parecia estar a combinar a estética
com um ponto de vista político — social, diria ele (implicando, ao mesmo
tempo, um ponto de vista moral). Ele
fazia grande distinção entre o político
e o social, estando o primeiro relacionado com poder e o segundo não.
Dizia, com toda a sensatez, que quem
queria fazer política devia fazer política (manifestar-se, votar, participar,
etc.), e quem queria fazer música devia fazer música.

achou que a música em si, agora com
mais características musicais convencionais, não era do seu agrado. Contudo, descobri uma entrevista que ele
deu onde, quando lhe perguntaram
qual a música recente que ele admirava, mencionou a minha peça para piano, "Hay Una Mujer Desaparecida",
uma música com claras ligações políticas que usava procedimentos de variações tradicionais. Lealdade? Dava-lhe
grande importância.
Naquele período em que lhe parecia que o minimalismo de Glass e
Reich era inaceitável, telefonou (coisa
rara na época) depois de um concerto
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Para ele, fazer música e, por assim
dizer, fazer a vida, com todas as suas
características habituais e morais,
eram duas coisas inextrincavelmente
ligadas.
Nos últimos anos, aquelas “Number
Pieces”, uma extraordinária quantidade delas: mal conseguia dar conta do
recado e, com a ajuda do computador,
descobriu como produzir peças muito rapidamente (Merce Cunnigham
conta, soltando uma gargalhada, uma
afirmação dele: “agora que melhorei
tanto na composição, a música provavelmente vai passar de moda”). Disse-me, com um tom queixoso na voz,
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In his last years, those number pieces, an extraordinary quantity
of them: he could barely keep up with all his commissions, and,
with computer assistance, he worked out how to produce pieces
very quickly ("now that I've gotten so good at composing, the music will probably be out of date", Merce Cunningham reported his
saying, with a laugh). He told me, with a doleful sound in his voice,
"I try to have at least one new idea for each of these pieces," though
their general makeup – time brackets, mostly isolated sounds, spaciousness (or sparseness), mostly the quietest dynamics – is shared
by all the pieces. He'd got a groove, a very beautiful one too.
Seemingly simple these pieces are quite difficult to perform,
that is, to make them sound musically (in Cage's sense) right. They
don't 'play themselves'. When properly realized they are exquisite,
and remain challenging, and so still new. They have a kinship with
Feldman's work: the quietness, the being "brushed out of silence",

and what John would call a poetic feeling. But their asceticism
and sparseness are non-Feldmanian and there is a different, more
absolute, absence of drama. Technically the time-brackets look
back to Feldman's early graph pieces and my pieces starting in
the later 50s: more or less isolated sounds loating in time spaces.
Back in the 50s, in an auditorium at the New School in New York
there was a rehearsal going on, one of Bach's Brandenburg Concertos I think. John and I came in, waiting to meet Henry Cowell.
There was a break in Bach's musical texture, a pause. John: "now
that's beautiful." He was pretty indifferent to Westen classical music, but for a while Bach was an exception. We sometimes played
from the Well-Tempered Klavier, each taking one stave (our limited piano skills). Later he would declare a preference for Mozart,
who was more amenable to use in his own work (HPSCHD) that
is, the music seemed to him more permeable. He was interested

“tento ter pelo menos uma ideia nova
para cada uma destas peças,” embora
a sua composição geral — intervalos
de tempo1 (time-brackets
(time-brackets
time-brackets),
), sons frequentemente isolados, espaçados (ou
esparsos), e principalmente as dinâmicas menos intensas — seja partilhada
por todas as peças. Tinha conseguido
um groove, e um muito bonito.

absoluta. Tecnicamente, os intervalos
de tempo (time-brackets) vieram na esteira das peças gráficas iniciais de Feldman e das minhas peças a partir do
fi nal dos anos 50: sons mais ou menos
isolados que flutuavam em espaços
temporais.
Ainda nos anos 50, houve um ensaio
num auditório da New School em Nova
Iorque, penso que um dos Concertos
de Brandenburgo de Bach. O John e
eu entrámos, à espera de conhecer o
Henry Cowell. Deu-se uma quebra na
textura musical de Bach, uma pausa.
O John: “agora está lindo.” Ele era

Aparentemente simples, estas peças são bastante difíceis de interpretar, isto é, de fazer com que soem musicalmente (de acordo com Cage) correctas. Elas não se “tocam só por si”.
Quando correctamente interpretadas,
são únicas e permanecem estimulantes e, por isso, são sempre novas.
Têm um parentesco com o trabalho
de Feldman: a quietude, o ser “recolhido de quando se sacode o silêncio,"
e aquilo a que John chamaria de sentimento poético. Mas o seu ascetismo
e escassez são não-Feldmanianos e a
ausência de drama é diferente e mais

1 - NT: Optou-se por traduzir “time-brackets”
por “intervalos de tempo”, pois a expressão
original é um termo notacional específico de
John Cage que diz respeito às durações das notas
(medidas em segundos), onde apenas se define o
tempo absoluto de cada nota, mas não a duração
entre cada uma delas.
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bastante indiferente à música clássica
ocidental, mas durante um certo tempo, Bach constituiu uma excepção.
Por vezes tocávamos as peças do Cravo Bem-Temperado de Bach, ficando
cada um com uma das mãos (devido às
nossas limitações com o piano). Mais
tarde ele afi rmou uma preferência por
Mozart, mais ameno de usar no seu
próprio trabalho (HPSCHD), isto é,
a música parecia-lhe mais permeável.
Interessam-lhe as músicas não ocidentais, mas não qualquer tipo de música
folclórica e popular (americana), apesar de uma vez (nos anos 50) ter feito
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John Cage, A Dip in the Lake: Ten Quicksteps, Sixty-two Waltzes, and Fifty-six Marches for Chicago and Vicinity
Vicinity, 1978.
Collection Museum of Contemporary Art Chicago, restricted gift of MCA Collectors Group, Men's Council, and Women's
Board; and National Endowment for the Arts Purchase Grant. ©1978 John Cage Trust. Photo ©MCA Chicago

in non-Western musics, but not in any kind of (American) folk
or popular music, though he did once (in the 50s) remark on the
political connections of folk music, and he liked the way amplification was used in rock.
What else can I say? The stories are countless, a sign of how
alertly, vividly, reflectively and sociably he lived his life, and how
he liked to report on its events, for their instructiveness, absurdity
and humor. He claimed to be "of a sunny disposition" and of course
he was, but not so simply. Exceptionally intelligent and observant,
he knew crisis and darkness. You could say he went the way of
the balancing reasonableness – and outrageousness – of comedy
rather than the grimness and ineluctability of tragedy. And then,
in the late music especially, a poetic quietness.
[The use of quotation marks above indicates what I remember was said, and
may not always be exactly accurate.]

uma afi rmação acerca das ligações da
música folclórica à política, e gostava
da forma como a amplificação era usada no rock.
O que mais posso dizer? São inúmeras as histórias, um sinal do quão
alerta, vívida, reflexiva e socialmente
vivia a vida e de como gostava de relatar os seus acontecimentos, pelo que se
podia aprender com eles, por que eram
absurdos ou tinham graça. Afirmava
que possuía “uma disposição solar”, e é
claro que tinha, mas não era assim tão
simples. Excepcionalmente inteligente
e observador, conhecia a crise e a obscuridade. Pode dizer-se que escolheu o

caminho da razoabilidade — e do escandaloso — da comédia, em vez da severidade e inevitabilidade da tragédia.
E depois, especialmente nas últimas
composições, uma quietude poética.
[A utilização das aspas no texto acima
indica o que eu me lembro que foi dito e
pode nem sempre ser exactamente preciso.]
Tradução de Ana Luísa Dias
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Five
Statements
on Silence
by John Cage

james pritchett

}{

1. Silent prayer
[I intend] to compose a piece of uninterrupted silence and sell it to Muzak Co.
It will be 3 or 4½ minutes long – those being the standard lengths of “canned”
music – and its title will be Silent Prayer. It will open with a single idea which I will
attempt to make as seductive as the color and shape and fragrance of a flower. The
ending will approach imperceptibility.
“A composer’s confessions”, lecture delivered at Vassar College (February 1948)

Questions, Hypotheses,
Second Thoughts

Question: What kind of silent piece did Cage have in mind in 1948?

I take Cage literally here: I think that his Silent prayer
was meant to have two sounds in it. It would be in keeping with his
style of the 1940s to have a piece that opened with a sound, had an
extended silence, and then closed with another sound. How else
would you know that the silence was happening, that it was music?
It would also make sense that Cage would want this “single idea”
Hypothesis:

seria supostamente composta por dois
sons. Estaria de acordo com o seu estilo dos anos 40 ter uma obra que abrisse
com um som, seguindo-se um silêncio
extenso, fechando depois com outro
som. De outra forma, como se saberia que o silêncio estaria a ter lugar,
que se trataria de música? Também
faria sentido que Cage quisesse que
esta “ideia singular” no início fosse
“sedutora”, fazendo com que as pessoas olhassem para cima, para o altifalante no tecto do elevador. Ou talvez
elas não tenham propriamente ouvido
esse gesto de abertura, mas a súbita

1. Silent prayer [Oração silenciosa]
[Pretendo] compor uma obra de silêncio ininterrupto e vendê-la à Muzak Co. Terá 3 ou 4½
minutos de duração — sendo esta a norma de
duração da música “enlatada” — e chamar-se-á
Silent Prayer. Abrirá com uma ideia singular que
eu tentarei tornar tão sedutora quanto a cor e a
forma e o perfume de uma flor. O fim aproximar-se-á da imperceptibilidade.
“A composer’s confessions” [“As confissões de
um compositor”], palestra apresentada no Vassar
College (Fevereiro de 1948)

Cinco Declarações Sobre o Silêncio
de John Cage
Questões, Hipóteses,
Reconsiderações
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Que espécie de obra silenciosa teria Cage em mente em 1948?
Hipótese: Aqui interpreto Cage de forma literal: penso que a sua Silent prayer
Questão:
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at the opening to be “seductive”, to make people look up at the
loudspeaker in the ceiling of the elevator. Or perhaps they didn’t
quite hear that opening gesture, but the sudden absence of Muzak
draws their attention. Either way, they listen, barely hearing the
closing sound: so gentle, almost imperceptible. The elevator opens,
the Muzak resumes, the passengers move on.
Second thoughts: Why didn’t Cage actually write this piece? It
would not have been that difficult to put together, although capturing the musical essence of a flower would be a challenge. Was
it fear? Or was the idea for this piece completely wedded to the
idea of selling it to Muzak and hence unattainable? Perhaps he
saw it as a piece that was not to be played in a concert hall, but
to be sprung upon a music-saturated society in public spaces, in
elevators, stores, dentists’ offices.

de assalto uma sociedade saturada de
música em espaços públicos, em elevadores, lojas, consultórios de dentistas.

ausência de Muzak chama a sua atenção. De qualquer das maneiras, elas
escutam, mal ouvindo o som final: tão
gentil, quase imperceptível. As portas
do elevador abrem-se, Muzak retoma,
os passageiros seguem o seu caminho.
Reconsideração: Porque é que Cage não
chegou a escrever esta obra? Não teria sido assim tão difícil de compor, se
bem que captar a essência musical de
uma flor seria um desafio. Terá sido
medo? Ou estaria a ideia para esta
obra inextricavelmente ligada à ideia
de a vender à Muzak, tornando-a assim inatingível? Talvez ele não a visse
como uma obra para ser tocada em
salas de concerto, mas sim para tomar

2. The String Quartet in Four Parts
[O Quarteto de Cordas
em Quatro Partes]
Ficarão contentes, tal como eu, por saber que terminei o primeiro andamento do Quarteto de Cordas. ... Sem realmente usar silêncio, gostaria de
o elogiar. Esta obra é como o abrir de uma outra
porta; as possibilidades implícitas são ilimitadas...
Carta aos seus pais, Paris, Agosto de 1949

O que queria Cage dizer com
“elogiar o silêncio”?
Hipótese: Ele não se estava a referir a
um silêncio físico, acústico, mas sim a
Questão:
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2. The String Quartet in Four Parts
You will be happy to know, as I am, that I’ve finished the first movement of the
String Quartet... Without actually using silence, I should like to praise it. This piece
is like the opening of another door; the possibilities implied are unlimited...
Letter to his parents, Paris, August 1949

What did Cage mean by “praising silence?”
Hypothesis: He was not referring to physical, acoustic silence, but
rather to a spiritual silence. his description of the quartet was
quite accurate: it contains almost no silences at all. At the time,
Cage was in the middle of a spiritual journey, one in which he
was turning inwards, away from the world. In the summer of 1949,
he had just written the essay “Forerunners of modern music” for
the small journal The tiger’s eye. This was an explicit presentation
of his spiritual position, and in it he quoted extensively from the
medieval Christian mystic Meister Eckhart. “We are made perfect
Question:

um silêncio espiritual. A sua descrição
do quarteto foi bastante precisa: quase não tem silêncios. Na altura, Cage
encontrava-se numa jornada espiritual, numa fase em que se estava a virar
para dentro, a afastar-se do mundo.
No Verão de 1949 tinha acabado de
escrever o ensaio “Forerunners of modern music” (“Precursores da música
moderna”), para o jornal de pequena
dimensão The tiger’s eye. Este ensaio
foi uma apresentação explícita da sua
posição espiritual, citando extensivamente o Cristão místico medieval
Meister Eckhart. “Aperfeiçoamo-nos
através daquilo que nos acontece,
ao invés daquilo que fazemos”, disse

Eckhart, referindo-se a uma “ignorância” que é “enobrecida e adornada com conhecimento sobrenatural”.
Eckhart elogiou esta ignorância, a
“inconsciência divina”; Cage elogiou-a enquanto “silêncio”.
Reconsideração: Ou estaria ele a referir-se à sua nova, sistemática, disciplinada abordagem aos materiais musicais
— o gamut1 — que inventou no quarteto de cordas? Não seria também isso
uma espécie de silêncio?
1- NT: gamut significa, musicalmente, escala de
notas. No entanto, como esta noção de ordem,
sistema e progressão inerentes a uma escala não
se aplica a John Cage, optou-se por deixar o
termo no original.

29

by what happens to us rather than by what we do,” Eckhart said,
referring to an “ignorance” that is “ennobled and adorned with
supernatural knowledge.” Eckhart praised this ignorance, the
“divine unconsciousness”; Cage praised it as “silence.”
Second thoughts: Or did he mean his new, systematic, disciplined approach to musical materials – the gamut – that he invented in the
string quartet? Wasn’t that a kind of silence, too?
3. The anechoic chamber
For, when, after convincing oneself ignorantly that sound has, as its clearly defined opposite, silence, that since duration is the only characteristic of sound that
is measurable in terms of silence, therefore any valid structure involving sounds
and silences should be based, not as occidentally traditional, on frequency, but
rightly on duration, one enters an anechoic chamber, as silent as technologically
possible in 1951, to discover that one hears two sounds of one’s own unintentional making (nerve’s systematic operation, blood’s circulation), the situation one
is clearly in is not objective (sound-silence) but rather subjective (sounds only),
Terá a experiência de Cage
na câmara anecóica conduzido à utilização de processos aleatórios na sua
música?
Resposta: Não.
Questão: Terá a experiência de Cage na
câmara anecóica conduzido a 4’33’’?
Hipótese: 4’33’’ não foi uma consequência directa da experiência que Cage
teve do silêncio na câmara anecóica.
A ideia de uma obra silenciosa ocorreu-lhe pela primeira vez em 1948. A
ideia de que o silêncio é composto por
todos os sons não intencionais atribuiu à obra silenciosa um significado
extra, mas não foi necessariamente a
sua causa última ou imediata. O caminho que conduz alguém a uma acção

3. A câmara anecóica

Questão:

Quando, depois de ignorantemente nos convencermos de que o som tem, enquanto seu
contrário claramente definido, o silêncio, sendo
a duração a única característica do som mensurável em termos de silêncio, fazendo com
que qualquer estrutura válida que envolva sons
e silêncios deva ser baseada, não como é ocidentalmente tradicional, na frequência, mas
certamente na duração, entramos numa câmara
anecóica, tão silenciosa quanto tecnologicamente possível em 1951, para descobrir que se
ouvem dois sons oriundos da nossa própria não
intencionalidade (o funcionamento operativo do
sistema nervoso, a circulação sanguínea), a situação em que claramente nos encontramos não
é objectiva (som-silêncio), mas sim subjectiva
(somente sons), os intencionais e esses outros (o
chamado silêncio) não intencionais.
“Experimental music: doctrine” (“Música experimental: doutrina”), ensaio em The score (Junho
de 1955)
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those intended and those others (so-called silence) not intended.
“Experimental music: doctrine”, essay in The score (June 1955)
Question: Did Cage’s experience in the anechoic chamber lead him

to use chance in his music?
Answer: No.
Question: Did Cage’s experience in the anechoic chamber lead him
to 4'33''�?
Hypothesis: 4'33''� was not a direct result of Cage’s experience of
silence in the anechoic chamber. The idea of a silent piece had
occurred to him as early as 1948. The idea that silence consists of
all unintended sounds gave extra significance to the silent piece,
but was not necessarily either the ultimate or proximate cause of
it. The path that leads one to an action may be quite different
from the ultimate significance of that action in one’s life. The ultimate significance of using duration as a basis for structure was,
as Cage said repeatedly, its unique ability to embrace both sound
pode ser muito diferente do significado último dessa acção na vida de alguém. O significado último do uso da
duração enquanto base estrutural foi,
como Cage afi rmou repetidamente, a
sua capacidade única de abranger som
e silêncio. Mas não foi esta a razão
que o conduziu à criação de estruturas duracionais: foi o seu trabalho com
a dança moderna que o levou a isso.
De igual modo, o significado da obra
silenciosa e da aleatoriedade tornou-se em última instância idêntico ao da
percepção obtida na câmara anecóica:
o silêncio é simplesmente som não
intencional. Mas o caminho que conduziu a 4’33’’ foi moldado por outras
experiências, outras condições.

No entanto, este parece
ter sido o momento mais apropriado,
com 4’33’’ a surgir tão pouco tempo
depois. Mas se a experiência na câmara anecóica foi assim tão importante
para ele, porque é que não a mencionou em nenhum dos seus escritos ou
palestras anteriores a 1954? Terá o seu
significado crescido dentro de si lenta
e imperceptivelmente? Ou terá aguardado a acção de um outro catalizador?
A obra silenciosa, talvez? Pensando
nisso, porque é que ele na altura também não mencionou 4’33’’?
Reconsideração:

4. 4’33’’
... no caso de 4’33’’ usei o mesmo método de
trabalho [que em Music of changes (“Música
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and silence. But this was not why he created duration structures:
his work with modern dance was what took him there. Similarly,
the significance of the silent piece and of chance was ultimately
identical with the realization of the anechoic chamber: silence is
simply unintended sound. But the path that resulted in 4'33''� was
shaped by other experiences, other conditions.
Second thoughts: The timing seems right, though, with 4'33''coming
so soon afterwards. But if the anechoic chamber experience was
so important to him, why didn’t he mention it in any writings or
lectures until 1954? Did its significance creep up on him slowly?
Or did it wait for some other catalyst to bring it all together? Possibly the silent piece? Come to think of it, why didn’t he mention
4'33'' back then, either?

racional baseada na duração da frase
e da secção, medidas em compassos
quaternários. Tal como em Music of
changes, o tempo de cada frase foi
escolhido ao acaso de uma tabela de
possíveis marcações metronímicas.
A duração de cada frase pôde então
ser calculada com base no número de
batidas e nas fases inicial e fi nal. Este
cálculo frase-a-frase é, na verdade,
exactamente aquilo que David Tudor
fez ao aprender Music of changes, e
é aquilo que Cage fez nas suas obras
de 1953-1956 “Ten Thousand Things” [“Dez Mil Coisas”], cujos títulos
são também expressos como se de

das mutações”)], e construí o silêncio de cada
andamento, e os três andamentos somam 4’33’’.
Construí cada andamento através da junção de
curtos silêncios. Parece absurdo, mas foi o que
fiz. Não tive que me preocupar com as tabelas
de frequência nem com as tabelas de amplitude,
só tive de trabalhar com as durações. ... Demorou
vários dias a escrever e demorei vários anos até
decidir fazê-la.
Resposta a uma questão acerca de 4’33’’ durante
as Palestras Norton, Universidade de Harvard
(1988)

Qual foi o método usado para
compor 4’33’’?
Hipótese: É provável que Cage tenha
usado um método similar ao de Music of changes. Isto significa que 4’33’’
usa provavelmente uma estrutura duQuestão:
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4. 4' 33"
...in the case of 4'33'' I actually used the same method of working [as Music of
changes], and I built up the silence of each movement, and the three movements add up to 4'33''. I built each movement up by means of short silences put
together. It seems idiotic, but that’s what I did. I didn’t have to bother with the
pitch tables or the amplitude tables, all I had to do was work with the durations.
It took several days to write and it took me several years to come to the decision
to make it.
Answer to a question about 4'33'' at the Norton Lectures at Harvard University
(1988)

What was the method used to compose 4'33''?
Hypothesis: It is likely that Cage did use a method similar to that
of Music of changes. This means that 4'33''� likely uses a duration
structure based on phrase and section lengths measured in terms
of bars of 4/4 meter. Just as in Music of changes, the tempo for each
phrase was chosen randomly from a chart of possible metronome
Question:

períodos de tempo se tratassem (ex.,
26’ 1.1499’’ para um instrumentista de
cordas). A soma da duração das frases
daria a duração total das três secções
da obra.
Reconsideração: Será que ele tinha sequer a intenção de que a obra fosse
silenciosa quando começou a compô-la? O sistema de Cage para Music of
changes foi também usado em Seven
haiku [“Sete Haiku”], compostas em
1951-1952. As Haiku eram mais curtas e muito dispersas, com longos silêncios. É perfeitamente possível que
uma destas Haiku não tivesse qualquer
som. Terá o primeiro andamento de

4’33’’ sido um acidente? Tal como os
Chineses da Antiguidade que primeiramente pediram conselhos ao I ching,
terá Cage interpretado este padrão,
criado aleatoriamente, como um sinal
de que finalmente chegara o tempo de
fazer a sua obra silenciosa?
5. 0’00’’
0’00’’ (4’33’’ N°2
2): Num local equipado com amplificação máxima (sem feedback), realizar uma
acção disciplinada.
Partitura de 0’00’’ (Outubro de 1962)

Porque chamou Cage 4’33’’
Nº2 a esta obra?
Questão:
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markings. The durations of each phrase could then be calculated
based on the number of beats and the opening and closing tempi.
This phrase-by-phrase calculation, in fact, is exactly what David
Tudor did when learning Music of changes, and it is what Cage did
in his “Ten Thousand Things” pieces of 1953-1956, the titles of
which are also expressed as lengths of time (e.g., 26' 1.1499''� for a
string player
player). Adding the durations of phrases would give the total
duration of the three sections of the piece.
Second thoughts: Did he even intend that this piece be silent when
he started composing it? Cage’s system for Music of changes was
also used for the Seven haiku, composed in 1951-1952. The Haiku
were much shorter and very sparse, with long silences. It is completely possible that one of these Haiku could have turned up with
no sounds in it at all. Was the first movement of 4'33''� an accident?
Like the ancient Chinese who originally consulted the I ching
ching, did

ser contemplado. Em 0’00’’ Cage torna
claro que o silêncio está sempre presente em qualquer acção que façamos:
temos apenas de nos virar para ele. A
amplificação é um meio eficaz para
nos ajudar a efectuar esta viragem. A
ênfase na acção impede que transformemos a obra numa espécie de fetiche
estético. A disciplina da acção impede
o executante de cair na auto-indulgência. 0’00’’ é deste modo uma versão
melhorada de 4’33’’: é 4’33’’
4’33’’, versão 2.
Reconsideração: Desejou Cage alguma
vez nunca ter escrito 4’33’’? Porque
é que nunca a executou ou escreveu
sobre ela nos anos 50? Como pôde

0’00’’ foi a tentativa de Cage
chamar a atenção para o silêncio de
forma mais evidente do que a que tinha feito com 4’33’’
4’33’’, embora o tipo de
silêncio seja o mesmo. A 4’33’’ de 1952
tinha uma estrutura específica, composta por durações específicas e imutáveis. Em 1958, já Cage rejeitara tais
partituras. Numa palestra em Darmstadt, referiu-se a Music of changes enquanto “um monstro Frankenstein”,
devido à forma como a sua partitura
completamente normativa controla
o pianista que a executa. A partitura
imutável de 4’33’’ tinha as mesmas falhas e tornava o silêncio num objecto a
Hipótese:
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Cage interpret this pattern derived by chance as a sign that the
time was right to finally make his silent piece?
5. 0' 00"
0'00'' (4'33'' No. 2): In a situation provided with maximum amplification (no feedback), perform a disciplined action.
Score for 0'00'' (October 1962)

Why did Cage call this piece 4'33'' No. 2?
0'00'' was Cage’s attempt to point to silence more
clearly than he had in 4'33'', although the silence itself is the same.
4'33''�, as composed in 1952, had a specific structure, composed
with specific, unchanging durations. By 1958, he had rejected such
scores. In a lecture at Darmstadt, he referred to Music of changes
Question:

Hypothesis:

ele ter publicado um livro intitulado
Silence [“Silêncio”] sem incluir qualquer discussão da obra silenciosa?
Será que alguma vez a obra é mencionada? Talvez ele estivesse apenas cansado de ouvir toda a gente falar sobre
isso, rotulando-o dessa forma. Terá
sido 0’00’’ a sua tentativa de redimir a
obra e de se libertar dela?
Tradução de Helena Carneiro
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John Cage, 4’33’’, 1960 edition © Henmar Press Inc.

as “a Frankenstein monster” because of the way its fully prescriptive score controls the pianist who performs it. The unchanging
score of 4'33''� had the same flaws and made it seem that silence
was an object to be contemplated. In 0'00''� Cage makes it clear
that the silence is always here in every action that we make: we
have only to turn towards it. The amplification is a skillful means
for helping us to make this turning. The emphasis on action prevents us from turning the piece itself into a kind of aesthetic fetish.
The discipline of the action keeps the performer from lapsing into
the self-indulgent. 0'00'' is thus an improved version of 4'33''�: it is
4'33'', version 2.
Second thoughts: Did Cage ever wish that he hadn’t written 4'33''?
Why didn’t he perform it or write about it in the 1950s? How could
he have published a book called Silence without including any discussion of the silent piece? Does it even mention the piece once?
Perhaps he was just tired of everyone else talking about it, pinning
that label onto him. Was 0'00'' his attempt to redeem the piece and
to liberate himself from it?
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John Cage
& Merce Cunningham

david vaughan

}{

The professional and personal association of John Cage, composer, and Merce Cunningham, choreographer, lasted from 1938
to 1992, the year that Cage died. They met in Seattle, Washington,
in the Northwest United States, in the fall of 1938, when Cunningham was a student at the Cornish School (now the Cornish College
of the Arts) in that city, and Cage was engaged as the accompanist for dance classes. He would also compose music for dances
by the dance instructor, Bonnie Bird, and occasionally took over
her dance composition classes. There he introduced the students
to new ideas about the relationship of dance to music–ideas that
Cunningham found revelatory. To find a way in which the dance
and the music could be composed at the same time, “rather than
one waiting for the other,” Cage encouraged the students to compose their own music, using percussion instruments. (Cage himself

John Cage and Merce Cunningham, Black Mountain College 1953
Summer Institute in the Arts. Photo taken at the home of Mrs. Ira Julian
by Frank Jones when John Cage, Merce Cunningham, David Tudor, and
Peter Voulkos were on their way back to New York from Black Mountain
College. North Carolina State Archives, Raleigh, NC.
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A parceria profissional e pessoal de
John Cage, compositor, e Merce Cunningham, coreógrafo, existiu entre
1938 e 1992, ano da morte de Cage.
Conheceram-se em Seattle, Washington, no noroeste dos Estados Unidos,
no Outono de 1938, numa altura em
que Cunningham estudava na Cornish
School (actualmente Cornish College
of the Arts) nessa cidade e Cage era
pianista acompanhador nas aulas de
dança. Compunha também músicas
para as danças da professora Bonnie
Bird e, por vezes, substituía-a nas suas
aulas de composição de dança. Aí,

apresentou aos alunos novas ideias sobre a relação da dança com a música
— ideias que foram reveladoras para
Cunningham. De modo a encontrar
uma maneira em que a dança e a música pudessem ser compostas ao mesmo tempo, “em vez de uma esperar
pela outra”, Cage encorajou os alunos
a compor as suas próprias músicas,
usando instrumentos de percussão (o
próprio Cage organizou uma orquestra de percussão onde Cunningham
era membro).
No Verão seguinte, em 1939, Cunningham frequentou uma escola de
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organized a percussion orchestra there in which Cunningham was
one of the players.)
The following summer, 1939, Cunningham attended a summer
school of the dance at Mills College in Oakland, California, at
which several leading modern dancers were to teach, among them
Martha Graham, Doris Humphrey and Charles Weidman, and
Hanya Holm. Graham spotted Cunningham in one of her classes,
and told him that if he were to go to New York, she would put him
in a piece. How seriously she meant this is unknown, but it was
enough for Cunningham, who quit Cornish after only two years,
and set out for the east coast. Arriving in Manhattan, he found
his way to Graham’s Studio. As he later told it, she said “I didn’t
think you’d come,” and he thought to himself, “You don’t know
me very well, lady.” By the end of the year he was dancing with
Graham’s company in a Broadway theater, as the Acrobat in her
new dance, Every Soul is a Circus.

By the summer of 1942 Cage too had made his way east. The
Graham company was in residence at Bennington College in
Vermont. Cunningham and two other members of the company,
Jean Erdman and Nina Fonaroff, put on a concert of their own
work, including three pieces that he and Erdman choreographed
and performed jointly. One of these was a satire on contemporary
American mores, Credo in Us, with a text by Cunningham and
music by Cage. Cage’s score, for piano, percussion, and a radio or
phonograph tuned to play excerpts from symphonic music by the
likes of Dvorak or Beethoven, was composed, as was common at
the time, according to the pre-existing counts of the choreography.
The percussion instruments were unorthodox: they included “muted gongs, tin cans, tom-toms, an electric buzzer.” (The piece is
frequently played nowadays, to the delight of audiences.) Emboldened by the success of the performance, the dancers repeated it in
October at the little Studio Theater on West 16th Street in New

Verão de dança no Mills College, em
Oakland, na Califórnia, onde vários
bailarinos de dança moderna de vanguarda davam aulas, entre eles Martha
Graham, Doris Humphrey, Charles
Weidman e Hanya Holm. Graham
descobriu Cunningham numa das suas
aulas e disse-lhe que, se ele fosse para
Nova Iorque, ela dar-lhe-ia um lugar
numa coreografia sua. Não se sabe até
que ponto ela estava a falar a sério,
mas foi o suficiente para Cunningham
desistir de Cornish depois de dois meros anos e partir para a costa leste.
Chegado a Manhattan, dirigiu-se ao
Graham’s Studio. Como viria a contar
mais tarde, ela disse:

três peças que ele e Erdman coreografaram e executaram em conjunto.
Uma delas era uma sátira sobre os costumes americanos da época, Credo in
Us, com texto de Cunningham e música de Cage. A partitura de Cage —
para piano, percussão e um rádio ou
gramofone ligados para tocar excertos
de música sinfónica de compositores
como Dvorak ou Beethoven — foi
composta, como era comum na época,
de acordo com contagens pré-existentes da coreografia. Os instrumentos de
percussão não eram ortodoxos: entre
eles havia “gongos abafados, latas,
timbalão, uma campainha elétrica.”
(A peça é tocada com frequência para

- Não pensei que viesses.
E ele pensou para si mesmo: “Não
me conhece muito bem, minha senhora”.
Pelo fi nal do ano, estava a dançar
com a companhia de Graham num teatro da Broadway, sendo o Acrobat na
sua coreografia nova, Every Soul is a
Circus.
No Verão de 1942, também Cage
tinha chegado à costa leste. A companhia de Graham era residente no
Bennington College, em Vermont.
Cunningham e dois outros membros
da companhia, Jean Erdman e Nina
Fonaroff, preparavam um concerto
do seu próprio trabalho, incluindo
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gáudio das plateias.) Encorajados pelo
sucesso do espectáculo, os bailarinos
repetiram-na em Outubro no pequeno
Studio Theater, na West 16th Street,
em Nova Iorque, com a adição de um
solo de Cunningham, Totem Ancestor
Ancestor,
também com música de Cage.
O Studio Theater foi igualmente palco do primeiro concerto a solo
de Cunningham em Abril de 1944. O
programa consistia em seis solos —
Totem Ancestor e mais cinco solos novos, todos com música de Cage. Mais
tarde, Cunningham escreveu, “dato a
minha estreia a partir deste concerto”, talvez porque as suas colaborações anteriores com Cage tinham sido
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York City, with the addition of a new solo by Cunningham, Totem
Ancestor, also with music by Cage.
The Studio Theater was also the scene of Cunningham’s first
solo concert, in April 1944. The program consisted of six solos
– Totem Ancestor plus five new solos, all with music by Cage. Cunningham later wrote, “I date my beginning from this concert,”
probably because his earlier collaborations with Cage were made
in what was then the conventional manner, but now they were beginning to move toward the independence of dance and music
that was to become a cardinal principle of their aesthetic. “Using
at that time what Cage called a ‘rhythmic structure’ – the time
lengths that were agreed upon as beginning and ending structure
points between the music and the dance – we worked separately
on the choreography and the musical composition.” In time, this
separation became total in Cunningham’s work.

By the time of this concert he and Cunningham had established
the partnership that was to continue through the rest of Cage’s
life. In January 1945 they gave another joint concert, and soon
afterward Cunningham left Graham to devote himself to his own
work. In addition to occasional single New York performances –
when Cage began to introduce music by other composers – the two
men toured together in the United States. An important commission came in 1946, when Lincoln Kirstein, who had founded Ballet
Society for the primary purpose of showcasing the work of George
Balanchine, commissioned a work from Cunningham and Cage, to
be presented in the spring of 1947. This ballet, The Seasons, with
design by Isamu Noguchi, was included in the repertory when Ballet Society became New York City Ballet in January 1949.
A major new development came at the beginning of the 1950s,
when Cage began to use chance operations in his musical composition. He and Cunningham were working on another big new

produzidas de maneira convencional,
mas encaminhavam-se agora para a
independência da dança e da música
que se viria a tornar um princípio primordial da sua estética.
“Usando, naquela época, aquilo a
que Cage chamou “estrutura rítmica”
— os períodos de tempo previamente
acordados como pontos estrutantes
do início e do fi m de música e dança — trabalhámos separadamente na
coreografia e na composição musical.”
Com o tempo, esta separação tornou-se total no trabalho de Cunningham.
Por altura deste concerto, ele e
Cunningham haviam estabelecido a
parceria que se prolongaria pelo resto

Este bailado, The Seasons, com cenografia de Isamu Noguchi, foi incluído
no repertório quando a Ballet Society
se tornou New York City Ballet em Janeiro de 1949.
No início da década de 50 deu-se
um desenvolvimento muito inovador,
quando Cage começou a fazer uso de
processos aleatórios na sua escrita
musical. Ele e Cunningham estavam
a trabalhar numa peça nova e grandiosa, Sixteen Dances for Soloist and
Company of Three. Cage desenhou
um conjunto de quadros onde podia
traçar as estruturas rítmicas que ainda usavam. O compositor Christian
Wolff — um outro colaborador an-

da vida de Cage. Em Janeiro de 1945
deram outro concerto em conjunto
e, pouco depois disso, Cunningham
separou-se de Cage para se dedicar ao
seu próprio trabalho. Para além de esporádicas actuações únicas em Nova
Iorque — momento em que Cage começou a apresentar música de outros
compositores — os dois fi zeram uma
digressão pelos Estados Unidos. Um
pedido importante chegou em 1946
quando Lincoln Kirstein, que havia
fundado a Ballet Society com o objectivo principal de expor o trabalho de
George Balanchine, encomendou um
trabalho a Cunningham e Cage para
ser apresentado na Primavera de 1947.
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terior de Cunningham — mostrou a
Cage o I Ching, o Livro das Mutações
chinês, que havia sido publicado pela
editora dos seus pais, a Pantheon
Books. Quando Cage viu no livro
os quadros usados para identificar
os hexagramas, associou-os aos seus
próprios quadros e começou a fazer
escolhas entre diferentes elementos,
tais como o andamento, a duração e a
dinâmica, atirando moedas ao ar, tal
como se fazia para se obter respostas
do I Ching.
Cunningham começou a pensar em como poderia aplicar métodos semelhantes à coreografia, que
também usou pela primeira vez em
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Westbethopen rehearsal, 1971 ©James Klosty

piece, Sixteen Dances for Soloist and Company of Three. Cage had
drawn up a series of charts on which he could plot the rhythmic
structures they were still using. The composer Christian Wolff –
another earlier collaborator with Cunningham – introduced Cage
to the I Ching, the Chinese Book of Changes, which had been
published by his parents’ company, Pantheon Books. When Cage
saw the charts used for identifying the hexagrams in the book,
he made the connection with his own charts, and began to make
choices among such elements as tempo, duration, and dynamics by tossing coins, as when obtaining oracles from the I Ching.
Cunningham began to think about ways in which he could apply
similar methods to choreography, which he also used for the first
time in the Sixteen Dances, both for the order of the different numbers and for one quartet in which he made a different gamut of
movements for each dancer. He too discovered such things as the
sequence of dance phrases and their directions in space by tossing

coins. From then on this process became his standard method of
operation.
In the summer of 1952 Cunningham was commissioned by
Leonard Bernstein to choreograph dances to accompany excerpts from Symphonie pour un homme seul, a work composed
directly on magnetic tape by Pierre Schaeffer and Pierre Henry,
to be played twice. Because the dancers could not counted the
music in the usual way, Cunningham simply made two dances of
the same length of time, one a solo for himself, and the other a
group dance. This relation of dance to music – that of simultaneity of occurrence – represented the logical conclusion of the way
in which he and Cage had been working together for the last ten
years, and became the way in which Cunningham usually worked
with music.
Also in 1952, Cage presented the untitled, unstructured “Theater
Piece,” often described as “the first happening,” at Black Mountain

Sixteen Dances, quer para a ordem
dos diferentes números, quer para
um quarteto para o qual criou uma
gama diferente de movimentos para
cada bailarino. Também ele utilizou
tais processos aleatórios, lançando
moedas ao ar, para determinar a sequência das frases da coreografia ou
as suas direcções no espaço. A partir
daí, esse processo tornou-se o seu método de trabalho.
No Verão de 1952, Leonard Bernstein encomendou a Cunningham um
conjunto de peças coreográficas para
acompanhar uns excertos de Symphonie pour un homme seul, um trabalho produzido directamente em

a “Theater Piece”, sem estrutura nem
nome, comummente descrita como “o
primeiro happening” no Black Mountain College, a escola de artes liberais
na Carolina do Norte, onde ambos
estavam em residência durante o Verão. Como Cunningham a descreveu,
“David Tudor tocou piano, M. C.
Richards e Charles Olson recitaram
poesia, os quadros em branco de Robert Rauschenberg estavam pendurados no tecto, o Rauschenberg tocava
discos numa vitrola, Cage lia uma palestra, eu dançava”. Pode-se dizer que
este acontecimento e a coreografia de
Cunningham para Symphonie pour un
homme seul cristalizaram o seu modo

fita magnética por Pierre Schaeffer e
Pierre Henry, que seria reproduzido
duas vezes. Como os bailarinos não
podiam contar a música da maneira
habitual, Cunningham fez, simplesmente, duas danças com a mesma
duração de tempo, sendo uma delas
um solo para si mesmo e a outra uma
dança de grupo. Esta relação da dança com a música — a da simultaneidade de ocorrência — representava
a conclusão lógica do modo como ele
e Cage haviam trabalhado juntos nos
últimos dez anos, e tornou-se o modo
como Cunningham passou a trabalhar normalmente com a música.
Também em 1952, Cage apresentou

46

de operar — a negação do centro, a
estrutura em termos de tempo — e
estabeleceu de modo defi nitivo a liderança de Cage e de Cunningham do
movimento avant-garde nos Estados
Unidos, cuja influência se sentiu não
só na dança e na música, mas também
na pintura e no teatro.
Em 1953, Cunningham regressou a
Black Mountain College para o Verão,
levando desta vez também um grupo
de bailarinos que trabalhavam com
ele em Nova Iorque, entre os quais se
encontravam Carolyn Brown, Viola
Farber, Remy Charlip e Paul Taylos.
Durante a residência, ensaiaram um
repertório de danças que executaram
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College, the liberal arts school in North Carolina where the two
men were in residence for the summer. As described by Cunningham, “David Tudor played the piano, M.C. Richards and Charles
Olson read poetry, Robert Rauschenberg’s white paintings were
hanged on the ceiling, Rauschenberg played records on a wind-up
victrola, Cage read a lecture, I danced.” This event and Cunningham’s choreography for Symphonie pour un homme seul could be
said to have crystallized their manner of operation – the denial of
center, the structure in terms of time – and decisively established
Cage and Cunningham as leaders of the avant-garde in the United
States, whose influence was felt not only in dance and music but
also in painting and theater.
In 1953 Cunningham returned to Black Mountain College for
the summer, this time taking with him a group of dancers who
had been working with him in New York, among them Carolyn
Brown, Viola Farber, Remy Charlip, and Paul Taylor. During the

residency they rehearsed a program of dances that they performed
at the end of the summer. Cunningham and Cage decided to keep
the group together somehow, and the first performances of Merce
Cunningham [and] Dance Company took place in New York City
at the end of the year. With Minutiae in 1954, Robert Rauschenberg became the third in the triumvirate of collaborators, designing its décor. He would be the company’s resident designer for the
next ten years.
In 1961 Cunningham choreographed Aeon, accompanied by
Cage’s Atlas Eclipticalis with Winter Music (electronic version),
which marks the introduction of “live electronic music” into the
Cunningham repertory. Before, the music was usually played on
the piano by Cage and/or David Tudor, who had been associated
with the company as a musician since its inception, though sometimes with electronic amplification or distortion. Tudor soon gave
up playing the piano altogether. The first score he composed for

no fi nal do Verão. Cunningham e
Cage decidiram, de alguma maneira,
manter o grupo junto, e as primeiras
produções de Merce Cunningham [e]
Dance Company ocorreram na cidade
de Nova Iorque no fi nal do ano. Com
Minutiae em 1954, Robert Rauschenberg tornou-se o terceiro elemento
de uma tríade de colaboradores, concebendo o cenário. Seria o cenógrafo
residente da companhia nos dez anos
que se seguiram.
Em 1961, Cunningham coreografou Aeon, acompanhado por Atlas
Eclipticalis com Winter Music (versão
electrónica), que marca a introdução

mentos de uma nova dança — coreografia, música, cenário — só eram literalmente reunidos no dia da estreia.
Nos espectáculos intitulados Events,
nos quais excertos de diferentes danças eram combinados numa nova
sequência contínua, os músicos da
companhia costumavam improvisar o
acompanhamento como parte da actuação ao vivo.
Nos anos que se seguiram à formação da Companhia de Dança, Cage e
Cunningham colaboraram em mais
de vinte e cinco novas obras. A última
dança para a qual Cage compôs a partitura foi Beach Birds em 1991. Cage

de “música electrónica ao vivo” no repertório de Cunningham. Antes disso, a música era normalmente tocada
ao piano por Cage e/ou David Tudor
(associado à companhia como músico
desde o início) ainda que, por vezes,
utilizasse amplificação electrónica
ou distorção. Pouco tempo mais tarde, Tudor deixaria definitivamente de
tocar piano. A primeira partitura que
compôs para Cunningham foi Rain
Forest em 1968. Variations V (1965) era
uma grande peça com vários elementos, envolvendo projecção de filmes,
bem como tecnologia sonora avançada.
Não raramente, os diversos ele-
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havia concebido a ideia de uma dança
chamada Ocean, de 90 minutos de duração, a ser executada num palco redondo, com o público disposto à volta
do palco, estando, por sua vez, cercado por uma orquestra de 108 músicos
que tocavam sem maestro. Quando
não havia um local apropriado, o projecto era substituído pelo Beach Birds.
À data da morte de Cage, em 1992,
Cunningham estava a trabalhar numa
nova dança com música de Tudor, à
qual chamou Enter
Enter. Dois anos mais
tarde, foi possível concretizar o projecto Ocean de acordo com o conceito de
Cage, tendo a peça sido apresentada
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2nd Hand rehearsal, January 1972 ©James Klosty

Cunningham was that of Rain Forest in 1968. Variations V (1965)
was a large mixed-media piece involving film as well as advanced
sound technology.
The various elements of a new dance – choreography, music,
design – were often brought together literally only at the first performance. In the performances called Events, in which excerpts
from various dances were put together in a new continuous sequence, the company musicians usually improvised the accompaniment as part of the live performance.
In the years following the formation of the Dance Company,
Cage and Cunningham collaborated on more than twenty-five
new works. The last dance for which Cage composed the score
was Beach Birds in 1991. Cage had conceived the idea of a dance
to be called Ocean, 90 minutes in duration, to be performed in the
round, with the audience surrounding the circular stage, in turn
surrounded by an orchestra of 108 musicians playing without a conductor. When no suitable venue was available, Beach Birds replaced

um espaço circular, o Cirque Royal em
Bruxelas. Andrew Culver, assistente
de Cage, concretizou a partitura com
um componente electrónico feito por
Tudor.
A colaboração entre Cage e Cunningham prosseguiu postumamente,
por assim dizer, quando Cunningham
criou novas danças para peças já criadas pelo compositor, destacando-se
Occasion Piece de 1999, um dueto
para ele e Mikhail Baryshnikov (com
Music for Marcel Duchamp); Interscape
de 2000 (com 108 e/ou One) e XOVER
de 2007 (com Aria e Fontana Mix
Mix).
Cunningham morreu em 2009, mas

the project. At the time of Cage’s death in 1992, Cunningham was
working on a new dance with music by Tudor, which he called Enter. Two years later, the realization of the Ocean project became
possible according to Cage’s concept, and the work was performed
in a circular space, the Cirque Royal, in Brussels. Andrew Culver,
Cage’s assistant, realized his score, with an electronic component
by Tudor.
The collaboration of Cage and Cunningham continued posthumously, as it were, when Cunningham made further dances to existing works by the composer, notably Occasion Piece, 1999, a duet
for himself and Mikhail Baryshnikov (to Music for Marcel Duchamp); Interscape, 2000, (to 108 and/or One
One), and XOVER, 2007,
(to Aria and Fontana Mix
Mix). Cunningham died in 2009, but the
aesthetic principles he and Cage established early in their collaboration continued to be the basis of his work until the end.

os princípios estéticos estabelecidos
desde cedo no âmbito da sua colaboração com Cage continuaram a ser
a base do seu trabalho até ao último
momento.
Tradução de Ana Filipa Cerqueira
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Collecting Wild Greens, May 1971 © James Klosty
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Alecia Sudmeyer

Color and Power:
Reﬂections on Matisse
in A.S. Byatt’s "Art Work"1

˜

(Da) Cor e (do) Poder:
Reﬂexões sobre Matisse em
“Obra de Arte” de A.S.Byatt 1
Abstract

Resumo

A.S. Byatt's ekphrastic short story “Art Work” found in
The Matisse Stories (1993) exhibits Byatt's use of color
vocabulary not only as a decorative and emotional
device, but as a way to explore the relationship of
power between classes, gender roles, and races.
The “rules” regarding color use are seen to be
culturally defined and challenged, and, ultimately,
question the meaning of originality throughout the
telling of the story. Matisse's revolutionary take on
color aesthetics is the vehicle through which these
particularly postmodern social struggles are carried
out and questions such as what is considered “good
art,” who qualifies art as “good” and by what criteria
are explored in the story. Characteristic of Byatt, she
is loathe to attribute any kind of "-ism" which would
in effect limit the perceived quality of the artwork to
its ability to espouse political and social tendencies
of its time.

“Obra de Arte”, conto ecfrástico da autoria de
A.S.Byatt, é um texto integrante do livro As Histórias
de Matisse (1993) que traduz o uso de vocabulário
relacionado com as cores, não só como instrumento
decorativo e emocional, mas também como forma de
explorar a relação de poder entre classes, géneros
e raças. Considera-se que as “regras” relacionadas
com o uso da cor são definidas e postas em causa de
um ponto de vista cultural e que, em última análise,
questionam o significado de originalidade durante o
desenrolar da história. A interpretação revolucionária
de Matisse sobre a estética da cor é o veículo através
do qual são abordadas as lutas sociais, em especial
as pós-modernistas, a par de questões como: o
que é “arte boa”, quem classifica a arte de “boa” e
quais os critérios por que são exploradas na história.
Sendo uma das suas características, Byatt abomina
a atribuição de quaisquer “–ismos” que, de facto,
apenas iriam reduzir a qualidade percepcionada na
obra de arte à mera capacidade de abraçar tendências
políticas e sociais do seu tempo.

Keywords: Art Work, Matisse, power, gender, race.

Palavras-chave: Obra de Arte, Matisse, poder, papel
dos géneros, raça.

1 - This essay is a summary of a paper written for the
graduate seminar "Literatura e Pintura" given by Prof.
Isabel Fernandes at the Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras in June 2011.

1 - O presente ensaio é um resumo de um trabalho
apresentado no seminário “Literatura e Pintura” da iniciativa da Professora Isabel Fernandes da Universidade
de Lisboa, Faculdade de Letras, em Junho de 2011.
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“Art Work” is the ekphrastic central short story in A.S. Byatt's The
Matisse Stories (1993) beginning with the contemplation of a greyscale reproduction of Matisse’s painting "The Inhabited Silence of the Houses,"
which serves as a point of departure for Byatt's literary coloring and contextualizing of the 1947 painting. Byatt's use of color vocabulary is not
only a decorative and emotional device, but is itself used to explore the
relationship of power between classes, gender roles, and races. The “rules”
regarding color use are seen to be culturally defined and challenged, and,
ultimately, question the meaning of originality throughout the telling of the
story. Matisse's revolutionary take on color aesthetics is the vehicle through
which these particularly postmodern social struggles are carried out. What
is “good art,” who qualifies art as “good” and by what criteria – are all questions which Byatt explores. Characteristic of Byatt, she is loathe to attribute
any kind of "-ism" – which would in effect limit the criteria of the quality
of the artwork to its ability to espouse political and social tendencies of its
time. Among the many narrative strands in the story, questions of class, sex,
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“Obra de Arte”, texto de carácter ecfrástico, é o conto principal, integrado no livro As Histórias de Matisse (1993), de A.S.Byatt, que começa com a
contemplação da pintura de Matisse “O Silêncio Habitado das Casas” numa
reprodução em escala de cinza e que serve como ponto de partida para a
contextualização literária da cor do quadro de 1947. O uso do vocabulário relativo às cores em Byatt, além de instrumento decorativo e emocional, serve para explorar a relação de poder entre classes, géneros e raças.
Considera-se que as “regras” relacionadas com o uso da cor são definidas
e postas em causa de um ponto de vista cultural e que, em última análise,
questionam o significado de originalidade durante o desenrolar da história.
A interpretação revolucionária de Matisse sobre a estética da cor serve de
veículo para levar a cabo lutas sociais, em particular lutas pós-modernistas.
O que é “arte boa”, quem classifica a arte de “boa” e sob que critérios — são
tudo questões que Byatt explora. Sendo uma das suas características, Byatt
abomina a atribuição de quaisquer “ –ismos” que, de facto, apenas iriam reduzir os critérios de qualidade da obra de arte à mera capacidade de abraçar
tendências políticas e sociais do seu tempo. De entre os vários percursos da
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and race are brought to the fore by Byatt's “coloring” in much the same way
that Matisse used color to reveal elements of human nature hidden to the
eye.
Art in Modern and Postmodern Contexts

Artistic endeavor is, in fact, at the heart of the story, where we understand that its intrinsic value is bound up in the prevailing aesthetic notions
of the time. Also, it is difficult, – if not impossible – to separate the work
from the artist and the artist from her social circumstances. In the case of
Sheba Brown, the life of the cleaning woman/artist is what helps to "sell" her
artwork: the drama and circumstances of her life work in her favor to create a feminist and ethnic mystique surrounding her art, making it difficult
to view the artwork as separate from the artist. The protagonist's husband,
Robin, as the representative of the academically educated, good-looking,
white male is technically skilled but whose artwork is (according to the gal-
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história, Byatt traz à colação questões relacionadas com a classe, o sexo e a
raça, “colorindo” o texto, em grande medida, da mesma forma que Matisse
usou a cor para revelar elementos da natureza humana menos visíveis.
A Arte em contextos modernistas e pós-modernistas

Na verdade, o esforço artístico constitui o âmago da história através do
qual se percebe que o seu valor intrínseco está ligado às noções de estética
predominantes na época. Além disso é difícil — se não impossível — separar a obra do artista e o artista do seu meio social. No caso de Sheba Brown,
o percurso da mulher-a-dias/artista ajuda a “vender” a arte que produz: o
drama e as circunstâncias da vida que leva funcionam a seu favor e criam
uma mística étnica e feminista em torno da sua arte, sendo difícil separar a
obra da artista. O marido da protagonista, Robin, típico representante do
género masculino, branco, bem-parecido, com formação académica, é tecnicamente dotado, embora a sua arte (numa perspectiva de sucesso imediato, de acordo com a proprietária da galeria) seja pouco original. Mas Byatt
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lery owner on the lookout for the next big thing) derivative. But Byatt does
not simply draw a line between the two. For the protagonist, Debbie, likes
and admires her husband's work, understands it as only another artist can,
and, despite our dislike of him personally, we are led to believe that the work
he does "has something." We cannot, of course, judge this ourselves, which
is precisely Byatt's point. Good, bad or in-between, our decision is based on
what Byatt herself indicates that we "see" with her "colored words."
The very definition of art, between modern and postmodern viewpoints
helps in part to explain Robin's failure and Mrs. Brown's success. I refer to
Charles Harrison and Paul Woods' definition in Art in Theory: 1900-2000:
Modernism refers to the typical forms of hegemonic culture. This
culture is defined as Western in its orientation, capitalist in its
determining economic tendency, bourgeois in its class-character,
white in its racial complexion, and masculine in its dominant gender. (...) Others of the characteristics of this culture such as its
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não se limita apenas a traçar uma linha entre os dois. Porque a protagonista,
Debbie, gosta e admira o trabalho do marido, compreende-o como só outro
artista consegue fazer, e apesar de não gostarmos dele como pessoa, somos
levados a crer que o trabalho que faz “tem qualquer coisa.” Claro que não
podemos julgá-lo por nós próprios, porque esse é, justamente, o tema de
Byatt. Boa, má ou assim-assim, a nossa decisão é baseada naquilo que Byatt
assinala, isto é, o que “vemos” por meio das “palavras coloridas” que nos
sugere.
A própria definição de arte, segundo pontos de vista modernistas e pós-modernistas, ajuda a explicar, em parte, o fracasso de Robin e o sucesso
de Mrs. Brown. Recorro à definição de Charles Harrison e Paul Wood em
A Arte em Teoria: 1900-2000:
O Modernismo refere-se a formas características de cultura hegemónica, cultura que se define como sendo de orientação ocidental,
capitalista na tendência económica determinante, burguesa numa
perspectiva de classe, branca em termos raciais e masculina como
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investment in the separation of the ‘high’ from the ‘popular’ arts
(...) to talk of Postmodern culture or of postmodern forms of art is
to talk of forms of opposition to hegemony. It is conceived of work
which articulates the meanings of the dominated – Modernism’s
“others” – and which, in doing so, gives imaginative realization to
the reversal of powers. (Harrison and Wood 1015)
In other words, the value attributed to art cannot be divorced from the
place and circumstances in which it was produced. That which is “other,”
shocking and new, which causes the “reversal of powers” is now being considered worthy of contemplation. The high art of which painting is a part
is deemed passé in favor of the less erudite craft that is knitting and sewing. In her feminist critique of Matisse, Norma Broude admired the artist
for not denigrating his decorative works in relation to his easel painting or
sculpture, from abandoning the distinction between "high" and "low" art.
She also notes that "decorative art and decorative impulses (...) acted as im-
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género dominante. (…) Outra característica deste tipo de cultura
passa por falar de formas de oposição à hegemonia, por exemplo,
da preocupação em separar formas de arte “erudita” e “popular”
(…) ao referir cultura pós-modernista ou formas de arte pós-modernistas. Isso se compreende do trabalho que articula as intenções dos dominados — do modernismo “outros” — e que, assim,
proporciona uma percepção imaginativa da inversão de poderes.
(Harrison e Wood 1015)
Por outras palavras, o valor atribuído à arte não pode ser dissociado do lugar e das circunstâncias em que essa arte foi gerada. Aquela que é “a outra”,
provocadora e nova, aquela que causa a “inversão de poderes” passa agora
a ser digna de contemplação. A arte erudita, de que faz parte a pintura, é já
parte do passado e dá lugar a uma arte de cariz artesanal menos erudita a
que pertencem o tricot e a costura. Norma Broude, numa crítica feminista
a Matisse, admira o pintor por não denegrir peças decorativas face à pintura ou à escultura, e por abandonar a distinção entre arte “erudita” e arte
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portant liberating catalysts for male artists, whereas traditional decorative
art created by women was considered women's work" (Gouma-Peterson and
Mathews 332).
That Byatt is well aware of this debate is clear in "Art Work" where we
sympathize with the long suffering humorous creative force that is the cleaning lady cum artist Sheba Brown, the representational "other" to Robin's
bourgeois status as the representative of hegemonic culture. Indeed, Mrs.
Brown's ethnicity is not only in her name, but in the description we have of
her "coloring" ; "Mrs. Brown had a skin which was neither black nor brown
but a kind of amber yellow, the sort of yellow bruises go, before they vanish,
but all over" (39). In this sentence, the color reveals much more than just
the superficial but also something of the survival of violence that exists in
her life. She dresses in the "unwanted residues of other people's knitting"
and her clothes were "flowering and surprising" and full of color. The ethnic
stereotype of the flamboyant "woman of color" is not quite gaudy. Indeed,
the reader is never really sure what to visualize or how until Byatt gives us
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“popular”. Refere ainda que “arte decorativa e impulsos decorativos (…)
actuaram como agentes catalíticos libertadores importantes para os artistas do sexo masculino, atendendo a que a arte decorativa tradicional criada por mulheres era considerada trabalho de mulher” (Gouma-Peterson e
Mathews 332).
No conto “A Obra de Arte” é evidente ser Byatt conhecedora do debate
em que somos levados a simpatizar com a força criativa e humorística de
Sheba Brown, sofredora de longa data, a mulher-a-dias/artista, como representação do “outro” em relação ao status burguês de Robin, representativo
de uma cultura hegemónica. Na realidade, a etnicidade de Mrs. Brown não
está apenas no nome, pois também surge na descrição da sua “coloração”:
“Mrs. Brown tinha uma pele que não era nem preta nem castanha, era sim
uma espécie de amarelo-âmbar, o tipo de amarelo deixado pelas nódoas
negras antes de desaparecerem de vez, mas que coloria todo o corpo” (39).
Nesta frase, a cor quer dizer muito mais do que apenas o superficial, pois
revela também alguns resquícios de violência existentes na sua vida. Veste-se com os “restos de malhas que outras tricotaram e já não querem” e usa
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the descriptive words with which to judge her: the visual result, we are told,
is both "surprising" and "wonderful." We cheer her on in the end for her
reversal of fortune. But at the same time, we realize that she is also being exploited, her personal circumstances add "color" and mystique to her artwork
which remains indistinguishable from her personal self. Robin's coloring, in
contrast, is "pink and white" with hair the color and look of a hedgehog and
with "intense blue eyes" (49). The name Robin evokes the color of robin egg
blue, a rich sky blue color, innocent and naive. Quite remarkably, it is in Mrs.
Brown that Matisse's spirit seems to be best represented. She is the more
versatile artist, using a variety of material and techniques as did Matisse, in
particular fabrics with strong colors.
Color and Social Class

Byatt uses color to express a wide range of ideas: from exposing different
social classes, gender roles, ethnicity, and even questions about aesthetics.
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roupas “floridas e vistosas” e cheias de cor. O estereótipo étnico da “mulher
de cor” espampanante não significa completo mau gosto. Na verdade, o leitor nunca tem a certeza absoluta daquilo que vai visualizar ou de como o
fará, até ao momento em que Byatt fornece as palavras descritivas para a
julgar: o resultado visual, diz, é tão “surpreendente” quão “maravilhoso”.
Felicitamo-la no final pela inversão da sorte. Todavia, ao mesmo tempo, temos consciência de que ela também está a ser explorada e de que as circunstâncias pessoais acrescentam “cor” e mística ao trabalho artístico que se
mantém indissociável de si própria. Pelo contrário, a cor de Robin é “rosa e
branco”, o cabelo apresenta a mesma cor e o mesmo aspecto de um ouriço-cacheiro e tem “olhos de um azul intenso” (49). O nome Robin evoca a cor
azul do ovo do pisco-de-peito-ruivo, de um azul do céu forte, inocente e ingénuo. De assinalar que é em Mrs. Brown que o espírito de Matisse parece
estar mais bem representado. Ela é a artista mais versátil e que usa a mesma
variedade de materiais e de técnicas que Matisse já usara, especialmente em
tecidos de cores fortes.
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By using words of color as "strokes of emotional paint" which are layered one
on top of the other, Byatt reveals a grid of possible meanings. The first layer
is that of the social class manifest in the very title of the story "Art Work."
What is "Art Work" as opposed to "artwork?" The significance of the two
words – whose meaning differs when read separately or together – emphasizes the importance of art as work as well as the opposition between art
and working. Debbie is the working artist who must follow the "color rules"
as part of her paying job as a design editor for a magazine. In opposition to
this is the artwork made by Mrs. Brown, whose views on color use are less
reverent and more independent revealing her personal aesthetic:
They always told us, didn't they, the teachers and grans, orange
and pink, they make you blink, blue and green should not be
seen, mauve and red cannot be wed, but I say, they're all there,
the colours, God made 'em all, and mixes 'em all in His creatures, what exists goes together somehow or other, don't you
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A cor e as classes sociais

Byatt usa a cor para exprimir um vasto campo de ideias: desde a exposição de diferentes classes sociais, géneros, etnicidade até questões de estética. Usando palavras próprias das cores como “pinceladas emocionais”
dispostas em vários níveis umas por cima das outras, Byatt revela uma rede
de significados possíveis. O primeiro nível diz-nos da classe social logo no
título da história “Obra de Arte”. O que é “Obra de Arte” como oposição
a “trabalho artístico?” O significado das duas expressões enfatiza a importância da arte como trabalho bem como a oposição entre criar arte e trabalhar. Debbie é a artista trabalhadora que tem de seguir as “regras da cor”
de acordo com o trabalho pago que realiza como editora de imagem numa
revista. Opondo-se a este princípio está o trabalho artístico da autoria de
Mrs. Brown, para quem as visões sobre o uso da cor são menos reverentes e
mais independentes, revelando a sua estética pessoal:
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think, Mrs. Dennison?
Well, yes, but there are rules too, you know, Mrs. Brown, how
to get certain effects, there are rules, complementary colours
and things… (60)
Matisse, the experimental and emotional colorist, wrote "Rules have no
existence outside of individuals" (Matisse 74). Sheba Brown's attitude seems
to echo Matisse, as she is quite deliberate in her choice of colors: "I've got a
use for a bit of sky-blue" (61).
Shona McRury's social position is also expressed in her use of colors that
match and complement: her topaz eyes match her ear-rings, an effect that
Debbie "who is now a professional in these matters sees immediately how
the whole delicate and powerful effect is constructed around the eyes" (70).
The semi-precious stone coloring (topaz) of the elegant McRury is juxtaposed against the exotic description of Mrs. Brown who enters "wearing her
bird-of-paradise upholstery trousers and a patchwork shirt in rainbow col-
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Sempre nos disseram, não é verdade, professores e avós, laranja e rosa fazem pestanejar, azul e verde não se podem ver, malva e vermelho não podem casar, mas, digo eu, estão todas lá, as cores. Se Deus as criou e as misturou todas nas Suas criaturas, aquilo que existe acaba por se unir de uma
maneira ou de outra, não acha, Mrs. Dennison?
Bom, é verdade, mas sabe, Mrs. Brown, também há regras, de
como obter certos efeitos, há regras, cores complementares e
assim… (60)
Matisse, colorista experimental e emocional, escreveu: “[a]s regras não
têm razão de ser fora dos indivíduos” (Matisse 74). A atitude de Sheba Brown parece ecoar em Matisse, já que ela é completamente deliberada na escolha das cores: “[j]á arranjei utilidade para um pedaço de azul-céu” (61).
A posição social de Shona McRury também é visível na forma como emprega as cores que combinam entre si e se complementam: os olhos cor de
topázio combinam com os brincos, e Debbie “agora perita nestas matérias
percepciona de imediato a forma como se constrói todo um efeito delicado
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ours, stitched together with red feather-stiching" (71). Those who assume
a higher social class are apparently aware of a set of rules of using color,
whereas Mrs. Brown's more humble social standing lets her be "ignorant of
the rules" and so gives her the freedom to explore the whole range of colors
as she sees fit. Byatt shows how the colors and textures used in clothing
are used to affect positions of power and status, even superior knowledge.
Mrs. Brown is, we learn by the end, essentially wearing her artwork, using
the same methods, materials and colors that she uses in the creation of her
pieces of art.
The power struggle between the colorists is played out in a passage in
which Robin tries to "educate" Mrs. Brown on the effect of putting certain
colors together, where through a kind of alchemy that only the initiated
know, wonderful things happen:
...if you add certain reds to certain greens you can make yellow,
which you would never have guessed.
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e forte à volta dos olhos” (70). A coloração da pedra semi-preciosa (topázio)
da elegante Mrs. McRury surge justaposta em relação à descrição exótica
de Mrs. Brown que aparece envergando umas calças acolchoadas cor de
ave-do-paraíso e uma camisola em patchwork nas cores do arco-íris, toda
cosida com penas vermelhas (71). As pessoas que assumem pertencer a uma
classe social mais elevada têm aparentemente consciência de um conjunto
de regras em relação ao uso das cores, ao passo que a posição social mais
humilde de Mrs. Brown lhe permite ser “ignorante das regras” e assim dar-se a liberdade de explorar toda a variedade de cores que lhe apetece. Byatt
mostra a forma como as cores e as texturas aplicadas ao vestuário são usadas para determinar posições de poder e de status, e até de erudição. Afinal
ficamos a saber que Mrs. Brown se veste à semelhança do seu trabalho artístico, empregando os mesmos métodos, os mesmos materiais e as mesmas
cores que usa na criação de peças de arte.
A luta de poder entre coloristas é representada numa passagem em que
Robin tenta “ensinar” a Mrs. Brown qual o efeito que se obtém ao juntar
determinadas cores, quando, por uma espécie de alquimia que só os inicia-
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Geraniums are natural, said Mrs. Brown.
Robin stared at her abstractly.
Natural red and green. They don't make yellow.'
Look, said Robin, pushing together the soft heart and the hard
apple. He could see the dance of unreal yellow. He was entranced.
Hmn, said Mrs. Brown.
(...)
So I see. It's interesting, once I know what you're up to.
The sentence was a concession, unsmiling, not wholly gracious.
She accepted that he had given her what he could, the battle was,
she obviously considered, won, and by her. (67-68)
The aesthetic contemplation of color is a battle of wills, where each believes
they have won. In a conversation with his wife, Robin maintains that it was he
who was the winner: "I even gave her lectures on tones and complementary
colours (...) Anyway, it worked, I grant you that it worked" (50).
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dos conhecem, acontecem coisas maravilhosas:
(…) juntando certos vermelhos a certos verdes obtemos amarelo,
algo que nunca nos passaria pela cabeça.
Os gerânios são naturais. Observou Mrs. Brown.
Robin olhou-a de forma abstracta.
Vermelho natural e verde natural. Não dão amarelo.
Veja, disse Robin, comprimindo o coração macio contra a maçã
rija. Conseguia ver a dança do amarelo irreal. Estava fascinado.
Hummm, comentou Mrs. Brown.
(…)
Ora bem, parece interessante, desde que eu saiba o que lhe vai na
ideia.
A frase era uma concessão séria e não tinha graça nenhuma. Convenceu-se de que ele lhe dera o que podia, considerando embora
que a batalha estava obviamente ganha e por si própria (67-68).
A contemplação estética da cor é uma guerra de vontades, em que cada
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In Robin's case, the tables are turned when his work is scrutinized by the
critic and gallery owner Shona McRury, who does not appear to "get" what
his work is all about: "He cannot overbear her as if she were Mrs. Brown, he
cannot tell her that they are not about littleness but about the infinite terror of the brilliance of colour, of which he could almost die" (72). McRury
is dismissive of his work, even hinting not so subtly at his lack of originally
by comparing it to mass-prints of solitary deck-chairs "oh, another solitary
deck-chair with a bit of wind in it, what else is there? You know?" (74). As a
final backhanded act of kindness, she recants slightly "I can see your work
isn't like that" only adding at the end: "But it might look like that. To the
uneducated eye." That the perceived education of the beholder is relevant to
the aesthetic value of the work is of course central to the artistic debate. But
in the case of McRury, whose business it is to decide what has value in order
to make it a commodity, Robin's work is marginalized. Byatt seems to sympathize slightly with Robin's plight, which is the dilemma of the visual artist
who may not have the words to explain his work to the satisfaction of the
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um acredita que ganhou. Numa conversa com a mulher, Robin afirmava ser
ele o vencedor: “[a]té lhe dei lições sobre tonalidades e cores complementares (…) Seja como for, resultou, garanto-te que resultou” (50).
No caso de Robin, virou-se o feitiço contra o feiticeiro no momento em
que viu o seu trabalho avaliado por Shona McRury, proprietária de uma
galeria e crítica de arte, que parecia não “apanhar” o significado do que via:
“[e]le não pode levar a melhor sobre ela como se ela fosse Mrs. Brown, não
pode dizer-lhe que o objectivo deles não tem a ver com mesquinhices mas
sim com o pavor infinito do brilho da cor, que quase ia provocando a sua
própria morte” (72). McRury revela uma atitude depreciativa em relação ao
trabalho de Robin, sem o mínimo cuidado em escamotear a falta de originalidade, comparando-o às gravuras em série de cadeiras de convés solitárias:
“olha, outra cadeira de convés tão sozinha por onde só passa uma leve brisa,
que mais há ali? Consegue ver?” (74). E numa atitude final inesperada de
bondade, afirma, condescendente: “Sou capaz de ver que a sua obra não é
assim” embora acrescente a terminar: “[m]as pode parecer assim. A uns
olhos menos preparados.” A formação visual do espectador, relevante para
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critic. "He does not say, because he does not articulate, the sense he has that
he is allowed this patch of brilliance because he has dutifully and accurately
and even beautifully painted all these null and neutral tones, the doves, the
dusts, the dead leaves" (73). In Robin's mind, his work is itself a moment of
illumination among the banality of the neutral tones that surround it, even
McRury herself in her drab – albeit powerful – olive skirt. Byatt implies that
Robin's main defect as an artist is his inability to verbalize its worth.
Color and Gender Roles

Byatt's color-play exposes yet another narrative layer regarding gender
roles. In "Art Work," the role of breadwinner is held by Debbie, who single-handedly supports the family unit financially. Byatt, who acknowledges
her sympathy for the feminist agenda, if not all of its thought, portrays
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perceber o valor estético de uma obra, é certamente primordial no debate
artístico. Todavia, no caso de McRury, cuja actividade é decidir sobre aquilo
que tem valor para ser negociável, a obra de Robin é marginalizada. Fica a
ideia de que Byatt sente alguma simpatia pela situação de Robin, ou seja,
pelo dilema do artista plástico que não consegue exprimir, por palavras, a
própria obra de modo a agradar à crítica: “[n]ão diz porque não tem facilidade em comunicar e porque está convicto de que lhe é permitido fazer esta
mancha de brilho só porque pintou como deve ser, com cuidado e com alguma beleza todos esses tons nulos e neutros, as pombas, as poeiras, as folhas
mortas” (73). No espírito de Robin, o trabalho que realiza é em si mesmo
um momento de luz no meio da banalidade dos tons neutros que o rodeiam,
incluindo a própria McRury com uma saia em tons de azeitona baços, ainda
que cheios de força. Byatt sugere que o principal defeito de Robin, enquanto
artista, é a incapacidade de verbalizar o valor do seu próprio trabalho.

86

the problems of the financially well-off 1990s woman, who, despite her financial independence, is left with no time for her own art. Byatt is critical
of Debbie's self-sacrificing attitude and her inability to voice her feelings to
her husband. The role of artist is held by her husband, whose workspace is
large and full of color and light, on the uppermost floor of the house. Debbie's space, by comparison, is cramped and serves more as a home office
rather than a studio space. "There is a drawing-board, but it is not in use, it is
blocked up against the window, obscuring much of the light, and all of the vision of pilar-box geraniums and cobalt-blue lobelias in a window box on the
sill. Debbie can work at her desk or work at her drawing-board, but not both
at once, though she would like to be able to" (36). Her desire to produce art
spills over into her home life where she turns it into a game: she "paints" her
chicken-pocked son with calamine lotion, which is pinky-beige, making a
kind of play war-paint: color to put fear into the enemy. "Debbie would have
liked to paint him all over, with fern-green cake dye and cochineal, if that
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A cor e o papel dos géneros

No entanto, o jogo de cores de Byatt revela ainda outro nível de carácter
narrativo referente ao papel dos géneros. Em “Obra de Arte” o papel de
chefe de família é desempenhado por Debbie, que sozinha suporta a casa
em termos financeiros. Confessando simpatia pela causa feminista, se não
mesmo por todo o seu pensamento, Byatt retrata o problema da mulher bem
sucedida financeiramente nos anos de 1990 e que, apesar da independência
económica, não tem tempo para dedicar à sua arte. Byatt critica a abnegação de Debbie aliada a uma incapacidade de exprimir os seus sentimentos
ao marido. O papel de artista pertence a Robin, que dispõe de uma ampla
zona de trabalho cheia de cor e de luz, no andar superior da casa. Em compensação, o espaço de Debbie é acanhado e serve mais como um escritório
caseiro do que como um estúdio: “[a]li há um estirador, fora de uso, encostado à janela, impedindo a passagem da luz e a visibilidade dos gerânios
vermelhos e das lobélias azul-cobalto nas floreiras do lado de fora. Debbie
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would have distracted or assuaged him, but she had to get the piece she was
writing done, which was about the new wave of kitchen plastic design, wacky
colours, staggering new streamlined shapes" (37). The application of color
reveals much about the mother's guilt at not spending enough time with her
sick child and about her need to create, no matter how or where.
Debbie's sensitivity to art and artists is what drew her to marry Robin, because she "knew about his vision of colour" (56). Robin refers to the painting
by Matisse, "Luxe, calme et volupté" (1904) as a kind of pillow-talk, seducing
her with this reference of pure aesthetic pleasure. "He talked to her agitatedly at night about Matisse, about the paradoxical way in which the pure
sensuousness of Luxe, calme et volupté could be a religious experience of
the nature of things. Not softness, he said to Debbie, power, calm power."
(56). Robin's sexual totem, is, in effect, Matisse, and by summoning him he
hopes to acquire his power. His affinity to the dead painter is broken when
they take a trip to the south of France to be inspired by the same "great
washes of strong colour" (56) as Matisse. The strong light representing real-
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pode trabalhar na mesa ou no estirador, mas nunca em ambos ao mesmo
tempo, embora gostasse que isso fosse possível” (36). O desejo de produzir
arte invade-lhe a vida doméstica e é transformado num jogo: “pinta” as bexigas do filho com uma loção de calamina de cor bege rosado, fazendo-lhe
uma espécie de pinturas de guerra: de uma cor de meter medo ao inimigo:
“[p]ara Debbie teria sido muito melhor pintá-lo todo com uma mistura tingida de cor verde-feto e cochonilha, se isso o distraísse ou o acalmasse, mas
precisava de acabar o texto que estava a escrever relacionado com a nova
vaga de design de cozinhas, de cores loucas e de formas novas aerodinâmicas desconcertantes” (37). A utilização da cor revela muito sobre a culpa da
mãe por não passar mais tempo com o filho doente e sobre a necessidade de
criar, não importa como nem onde.
Foi a sensibilidade de Debbie para a arte e para os artistas que a levou a
casar com Robin, porque ela “sabia qual a visão que ele tinha da cor” (56).
Recorrendo à pintura de Matisse “Luxe, calme et volupté” (1904), e numa
espécie de conversa de travesseiro, Robin consegue seduzi-la com esta referência de puro prazer estético. “À noite, muito inquieto, falava-lhe sobre
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ity produces in Robin work that is uninspired and insipid "You can imagine
the kind of thing, it is everywhere in all countries" (57).
Color and Aesthetic Quality

The ongoing debate regarding aesthetic quality is yet another narrative
layer that Byatt “paints.” Is Robin a “bad” painter or just misunderstood?
Does Mrs. Brown's work have aesthetic qualities that exist outside of its
feminist interpretation? Byatt herself explained in an interview that, while
she was sympathetic to the feminist political agenda, she did not feel that
artistic works or even artists should use their sex as a defining feature of
their art (Byatt, Interview 2006). Byatt clearly indicates that she wants us to
sympathize with Sheba Brown's artwork, as it surprises and delights those
who see it, in contrast to the lukewarm reaction that is given to Robin's efforts. Sheba's show elicits a "Wow" from the magazine photographer along
with a long description of a showroom that invites one not only to look but
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Matisse, sobre o paradoxo em que a sensualidade pura do ‘Luxe, calme
et volupté’ poderia ser uma experiência religiosa da natureza das coisas.
Nada de suavidade, dizia a Debbie, poder, poder tranquilo.” (56). Na verdade, o totem sexual de Robin é Matisse e ao citá-lo espera adquirir o
seu poder. A afinidade com o pintor já desaparecido é quebrada quando o
casal empreende uma viagem ao sul de França, à semelhança de Matisse,
para se inspirar no mesmo “grande banho de cor forte” (56). A luz forte
representando a realidade mostra que o trabalho de Robin é insípido e sem
inspiração: “[p]odem imaginar o género de coisa, está por todo o lado em
todos os países” (57).
A cor e a qualidade da estética

A qualidade da estética representa ainda outro nível narrativo no debate
em curso “pintado” por Byatt. Será que Robin é um “mau” pintor ou será
apenas um incompreendido? Será que a obra de Mrs. Brown tem qualidades
estéticas que existem para lá da interpretação feminista que lhe é atribuída?

89

to touch the work: "The whole space has been transformed into a kind of
soft, even quashy, brilliantly coloured Aladdin's Cave" with "islands of color"
and "treasure chests with mazy compartments containing crazy collections
of things" (77-78). Robin's only "show" had been in "Toby's loo" where the
audience was captive. Byatt shows us the general view of Toby's work is that
he is not quite good enough for praise: "'He's got something,' or more dubiously, 'He's got something.' Probably not enough, they qualified this, silently
to themselves" (56).
Mrs. Brown is able to make her "Art Work" her only work, toppling the
power structure that had previously existed: it is Mrs. Brown that gets the
show instead of Robin and it is Mrs. Brown that leaves the domestic scene
to go out on her own and become the full-time artist that Debbie dreams
about. The shift has consequences in the work that Robin now paints: vindictive works that are "geometric, brightly coloured, highly organized" with
"Kali the Destroyer" at its center – the black goddess of destruction and
rejuvenation, a central figure in the feminist mythological cannon. Camille
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Numa entrevista, a própria Byatt explica que, enquanto foi simpatizante da
causa política feminista, não sentiu que os trabalhos artísticos ou os artistas
devessem usar a diferenciação sexual como característica que definisse a
sua arte (Byatt, Entrevista 2006). Byatt indica claramente que deseja a simpatia do leitor para com a arte de Sheba Brown, até porque surpreende e
encanta quem a vê, ao contrário da reacção indiferente concedida aos esforços de Robin. A exposição de Sheba consegue arrebatar um “bravo” de um
fotógrafo jornalista, autor de uma extensa descrição da sala de exposições,
que convida os visitantes a olhar e a tocar nas obras: “[t]odo o espaço foi
transformado numa espécie de Gruta de Aladino de cores tranquilas, brilhantes, quase húmidas, onde surgem ‘ilhas de cor’ e ‘arcas de tesouros em
compartimentos labirínticos, contendo colecções disparatadas de coisas’”
(77-78). A única “exposição” de Robin tinha tido lugar no “Toby’s loo” em
que existia uma audiência fiel. Byatt demonstra-nos que, numa perspectiva
geral, a obra de Toby não seria suficientemente boa para merecer elogios:
“‘[a]lguma coisa ele apanhou’ ou mais hesitante, ‘alguma coisa ele apanhou.’
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Paglia aptly observed that this Indian nature-goddess represents a "moral
ambivalence of the great mother goddesses (which) has been conveniently
forgotten by those American feminists who have resurrected them. We
cannot grasp nature's bare blade without shedding our own blood" (Paglia,
8). Byatt would most likely agree.
Debbie saw in Robin's work "a serious attempt at a serious and terrible
problem, an attempt to answer the question every artist must ask him or herself, at the same time: Why bother, why make representations of anything at
all?" (52) Byatt's narrative shows on many levels that the pursuit of pure aesthetic pleasure is itself a worthy goal. So, too, is the narrative of the "why" of
the work, something that is possible to explore using words. Byatt seems to
transmit that at least part of Mrs. Brown's success has to do with its feminist
undertones. The hover dragon piece that Byatt envisions as Mrs. Brown's
masterpiece is a commentary on the drudgery of work and the uselessness
of the men to "save" the women from it.

˜

Provavelmente não o suficiente, comentavam em silêncio para si próprios”
(56).
Mrs. Brown é capaz de reconhecer em “Obra de Arte” o seu único trabalho, fazendo vacilar a estrutura de poder previamente existente: é Mrs. Brown que conquista a exposição em vez de Robin e é Mrs. Brown que abandona o cenário doméstico e parte de sua conta e risco passando a ser a artista
a tempo inteiro com que Debbie sonha. A mudança tem consequências no
quadro que Robin está agora a pintar: pinturas vingativas “geométricas, de
cores vivas, altamente organizadas” tendo no centro “Kali a Destruidora”
— deusa negra da destruição e do rejuvenescimento, figura fundamental
do cânone mitológico feminista. Como bem observou Camille Paglia, esta
deusa indiana da natureza representa uma “ambivalência moral das grandes
deusas-mãe, esquecida como convinha pelas feministas americanas que as
reabilitaram. Não podemos agarrar a lâmina da natureza sem derramarmos
o nosso próprio sangue” (Paglia, 8). É muito provável que Byatt estivesse de
acordo com esta ideia.
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The centerpiece is a kind of dragon and chained lady, St George
and the Princess Saba. Perseus and Andromeda. (...) And the lady
is flesh-coloured and twisted, her body is broken and concertinaed,
she is draped flat on a large stone, her long limbs are pink nylon,
her chains are twisted brassières and demented petticoats, pajama
cords and sinister strained tights. She has a cubist aspect, crossed
with Diana of Ephesus again, her breasts are a string of detached
and battered shoulder-pads, three above two, her pubic hair is
shrunk angora bonnet. (80)

be apparent that the woman be Debbie herself, Mrs. Brown or Anywoman,
chained to her work on the rock (For what color does Byatt mean for us to
visualize as "flesh-coloured"?). It is significant to know where the "battered
shoulder pads" came from and that they were put together in the few hours
and in the small space that the artist had available to her. The battered and
washed out tiny male figure takes on new meaning only after the reader
becomes familiar with Robin. In no other place does Byatt better express
what she means by the superiority of the portrait of the novel over a visual
representation of the same.

Byatt makes us want to be able to see this sculpture so clearly, to revel in
the colors and textures as well as in the laughable material that we know is
the result of the cast-offs from Debbie's family. Out of all that rubbish she
has been able to make something worth looking – and laughing – at. The
impact of the artwork is greater for the reader because we know what has
gone quite literally into its making. As a work of art on its own, it would not

Conclusion
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Debbie viu na obra de Robin “uma séria tentativa perante um problema sério e terrível, uma tentativa de responder à questão que todo o artista se põe,
ao mesmo tempo: Porquê o incómodo, por que razão fazer representações
seja do que for?” (52) A narrativa de Byatt mostra que a perseguição do prazer estético puro é, a vários níveis, por si só, um objectivo válido. É assim também a narrativa do “porquê” da obra, algo que é possível explorar através das
palavras. Byatt parece transmitir que, pelo menos, parte do sucesso de Mrs.
Brown se deve a um feminismo subliminar. A peça do dragão suspenso, que
Byatt considera como a obra-prima de Mrs. Brown, é um comentário sobre o
trabalho de escravo e a inutilidade de os homens “salvarem” dele as mulheres.
O centro das atenções é uma espécie de dragão e donzela prisioneira, S. Jorge e a Princesa de Saba. Perseus e Andrómeda. (…) E
a donzela cor de carne, contorcida, com o corpo abatido e amarfanhado como um harmónio, acorrentada a uma grande pedra, de
pernas longas e cor-de-rosa, em que as amarras são como soutiens
torcidos e combinações em desalinho, cordões de pijama justos,
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As political statement, a purely aesthetic piece, or somewhere in-between,
the production of artwork does have political and social ramifications, especially when it affects the individual lives of the artists themselves. Creating
art is work. Perhaps it is what Byatt wanted to express by showing Matisse
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sinistros e tensos. Ela tem, de novo, um aspecto cubista, cruzado
com Diana de Éfeso, em que os seios são uma rede axadrezada,
como uns enchumaços separados e amassados, os pelos púbicos
parecem um gorro de angorá encolhido. (80)
Byatt obriga-nos a desejar ser capazes de ver bem esta escultura, de nos
encantarmos com as cores e as texturas, tal como com os materiais ridículos que sabemos serem o resultado dos abandonos da família de Debbie.
Apesar de tanto disparate, tinha conseguido fazer alguma coisa digna de
ser vista e capaz de provocar o riso. O impacto do trabalho artístico é maior
para o leitor pois sabemos aquilo que aconteceu literalmente até à sua execução. Como obra de arte em si mesma, não seria evidente que a mulher
fosse a própria Debbie, Mrs. Brown ou Qualquer Uma, acorrentada ao seu
trabalho na pedra (Que cor quererá exprimir Byatt para visualizarmos “cor
de carne”?) É significativo sabermos de onde vieram os “enchumaços amassados” e que foram reunidos nas poucas horas e no pouco espaço de que a
artista dispunha. A figura masculina minúscula, desgastada e desvanecida
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as both the maker and the subject of the work of art in the introductory
drawing for this story "L'artiste et le modèle reflétés dans le miroir" (1937).
Matisse emerges from behind the nude model, looking neither at his own
reflection nor at the model, but at the drawing. It is a drawing which celebrates the act of creation. Matisse's innovative use of color to encapsulate
emotions, his abandonment of previously established rules and the way in
which his work blurs the lines between "high" and "low" art are all themes
which Byatt successfully recycles in "Art Work." Perhaps the answer to her
enigmatic question "why bother, why make representations of anything at
all?" can be found in the half-smile on Matisse's face.

˜
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Conclusão

Como declaração política, como peça puramente estética, ou algures no
meio de ambas, a produção de trabalho artístico tem ramificações políticas
e sociais, em especial quando afecta as vidas privadas dos próprios artistas. Criar arte é trabalho. Talvez fosse isso o que Byatt queria exprimir ao
apresentar Matisse tanto como o fazedor como o assunto da obra de arte
no esboço introdutório desta história “L’artiste et le modèle reflétés dans
le miroir” (1937). Matisse emerge por detrás de um modelo nu, sem olhar
nem para o seu próprio reflexo nem para o modelo, mas sim para o esboço.
É o esboço que glorifica o acto de criação. Em Matisse, a forma inovadora
de usar a cor para encapsular emoções, o abandono de regras previamente
estabelecidas e o modo como, na sua pintura, se esbatem as linhas entre
arte “erudita” e arte “popular” são temas recorrentes na “Obra de Arte” de
Byatt. Quem sabe se a resposta à pergunta enigmática que nos coloca “para
quê a maçada, para quê fazer representações de tudo?” não poderá ser encontrada no meio sorriso do rosto de Matisse.
Tradução de Maria Jacinta Magalhães
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Olhar o teatro
contemporâneo: uma
perspectiva não totalitária
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Looking at contemporary
theatre: a non-totalitarian
perspective
Resumo

Abstract

A prática teatral contemporânea, particularmente
a partir da consolidação da performance
enquanto expressão performativa por excelência,
é caracterizada por uma complexa teia de
manifestações, tornando tendencialmente indistintas
as possibilidades de catalogação estética e tomando
a subjectividade como condição inexorável de
interpretação. Estas características, inevitáveis face
à transdisciplinaridade das propostas e à evolução
pós-estruturalista da teoria crítica, têm no entanto
um efeito perverso, na medida em que dificultam o
reconhecimento de uma matriz de referência estética
a partir da qual se possam relacionar entre si essas
diferentes manifestações.

Contemporary theatre practice, especially since
the consolidation of Performance Art as the main
performative expression, is characterized by a complex
web of manifestations that has turned the possibilities
of aesthetic categorization increasingly indistinct,
and made subjectivity an inexorable condition for
interpretation. However, these characteristics, which
are inevitable due to the interdisciplinarity of the
proposals and the post-structuralist evolution of
critical theory, have a corruptive effect in that they
interfere with the acknowledgment of a matrix of
aesthetic reference from which one could relate those
different manifestations to each other.
In this essay, I will concisely reflect upon a set of
dimensions which may serve as reference for a
transversal analysis of performances, thus contributing
towards a more consistent characterization of the
relationships, contrasts, convergencies, deviations
or singularities in all the varied forms of aesthetic
expression so as to better intuit contemporary theatre.

Neste ensaio discorro resumidamente sobre
um conjunto de dimensões que possa servir
de referência para uma análise transversal dos
espectáculos, contribuindo para caracterizar de
forma mais consistente as relações, os contrastes,
as convergências, os desvios ou as singularidades
existentes entre as várias formas de expressão
estética. Como que para melhor intuir o teatro
contemporâneo.

Keywords: contemporary theatre, performance,
aesthetic analysis

Palavras-chave: teatro contemporâneo, performance,
análise estética
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Introdução: dimensões de análise estética

A análise de espectáculos continua a ser uma das áreas mais negligenciadas dos estudos teatrais. As análises existentes mantêm uma grande discrição sobre os critérios de interpretação utilizados, como se a recepção dos
espectáculos se explicasse por si, dificultando a sua adopção em contextos
alargados de caracterização estética. É inquestionável que o teatro contemporâneo é caracterizado por uma variedade complexa de experiências, tornando difícil (e até pouco desejável) normalizar metodologias de análise
estética. No entanto, não deixa de ser sentido como necessário perceber as
linhas de coerência que se constroem a partir de diferentes espectáculos
para, desse modo, se entrever a rede de relações que se estabelece entre projectos teatrais e, de uma forma mais sustentada, singularizar manifestações
estéticas particulares. Mas se o teatro já não produz obras, nomeadamente
desde os anos 60, como sustenta Fischer-Lichte (2005), mas sim performances, isto é, acontecimentos teatrais, então não pode ser aplicada uma estética da obra, e consequentemente a estética da produção e recepção que lhe
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Introduction: dimensions of aesthetic analysis

Performance analysis is still one of the most neglected areas in theatre
studies. The existing analyses maintain great discretion over their interpretation criteria as though performance reception explained itself, thus hindering their use in broader contexts of aesthetic characterization. There is
no doubt that contemporary theatre is defined by a complex variety of experiences, making it difficult (and even not very desirable) to normalize methodologies of aesthetic analysis. However, one still feels the need to understand the lines of coherence that are drawn from different performances, in
order to make out the network of relationships established between theatrical projects and to single out specific aesthetic manifestations in a more
concrete manner. But if theatre no longer produces art works, namely since
the sixties, as defended by Fischer-Lichte (2005), but rather performances,
that is theatrical events, then an aesthetic of the art work, and therefore the
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estão associadas. O desafio agora passa por desenvolver novas teorias de experiência estética, dando lugar a novos processos de análise da performance
de modo a melhorar o conhecimento (que temos) da prática teatral contemporânea, transcendendo os campos reducionistas de investigação, como a
semiologia, a estética da recepção, a hermenêutica ou a fenomenologia. Isto
é, passa por assumir uma abordagem pragmática fundada na análise do espectáculo, ou mais concretamente da experiência estética que o espectáculo
proporciona hic et nunc.
Na linha desta urgência teórica, a perspectiva de análise de espectáculos
que aqui resumidamente proponho não pretende tentar fi xar qualquer metodologia universal de interpretação, mas sim proporcionar um conjunto de
dimensões de análise que estimulem uma fruição mais esclarecida (quanto às possibilidades de percepção) dos eventos teatrais. Isto não significa
que estas dimensões pretendam funcionar como critérios de atribuição de
valor na sequência da interpretação que se faz dos espectáculos — não se
trata de aplicar as dimensões ‘certas’ de análise — , nem esgotar todas as
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aesthetic of production and reception associated to it, cannot be applied.
Part of the challenge now is to develop new theories of aesthetic experience
that lead to new methods of performance analysis in order to improve the
knowledge (that we have) of contemporary theatre practice, and transcend
limiting fields of investigation such as semiology, aesthetic of reception, hermeneutics or phenomenology. That is, one must now take on a pragmatic
approach founded on performance analysis or, more specifically, on the aesthetic experience that the performance provides hic et nunc.
Following this theoretical urgency, the perspective of performance analysis that I propose here does not seek to define any universal methodology
of interpretation, but rather to provide a set of dimensions of analysis which can stimulate a more enlightened fruition (regarding the possibilities of
perception) of theatrical events. This doesn't mean that these dimensions
aim to serve as criteria for the attribution of value following the interpretation of each performance – it's not about applying the "right" dimensions of

questões passíveis de análise. A sua leitura não deve ser encarada de forma
prescritiva, mas sim orientadora em relação à forma como os acontecimentos teatrais se manifestam.
Dimensão social: impressões sociopolíticas

Para Lehmann (2006:185), “o teatro é uma arte do social por excelência”1, na medida em que interage com um público exposto a um conjunto
de valores e sistemas políticos, mesmo que o acto teatral per se não esteja
orientado por interesses concretos ou sirva objectivos sociais claros. Isto
não significa que deva estar intrinsecamente sujeito ao julgamento sobre a
sua relevância e papel social, uma vez que uma criação artística (incluindo
o teatro) não tem a priori uma natureza utilitária ou qualquer função de
validação social. Neste sentido, também não se trata de tentar posicionar
o teatro no debate radicalizado entre a arte-pela-arte e a arte enquanto
instrumento moral, porque isso significaria homogeneizá-lo numa condição
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analysis – nor can it exhaust every question susceptible to analysis. Its reading shouldn't be taken as prescriptive, but as a guideline on how theatrical
events manifest themselves.
Social dimension: sociopolitical impressions

For Lehmann (2006:185), "theatre is an art of the social par excellence",
in that it interacts with an audience who is exposed to a set of values and
political systems, even if the theatrical act per se isn't guided by any specific
interests or serve any clear social purposes. This doesn't mean that it should
be intrinsically subjected to judgment over its social relevance and role,
since artistic creation (including theatre) doesn't have any practical nature
or function of social validation a priori. In this sense, it's also not about
trying to place theatre into the radicalized debate between art-for-art and
art as a moral instrument, because that would imply homogenizing it in an
1 - NA: Tradução minha.
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epistemológica, para todos os efeitos, redutora em relação não só à variedade de expressões teatrais como ao contexto social em que estas se realizam.
Significa, isso sim, que a sua análise não pode ignorar o evento teatral dentro de uma praxis ético-política, reconhecendo (possíveis) linhas de força
ideológicas, culturais e/ou sociais em jogo dentro do quadro de opções estéticas que manifesta, e seu impacto junto do público.
{Função política} A afirmação de que toda a arte (incluindo o teatro) é, de
alguma forma, sempre um acto político, é redutora em relação aos aspectos que diferenciam as opções estéticas de cada acto criativo e da forma
como o público as recebe. Do mesmo modo, a alegação generalista de
que a dimensão política é apenas um aspecto superficial do teatro relega
para um plano secundário uma função sublimada por tantos criadores e
pensadores do teatro, dos quais se pode destacar o incontornável Bertolt
Brecht, cuja prática teatral, como descreveu Barthes (2009), apresentava
um conteúdo ideológico preciso e de protesto político. O que interessa
não é então saber se determinado tipo de teatro é político ou apolítico,
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epistemological condition which is, for all purposes, reductive in terms of
not only the variety of theatrical expressions, but also the context in which
they are performed. What it does mean is that its analysis cannot ignore
the theatrical event within an ethical-political praxis, recognizing (possible)
aspects of ideological, cultural and/or social value that are at play in the
range of aesthetic options that it manifests, and its impact on the audience.
{Political function} The statement that all art (including theatre) is somehow
always a political act is reductive when it comes to the aspects that differentiate between the aesthetic options of each creative act and how the audience receives them. In the same way, the generalizing claim that the political
dimension is but a superficial aspect of theatre reduces the importance of
a function which is exalted by so many theatre-makers and thinkers, particularly the unavoidable Bertolt Brecht, whose theatrical practice, as described by Barthes (2009), presented a precise ideological content of political
protest. So what matters isn't knowing whether a certain type of theatre is
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reaccionário ou progressista, fundamentalista ou relativista - até porque
um mesmo espectáculo pode atravessar vários estados -, mas sim analisar
de que forma o evento teatral mobiliza forças estéticas que realizam um
papel crítico dentro da praxis sociopolítica, encarando o teatro como um
espaço de reflexão, talvez até de transformação simbólica, da forma de se
pensar e agir politicamente (Baumgärtel, 2009).
A forma mais evidente de olhar para a dimensão política do evento teatral é através do seu conteúdo dramático, sendo tanto mais explícita quanto
o texto promover um conjunto particular de crenças e ideologias. O Teatro
Épico é provavelmente o exemplo mais paradigmático da utilização do teatro
enquanto veículo de interrogação ideológica, através da problematização da
relação sujeito-sociedade e da abertura de horizontes para a sua redenção.
Na chamada era pós-dramática, que Lehmann (2006) fez questão de definir
como pós-brechtiana, a dimensão política deixa de estar cingida ao conteúdo dramático das peças, para se abrir à forma como o público é estimulado
a percepcionar (politicamente) o espectáculo. Para este autor (2003), muitos
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political or apolitical, reactionary or progressive, fundamentalist or relativist – especially since a single performance can go through different stages
– but rather to analyze how the theatrical event mobilizes aesthetic forces
which play a vital role in the sociopolitical praxis. This entails seeing the
theatre as a place of reflection, maybe even of symbolic transformation; it
is about how one thinks and acts politically (Baumgärtel, 2009).
The most obvious way of looking at the political dimension of a theatrical event is through its dramatic content, since it'll become more explicit
the more the text promotes a particular set of beliefs and ideologies. Epic
Theatre is probably the most paradigmatic example of the use of theatre as
a vehicle for ideological questioning, by creating the problematic of subject-society relationships and opening new possibilities for their redemption.
In what is called the post-dramatic era, which Lehmann (2006) insisted on
defining as post-Brechtian, the political dimension is no longer limited to
the dramatic content of the plays. It becomes open to how the audience is
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dos espectáculos contemporâneos servem-se da possibilidade de comunicação ao vivo com o público, integrando os espectadores no seu processo de
construção performativa, o que faz com que o espectador seja impelido a
relacionar-se (e a responsabilizar-se) com as coisas que se vão sucedendo,
tal como em qualquer outra situação política. Essa responsabilidade não se
faz sentir, como relembra o mesmo autor, a partir do confronto directo com
uma tese, antítese ou opinião, mas sim a partir de uma experiência estética,
isto é, a partir da forma como o público é levado a dar uma resposta ética ao
experienciado. Mais do que interferir com conceitos políticos, o que interessa acima de tudo no teatro contemporâneo é interferir com a percepção que
os espectadores têm do mundo. Entre o conteúdo temático mais, ou menos,
explícito e as formas de expressão performativa mais, ou menos, implícitas,
emerge uma gama considerável de manifestações estéticas com vibrações
ético-políticas diversas que nos permite antever a relação artística das criações teatrais com a realidade pragmática (e filosófica) da polis.
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stimulated into perceiving (politically) the performance. According to this
author (2003), many contemporary performances explore the ability to communicate with a live audience, integrating the spectators into their process
of performative construction, which makes the spectator relate to (and be
responsible for) the way things happen, just as in any other political situation. That responsibility isn't felt, as emphasized by the author, from direct
confrontation with a thesis, antithesis or opinion, but rather from an aesthetic experience. In other words, it is about how the public is led into giving
an ethical response to what is experienced. More than just interfering with
political concepts, what matters most in contemporary theatre is (interfering
with) the audience's perception of the world. From the thematic content that
is more (or less) explicit, and the more (or less) implicit forms of performative expression, emerges a considerable range of aesthetic manifestations
with diverse ethical-political vibrations which allow us to foresee the artistic
relationship between the theatrical creations and the pragmatic (and philosophical) reality of the polis.
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{Função social} Desde os anos 70 que o teatro tem ocupado de forma crescente o espaço público, lato sensu, procurando pontos de contacto onde o
teatro, enquanto acto artístico, encontra o mundo do quotidiano vivencial,
deixando-se inspirar por ele nas suas criações, ao mesmo tempo que tenta inscrever-se enquanto agente de transformação social. Isto ocorre normalmente através de processos objectivos de socialização, sem por isso se
perder a dimensão estética dos seus eventos e, desse modo, do próprio conceito artístico que os definem enquanto eventos ‘teatrais’. Este tipo de contaminação social nas criações teatrais pode processar-se (genericamente) de
duas maneiras:
- Quando a criação teatral assenta na exploração de determinadas situações sociais específicas, ao serviço de uma estética inspirada nas tensões
do ser social. Neste caso a componente social é o ponto de partida do acto
criativo, mas não necessariamente o fim em si mesmo.
- Em situações onde a componente estética do teatro é guiada univocamente por um propósito social, ou socializador, concreto, ao serviço de uma
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{Social function} Since the seventies, theatre has increasingly occupied the
public space, latosensu, searching for common points where it meets the
world of everyday life as an artistic act, allowing itself to be inspired by it in
its creations, at the same time that it tries to establish itself as an agent of
social transformation. This usually occurs through objective processes of
socialization that define them as "theatrical" events, without losing the aesthetic dimension of the events, and consequently the artistic concept itself.
This type of social contamination in theatrical creations can be (generically)
processed in two ways:
- When the theatrical creation is based on the exploration of certain social
situations, it serves an aesthetic inspired by the social being's tensions. In
this case, the social component is the starting point of the creative act, but
not necessarily the goal in itself.
- In situations where the theatre's aesthetic component is guided solely
by a specific social, or socializing purpose, it serves a certain community
or specific audience. In this case, the creative act has, first and foremost, an
explicit social function, establishing itself as a rational vehicle for awareness.
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determinada comunidade ou audiência específica. Neste caso o acto criativo
tem, antes de mais, uma função social explícita, afirmando-se como veículo
racional de sensibilização.
Nem todos os casos podem, no entanto, ser apreciados desta forma bipolar, existindo muitos outros que se inscrevem de forma híbrida nestas duas
formas de abordagem. Lehmann (2006) recorda um exemplo passado em
Munique, em que uma acção normalmente reservada à distribuição gratuita
de refeições para pessoas necessitadas, foi encenada como uma performance
teatral, não ficando totalmente claro se era a motivação artística a deixar-se
inspirar pela acção social, ou a motivação social a inspirar o evento performativo, ficando no entanto a certeza de que a dúvida latente era já per se
uma opção estética de desconstrução tipicamente pós-dramática. A motivação social por detrás dos espectáculos e a capacidade de intervenção com
que se inscrevem nas dinâmicas de socialização são questões possíveis de
serem consideradas para efeito de caracterização e compreensão dos actos
teatrais, enquanto eventos simultaneamente de expressão artística e social.
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However, not all cases can be evaluated in this bipolar manner, as there are many others that are considered hybrids in these two approaches.
Lehmann (2006) reminds us of an example in Munich, where an event that
was usually limited to a free distribution of meals for the needy was staged
as a theatrical performance. It wasn't quite clear whether it was the artistic
motivation allowing itself to be inspired by the social action, or the social
motivation inspiring the performative event, while it was still certain that
the latent doubt was already an aesthetic option per se of a typical post-dramatic deconstruction. The social motivation behind the performances
and the power of intervention with which they interfere in the dynamics of
socialization are questions which can be considered for the purposes of characterizing and understanding theatrical acts, as events of both social and
artistic expression.
{(Inter)cultural function} Theatrical creations are always a more or less evident expression of the artists’ cultural context, but how they consciously or unconsciously explore that context differs from performance to performance. In
every case, at least in the West, there's an acknowledgment of theatre as a means of identity analysis, in a cultural context that is being constantly renewed.
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{Função (inter)cultural} As criações teatrais são sempre uma expressão mais
ou menos evidente do contexto cultural dos seus criadores, mas a forma
como estes exploram consciente ou inconscientemente esse contexto difere
de espectáculo para espectáculo. Em todos os casos, pelo menos no Ocidente, existe um reconhecimento do teatro enquanto veículo de perscrutação
identitária, num contexto cultural em constante renovação.
Para Fischer-Lichte (1997), a renovação cultural do teatro passa por duas
formas de apropriação performativa: como expansão de um tipo de expressão teatral consolidada (p. ex. kabuki, ópera chinesa, teatro yoruba), ou através de um processo de ‘interculturalização’ que resulta no estabelecimento
de uma nova forma de fazer teatro - evidente em autores como Antonin
Artaud, Tadashi Suzuki, Peter Brook, Robert Wilson, Eugenio Barba, para
citar alguns nomes fundamentais.
No primeiro caso, a função cultural do evento teatral assenta na sublimação artística de uma determinada forma de expressão cultural ou, de
um ponto de vista mais etnográfico, na capacidade de animar determinadas
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For Fischer-Lichte (1997), the cultural renewal of theatre goes through
two forms of performative appropriation: either as the expansion of a type
of consolidated theatrical expression (such as: Kabuki, Chinese opera, Yoruba theatre), or a process of "interculturalization" which results from the
establishment of a new way of making theatre – most evident in authors such
as Antonin Artaud, Tadashi Suzuki, Peter Brook, Robert Wilson, Eugenio
Barba, just to quote a few essential names.
In the first case, the theatrical event's cultural function is based on the
artistic sublimation of a certain form of cultural expression, or from a more
ethnographic point of view, on the ability to animate certain performance
traditions. This may be translated, in a simplistic manner, into performances
that serve a culture or a certain cultural expression. In the second case, the
internalization of other references and cultural stimuli in the creative processes provides for the construction of new performative forms and styles. It
is culture, or cultural inspiration, at the service of the performance. History
has proven that many of these cultural contamination processes have come
to be gradually established as aesthetic references in the world of theatre,
which the above mentioned authors are an example of, thus highlighting the
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tradições performativas. Isto pode traduzir-se, passe o simplismo, em espectáculos ao serviço de uma cultura ou de uma determinada expressão cultural. No segundo, a interiorização de outras referências e estímulos culturais
nos processos criativos proporciona a construção de novas formas e estilos
performativos. É a cultura, ou a inspiração cultural, ao serviço dos espectáculos. A história tem provado que muitos destes processos de contaminação
cultural vieram a constituir-se gradualmente como referências estéticas no
mundo do teatro, de que são exemplos os criadores acima referidos, distinguindo o potencial (único) da interculturalidade para promover mudanças
significativas na forma de se pensar e fazer teatro.
A busca por outras referências culturais tem introduzido na prática teatral
do Ocidente formas diferentes de reflectir (acima de tudo) sobre o corpo e
o imaginário colectivo, fornecendo à racionalidade semiológica dominante
um espectro de criação estética mais amplo, que importa analisar. Actualmente, como argumenta Pavis (2005), à imagem da ‘interculturalização’ das
nossas vidas, temos muita dificuldade em contabilizar e reconhecer todas
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(unique) potential of interculturality to promote significant changes in how
theatre is thought and made.
The search for other cultural references has introduced different ways of
reflecting (mostly) about the body and collective imaginary into the West's
theatre practice, thus providing the dominant semiological rationality with a
broader spectrum of aesthetic creation which is important to analyze. Currently, as defended by Pavis (2005), just like the "interculturalization" in our
lives, we have a lot of trouble accounting for and recognizing all the cultural
influences at play in theatrical creations. However, one can make the effort
to understand the central influences that aesthetically shape performances,
in the context of a vast and diversified cultural matrix, as well as its contribution to the development of new theatrical expressions.
(Self) referential: artistic positioning

Focusing on the process rather than the literary product was the vital
question that Performance Art consolidated in the artistic world in general,

10 8

as influências culturais que entram em jogo nas criações teatrais, mas pode
fazer-se o esforço por compreender quais são as influências centrais que
modelam esteticamente os espectáculos, no quadro de uma matriz cultural
vasta e diversificada, e qual a sua contribuição para o desenvolvimento de
novas expressões teatrais.
(Auto) referencial: posicionamento artístico

O enfoque no processo, em detrimento do produto literário, foi a questão
fulcral que a performance firmou no mundo artístico em geral, e no teatro
em particular, uma vez que fez deslocar a questão da autoria do texto para o
espectáculo, elevando o papel e responsabilidade de todos os participantes
na construção do espectáculo (encenador, actores, designers, etc.) à de criadores artísticos, e do próprio público como participante activo da experiência teatral. Isto significou abandonar tendencialmente a mimese enquanto
forma de representação de uma realidade ‘ausente’, a favor da realidade
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and in theatre in particular. This occurred when it moved the matter of authorship from text to performance, thus elevating the role and responsibility
of all those who participate in making the performance (director, actors,
designers, etc.) to that of artists, and the audience itself to active participants
in the theatrical experience. This meant a tendency to abandon mimesis as
a way of representing an "absent" reality, in favor of the stage's autonomous
reality, privileging the scenic materiality of the performances and audience interaction. A lot of contemporary theatre practices have attempted to
explore how far this "reality" can be produced, felt and understood. This is
mainly aimed at how the performance is constructed itself, and not towards
a referential outside scenic time and space – which previously served as a
model to legitimate the theatrical art work. In this sense, it can be said that
theatrical creations seek to establish their own reality, that is, to represent
themselves through a self-referential gesture, taking the real shared experience (between actors and spectators) as an artistic object in every performance, as opposed to the aesthetic intentions in its genesis. In each performance, one can identify the fundamental characteristics around which its
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autónoma do palco, privilegiando a materialidade cénica dos espectáculos
e a interacção com o público. Muita da prática teatral contemporânea tem
procurado explorar o alcance com que esta ‘realidade’ pode ser produzida,
sentida e entendida, apontando principalmente para o próprio modo da sua
construção performativa, e não para um referencial fora do espaço e temporalidade cénicos - que anteriormente servia de modelo para legitimar a obra
teatral. Neste sentido pode dizer-se que as criações teatrais procuram estabelecer a sua própria realidade, isto é, representar-se a si mesmas através
de um gesto auto-referencial, tomando como objecto artístico a experiência
real partilhada (entre actores e espectadores) em cada espectáculo, e não as
intenções estéticas que estão na sua génese. Para cada espectáculo é possível
identificar as características fundamentais em torno das quais emerge a sua
(auto) referencialidade. Neste contexto, refiro-me a três aspectos importantes que são o estatuto do texto, o estado de co-presença (actor-espectador)
e a percepção do espaço cénico.
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(self) referentiality emerges. In this context, I will mention three important
aspects: the text’s status, the state of co-presence (actor-spectator) and the
perception of the scenic space.
{The text’s status} The binomial of text-performance is still an excellent
barometer of evaluation for the artistic referentiality of theatrical events,
maintaining the separation between those who conceive theatre from literary language (logocentrics), and those who perceive theatre as an independent performative expression (scenocentrics), which may consider the
text as a source of aesthetic support, among others such as light, rhythm,
movement, and corporeality, etc. For the first group, the text is the starting
point of the act of theatrical creation, and contains a coherence that defines
the totality of meanings in the performance; that is, they imply a subordination of the performance to the textual order, through which the theatre is
semantically sustained. For the second group, the text (or texts) serves as a
tool in service of the aesthetic experience one wishes to provide. This frees
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{Estatuto do texto} O binómio texto-performance mantém-se um excelente barómetro para avaliar a referencialidade artística dos eventos teatrais,
permanecendo a divisão entre aqueles que concebem o teatro a partir da
linguagem literária (logocentristas), e aqueles que percepcionam o teatro
enquanto expressão performativa independente (cenocentristas), usando
(ou não) o texto como material de suporte estético, entre outros, como a luz,
ritmo, movimento, corporalidade, etc. Para os primeiros o texto é o ponto
de partida do acto de criação teatral, contendo uma coerência que determina a totalidade de significados do espectáculo, isto é, subentendem uma
subordinação do espectáculo à ordem textual, através da qual o teatro se
sustenta semanticamente. Para os segundos o texto (ou textos) é instrumentalizado como material ao serviço da experiência estética que se pretende
proporcionar. O que liberta o espectáculo do peso de uma pretensa autoria
literária e da percepção do texto como um todo lógico, encarando este na
sua relação com outros materiais postos em cena.
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the performance from the weight of a so-called literary authorship and the
perception of the text as a logical whole, viewing it in its relationship with
the other elements on stage.
In contemporary theatre, theatrical acts aren’t always placed in such a
radicalized fashion. Instead, they explore the status of the text in a variable
manner, sometimes even within the same performance, and cultivate doubt
about the preponderance of the textual reference. One can simply point out
the somewhat common example of the actor who recites a text as though he
doesn’t completely understand it, or even in a way that contradicts his body
language. This type of dissonance symbolically captures the difference between the interpretation of a pre-existing dramatic text and the perception
of that very text when spoken during the theatrical act, thus creating an
effect of responsibility in the spectator, who is then free to compare and
recreate new interpretations of the text in the context of performative action. Between the logocentric and the scenocentric points of view, there is a
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No teatro contemporâneo, os actos teatrais nem sempre se posicionam
desta forma radicalizada, explorando o estatuto do texto de forma variável,
por vezes até dentro do mesmo espectáculo, cultivando a dúvida sobre a
preponderância do referente textual. Basta relembrar o exemplo mais ou
menos comum do actor que pronuncia o texto como se não o entendesse
completamente ou mesmo de forma contraditória em relação à sua acção
corporal. Este tipo de dissonâncias captam emblematicamente a diferença
que existe entre a interpretação de um texto dramático pré-existente e a
percepção do mesmo texto quando enunciado no acto teatral, provocando
um efeito de responsabilização no espectador, que se vê livre para comparar
e recriar novas interpretações do texto no contexto da acção performativa.
Entre a visão logocentrista e a visão cenocentrista existe uma sucessão considerável de formas de expressão que fazem variar o estatuto do texto nas
criações teatrais.
{Função de co-presença} A co-presença física entre actores e espectadores
é o que determina a singularidade dos espectáculos na medida em que, em
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considerable chain of forms of expression which make the text’s status vary
in theatrical creations.
{State of co-presence} The physical co-presence between actors and spectators is what determines the singularity of the performances, in that, in any
theatrical event, whatever the actors do has an effect on the audience, and
whatever the audience does has an effect on the scene. For Fischer-Lichte
(2005), the specific physical bodies of the actors are the audience’s first element of perception. And only from that first phenomenological perception
(physical body) can any construction of meanings (semiotic body) follow,
based on their performative action. The exploration of this first perceptive
state is recurring in many contemporary theatre practices, which tend to
flaunt the scenic materiality of the actors' bodies, and not just their fictional
image. This means that, instead of attaching himself exclusively to a (distant) representation of reality, meaning the semantic dimension of a dramatic text, the actor materializes in an eminently real manner, placing the

qualquer evento teatral, o que quer que os actores façam tem efeito nos
espectadores e o que quer que os espectadores façam tem efeito na cena.
Para Fischer-Lichte (2005), os corpos físicos particulares dos actores são
o primeiro elemento perceptivo do espectador, e só a partir dessa primeira percepção fenomenológica (corpo físico) se pode seguir, com base na
sua acção performativa, uma qualquer construção de significados (corpo
semiótico). A exploração deste primeiro estádio perceptivo é recorrente em
muita da prática teatral contemporânea, que tende a ostentar a materialidade cénica dos corpos dos actores e não apenas a sua figura ficcional.
Isto significa que, em vez de se colar exclusivamente a uma representação
(distante) da realidade, isto é, à dimensão semântica de um texto dramático,
o actor corporiza-se de forma iminentemente real, colocando a experiência
do presente à frente de qualquer outra referência temporal. Para Schechner
(2009), este estado de corporização física estimula os espectadores a reagir
àquilo que acontece com os actores no próprio corpo deles, o que os leva a
posicionar essa experiência na memória sensitiva que têm do espectáculo,
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experience of the present before any other time reference. For Schechner
(2009), this state of physical materialization stimulates the spectators into
reacting to what happens with the actors in their own bodies, which leads
them to place that experience in the sensorial memory they keep of the performance, and not exclusively in a structuralist interpretation of the scenic
signs. This involvement of the actors with the moment of the performance and the physical presence of the bodies obviously has reciprocal effects,
in that the bigger and more evident their audience interaction is, the more
the actors (and the performance itself) become permeable to the physical
presence of the audience, in both their states of materialization – a mere
smile could convey endless meanings. This latent instability between one
state of materialization and the other is, according to Fischer-Lichte, one
of the main characteristics of contemporary theatre, bringing all those who
participate in the performances into a threshold state which is "perceived as
a pleasure, as well as a torment"1 (2005:79).�
1 - Translation from the portuguese.
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e não exclusivamente numa interpretação estruturalista dos signos cénicos.
Esta implicação dos actores com o momento do espectáculo e com a presença física dos corpos tem obviamente efeitos recíprocos, na medida em que,
quanto maior e mais evidente for a sua interacção com o público, mais permeáveis se tornam os actores (e o próprio espectáculo) à presença física dos
espectadores, nos seus dois estados de corporização — um simples sorriso
pode comunicar um sem número de significados. Esta instabilidade latente
entre um estado de corporização e outro é, para Fischer-Lichte, uma das características principais do teatro contemporâneo, transferindo todos os que
participam nos espectáculos para um estado liminar, que é “percepcionado
como um prazer, bem como um tormento” (2005:79).
A tensão provocada pelo confronto e troca comunicativa entre o actor e
os outros actores, entre o actor e os espectadores, e entre o espectador e os
outros espectadores, faz com que a experiência estética vivida pelo público
navegue entre o real e o ficcional, muitas vezes sem uma ordem perceptiva
facilmente reconhecível. A forma como esta tensão se manifesta é funda-
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The tension caused by the confrontation and communicative exchange
between the actor and other actors, between the actor and the spectator, and
between the spectator and other spectators, makes the aesthetic experience
lived by the audience navigate between real and fictional, often without any
easily recognizable order of perception. The way this tension manifests itself
is vital to performance analysis, namely to evaluate the level of singularity
and independence of the theatrical experience relative to the fictional aspects that it (supposedly) represents.
{Perception of the scenic space} In contemporary theatre, the scenic space is
no longer perceived as a set of scenographic structures, but rather by the nature of what takes places in them and how it's experienced by the audience.
For Fischer-Lichte (2008), there isn't even a space as an autonomous physical presence, but the occurrence of an ephemeral and transitory spatiality.
Meanwhile, the relevance of this spatiality has made it common to search
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mental na análise de espectáculos, nomeadamente para avaliar o grau de
singularidade e independência da experiência teatral relativamente aos aspectos ficcionais que (supostamente) representa.
{Percepção do espaço cénico} No teatro contemporâneo o espaço cénico
não é mais percepcionado como um conjunto de estruturas cenográficas,
mas antes pela natureza do que aí ocorre e a forma como é experienciado
pelos espectadores. Para Fischer-Lichte (2008) não existe inclusivamente
um espaço, enquanto presença física autónoma, mas sim a ocorrência de
uma espacialidade efémera e transitória. A relevância desta espacialidade
tornou entretanto comum a procura de espaços alternativos às salas de teatro colocando, para Schechner (1968), a percepção dos espectadores �num
continuum entre a ‘arte pura’, que as salas de teatro convencionais tradicionalmente ostentam, e uma percepção de vivência impura, associado às
experiências proporcionadas pelo teatro site-specific, e que se estendem ao
‘teatro ambiental’, hapennings e, num extremo, a manifestações públicas,
eventos ou cerimónias.
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for alternative spaces. According to Schechner (1968), the audience's perception is a continuum between "pure art", which conventional theatre venues typically display, and a perception of impure experience, associated to
those provided by site-specific theatre, and which extends to "environmental
theatre", “happenings” and, in a more radical sense, to public demonstrations, events or ceremonies.
Another fundamental factor in the magnification of a performance's spatial experience is the use of new technologies. The (sometimes obsessive)
search for new sensory experiences in contemporary theatre practices implies, as defended by Picon-Vallin (2009), a new perceptive condition which
forces the rethinking of the tension between our biological reality and our
technological reality. As the author reminds us, today there are many image
and sound manipulation programs which allow for the development of inventive practices of incrustation, apparition and disappearance which aim
to destabilize and blend the ways in which theatrical space and time are felt.
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Outro factor fundamental na ampliação da experiência espacial dos espectáculos é a utilização de novas tecnologias. A procura (por vezes obsessiva) por novas experiências sensoriais nas práticas teatrais contemporâneas
implica, como sustenta Picon-Vallin (2009), uma nova condição perceptiva, que obriga a repensar a tensão entre a nossa realidade biológica e a
nossa realidade tecnológica. Como relembra a autora, existem hoje muitos
programas de tratamento da imagem e som que possibilitam desenvolver
práticas inventivas de incrustação, aparição e desaparecimento, que visam
a desestabilização e hibridez da forma de sentir o espaço e tempo teatrais.
A utilização dos novos média é deste modo um factor de encorajamento da
participação activa dos espectadores, nomeadamente através da tensão criada entre o espaço virtual e o real, desafiando a percepção dos espectadores
a pôr inclusivamente em causa o próprio conceito de espectáculo ao vivo.
A prática contemporânea tem demonstrado a capacidade de os espectáculos de teatro se acomodarem a qualquer tipo de espaço, procurando
novas formas de espacialidade apoiadas na inovação e criatividade interdisciplinares e tecnológicas. A forma como esta espacialidade se anuncia
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The use of these new media is thus a factor which serves to encourage the
audience's active participation, namely through the tension created between
virtual and real space, challenging the spectators' perception by even questioning the very concept of a live performance.
Contemporary practice has demonstrated the performance's ability to
adapt to any type of space, searching for new forms of spatiality based on
interdisciplinary and technological innovation and creativity. How this spatiality becomes apparent in the tension between real and fictional, corporeal
and virtual, is a factor that can be taken into account when interpreting the
dimensions of reality at play, and consequently the performances' specific
aesthetic positioning.
Pragmatic dimension: fruition and signification strategies

Roland Barthes was the theoretician who probably most contributed to the
structuralist interpretation of performances, namely through his analysis of
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na tensão entre o real e o ficcional, o presencial e o virtual, é um factor que
pode ser levado em conta para efeito de interpretação dos planos de ‘realidade’ em jogo e consequentemente do posicionamento estético particular
dos espectáculos.
Dimensão pragmática: estratégias de fruição e significação

Roland Barthes foi o teórico que provavelmente mais contribuiu para
a interpretação estruturalista dos espectáculos de teatro, nomeadamente
através da sua análise ao trabalho de Brecht, reforçando a ideia de que todos
os aspectos de escrita e encenação teatrais constituem um sistema de signos,
através dos quais se constroem conscientemente significados. Isto pressupõe
a consideração do espectáculo como um texto, constituído por signos verbais e não verbais, e por conseguinte passível de uma leitura semiológica. Na
expressão essencialista deste paradigma, privilegia-se esteticamente a síntese, a macroestrutura narrativa, a ordem lógica conceptual, estabilizando
um processo de (des)codificação aplicável (teoricamente) a qualquer análise
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Brecht's work, which reinforced the idea that all aspects of dramatic writing
and staging constitute a system of signs through which meanings are consciously constructed. This presupposes considering the performance as a text,
consisting of verbal and non-verbal signs, and is therefore a valid object for a
semiological reading. In the essentialist expression of this paradigm, what is
favored from an aesthetic point of view is synthesis, narrative macro-structure and conceptual logical order, thus solidifying a process of (de)coding
which is (in theory) applicable to any performance analysis. These are the
characteristics of dramatic theatre, since they suggest the idea of a closed and
coherent structure over the performance as a whole.
Post-structuralism (which originated from the minds of several authors,
including Jacques Derrida, Jean François Lyotard and Gilles Deleuze) came
to question the independence of the signifiers relative to the signified, and
defended the plurality of meanings in any signifier, and consequently, that
structural analysis isn't capable of revealing the "truth" about any conceptual
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de espectáculos. Estas são as características do teatro dramático, uma vez
que oferecem uma ideia de estrutura fechada e coerente sobre a totalidade
do espectáculo.
O pós-estruturalismo (decorrente dos pensamentos de vários autores, entre os quais Jacques Derrida, Jean François Lyotard e Gilles Deleuze) veio
questionar a independência dos significantes em relação aos significados,
defendendo a pluralidade de sentidos de qualquer significante e, consequentemente, que a análise estrutural não é capaz, por si só, de revelar a ‘verdade’ sobre uma qualquer realidade conceptual. Foi Derrida quem concluiu
que nenhuma expressão baseada na semiótica pode ser interpretada por um
corpo fixo de conhecimento e, desse modo, ter um sentido absoluto e finito
pronto a ser descoberto. A partir deste reconhecimento, Derrida baseou-se
na desconstrução como método de denúncia da ilusão de uma qualquer verdade ou unidade inquestionável nos meios de expressão comunicativa. Na
prática, o método desconstrucionista promove o desmantelamento das operações lógicas de interpretação, recorrendo à ambiguidade, polivalência e
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reality on its own. It was Derrida who came to the conclusion that no expression based on semiotics can be interpreted by a fixed body of knowledge and
therefore possess any absolute or finite meaning that is ready to be found.
After this acknowledgment, Derrida took deconstruction as basis for a method of detecting illusion in any one truth or unquestionable unit in the means of communicative expression. In practice, the deconstructionist method
promotes the dismantling of logical operations of interpretation, resorting
to ambiguity, versatility and simultaneity of meanings, partial structures and
chaotic correspondences, heterogeneous realities, among other operations
based on subjectivity, as a starting point for the revealing of (possible) meanings. For Lyotard (1973), post-modern (and therefore post-dramatic) theatre no longer worries about articulating concepts through symbolic language,
rather it seeks to manifest states of energy, intensities, or affections to express
new states of aesthetic experimentation, and thus end the author's (supposed
single holder of symbolic interpretation) relationship of dominance over the
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simultaneidade de sentidos, estruturas parciais e correspondências caóticas,
realidades heterogéneas, entre outras operações fundadas na subjectividade
como ponto de partida para o desvendar de (possíveis) significados. Para
Lyotard (1973), o teatro pós-moderno, e por consequência pós-dramático,
deixou de se preocupar em enunciar conceitos através de uma linguagem
simbólica, procurando sim manifestar estados de energia, intensidades,
afectos para exprimir novos estados de experimentação estética, e nesse
sentido romper com a relação de dominação do autor (pretenso criador
e detentor total da interpretação simbólica) sobre os espectadores. Neste
contexto, Deleuze foi mais longe, através da sua Lógica da sensação (2011),
aprofundando de forma singular a importância da sensação na experiência
de fruição artística. Para o teatro contemporâneo, a relação com o mundo
deixou assim de ser, exclusivamente, a da representação da acção para passar a ser a da própria acção, isto é, a da experiência estética.
Neste contexto, a realidade fenomenológica do corpo assume um papel
acrescido. A busca por uma ‘autenticidade’ do corpo levou mesmo, desde
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spectators. Within this context, Deleuze went further, through his Logic of
Sensation (2011), and in a unique manner, deeply explored the importance of
sensation in the experience of artistic fruition. For contemporary theatre, the
relationship with the world then stopped being an exclusive representation of
action, to become that of the action itself, that is, of the aesthetic experience.
In this context, the body's phenomenological reality takes on an extra
role. Since the sixties, the search for an "authenticity" of the body actually
led to the development of different researches discovering a new corporal
vocabulary, for which Pina Bausch was decisive, through her Tanztheatre.
That which is called "physical theatre", openly flaunted since the eighties,
has been a constant source of inspiration and renovation in theatrical practices, including a variety of forms and physical activities, and employing
techniques of improvisation and scenic presence which place the body as
the primordial means of performative expression. According to Fischer-Lichte (1997), the eloquence of the body cannot be interpreted through
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os anos 60, ao desenvolvimento de diferentes práticas de descoberta de um
novo vocabulário corporal, para as quais Pina Bausch foi decisiva, através do
seu Tanztheatre. O chamado ‘teatro físico’, declaradamente alardeado desde
os anos 80, tem sido uma fonte constante de inspiração e renovação nas práticas teatrais, incluindo uma variedade de formas e actividades físicas e empregando técnicas de improvisação e presença cénica, que colocam o corpo
como o meio primordial de expressão performativa. Segundo Fischer-Lichte
(1997), a eloquência do corpo não pode ser interpretada segundo um código
pré-estabelecido, o que significa que os processos de construção de sentidos
relativos à expressão corporal (gestos, posturas, movimentos) ficam abertos
a percepções muito diversas, dependentes dos pressupostos subjectivos de
cada espectador, em cada espectáculo.
A estética teatral contemporânea dirige-se assim para a apresentação das
realidades concretas da cena, expondo características predominantemente materiais, sensoriais e energéticas. Como sustenta Baumgärtel (2009), a
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any pre-established code, which means that the processes of construction
of meaning that relate to corporal expression (gestures, postures, movements) are open to being perceived in many different ways, depending on
the subjective presuppositions of each spectator in each performance.
Contemporary theatre aesthetics thus heads towards the presentation of
the scene's concrete realities, exposing predominantly material, sensory and
energetic characteristics. As defended by Baumgärtel (2009), the physical
and "desemanticized" materiality of theatrical events is the main catalyst
for the performances' forms of perception and interpretation, allowing for
a greater deal of individual associations and strategies of fruition and signification. This places the spectator in the clear position of co-producer,
regarding its possible meanings and sensations, since the performances
tend to resist the representation of a pre-existing or consensually elaborated
meaning a posteriori – the performance is not the material translation of
any meaning outside of itself. Between the most structured and fragmented
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materialidade presencial e ‘dessemantizada’ dos eventos teatrais é o principal catalisador das formas de percepção e interpretação dos espectáculos, abrindo uma margem muito maior para associações e estratégias individuais de fruição e significação. Isto coloca o espectador claramente na
posição de co-produtor quanto aos seus possíveis significados e sensações,
uma vez que os espectáculos tendem a resistir à representação de um significado pré-existente ou consensualmente elaborado a posteriori - não existe
um sentido fora do espectáculo de que este seja a tradução material. Entre
as manifestações mais estruturadas e mais fragmentadas, entre as estratégias de significação baseadas na hermenêutica e os estímulos de apreensão
fenomenológica, entre as respostas cognitivas e sensoriais e emocionais,
desponta um leque abrangente de opções e formas de recepção estéticas
que são decisivas para perceber o modo como os criadores se aproximam,
comunicam e tocam o público.
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structures, between the signification strategies based on hermeneutics and
the stimuli of phenomenological apprehension, between the cognitive, sensory and emotional responses, appears a wide range of options and forms
of aesthetic reception which are decisive in understanding how the artists
come close to, communicate with and touch the audience.
Final thoughts: aesthetic differentiation

Performance Art has opened a whole new world of possibilities of aesthetic expression, namely in theatre, blurring the borders of artistic categorization within the performing arts. Lehmann (2006) himself, when confronted with the need to define the term, admitted that a performance is
everything that is announced and received as such by the audience. That is,
everything depends on the communication process that is established during the performance, and not on pre-established criteria about what is and
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Considerações finais: diferenciação estética

A performance abriu um novo mundo de possibilidades de expressão estética, nomeadamente no teatro, esbatendo as fronteiras de categorização
artística no seio das artes performativas. Ao ponto de o próprio Lehmann
(2006), quando confrontado com a necessidade de definir o termo, ter reconhecido que performance é tudo aquilo que é anunciado enquanto tal e
recebido nessa acepção pelo público. Ou seja, tudo depende do processo
de comunicação estabelecido durante o espectáculo, e não de critérios pré-estabelecidos sobre o que é e o que não é considerado performance, teatro,
dança, etc. Neste sentido, cada espectáculo é peculiar — não se querendo
dizer com isto que tenha (forçosamente) algo de original —, contendo em si,
com maior ou menor ressonância, algo de singular em relação ao que proporciona esteticamente. A prática teatral contemporânea é caracterizada
por uma grande variedade de experiências, que reflectem a necessidade de
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isn't considered performance art, theatre, dance, etc. In this sense, each
performance is distinct – which doesn't mean it (necessarily) has anything
original about it – and contains in itself, with smaller or greater resonance,
something unique about what it provides aesthetically. Contemporary theatre practice is defined by a great variety of experiences which reflect the artists’ need to find new ways of perceiving themselves as well as the world, at
the same time that they explore their own forms of artistic expression in the
intersubjectivity that they establish with the audience in each performance.
It would be therefore naive to assume that there is an organic, coherent,
complete structure liable to be decomposed in every performance, and to
thus organize itself irrefutably into tightly defined dimensions of analysis.
Analysis is specific to the context of each performance and must be performed from a holistic point of view, using those dimensions as mere instruments of support in its perception and interpretation, so as to facilitate the
establishment of aesthetic relationships between performances.

os criadores encontrarem novas formas de se percepcionarem a si próprios
e ao mundo, ao mesmo tempo que exploram as suas próprias formas de
expressão artística na intersubjectividade que estabelecem com os espectadores em cada espectáculo.
Seria portanto ingénuo partir do princípio de que há uma estrutura orgânica, coerente, total, passível de se decompor em todos os espectáculos e,
nesse sentido, de se organizar irrefutavelmente por dimensões estanques de
análise. A análise é específica do contexto de cada espectáculo e deve ser
realizada dentro de uma visão holística deste, utilizando-se as dimensões
apenas como instrumentos de apoio à sua percepção e interpretação, de
modo a facilitar o estabelecimento de relações estéticas entre espectáculos.
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Translated by Joana Silva
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A oficina
da canção

The workshop of song

josé mário branco

}{

Quando, há 46 anos, em Paris, aprendendo a acompanhar-me à
viola, comecei a inventar canções e a cantá-las em público, iniciei
um processo de aprendizagem sobre aquilo a que, mais recentemente, eu viria a chamar “a oficina da canção”.
Tivera o privilégio, na adolescência e na juventude vividas no
Porto, a partir da segunda metade dos anos ’50, de conhecer alguma poesia, algum teatro e cinema, e de estudar música numa
escola arejada e moderna, que ainda existe e se chama Escola
Parnaso. Tivera também, como primeiro ganha-pão, a partir dos
17 anos, alguns anos de trabalho numa rádio da cidade. Tudo muito
incompleto, parcial e instável, como era a vida de um jovem estudante naquele tempo de escuridão em que a própria busca de luz
era subversiva.
Das canções, pouco ou nada sabia além de as ouvir; e ouvia
muitas, de todos os géneros e de todos os países. E foi depois
46 years ago in Paris when I learnt
to play myself with the guitar, I began
inventing songs and singing them in
public, and began a learning process about something I would recently
come to call “the workshop of song”.
I was privileged in my adolescence
and youth in Porto, during the second
half of the 1950’s, with learning poetry, theatre and fi lms, and studying
music in an airy modern school called
Escola Parnaso which still exists today.
I also began my fi rst job when I turned
17 at the city’s radio station, where I
had the chance to work for a few years.

Everything was incomplete, partial
and unstable back in those dark days,
the life of a typical student, when even
the search for light was considered
subversive.
Of songs I knew very little or nothing, apart from listening to them;
and I listened to a lot of songs, of all
kinds and of different countries. It
was later, however, in Paris, moved by
the groundbreaking example of José
Afonso I realized I wanted to express
life, my life and my soul, through songs.
With this prelude I wish to explain
that in this field, as in any other, if

13 5

em Paris, seguramente motivado pelo exemplo inovador de José
Afonso, que percebi que queria exprimir através de canções as
coisas da nossa vida, da minha vida e da minha alma.
Este prólogo tem como intenção principal explicar-vos que, neste
campo como noutros, se algum saber posso possuir e transmitir,
esse saber será certamente, e quase unicamente, produto de uma
prática, isto é, produto da necessidade que fui tendo de resolver
problemas e ultrapassar obstáculos encontrados na prática das canções — seja na sua invenção, na sua interpretação ao vivo, ou na sua
fi xação num suporte (e respectiva reprodução mecânica).
Para não me alongar, talvez seja útil propor desde já uma visão
esquematizada que, passado este tempo, me parece poder resumir
a estrutura desses problemas práticos. É óbvio que existem, no processo das canções, três momentos distintos que, podendo embora
cruzar-se ou até sobrepor-se, têm características bem próprias:
- 1º o momento da criação não partilhada, ou seja, a fase
em que o autor se encontra sozinho a inventar uma canção (ou em pequeno grupo no caso de parcerias) e cujo
resultado é, em grande parte, determinado por questões
individuais de competência técnica e (talvez sobretudo)

de educação do gosto, no que diz respeito à música e à
palavra poética;
- 2º o momento da recriação partilhada em que a canção
é interpretada à frente do público; e digo “re-criação” por
ter aprendido (no teatro) que qualquer obra interpretada
ganha uma nova existência momentânea e irrepetível, resultado do encontro de um determinado intérprete com
um determinado público em determinadas condições de
espaço, de meios técnicos e de contexto social;
e por fim
- 3º o momento da recriação partilhada em diferido, que é
o momento da fi xação de uma canção em algum suporte estável destinado à sua reprodução mecânica e à sua
difusão posterior numa comunidade, ou seja, no campo
das canções, o momento da sua gravação em estúdio e
posterior edição em disco.
Inventar uma canção e cantá-la em público parece, à partida, ser
algo de muito simples e imediato, que não levanta problemas complicados. A canção é um objecto artístico de aparência simples,
fruto do encontro entre umas palavras e uma música, que pode ir

there is any knowledge I possess and
am able to pass on it is certainly, and
almost exclusively, the outcome of a
practice, or better yet, my need to solve
problems and overcome obstacles encountered in the practice of songs –
whether in creating them, playing them
live, or in their recording through a
medium (and its mechanical reproduction).
So as not to prolong myself, I would
propose an outline which after all the
years may function as a summary to
these practical issues. It is commonly
known that in the process of songs
there are three specific moments which

learning (in drama) that each performance has a momentary and
unique existence, created by the
specific qualities of the encounter
between the performer, the audience, the circumstances of space,
technical support and social context;
and last
- 3rd the moment of deferred shared
re-creation, which is the moment
when a song is fi xed through a stable medium in order to be mechanically reproduced and subsequently broadcast to a community, in
other words, the studio recording

may cross over or even overlap but
which possess distinct features:
- 1st the moment of non-shared
creation, when the composer finds
himself alone in the process of
song writing (or in a small group,
in the case of partnership), and
whose result is largely determined
by individual issues regarding
technical competence and (perhaps more important) acquired
musical and poetic taste;
- 2nd the moment of shared re-creation, in which the song is performed in front of an audience;
and I call it “re-creation” from
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and subsequent edition of songs.
Writing a song and playing it in front
of an audience may seem simple and
instant without further ado. The song
is an art object of simple features,
born of the mingling of words and music; which stretches from the grandest
poetic rising to an instrumental fitting
according to circumstantial social demand. For this reason, from early ages,
we have been accustomed to accepting
songs as a “minor art”. But any form
of art can have its minor moments
never ceasing to be considered art…
Cinema, theatre, architecture, plastic
arts, performative arts and literature,
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do voo poético de maior fôlego à instrumentalidade da encomenda social do momento. Por isso nos habituámos, desde pequeninos,
a vê-la ser classificada como uma “arte menor”. Mas qualquer arte
pode ter os seus rebentos menores e nem por isso deixa de ser arte...
No cinema, no teatro, na arquitectura, nas artes plásticas, nas artes
performativas ou na literatura, não faltam derivações que, sendo
menores, nem por isso levam as pessoas a chamar-lhes “artes menores”. Ora, a arte das canções tem duas características que nos
permitem ajuizar da sua relevância como arte:
- por um lado, a difícil elaboração técnica que preside à
sua aparente simplicidade; seja por uma decantação do
gosto (na pessoa ao longo da vida e nas comunidades
ao longo de milénios) que permite um notável poder de
síntese de multi-sentidos que é apanágio dos poetas, seja
porque, no momento imediato e presencial, acontece ela
exprimir emoções que podem ser partilhadas enquanto
emoções estéticas;
- por outro lado, tal como outras artes, a canção sempre
teve, desde o começo dos tempos, um papel importante
na vida das comunidades humanas, enquanto expressão

de poder ou de antipoder, enquanto meio lúdico, ritual,
reflexivo ou incitativo.
Estas características das canções, em todo o caso, levam o senso
comum a encará-las como objectos que surgem de modo natural
e escorreito e o processo da sua invenção não costuma levantar
grandes discussões.
Do mesmo modo se poderia falar do segundo momento acima referido, o momento da partilha dessas canções ao vivo, que
se realiza quer colectivamente como património cultural de uma
comunidade, quer no frente-a-frente do intérprete com o público sem o qual não existe partilha. Esta última forma de partilha,
no nosso tempo, pode acontecer numa infinidade de contextos
diferentes, desde o amador que se exprime entre amigos até aos
produtos industriais gigantescos que enchem estádios, desde as
situações de combate social em que a canção diverte e incita até
aos concursos televisivos que servem para moldar os jovens à forma dos clichés dominantes. A canção, geralmente, adapta-se bem
a esta variedade possível de contextos porque tem uma forma
simples e uma estrutura repetitiva que funciona em nós como a
lenga-lenga funciona nas crianças; é facilmente apropriável, e essa

all have variations which, being minor,
do not presume being labeled as “minor arts”. So the art of song has two
characteristics that allow us to judge
its artistic relevance:
- first, the complex elaborative
technique ruling over the apparent
simplicity; either due to a refinement of taste (acquired throughout the individual’s existence, and
within communities along the millennia) resulting in a remarkable
synthesis of meanings, an endowment of poets, or because in the
immediate and present moment,
the song expresses emotions that

nity’s cultural heritage or in front of
a live audience through its performer,
without whom sharing would not exist.
This form of sharing in our days occurs
in endless contexts, from the amateur
who expresses himself among friends,
to the huge commercial products that
fi ll stadiums, from the social struggles
where a song amuses and moves, to
the TV shows which mould youth to
dominant clichés. Generally speaking,
songs are adaptable to this variety of
contexts because of their simple form
and repetitive structure which do to us
what nursery rhymes do for children;
they are easy to appropriate, and this

can be expressed aesthetically;
- secondly, as in other arts, the
song since the beginning of times
has always had an important role
in human communal life, as an expression of power or anti-power,
as a recreational, ritualistic, reflective or stirring medium.
Common sense acknowledges these features of songs as natural and straightforward, therefore, the process of their
invention not raising many issues.
The same can be said of the second
moment mentioned above, where the
songs are performed live, whether as
a collective experience of a commu-
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ease lies at the core of their success.
It can be said that a singer-songwriter easily fits in the available contexts
and, for the most part, does not question the contexts in which he makes
himself available or not to perform
the song. It is something obvious and
natural to us all.
The moment where I first seriously
encountered practical issues, something novel to me, which I did not know
how to solve, was the third mentioned
above, the moment of deferred shared
re-creation, of the studio recording, or
the engraving of the song to a mechanically reproducible medium. The mo-
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facilidade de apropriação determina em grande parte o seu êxito.
Pode-se dizer que um autor-intérprete de canções se encaixa com
facilidade nos contextos disponíveis e, regra geral, não se questiona muito quanto aos contextos em que se dispõe ou não dispõe a
interpretar a canção. É algo que a todos parece óbvio ou natural.
Onde, de facto, eu comecei a enfrentar problemas práticos para
mim novos, que à partida não sabia como resolver, foi no terceiro
momento antes referido, o momento da recriação partilhada em
diferido, ou seja, o momento das gravações em estúdio, ou seja
ainda, o momento da fi xação das canções em suportes mecanicamente reprodutíveis. O momento em que, diferida para outro tempo e outro espaço a sua apropriação pela comunidade, a música
aparece em primeiro plano como linguagem específica.
Habituado a cantar canções pelas comunidades portuguesas
emigradas ou exiladas por toda a Europa, tendo como principal
motivação a de transmitir aos públicos as emoções que me faziam
cantar, quando um dia alguém me disse “vamos para estúdio gravar as canções e fazer um disco” eu perguntei-me “mas como se
fi xam as emoções que eu sei que sinto e transmito ao vivo?” Fixamos as canções num suporte e depois? Quem as vai ouvir? em

que condições? em que estado? em que tempo e com que tipo de
atenção? Fechei os olhos e, tendo na cabeça uma plétora meio
confusa de todos os sons possíveis, percebi que, naquele momento, tal como o encenador que marca um gesto ou um movimento
de um actor, tal como o cineasta que filma um plano que aparecerá algures no meio de todo o filme, eu representava todos os
ouvintes possíveis em todas as circunstâncias possíveis e em todos
os tempos possíveis. Tinha de ser capaz de restituir a canção de tal
forma que essa recriação diferida fosse enquadrada por um cenário sonoro que garantisse o mais possível aquilo que, cantando ao
vivo em cima de um palco, eu podia presencialmente construir e
controlar segundo a segundo, olhos nos olhos com os espectadores. Deixei de pensar em “arranjos” ou “orquestrações”, passei a
pensar em “encenações sonoras”, deixei de me considerar “arranjador” ou “orquestrador” para me considerar “produtor” — não
no sentido latino daquele que organiza a logística técnica e financeira de uma produção, mas sim no sentido anglo-saxónico daquele que domina e dirige o fio condutor da obra em curso, o conceito
e as formas de lá chegar. E, vistas as coisas assim, percebi que essa
metodologia tinha a ver, muito mais do que com a música e as suas

ment when appropriation by the community is deferred to another time and
space and music emerges in the front
line as a specific language.
Used to singing to Portuguese communities of exiles and immigrants
over Europe, my major drive being
expressing the emotions that made
me sing to the audience, one day
someone said to me “let’s record your
songs in a studio and make an album”
I asked myself “but how can I sing the
emotions I feel and express on stage?”
Songs are recorded and then what?
Who will listen to them? under what

acoustic setting would have the same
effect as singing live on stage where it
is possible to construct and command
every second, eye to eye with the audience. I stopped thinking about “arrangements” or “orchestrations”, and
started thinking of “acoustic performance”, I stopped considering myself
an “arranger” or an “orchestrator”
to see myself as a “producer” – not in
the Latin sense of the word, meaning
the one who organizes the technical
and fi nancial logistic of a production, but in the Anglo-Saxon sense,
the one who controls and directs the

conditions? in what state? at what time
and paying what kind of attention? I
closed my eyes experiencing a sort of
confused plethora of all the possible
sounds in my head and realized that,
at that moment, just as the director
who eternalizes a gesture or the movement of an actor, such as the fi lmmaker who shoots a scene that will appear
somewhere in the middle of the fi lm,
I represented all possible listeners in
all possible circumstances and in all
possible times. I had to frame the song
in a way which guaranteed that the
deferred re-creation within a specific
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guiding line of the work at play, the
concept and how to get there. And so
I realized that this method rather than
being connected with music and its
techniques it was much more related
with two other marking experiences
of mine: theatre and radio. A track is
a three minute space-time of sound
whereby a story is told, or information-emotion is exposed. As in theatre, the
art which best represents the moment
of unique presence, I transport myself
to the present of the future listener, I
become the director, a representative
of all the future listeners; acting places
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técnicas, com duas experiências que já antes me haviam marcado:
a do teatro e a da rádio. Uma canção gravada é um espaço-tempo
sonoro de cerca de três minutos em que se pretende contar uma
história qualquer, transmitir uma informação-emoção qualquer.
Como no teatro, arte que entre todas mais sintetiza a presença no
momento irrepetível, eu transporto-me para o presente do ouvinte
futuro, torno-me encenador, isto é, um representante de todos os
ouvintes futuros; o teatro situa-me no tempo universal. E porque
essa viagem no tempo é feita por meio de sons, a rádio ensina-me
que a música (mais propriamente a composição musical) é sempre
uma forma de sonoplastia, uma plástica do espaço sonoro; a rádio
situa-me no espaço sonoro. Momento e espaço sonoro: duas facetas da composição que, afinal, têm de estar presentes na feitura ou
na análise de qualquer partitura.
Quando em 1971 gravámos, nos arredores de Paris, o álbum
Cantigas do Maio de José Afonso, que foi a minha segunda experiência de gravação de um álbum de canções, uma vez concluída
a gravação em 8 pistas analógicas e quase concluídas as misturas
e os acabamentos, o editor de José Afonso, Arnaldo Trindade,
dono da etiqueta Orfeu, do Porto, mandou um funcionário levar

o dinheiro para pagar o estúdio e os músicos e, depois de esse
funcionário ouvir a fita gravada, Arnaldo Trindade telefonou-me
para o estúdio e perguntou-me: “Ó Zé Mário, o Pereira disse-me
que esteve a ouvir e que o disco está muito bonito. Mas há uma
coisa que eu não compreendo. Você leva-me um cachet igual pelo
arranjo de cada canção. Mas há canções em que o Zé Mário incluiu vários instrumentos e outras em que se ouve praticamente
só a voz do Zeca. Estas não deveriam ter um cachet menor?” De
instinto, eu respondi-lhe: “Está enganado, Arnaldo. Esses arranjos deviam ser mais caros. Porque, à partida, eu tenho na cabeça
todos os sons possíveis. Você não me paga os instrumentos que eu
ponho, paga-me os que eu tiro”.
Esta anedota vivida poderia funcionar como metáfora da função
do compositor. Ao compor, o inventor de uma música dispõe-se
a ocupar um espaço-tempo com determinada matéria sonora organizada plasticamente. Alguém disse que o compositor é, simplesmente, aquele que ouve a música antes dos outros. Ele regista
numa partitura aquilo que ouve na sua cabeça. Como o cineasta
vê o filme antes dos outros, o encenador o espectáculo, o pintor o
quadro, o arquitecto o edifício, o escritor o livro. Antes dos outros:

me in universal time. And as this form
of time-travel is performed through
sound, radio teaches me that music
(in fact musical composition) is always
sound design, art of sound-space; radio
places me in sound space. Moment and
sound space: two facets of composition
which are essential in the making or
analysis of any musical score.
In Paris, 1971 I had my second studio
experience recording José Afonso’s album Cantigas do Maio. Once fi nished
the recording in analogue 8-track
and almost concluded the mixing and
mastering, José Afonso’s editor from

Those arrangements should be more
expensive. Consider all the possible
sounds in my head. You don’t pay me
for the instruments I include, you pay
me for those I remove.”
This real-life anecdote could be
used as a metaphor for the composer’s role. When composing, the song
writer chooses to occupy a space and
time of artificially arranged specific
sound matter. Someone once said
that a composer is just someone who
listens to the music before anyone
else. He registers on a musical score
that which he listens to in his head.

Porto Arnaldo Trindade, also the
owner of Orfeu (the music label), had
an employee pay for the studio and
the musicians who heard the recording. He later called me to the studio
and asked me: “Zé Mario, Pereira
told me he had listened to the album
and it was beautiful. But there’s something I don’t understand. You charge
the same amount for each song. But
there are songs with several instruments and others with only Zeca’s
voice. Shouldn’t these be cheaper?”
Spontaneously, moved by inspiration,
I answered: “You’re wrong, Arnaldo.
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Just as the fi lmmaker sees the fi lm
before anyone else, the director the
show, the painter the painting, the
architect the building, the writer the
book. Prior to anyone else: the hallmark of non-performative arts. The
power of “fi xation” varies from one
art to another; playing a much more
decisive part in industrial or less
crafted arts (such as architecture or
cinema), it nevertheless allows for readjustments and later changes in the
rerun of a play, in a re-recorded song
or in the re-editing of a book.
But fi xation is always fi xation. From
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é um apanágio das artes não performativas. O peso do factor “fixação” é, evidentemente, variável de uma para outra arte; muito
mais decisivo nas artes mais industriais, ou menos artesanais (a arquitectura ou o cinema), ele permite reajustamentos e mudanças
posteriores numa peça reposta em cena, numa canção regravada
ou num livro reeditado.
Mas fi xação é sempre fi xação. A partir desse momento criativo
haverá sempre um ponto de não-retorno que é a apropriação desse objecto (em diferido, num outro tempo-espaço) pelo desconhecido conjunto dos seus futuros observadores.
Esta apropriação, que o autor não pode monitorizar em directo, é o momento da recriação, das múltiplas recriações da obra.
A canção renasce, filha daquilo que eu fi xei e do que ela provoca
na pessoa que ouve o disco. Por isso, enquanto o momento da
composição terá sido um momento de solidão absoluta, fora do
espaço e do tempo, em que o vazio prefigura a universalidade de
tudo o que é possível, uma vez publicadas e apropriadas pela comunidade as minhas canções deixam de ser minha propriedade
porque passaram a existir fora de mim, como filhos que cresceram e foram à sua vida. Como acontece com os filhos, a vida das

minhas canções depois de publicadas merece a minha atenção e,
se me pedirem, a minha intervenção - mas não sou dono delas,
não mando nelas, não me compete determinar o que se faz ou
deixa de fazer com elas. Isto ajudou-me a compreender porque
nunca aceitei de bom grado o conceito de “direito de autor”.
Porque uma coisa é a comunidade, apropriando-se das minhas
obras, considerar que lhe interessa que eu continue a produzir novas obras e, por isso, decidir prover ao meu sustento e sobrevivência em condições que me permitam continuar a criar — e só neste
sentido aceito, como solução eticamente medíocre na sociedade
errada em que vivemos, ser sustentado por direitos de autor cobrados segundo os critérios da economia capitalista de mercado.
Outra coisa seria, considerando-me dono das minhas canções, eu
servir-me dessa propriedade intelectual, que considero indevida e
ilegítima, para de algum modo condicionar, refrear ou parasitar
a sua utilização pela comunidade que dela se apropriou, comunidade à qual eu pertenço também. Por isso sou particularmente
contrário ao direito de autor póstumo: se já não existe o criador da
obra, a transmissão da propriedade da obra para herdeiros deveria ser estritamente condicionada à resolução das consequências

that creative moment on, there will always be a point of no return, which is
the appropriation of that object (deferred, in another time and space) by
an unknown mass of future observers.
This moment of appropriation
which the author cannot supervise live
is the time of re-creation, of multiple
re-creations of the work. The song is
reborn as a result of what has been
fi xed and of the effect it has on the listener. So whereas song writing is a moment of absolute solitude, out of space
and time, in which the void foreshadows the universality of every possible
thing, once released and appropriated

ing sure that I am provided with the
best conditions to keep on producing my music – in this sense I accept,
as an ethically mediocre solution in
the mistaken society we live in, to
be supported by copyright profits
established according to the capitalist market economy criteria. As opposed to this, I could on the other
hand, assume myself as the owner of
my songs to use this intellectual property, something I consider unfair and
illegitimate, to condition, restrain or
meddle with their usage within a community to which I also belong. For this

by the community, my songs are no
longer mine, they gain an existence
of their own, like children that grow
up and start living their lives. As with
children, once released, my songs deserve my attention and, if asked, my
intervention – but I do not own them,
I will not tell them what to do, it is not
my responsibility to decide what is or
is not done to them. This has helped
me realize why I never easily accepted
the concept of “author’s rights”.
One thing is a community who
by appropriating my work wishes me
to continue creating, doing so by mak-
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reason, I am against posthumous authors’ rights: if the creator ceases to
exist, the passing of the rights to heirs
should be strictly to benefit the social
consequences of his departure, such
as in the case of leaving young children or a widowed spouse, in either
case not self-sufficient.
The appropriation of songs by the
community has yet another consequence which led me to deeply question the hoax of a split between form
and content, a split which postmodernism has intensely been inflicting on
us for over half a century.
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sociais do seu desaparecimento, como no caso de ele deixar filhos
pequenos ou uma viúva ainda não organizada para ser autónoma.
Mas a apropriação das canções pela comunidade tem uma outra consequência que me levou a questionar radicalmente o embuste da separação entre forma e conteúdo, que tão intensamente
nos vem sendo imposto há meio século pelo pós-modernismo.
No tempo da resistência ao fascismo e à guerra colonial, tivemos vivas discussões, entre autores e intérpretes de canções,
acerca das chamadas “questões de forma”. Pela minha parte, cheguei a sofrer cortes de relações por defender que, numa canção,
o discurso musical é tão cheio de significados como o discurso da
palavra cantada. Insurgia-me, por exemplo, contra o facto de se
cantarem poemas enérgicos, cheios de imagens de resistência e
de luta, com melodias lamentosas e, mais do que lamentosas, eivadas de uma sensação quase palpável de impotência, de falta de
energia. Não era protesto, era choradinho; o efeito desse discurso, mesmo que não consciente, era exactamente inverso daquele
que, com a melhor das intenções, se pretendia atingir. Porque os
signifcados transmitidos, também o eram pela via da música.
Em qualquer dos momentos da sua existência — criação não

partilhada, recriação partilhada ou recriação partilhada em diferido –, uma canção é portadora de significados que são reavaliados e recriados no momento da sua partilha com a comunidade. E
boa parte desses significados resulta do encontro da música com
a palavra. Só recentemente, ao frequentar o curso de linguística, eu tive conhecimento das tentativas recentes de definir uma
teoria gramatical da música, contradizendo a asserção do poeta
de que “a música é a mais subjectiva de todas as artes”. Linha
de investigação que teve o seu arranque notório quando Leonard
Bernstein, em 1973, em seis lições dadas em Harvard que deram
origem ao livro The unanswered question, tentou pela primeira vez
aplicar à música a teoria da gramática generativa de Chomsky. A
música é decididamente uma linguagem, como a palavra, o gesto e a imagem; a música tem a sua morfologia, a sua sintaxe, a
sua semântica e naturalmente a sua prosódia e a sua pragmática.
No campo das canções refiro apenas, a título de exemplo, a clara função sintático-semântica do intervalo de quarta ascendente,
de significado heróico e incitativo, que povoa a quase totalidade
dos hinos nacionais e das canções heróicas, desde a Marselhesa à
Internacional, desde o nosso “Às armas” ao hino estadunidense

During the years of the fight against
fascism and the colonial war, there
were great discussions between singers and songwriters on the so-called
“form issues”. I experienced many fall
outs in my relationships for defending
that, in a song, the musical discourse
is just as meaningful as words spoken
in song. I contested the fact that powerful poems, charged with images of
struggle and resistance, were recited
along to mournful melodies and, more
than mournful, melodies marked by a
feeling of impotence and a lack of en-

encounter between words and music. Recently at a linguistics course,
I gained knowledge of the recent attempts to establish a grammar theory
for music, which is contrary to the
poet’s claim that “music is the most
subjective of all arts”. This field of research first began in 1973, after Leonard Bernstein with his famous six lessons at Harvard (later compiled in the
book The unanswered question) tried to
apply Chomsky’s generative grammar
theory to music. Music is defi nitely a
language, such as word, gesture and

ergy you could almost touch. It was
not protest, it was whining; the consequence of that discourse, even though
unconscious, was with the best of intentions the exact opposite of its purpose.
Meanings were also expressed through
the music.
At each of the moments of its existence – non-shared creation, shared recreation or deferred shared re-creation
– a song conveys meanings that are reassessed and re-created at the time of
its sharing with the community. And
most of these meanings arise of the
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image; music has its own morphology,
its syntax, its semantics and, naturally,
its own prosody and pragmatics. In
what concerns songs let me refer, as an
example, the clearly syntactic-semantic function of the ascending fourth
interval, of heroic and stirring meaning that is present in almost all national
anthems and heroic songs, from La
Marseillaise to L’Internationale, from our
own “Às armas”1 to the American Stars
and Stripes or the French Resistance
1- TN: First words of the Portuguese national
anthem chorus.
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Stars and stripes ou ao Chant des partisans da resistência francesa.
O encontro de uma música com umas palavras, de que resulta
o nascimento de uma canção, é um encontro de significados que
produz novos significados. Melodias, harmonias, ritmos e timbres
fundem-se com palavras, sílabas, fonemas e frases para formar
novos e inesperados significados. No espaço sonoro de uma canção — seja interpretada ao vivo, seja fi xada numa gravação — nenhum som ou silêncio é irrelevante, tudo é significante e discurso
reapropriável. O artista, ao ocupar por um momento que seja o
palco que o propõe à comunidade, está em situação de comprometimento, mesmo que a aparência do seu discurso seja a do descomprometimento. Exprime um discurso pleno de significados,
mesmo que a sua aparência seja a da irrelevância. No canto, como
em toda a vida social, não há neutralidade possível. Compreendo
que isto seja insuportável para muita gente, mas há que entender
esse tremendo destino como o preço da liberdade, neste caso, da
liberdade de criação e de expressão. É um misto de Buda, de Wilhelm Reich e de Walter Benjamin.
Por isso sempre recusei o labéu de cantor “de intervenção”,
inventado pelas esquerdas para distinguir “os nossos” e logo re-

tomado pelas direitas para marginalizar “os deles”. Esse labéu,
proposto para José Afonso e para quantos o seguimos naquilo
que Fausto bem define como um movimento, tem dois defeitos.
Primeiro, deixa parecer que quem não é “de intervenção” não intervém, o que, como vimos, é falso. Segundo, limita o alcance e
as múltiplas facetas da obra desses criadores no seu todo, a qual
pode de facto incluir canções de protesto, de propaganda ou até
programáticas mas também inclui simples divertimentos, canções
de amor, canções de trabalho ou puros gritos de alma. É como se
decidíssemos, lá porque escreveram “A forma justa” ou “Mudamse os tempos”, que Sophia e Camões foram "poetas de intervenção", o mesmo se aplicando a Antero, Pessoa ou Ruy Belo, ou a
Walt Whitman, Maiakovski ou Lorca.
Repito: não há neutralidade na arte porque aquilo a que se chama forma, longe de ser algo separável do que se chama conteúdo,
é a própria materialização de um discurso carregado de sentidos.
O discurso da irrelevância e da separação entre forma e conteúdo,
pilar da estética pós-modernista, é um discurso totalmente comprometido com a des-socialização da arte e, por arrasto, tornou-se
uma filosofia que nega a dimensão ética do homem, acabando por

Chant des partisans.
The combination of music and
words, from which a song is born, is an
encounter of meanings that produces
new meanings. Melodies, harmonies,
rhythms and tones merge with words,
syllables, phonemes and sentences to
create new and unexpected meanings.
In the sound space of a song – be it
performed live or fi xed in a recording – there is no irrelevant sound or
silence, everything is signifier and
discourse subject to re-appropriation.
The artist, at the moment when he
takes over the stage that introduces

the left to differentiate “us” and then
appropriated by the right to marginalize “them”. That infamous label,
given to José Afonso and to all of us
who followed him in what Fausto has
well defi ned as a movement, has two
flaws. In the fi rst place, it implies
that whoever is not “of intervention”
does not intervene, which, as we have
seen, is false. Secondly, it diminishes
the scope and the multiple facets of
the artist’s work, which may include
songs of protest, propaganda or even
programmatic songs, but also includes
songs of pure and simple pleasure, love

him to the community, is confronted
with this commitment, even if his discourse is masked in non-committal.
He expresses a discourse full of meanings, even if masked by irrelevance. In
singing, as in all social life, neutrality
is impossible. I understand this may
seem inconceivable to many people,
but this great destiny must be understood as the price of freedom, in this
case, freedom to create and express. It
is a blend of Buddha, Wilhelm Reich
and Walter Benjamin.
I’ve always refused the infamous
label of “intervention” singer, used by
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songs, work songs or shouting straight
from the soul. It is as if we would call
Sophia and Camões “intervention poets” for having written “A forma justa”
or “Mudam-se os tempos”, or even
Antero, Pessoa or Ruy Belo, Walt
Whitman, Mayakovsky, or Lorca.
I repeat: art is not neutral because
that which we call form, far from being something separable from what is
called content, is in fact the materialization of a meaningful discourse. The
discourse about irrelevance and the
separation between form and content,
pillar of postmodernist aesthetics, is a
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ser, no plano político, uma tentativa de legitimar a morte da cidadania e uma apologia da servidão.
A oficina das canções mostrou-me, na prática, quanto é verdade
aquilo que eu viria a aprender mais tarde com Manuela de Freitas
e os seus mestres do teatro: que toda a criação artística é uma
técnica que é uma estética que é uma ética. Para a minha geração,
que floresceu nos anos ’60 do século passado, este conceito impôs-se pelas circunstâncias da própria vida. Era um mundo a preto e
branco, em que as ruas só tinham esquinas e cada gesto nos fazia
correr riscos definitivos. Depois, o pós-modernismo — que, para
mim, mais não é do que um subproduto cultural do capitalismo
neoliberal e selvagem — tem feito o que pode para, num mundo
que já parece a cores, formar a juventude na apologia do irrisório,
da impotência e da desresponsabilização. Uma forma como outra
qualquer de castração da vida.
Perguntavam-me há tempos, a propósito dos Deolinda e dos
Homens Da Luta, se “a cantiga ainda é uma arma”. Sempre foi,
nunca deixou de o ser. Mesmo e sobretudo quando não se repara
nisso, mesmo quando ela é uma poderosa arma-espectáculo de
espalhamento da alienação, do conformismo ou da simples es-

tupidez. Nos casos recentes que referi, em que essa arma pode
funcionar como um protesto, falta saber se se trata apenas de epifenómenos, de importância pontual na sociedade, como foi Pedro
Abrunhosa na queda do governo de Cavaco, ou se se trata de um
movimento como foi aquele que, na esteira de José Afonso, e com
ele, nos ajudou a minar uma ditadura de 48 anos e a acabar com
uma guerra de 13. Nós, os dessa geração, tornámo-nos quem somos
porque nem respirar conseguíamos. E agora, pode-se respirar?

discourse fully committed to the desocialization of art and therefore a
philosophy which denies the individual’s ethical dimension, being a political attempt to legitimize the death of
citizenship and a defense of servitude.
The workshop of song has shown
me, in practice, how much truth there
is in what I would later learn with
Manuela de Freitas and her masters
of theatre: that all artistic creation is a
technique that is aesthetic, that is ethic.
For my generation, which bloomed in
the 1960’s, this concept was asserted
due to existential circumstances. We

goes by unnoticed, or when the song
is a powerful weapon-spectacle for the
dissemination of alienation, conformity or plain stupidity. In the recent
cases mentioned, in which that weapon may work as protest, one is left unsure if these are just epiphenomena of
momentary value in society, such as
Pedro Abrunhosa’s role in the fall of
Cavaco’s administration 2 , or if there
is in fact a movement such as the one
brought about by José Afonso that
helped us to undermine a dictatorship of 48 years and to bring a war
of 13 years to an end. We, the ones

lived in a black and white world where
the streets led to dark allies and every
move was risky. From then on, postmodernism – which I consider a cultural byproduct of savage and neoliberal capitalism – has done what it can
to guide youth in the defense of irrelevance, impotence and the lack of responsibility in an apparently colourful
world. A wonderful way to castrate life.
Some time ago someone asked me,
while referring to Deolinda and Homens da Luta, if “the song was still a
weapon”. Always; it has never ceased
to be. Even more so when the message
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(texto revisto de uma conferência nas "100 lições comemorativas dos 100 anos da UL",
em Março de 2011)

belonging to that generation, have
become who we are because we were
unable to even breathe. And now, are
we able to breathe?
Translated by Helena Carneiro
(revised edition of a paper delivered at the conference “100 commemorative lessons for the University of Lisbon 100th anniversary”, March 2011)

2- TN: Pedro Abrunhosa released his first album
in 1995. At the time Aníbal Cavaco Silva was
the Prime Minister of Portugal and Abrunhosa,
while performing on stage, used one of his most
politicized and sexually explicit songs to openly
criticize Cavaco Silva’s administration.
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rui pina coelho
& gonçalo amorim

}{
O tempo, foda-se, o tempo. Algumas
notas soltas sobre Já passaram quantos
anos, perguntou ele
The time, the fucking time. Some notes
on How long has it been, he asked

JAIME

Se tenho uma pergunta?
Uma pergunta? Tenho sim.
Por que caralho
é que acha
que os pássaros
andam a aparecer mortos
por todo o mundo?
E que me importa a mim
se me dá um emprego
ou não
se o mundo vai acabar?
Que importância
tem isto?
O que é que eu estou aqui a
fazer?
Já passaram quantos anos, perguntou ele.
Texto: Rui Pina Coelho. Encenação: Gonçalo Amorim.
Cenografia: Rita Abreu. Desenho de luz: Francisco
Tavares Teles. Sonoplastia: Eduardo Brandão.
Figurinos: Susana Sá. Adereços: João Rosário. Vídeo:
Rita Abreu e João Lacerda Seixas. Interpretação:
Carlos Marques, Joana de Verona, Luís Araújo e
Raquel Castro; Produção: TEP — Teatro Experimental
do Porto; Estreia a 10 de Novembro de 2011, no
Auditório Municipal de Gaia.

JAIME

Do I have a question?
A question? Yes, I do.
Why the fuck
do you think
that birds
are showing up dead
all around the world?
And what do I care
if you give me a job
or not
if the world is going to
end?
Why is that
important?
What am I doing here?
How long has it been, he asked. Text: Rui Pina Coelho.
Direction: Gonçalo Amorim. Scenography: Rita Abreu.
Ligh Design: Francisco Tavares Teles. Sound Design:
Eduardo Brandão. Costumes: Susana Sá. Props: João
Rosário. Video: Rita Abreu e João Lacerda Seixas. Cast:
Carlos Marques, Joana de Verona, Luís Araújo e Raquel
Castro; Production: TEP – Teatro Experimental do Porto;
Premiered on the 10th November 2011 at the Auditório
Municipal de Gaia.
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A primeira sinopse
Quatro amigos portugueses, Jaime, Alice, Cláudio e Helena.
Licenciados: numa mão um diploma, noutra, um passaporte. Estão à procura de emprego, a inventar profissões ou a trabalhar
por conta própria. Têm empregos precários, sonhos provisórios,
roupas usadas, computadores antigos, livros importados, música
boa e malas aviadas. Estão com um pé aqui e outro lá. São a massa
cinzenta que se pira — mas que também não passa sem o lindo sol
português e sem um belo peixinho grelhado. São quatro amigos
que não trocam as praias portuguesas por nada — mas que já estão fartos disto tudo.
Sobre o texto:
O que escrevemos no programa do espectáculo
Já passaram quantos anos, perguntou ele é um texto que gostava
muito que fosse sobre a minha geração e sobre aquilo que nos foi
acontecendo. Sobre os casamentos, os divórcios, as mudanças de
casa, as partidas. Sobre o passar dos anos, sobre o entrar na vida
adulta, sobre abandonar sonhos, sobre arranjar trabalho, sobre

The first synopsis
Four Portuguese friends, Jaime,
Alice, Cláudio and Helena. They are
graduates: with a diploma on one
hand, and a passport on the other.
They're looking for a job, concocting
occupations or working as freelancers. They have precarious jobs, precarious dreams, second-hand clothes,
old computers, imported books, good
music and their bags are packed. They
have a foot in the door. They are the
fleeing brains – but they are also the
ones who cannot live without the
beautiful sunlight of Portugal, and a

stunning piece of grilled fish. They are
four friends that would not trade the
Portuguese beaches for anything in
this world – but who are sick of everything that has been going on.
About the text:
What Rui wrote in the programme
How long has it been, he asked is
a text that I would very much like to
be about my generation and what has
been happening to us. About marriage, divorce, moving away, leaving.
About the years that are going by, entering adulthood, letting go of dreams,
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trabalhar, sobre andar apaixonado. Não sei se o é. Tem acontecido tanta coisa. E não tenho conseguido perceber tudo. Têm partido amigos que não regressam. Têm voltado outros. Há uns que
nunca foram. Uns desistem, outros aguentam. Uns passam a vida a
resmungar em jantares. Outros organizam manifestações. Uns “deram-se bem”. Outros não param de rock n’rollar
n’rollar. De outros há muito
que não sei nada. A alguns só os vejo uma vez por ano a descer a
avenida no 25 de Abril. Muitos têm filhos. Outros não. Não sei.
Gostava que este texto fosse uma coisa sobre a vida em Portugal nos últimos quinze anos — mais ano menos ano. Um texto
sobre amigos que vêem os amigos a crescer e a mudar. Um texto
sobre a vida que fui vivendo, sobre a que me foram contando e
sobre a que fui vendo. Em casa, no trabalho, nas ruas, nas manifestações, nos livros e nos jornais. (...) Já passaram quantos anos,
perguntou ele — que durante alguns meses se chamou Já passaram
quantos anos desde a última vez que falámos, perguntou ele — é
“sobre andar à procura de lugar, sobre o tempo a passar, sobre o
preço da comida e a conta do gás, sobre os filhos, o preço das fraldas e das propinas. É sobre o fim do mundo. É sobre aqueles que,

embora com trinta e poucos anos, ainda guardam a esperança que
o Guardiola os possa chamar para jogar a extremo esquerdo do
Barça. É sobre aquele verso do John Lennon, ‘Life is what happens to you while you are busy making other plans’.

getting a job, working, being in love. I
don't know if it is. So much has been going on. And I haven't been able to grasp
it all. Some friends have gone and never come back. Others have returned.
Some have never left. Some quit, others persevere. Some keep complaining
at dinners. Others organise protests.
Some "did well". Others just can't stop
rock and rolling. Some I haven't heard
from in a really long time. Others I only
see once a year, going down the avenue
during the celebrations of the Carnation Revolution. Many have kids. Others don't. I don't know.

position, the passing of time, the cost
of food and gas bills, kids, the cost of
diapers and college fees. It’s about the
end of the world. About those who,
even though they are in their early
thirties, still cling on to the hope that
someday Guardiola might pick them
to play as a left midfielder for Barça.
It's about John Lennon’s verse: 'Life
is what happens to you while you are
busy making other plans'.

I wish this text could be something about life in Portugal in the past
fi fteen years – more or less. About
friends that have been watching other
friends grow up and change. About
the life I have been leading, about the
lives of those who have been sharing
it with me, and also the lives of those
who I have been observing: at home,
at work, in the streets, in demonstrations, in books and newspapers. (...)
How long has it been, he asked – which,
for a couple of months, was titled How
long has it been since the last time we
talked, he asked – is "about seeking a
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Sobre a encenação:
O que escrevemos no programa do espectáculo
Nestes últimos anos, tenho-me vindo a debruçar, com as equipas com que tenho trabalhado (...) sobre questões que me parecem pertinentes no contexto actual e que, independentemente do
momento de escrita dos vários suportes textuais que temos vindo
a utilizar, convoquem no espectador uma capacidade de reflexão
sobre a forma como vive a sua própria vida, e como pretende que
ela seja construída em comunidade. Essas questões são as que dizem respeito às novas famílias, ao capitalismo como sistema em
colapso, ao trabalho e ao dinheiro, aos anacronismos e aos arcos
históricos, à individualidade e à sua ressonância nos colectivos,
às tensões entre gerações, à violência, ao “lado negro” do ser humano e à cidade como utopia. A oportunidade de trabalhar um

About the direction: What Gonçalo
wrote in the programme
In these past few years, I have been
discussing with the teams that I have
been working with (...) the current matters that seem important to me and
which, regardless of the date of the
plays we are using, induce in the spectator the ability to reflect upon the way
he or she is leading his own life today,
and the way he is seeking to incorporate it in the community. These are
matters associated to new families,
capitalism as a collapsing system, work
and money, anachronisms and historic
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texto original do Rui é a de me colocar como artista de uma forma
directa e sem rede no centro destas questões. Este texto fala sobre
mim, sobre os meus amigos e também sobre os meus inimigos.
E era mesmo o que eu precisava! Precisava deste espectáculo (e
acho que não serei o único), precisava que alguém me falasse de
mim, de nós, os que nascemos a partir dos anos setenta, aqui, em
Portugal.
Sobre a cenografia:
O que a Rita Abreu escreveu para o programa do espectáculo
Jaime, Alice, Cláudio e Helena são portugueses do nosso tempo que partilham o seu dia-a-dia num apartamento qualquer. No
entanto, eles não pertencem a este lugar. O seu território é criado
pelos objectos que foram acumulando e que transportam consigo.
Nestas casas combinam-se as cadeiras de cozinha de casa dos pais
com os pratos e candeeiros do Ikea, a mesa da avó com os computadores e ipods de penúltima geração. Pode não haver dinheiro
mas a tecnologia de ponta e o design banalizaram-se, o último
modelo é já da semana passada, dando a sensação de vivermos

arches, individuality and its meaning to
others, tensions between generations,
violence, the "dark side" of mankind
and the city as an utopia. Working on
an original text written by Rui gives
me the opportunity to place myself directly as an artist, without a safe net,
in the heart of these matters. This text
speaks of my friends, my enemies and
me. This was exactly what I needed! I
needed this show (and I think I speak
for others when I say this), I needed
someone to tell me about me, about us,
those born from the 70's onwards here,
in Portugal.

About the scenography: What Rita
Abreu wrote in the programme
Jaime, Alice, Cláudio and Helena
are Portuguese people of our time
who share their daily lives in an apartment somewhere. However, they are
a group apart. The objects they have
been collecting all over the years, and
that they keep carrying with them create their territory. In these houses,
they are blending the kitchen chairs
from mum and dad's house with Ikea
dishes and chandeliers, and nana's table with modern computers and iPods.
Money may be scarce, but state of the
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num ambiente de ficção científica ultrapassado e anacrónico. As
nossas raízes são os fios eléctricos que ligamos às paredes ou ao
chão do espaço que habitamos e que já não nos unem a esse lugar
específico, mas sim ao mundo.

Já passaram quantos anos, perguntou ele e Look Back in Anger,
de John Osborne: sobre os anos cinquenta e os nossos dias
Já passaram quantos anos, perguntou ele é inspirado no texto do
John Osborne, Look Back in Anger (com algumas pilhagens à tradução de José Palla e Carmo, O tempo e a ira, Lisboa: Minotauro,
s/d), escrito num momento em que parecia não haver mais causas
pelas quais valesse a pena lutar. Com efeito, a peça é construída
num diálogo próximo com esse outro texto, estreado em Portugal
em 1967, no Teatro Experimental do Porto: O tempo e a ira, com
encenação de Fernando Gusmão. As quatro personagens do meu
texto (Jaime, Cláudio, Alice e Helena) são “projecções” (mais ou
menos distorcidas) de quatro das personagens do texto de Osborne:
do arquetípico jovem revoltado Jimmy Porter; do enigmático mediador afável Cliff; da frágil e estóica Alison, a filha do Coronel; e

art technology and design have become
trivial. The last model is already old,
giving the impression that we live in an
outdated and anachronic sci-fi world.
Our roots have become the wires we
connect to the walls or the floor of the
space we inhabit, and which no longer
connect us to that one specific place,
but to the entire world.

How long has it been, he asked and
Look Back in Anger, by John
Osborne: about the 50's and our time
How long has it been, he asked takes
its inspiration from John Osborne's

Look Back in Anger (and has used quite
a bit of José Palla and Carmo's translation, O Tempo e a Ira, Lisboa: Minotauro, n/d). It was written at a time when
there seemed to be no more causes
worth fighting for. In fact, the play
is built in a dialogue parallel to that
other text, which debuted in Portugal
in 1967, in the Teatro Experimental
do Porto: O tempo e a Ira, under the
direction of Fernando Gusmão. My
four characters (Jaime, Cláudio, Alice
and Helena) consist in a (sort of twisted) "projections" of four of Osborne's
characters: Jimmy Porter, the arche-
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da intensa Helena Charles, actriz. Além disso, aquilo que “acontece” ao quarteto português é o mesmo que “aconteceu” ao quarteto
britânico. Os amores e desamores são (mais ou menos) os mesmos.
Os erros são (mais ou menos) os mesmos. A raiva é mais ou menos
a mesma. Mas com uma diferença maior. Nos anos cinquenta os
Angry Young Men revoltavam-se contra todo um sistema de valores
que declaravam obsoleto. Punham em questão as noções de Império, de masculinidade, de identidade, de futuro. A raiva era essencialmente uma questão geracional. ““Look
Look Back in Anger apresenta
a juventude do pós-guerra tal como ela é […]. Todas as suas qualidades estão lá, qualidades que já não supúnhamos ver aparecer
em palco — a deriva para a anarquia, um instintivo ideário de
esquerda, a rejeição automática das atitudes ‘oficiais’, um sentido de humor surrealista, a promiscuidade casual, a sensação de
que falta uma cruzada pela qual valha a pena lutar e, sublinhando
tudo isto, a determinação de que ninguém deve morrer sem que se
lhe faça o luto”, escrevia o influente crítico Kenneth Tynan, numa
crítica entusiasmada titulada “A voz dos jovens” (Observer,
Observer, 13 de
Observer
Maio de 1956). E terminava a sua crítica com a apaixonada declaração: “Não sei se seria capaz de amar alguém que não quisesse
typal young rebel; Cliff, the enigmatic
and kind mediator; Alison, the fragile and stoic Coronel's daughter; and
Helena Charles, the intense actress.
Also, what "happens" to the Portuguese
quartet is basically the same thing that
"happened" to the English quartet.
Their fortunes and misfortunes are
(pretty much) the same. Their mistakes are (pretty much) the same. The
anger is pretty much the same – but
with a major difference. In the 50's,
Angry Young Men protested against
an entire system of values considered
to be obsolete. The group questioned
the concepts of empire, masculinity,
identity and future. Anger was essen-

tially a generational issue. ""Look Back
in Anger presents post-war youth as
it really is [...]. All the qualities are
there, qualities one had despaired of
ever seeing on the stage – the drift
towards anarchy, the instinctive leftishness, the automatic rejection of 'official' attitudes, the surrealist sense of
humour, the casual promiscuity, the
sense of lacking a crusade worth fighting for and, underlying all these, the
determination that no one who does
shall go unmourned" the influential
critic Kenneth Tynan wrote in a passionate critique titled "The Voice of
the Young" (Observer, May 13th 1956).
And he fi nished with an ardent state-
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ver Look Back in Anger
Anger. É a melhor peça jovem da sua geração”.
Estava tudo dito.
Hoje as coisas são muito diferentes. Embora tenha sido nosso
argumento (para os espectáculos A morte de um caixeiro viajante
e Do alto da ponte, de Arthur Miller, em 2010 e 2011, respectivamente) que muita da geometria política dos anos cinquenta parece
voltar a ser útil para interpelar o mundo, as coisas são hoje muito
diferentes. A raiva do Jaime é diferente da raiva do Jimmy. A nossa
raiva é confusa, dispersa, plural. Ou, pelo menos, a minha é assim.
É pela promessa de liberdade que se esfumou. É uma raiva pela
destruição das coisas verdadeiramente importantes — a paz, o pão,
habitação, saúde, educação — banhada num mar de irrelevâncias,
banalidades e futilidades. É a raiva da indignação. Contra o capital.
As coisas são hoje muito diferentes. Mas, ainda assim, tem-nos parecido acertado estar a pensar o mundo de hoje com estes autores
dos anos cinquenta, como o Miller e o Osborne — que não se cansaram de alertar para os estúpidos caminhos que o capitalismo e o
consumismo começavam a trilhar e para as trágicas consequências
que estes modelos impunham na vidas das pessoas.

ment: "I doubt if I could love anyone
who did not wish to see Look Back in
Anger. It is the best young play of its
Anger
decade." That said it all.
Nowadays, things are pretty different. Although we claimed (in our
productions of Death of a Salesman
and A View From the Bridge, by Arthur
Miller, in 2010 and 2011, respectively)
that much of the political geometry of
the 50's seems, once again, useful to
address our world, today things are
very different. Our anger is baffled,
diffuse, plural. Or, at least, mine is.
The promise of freedom softened it.
We are angry due to the obliteration
of truly important things – like peace,

bread, housing, health, education –
immersed in a sea of irrelevances,
banalities and futilities. But, even so,
we have deemed correct to consider
the world we live in through the eyes
of these authors from the 50's, author's like Miller and Osborne – that
insisted on drawing people's attention
for the dim paths that capitalism and
consumerism started to trail, and also
to the tragic consequences that these
models imposed on people's lives.
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Translated by Ana Filipa Vieira

e alice arrumam tudo. cláudio liga o
rádio e afunda-se no sofá. Ouvem I Know
it’s Over, dos The Smiths.

jaime

No ecrã luminoso rolante:

Olha, Mãe, consigo sentir o chão a desabar
sobre a minha cabeça
Sentados à mesa. Bebem e comem. É pequeno-almoço. Estão de ressaca. Para as
suas cabeças, todos os sons são trovões.
Queixam-se.
alice

O pior de tudo?
cláudio

Não sei.
jaime

Dói-me a barriga.
cláudio

Estou farto deste estágio. Não recebo
nada. Tenho que fazer de tudo.
jaime

Pois.
cláudio

A minha mãe não andou para aqui a criar
um parvo qualquer.
jaime

Pois.
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Já passaram quantos anos, perguntou ele, de Rui Pina Coelho, enc. Gonçalo Amorim, Teatro Experimental do Porto, 2011
(Raquel Castro, Carlos Marques, Joana de Verona e Luís Araújo), fotografia de José Martins.

Fevereiro

O pior de tudo?

podes começar a planear a longo prazo.
cláudio

cláudio

Quando começo a perceber o que estou a
fazer, vou-me embora.

Não sei fazer nada. Ainda tenho a
esperança de o Guardiola andar a passear
por aí, ver-me a jogar à bola e chamar-me
para jogar a extremo esquerdo do Barça.

alice

O pior de tudo é estar em casa sozinha,
não tens nada para comer, está a chover a
potes - sair de casa nem pensar - só tens
uma fatia de pão – dura que nem uma pedra.
Tens que a torrar.

jaime

Sabes que isso é um bocado parvo?
cláudio

Sim.

Mas - alguém podia telefonar ao
Guardiola.

jaime

Doem-me as pernas.
alice

A torradeira é uma porcaria mas fazes
uma torrada. Distrais-te um segundo, toca
o telefone, telemarketing ou a tua mãe a
perguntar se estás bem, sei lá, deixas
queimar a merda da torrada. Ficas sem nada
para comer. Isso é que é o pior de tudo.

jaime

Sabes que o Barça não joga propriamente
com extremo esquerdo?
cláudio
Foda-se…
alice

jaime

Eu faço qualquer coisa.

Há dias em que só me apetece ver
televisão. Sinto a cabeça a – o pior de
tudo?

alice

Quer dizer. Não estou mal, a bolsa não é
má, mas é uma aflição.

jaime

Para a semana vou a outra entrevista.
Vender casas.

jaime

Qualquer coisa. Já estou por tudo. Que
se lixem as aulas.
alice

O pior de tudo é nunca saberes quando

cláudio

E é preciso entrevista para isso?
jaime

Pelos vistos.

Já passaram quantos anos, perguntou ele, de Rui Pina Coelho, enc. Gonçalo Amorim, Teatro Experimental do Porto, 2011
(Raquel Castro, Carlos Marques, Joana de Verona e Luís Araújo), fotografia de José Martins.

alice

Tenho bolsa por mais ano e meio. E
depois não sei.
jaime

Eu faço qualquer coisa.

jaime

Eu faço qualquer coisa. E isso é o pior
de tudo. Dás por ti já nem te lembras do
que querias fazer. Nem do que fazes bem.
Fazes qualquer coisa. Já nem te lembras de
quem és.

alice

Acho que nos enganaram.Andaram entupir-nos
com promessas – e nós: aulas, livros, a
investir na cabecinha. A acordarmos cedo e a
sermos meninos bonitos
Se nos portássemos bem
Um dia podíamos ter uma vida boa – em
grande
Um dia na praia a comer peixe grelhado.
A casa o carro os filhos as férias o
sindicato o trabalho bom um bar fixe no bairro
jantares com amigos do peito um peixinho
grelhado o voto certo de quatro em quatro
anos as viagens as maravilhas escondidas das
magníficas capitais europeias boas notícias no
telejornal tudo a correr bem
A paz o pão habitação saúde educação
Liberdade
Temos é que nos portar bem
jaime

Dá raiva olhar para trás.

alice

Pensei que se trabalhasse. Se estudasse.
As coisas haviam de correr bem. Nunca
pensei em ser rica. Mas pensei que se
trabalhasse. Se estudasse. Se não me
calasse. As coisas haviam de correr
bem. Há dias em que só me apetece ver
televisão. Sinto falta das esplanadas – de
fazer planos nas esplanadas. Agora há dias
em que só me apetece ver televisão. Pensei
que as coisas iam correr bem. Trabalhei
tanto, estudei tanto. Não me apetece
acreditar em nada.
cláudio

No outro dia estávamos todos a almoçar,
lá no escritório. No final, o cabrão do
Dr. manda-me buscar os cafés. Estava lá
aquela advogada nova, a dos decotes. Foi
humilhante.
jaime

alice

Agora dizem que já não há. Que temos que
ter paciência. Que é a vida.
Tenho que acabar a merda da tese. Pode ser
que... - o pior de tudo?...
passa a mão pela barriga, como se
estivesse grávida. jaime aproxima-se dela
e beija-a na testa.

alice

E tu?
cláudio

E eu?
Nestas merdas fui sempre um coninhas.
Fui buscar os cafés.

Já passaram quantos anos, perguntou ele, de Rui Pina Coelho, enc. Gonçalo Amorim, Teatro Experimental do Porto, 2011
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alice

Liga a aparelhagem. Ouvem-se os primeiros acordes de Anarchy in the UK, dos
Sex Pistols.
jaime

Uf.

A minha cabeça.

cláudio

Desculpa.
Mas o tipo irritou-me mesmo.
A advogada dos decotes é mesmo gira.
Depois disso nunca mais me ligou nenhuma.
O pior de tudo é ficares com uma péssima
ideia de ti próprio.
Não.
O pior de tudo é não poder estar sempre
com a minha filha. O pior de tudo é só a
poder ver de quinze em quinze dias.
A advogada dos decotes é mesmo gira…
alice (sorrindo)

Convida-a para vir cá a casa.
Sim. Havia de ser bonito.
E nós nem sequer falamos. É só de bom
dia, boa tarde. No outro dia ainda comecei
a explicar-lhe a coisa dos Maias. Do fim do
mundo. Olhou-me de uma maneira…
jaime

Pois.

Que coisa dos Maias?
cláudio

Até há um filme. O 2012. Com o John
Cusak.
jaime

Pára pára.

cláudio

alice

Sim. Mais vale um mau filme com o John
Cusak do que uma obra-prima sem o John
Cusak. O pior de tudo são os filmes sem o
John Cusak.
alice

…

cláudio

Os Maias profetizaram que o Mundo vai
acabar em 2012. O fim do mundo começa
com um alinhamento planetário e uma
inversão dos pólos da Terra e depois
um grande tsunami. Depois, o caos.
Vulcões, tempestades, furações, tsunamis,
terramotos…
jaime

Os Maias até dão a data final.
cláudio

Para os Maias cada ciclo galáctico tem
5125 anos. O nosso ciclo galáctico começou
a 10 de Agosto de 3113 a. C. e vai acabar
a 23 de Dezembro de 2012.
alice

O mundo ainda acaba antes do que a minha
bolsa.
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Mas o que me apetecia mesmo era

cláudio

Vês?! Vai correr tudo bem.
alice (aparte, depois de olhar demoradamente para

jaime)

Acho que estou grávida.
(Para cláudio) E tu foste-te pôr a falar do
fim do mundo com a miúda gira?
cláudio

É. Ela não achou grande piada.

Tenho que ligar à minha mãe. Estou outra
vez teso. O pior de tudo é ter de ligar
aos pais a pedir dinheiro de dois em dois
meses.
jaime

Não te preocupes. Para a semana tenho
outra entrevista. Vender casas.
cláudio

alice

Deve ter ficado a pensar que és
apanhadinho. O fim do mundo…

É preciso entrevistas para isso?
jaime

Pelos vistos.

cláudio

?! Não acreditas?! Tens reparado no que
anda a acontecer?
jaime

Os pássaros, Alice. Ele está a falar dos
pássaros mortos.
cláudio

E dos peixes, e do aquecimento global,
e das revoluções, e dos terramotos, e
dos desastres nucleares, e do fmi, e dos
meteoritos e dos – sei lá que mais.
Mas desta vez não interessa muito
se acreditamos ou não.
Isto vai mesmo tudo para o
galheiro
alice

Convida-a para vir cá a casa.

alice (afagando a barriga)

Convida-a para vir cá a casa.
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jaime

and alice are packing up everything.
turns on the radio and sinks on the
sofa. They’re listening to The Smiths, I
Know it’s Over.

jaime

claúdio

On the bright running display:

Look, Mother, I can feel the floor
falling over my head
Sitting at the table. They are drinking
and eating. It’s breakfast time. They
have a hangover. Inside their heads,
all sounds are thunderous. They are complaining.
alice

The worst of all?
cláudio

I don’t know.
jaime

My tummy hurts.
claúdio

I’m sick of this internship. I don’t
earn squat. I have to do anything and
everything.
jaime

Yeah.
claúdio

Mum didn’t raise no fool, you know…
jaime

Yeah.
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The worst of all?
cláudio

When I finally begin realising what I’m
doing, they sent me away.

alice

The worst of all is that you never know
when you’ll be able to start making long-term plans.
cláudio

alice

The worst thing ever is being at home
alone, having nothing to eat, and it’s
pouring outside - so leaving the house is
not an option - and you only have a loaf
of bread - that’s rock hard. So you have
to toast it.

I don’t know anything. I’m still
hoping that Guardiola might be out there,
somewhere, and one day he’ll watch me play
football and call me to play as a left
midfielder for Barça.
jaime

You know that’s a bit silly, don’t you?

jaime

My legs hurt.

cláudio

Yeah.

alice

The toaster is crap, but eventually you
manage to make a toast. You get distracted
for a second because the phone rings and, I don’t know, it’s telemarketing or
your mum just calling to ask if you’re
alright -, and you let the fucking toast
burn. Then you have nothing to eat. That’s
the worst of all.
jaime

I’ll do anything.
alice

I mean. I’m doing alright, the
scholarship isn’t too bad, but it’s an
absolute torture.
jaime

Anything. I’m willing to do anything and
everything. Fuck school.

But - someone could call Guardiola.
jaime

You do know Barça doesn’t play with a
lelf midfielder, right?
cláudio

Fuck…
alice

Sometimes all I feel like doing is
watching television. I feel my head... –
the worst of all?
jaime

I have another interview next week.
House sales.
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alice

You need an interview for that?
jaime

Apparently.
alice

My scholarship ends in a year and a
half. After that, I don’t know what I’m
going to do.
jaime

I’ll do anything.
alice

I think we were duped. They filled us
with promises - classes, books, we kept on
investing in our little minds. We kept on
waking up early in the morning and being good
Because if we behaved
One day we would have a good life – a
grand life
One day we would be at the beach eating
grilled fish.
The house the car the kids the holidays
the syndicate the good job the cool bar in
the trendy neighbourhood the dinners with
close friends the grilled fish the right vote
every four years the trips the hidden wonders
of the magnificent European capitals the good
news on TV and everything going well
Peace bread housing health education
Freedom
We just have to behave
jaime

I look back in anger.

alice

Now they say there’s no more. That we
have to be patient. That such is life.
I have to finish my fucking PhD. Maybe
that way... – the worst of all?...
alice rubs her belly, as if she were pregnant. jaime approaches her and kisses her
on the forehead.

jaime

I’ll do anything. And that’s what’s
worst of all. You find yourself not even
remembering what you wanted to do in the
first place. Nor what you know how to do
well. You just do anything. You don’t even
remember who you are anymore.
alice

I thought that, maybe, if I worked.
Maybe if I studied. Maybe then things
would turn out alright. I never thought
of being wealthy. But I thought that if
I worked hard, if I studied, if I didn’t
shut up, then maybe things would turn out
alright. Sometimes all I feel like doing
is watching television. I miss the cafés
where we would just sit outside - where
we would make plans. Now there are days
when all I feel like doing is watching
television. I thought things would turn
out alright. I worked so hard, I studied
so hard. I don’t feel like believing in
anything.
cláudio

The other day we were all having lunch
together at the office. At the end of the
meal, that fucking big shot from the office
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cláudio

alice (smiling)

You should ask her to come round the
house.
cláudio

jaime

And what did you do?
cláudio

Me?

I’ve always been a little bit of
a pussy in these situations.

I went and got the coffees.

Yeah. That would be rich.
We don’t even talk to each other. It’s
only good morning, or good afternoon. The
other day I started to explain to her that
Mayan thing. You know, about the end of
the world. You should have seen the way
she looked at me...
jaime

But what I really felt like doing was
He turns on the stereo. We hear the first
chords of Anarchy in the UK, by the Sex
Pistols.

Yeah.
alice

What Mayan thing?
cláudio

They even made a film about it. 2012.
With John Cusak.

jaime

Stop stop.
Uf.

My head.

cláudio

Sorry.
But the guy really pissed me off.
That lawyer with the cleavage is so
cute. After that she started to ignore me.
The worst of all is that you get a
really lousy idea of yourself.
No.
The worst of all is not being able to be
with my daughter. The worst of all is seeing
her only every two weeks.
That lawyer with the cleavage is so
cute…

jaime

Yeah. A bad film with John Cusak is way
better than a masterpiece without John
Cusak. The worst of all are films without
John Cusak.
alice

…

cláudio

The Mayans prophesised the world
will end in 2012. The end of the world
begins with a planetary alignment and an
inversion of the Earth’s poles, followed
by a great tsunami. Then, chaos ensues.
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told me to go get coffee for all of us.
That new cute lawyer I told you about was
there, the one with the cleavage. It was
humiliating.

jaime

The birds, Alice. He’s talking about the
dead birds.

jaime

The Mayans even provide a date for it.
cláudio

The Mayans thought every galactic cycle
lasted 5125 years. Our galactic cycle
began on August 10th 3113 B.C., and ends
on December 23rd 2012.
alice

The world ends before my scholarship
does.

cláudio

And the fishes, and global warming,
and the riots, and the earthquakes, and
the nuclear disasters, and FMI, and the
meteors, and - I don’t know what else.
But this time it doesn’t really matter
if we believe it or not.
Everything’s going down
the gutter
alice

You should ask her to come round the
house.

jaime

See?! You’ll be alright.
alice (on the side, after looking lastingly at

jaime)

I think I’m pregnant.
(To cláudio) And you went and talked to the
hot chick about the end of the world?
cláudio

Yeah, I know. She didn’t find it amusing
at all.
alice

She must have thought you’re some kind
of a whack job. The end of the world
indeed...

cláudio

I have to call my mum. I’m broke again.
The worst of all is having to call my
parents every two months asking for money.
jaime

Don’t worry. I have another interview
next week. House sales.
cláudio

You need an interview for that?
jaime

Apparently.

cláudio

?! You seriously don’t believe it’s
true?! Haven’t you noticed everything
that’s been going on lately?

alice (rubbing her belly)

You should ask her to come round the
house.
Translated by Ana Filipa Vieira
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Volcanoes, storms, hurricanes, tsunamis,
earthquakes…

*

spoiler
jorge vaz nande

A vergonha dos outros
Há um método de construção de
histórias que dá aos maus momentos
um nome particularmente interessante: «deep shit moment». É uma expressão feliz, porque sabemos logo que não
se trata de uma complicaçãozinha de
circunstância que a personagem tem
que resolver, mas mesmo daquele momento de fundo do poço, em que o
público fica a pensar «como é que ele
vai sair disto?!». Em Shame, de Steve
McQueen, o «deep shit moment» aparece quando a adição sexual da personagem de Michael Fassbender — ou
seja, o seu incontrolável impulso para
encher o vazio da vida com estímulos
do baixo ventre — a leva a uma noite
que passa por um ménage a trois com
duas prostitutas e segue para sexo oral
com um homem nas salas cavernosas
de um clube gay que parece saído do
Irréversible.
Agora, imaginemos que a personagem de Michael Fassbender se chamava Cláudio e era uma celebridade
portuguesa. Imaginemos também que,

apesar do seu cuidado com a imagem,
ele cometia um deslize e um jornalista ficaria conhecendo o seu percurso
durante essa pitoresca noite. Os títulos
que apareceriam nas revistas nos dias
seguintes poderiam dizer algo como
«Cláudio em noite de arromba», «As
horas loucas de Cláudio» e talvez até
mesmo, quem sabe, «Cláudio passou
noite com duas prostitutas!».
Poderia ser mesmo. Mas eu não
acredito. Na verdade, acho que os títulos seriam mais algo como «Cláudio
visita clube gay!», «Cláudio é visto em
clube gay!» ou mesmo «Queda em desgraça: Cláudio assíduo em clubes gay!».
Talvez perpetuando a nossa endémica relação com o mar, os portugueses
são pescadores de mexericos. Não pegamos nas armas e vamos atrás caçálos, mas deixamos os anzóis da atenção
por aí e puxamo-los quando os sentimos morder. O anúncio da união gay de
Cláudio Ramos (www.jn.pt/PaginaInicial/
www.jn.pt/PaginaInicial/
Gente/Interior.aspx?content id=2514355)
id=2514355 ) é o
culminar de uma narrativa construída
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The shame of others
There is a story-making method that
gives bad moments a particularly interesting name: “deep shit moment.” It's
a most fortunate expression, because
we know right away it's not about a little casual complication the character
has to work out, but about that moment
where they really hit rock bottom, and
the audience is thinking, “How is he
going to get out of this?!” In Shame,
by Steve McQueen, the “deep shit moment” takes place when the sex addiction of Michael Fassbender's character
– that is, his uncontrollable impulse to
fill the emptiness in his life with groinlevel stimuli – leads him into spending
the night in a ménage à trois with two
hookers, followed by oral sex with a man
in the cavernous rooms of a gay club that
looks straight out of Irréversible.
Now let's imagine that Michael
Fassbender's character was named
Cláudio and that he was a Portuguese
celebrity. Let us also imagine, even
though he was careful with his image,
that he'd slip, and some reporter found

out about his adventures during that
colorful night. The magazine headlines during the following days might
say something like “Cláudio’s wild
night,” “Cláudio's crazy hours,” and
who knows, it could even say, “Cláudio
spent night with two prostitutes!”
That really might be so. But I don't
believe it. In fact, I think those headlines would be something more like,
“Cláudio visits gay club!”, “Cláudio
seen at gay club!”, or even, “Falling
into disgrace: Cláudio is regular at gay
clubs!”
The Portuguese have become fishermen of gossip, thus perhaps perpetuating our endemic relationship with the
sea. We don't pick up our weapons and
go out to hunt them, but we leave the
hooks of attention lying around and
pull when we feel them bite. The announcement of Cláudio Ramos's gay
union ((www.jn.pt/PaginaInicial/Gente/Interior.
www.jn.pt/PaginaInicial/Gente/Interior.
aspx?content id=2514355)
id=2514355 ) is the climax to
a narrative built on rumors about the
TV host's sexuality that have always
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sobre os rumores que sempre circularam sobre a sexualidade do apresentador. E uma pergunta que não se pode
deixar de fazer é: porque é que estas
coisas nos interessam? Através da TV,
Cláudio Ramos entra diariamente na
nossa vida, e é normal termos curiosidade por quem aparece constantemente na nossa vida. Mas há no meio disto
tudo um cheiro a desespero. Nada do
que vemos na TV, no cinema, na Internet ou nas revistas é verídico, tudo é fabricado, e nós sabemos disso. Cláudio
Ramos oficializar uma união com um
companheiro de anos — e a ânsia pela
novidade foi tão grande que a primeira
notícia dizia só que ele irá anunciar a
união — significa tomarmos consciência de que uma pessoa que se move
num universo onde tudo pode ser limpo e inconsequente escondeu uma apetência por pessoas do mesmo sexo durante anos. Ou seja, que ele tem vergonhas e, por isso, é imperfeito. Ou seja,
que ele é igual a todos nós. E, sem estes
escapes no meio da farsa das imagens,
não poderíamos continuar a participar
dela e sentirmo--nos humanos ao mesmo tempo.
Em 2010, Cavaco Silva mordeu a língua para não vetar a lei do casamento
gay em Portugal, porque decidiu que a
discussão pública dos meses seguintes

dever-se-ia centrar na discussão sobre
a economia. Isto revela a posição bem
ambígua que pessoas como o presidente
português têm perante a sexualidade:
ao mesmo tempo que importa muito,
não importa nada. E a verdade é que
ninguém quer muito ouvir falar em
sexo para formar explicações. Deve ser
uma espécie de reação tardia ao freudianismo. Há dias tive uma discussão
com uma estudiosa de literatura inglesa
porque eu insistia em dizer que o Moby
Dick poderia perfeitamente ser uma metáfora para uma relação homossexual
entre o Ishmael e o Queequeg. Ela dizia
que não e então eu peguei no Kindle e
li excertos como «So I kindled the shavings; helped prop up the innocent little idol; offered him brunt biscuit with
Queequeg; salamed before him twice or
thrice; kissed his nose; and that done,
we undressed and went to bed, at peace
with our own consciences and all the
world. But we did not go to sleep without some little chat", chat que incluiu
«Queequeg now and then affectionately
throwing his brown tattoeed legs over
mine, and them drawing them back",
fazendo Ishmael sentir-se tão contente
que a dado ponto «I was only alive to
the condensed confidential comfortableness of sharing a pipe and a blanket
with a real friend». A estudiosa replicou
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been spread around. And a question
that must be asked is: why do these
things interest us? Cláudio Ramos enters our lives daily through television
and it's normal to be curious about those
who appear constantly in our lives. But,
in the middle of all this, there's a scent
of despair. None of what we see on TV,
movie theaters, the Internet or magazines is true; it's all made up, and we
know that. For Cláudio Ramos to officialize a union with his longtime partner – and the eagerness for this novelty
was so great that the first news piece
only said he will announce the union –
means becoming aware that someone
who circulates in a world where everything can be clean and inconsequential
had to keep a preference for people of
the same gender hidden for years. That
means he feels ashamed and is therefore imperfect. It means he's the same
as all of us. And, without these outlets
amidst the deception of the images, we
couldn't keep participating in it while
still feeling human.
In 2010, Cavaco Silva bit his tongue
not to veto the law on gay marriage in
Portugal because he decided that public discussion in the following months
should focus on the economy. This reveals the fairly ambiguous stance that
people like the Portuguese president

maintain towards sexuality: at the same
time that it really matters, it doesn't
matter at all. And the truth is that nobody wants to hear a lot about sex in
order to make explanations. It must be
some sort of late reaction to Freudianism. Some days ago, I had a discussion
with an English literature scholar, because I insisted that Moby Dick could
perfectly be a metaphor for a homosexual relationship between Ishmael
and Queequeg. She said it couldn't,
so I took the Kindle and read some
excerpts, such as, “So I kindled the
shavings; helped prop up the innocent
little idol; offered him brunt biscuit
with Queequeg; salamed before him
twice or thrice; kissed his nose; and
that done, we undressed and went to
bed, at peace with our own consciences
and all the world. But we did not go to
sleep without some little chat”, a chat
which included “Queequeg now and
then affectionately throwing his brown
tattooed legs over mine, and then drawing them back”, making Ishmael feel so
happy that, at a certain point, “I was
only alive to the condensed confidential
comfortableness of sharing a pipe and a
blanket with a real friend.” The scholar
replied with the old argument that one
shouldn't mess with the classics and
that “in the old days, those things were
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o velho argumento de que não se deve
mexer com os clássicos e que «antes essas coisas faziam-se sem intenção sexual». Afinal, como diria o próprio Freud,
às vezes um pipe é só mesmo um pipe.
Eu poderia sempre replicar «sim,
e antes também havia sexo entre homens», mas achei que nunca a iria
convencer. De alguma forma, associar
Moby Dick a sexo menorizava Moby
Dick. E, tratando-se de uma relação
homossexual, que não pode passar pela
redenção da fecundação, ainda pior.
Talvez por isso não seja comum ouvir
muita coisa sobre os casamentos homossexuais ratificados pela Igreja Católica, bizantina ou romana, ao longo
dos séculos. Mas é só ir a http://anthropologist.livejournal.com/1314574.html para conhecer as descobertas de John Boswell,
líder do departamento de História da
Universidade de Yale, sobre dois documentos católicos dos sécs. X-XII: o
«ofício sobre uniões do mesmo sexo»
e a «ordem para unir dois homens»,
que permitiram a ratificação de dezenas de uniões do mesmo sexo. Isto, de
certa forma, não era original: afinal, já
Severo, patriarca de Antióquia, tinha
dito sobre os santos, mártires e amantes
S. Sérgio e S. Baco que «não devemos
separar em palavras aqueles que se juntaram na vida».

O silêncio sobre todas estas coisas
parece bem parecido. Talvez da mesma forma que descobrirmos o segredo
de Cláudio Ramos o aproxima de nós,
também descobrir o segredo do clássico Moby Dick ou da sagrada instituição do matrimónio desmistifica-os e
tira-lhes o poder. Em resumo, torna-os
mais humanos e, por isso, mais imperfeitos. Quando descobrirmos que isso
não é um defeito, talvez possamos considerar que estamos realmente evoluídos. Mas, até lá, parece que há uma
crise económica para ultrapassar e esses assuntos têm que esperar.
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done without any sexual connotation.”
After all, as Freud himself would say,
sometimes a pipe really is just a pipe.
I could have always argued, “Yes,
and there also used to be sex between
men,” but I figured I would never convince her. In some way, associating
Moby Dick to sex was degrading Moby
Dick. And, since we were dealing with
a homosexual relationship, which cannot be redeemed by the act of fertilization, it was even worse. Maybe that's
why it's not common to hear a lot about
homosexual weddings being sanctioned
by the Catholic, Byzantine or Roman
Church throughout the centuries. But
we need go no further than http://anthropologist.livejournal.com/1314574.html to know
about John Boswell, the head of the
History department at Yale University,
and his findings on two catholic documents from the 10th - 12th centuries: the
“Office of the same sex union” and the
“Order for uniting two men,” which allowed the ratification of dozens of same
sex unions. In a way, this wasn't something original: after all, Severus, the
Patriarch of Antioch, had already said,
concerning St. Sergius and St. Bacchus
(both saints, martyrs and lovers), that
“we should not separate in speech they
who were joined in life.”

The silence that is kept about all
these things seems quite similar. Maybe in the same way that finding Cláudio
Ramos's secret brings him closer to us,
or finding the secret of the classic Moby
Dick or of the sacred institution of marriage demystifies them and takes away
their power. In short, it makes them
more human, and therefore more imperfect. When we fi nally fi nd that this
isn't a flaw, then maybe we can consider
that we have truly evolved. But until
then it seems that there's an economic
crisis to overcome, and these matters
will have to wait.
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Translated by Joana Silva
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