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O SOM DO SURREALISMO NOS ANOS 2000: 
Como a era da internet recriou o som de um filme surrealista de 1928
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Resumo: Um filme surrealista de 1928, lançado na era silenciosa do cinema, 
ganhou pelo menos quarenta trilhas sonoras distintas depois da virada do 
século XXI. Como se explica esse fenômeno? Como a internet se torna um 
mediador entre artistas de nossa época e imagens produzidas no século 
passado? Que possibilidades estéticas essas novas sonorizações criam sobre 
esse material quase centenário? A apropriação de conteúdos na era da internet 
está em profundo diálogo com propostas presentes no seio do movimento 
surrealista de onde o filme A Concha e o Clérigo surgiu. Veremos o que o 
nosso século está fazendo com ele. 
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Introdução

Encontramos com certa facilidade nos dias de hoje eventos com exibição de 
filmes da era silenciosa do cinema (pré-1929) acompanhados de sonorização 
ao vivo. Desde aqueles que aludem às técnicas empregadas nas salas de exibição 
daquela época até as novas tendências de soundpainting, os apaixonados por 
música e cinema parecem estar redescobrindo o potencial que esses filmes do 
século passado podem ganhar nas mãos de músicos habilidosos. Da mesma 
maneira, a internet possibilita que artistas ao redor do mundo componham 
suas próprias concepções sonoras para qualquer obra cinematográfica e 
divulguem seus trabalhos na rede, tornando-os acessíveis a uma infinidade 
de pessoas. Essas novas sonorizações travam um diálogo interessante com os 
acompanhamentos que existiam nas primeiras exibições de cinema.

Cabe aqui, antes de mais nada, uma breve reflexão sobre as técnicas de som 
no período silencioso. O som habita as salas de exibição desde os primórdios 
do cinema e de forma muito mais rica do que estamos acostumados a pensar. 
Não se tratava apenas de um pianista solitário acompanhando o filme com 
sua música, como muitas vezes é representado popularmente, Rick Altman 
detalha em seu livro Silent Film Sound uma grande variedade de técnicas 
de sonorização empregadas nos cinemas americanos desde as primeiras 
exibições (inclusive com aparelhos de reprodução de imagem em movimento 
anteriores ao Cinematógrafo dos irmãos Lumière) até o advento do som 
sincronizado que tem como marco o ano de 1929 (ALTMAN, 2004). Entre 
essas numerosas formas de sonorização são listadas dublagens, narrações, foley 
e acompanhamentos musicais das mais diversas naturezas, indo desde trilhas 
originais até óperas e cantigas populares que agradassem ao público. Mais 
especificamente no caso do cinema brasileiro, o livro A Música no Cinema 
Silencioso no Brasil, de Carlos Eduardo Pereira, é também muito proveitoso 
no que diz respeito ao levantamento de dados sobre essas sonorizações em 
nosso país (PEREIRA, 2014). 

O que é importante ressaltar é a completa ausência de padronização 
sonora durante essa época. Não havia uma noção muito rígida do que 
seria o som próprio de cada filme, cada exibidor era livre para escolher o 
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acompanhamento que achasse mais adequado. O que também vale a pena 
citar é que muitos filmes eram exibidos sem acompanhamento sonoro algum 
além do ruído do projetor, como ocorria em salas de ingresso barato ou em 
sessões fora do horário de expediente dos músicos. A experiência sonora de 
um filme não pertencia exclusivamente à película, mas ao momento e lugar 
em que o expectador se encontrava ao assisti-la. 

Os filmes silenciosos tiveram, entretanto, muitas informações a respeito 
de suas sonorizações perdidas, uma vez que o mesmo filme abria infinitas 
possibilidades e não há como obter registros de todas as que foram 
empregadas. Como nem mesmo boa parte das películas desse primeiro cinema 
sobreviveu, menos ainda podemos dizer do som dessas obras, havendo casos 
em que ainda podemos ter pistas a partir de relatos, partituras, anúncios ou 
outros documentos, mas em uma imensa maioria essas informações foram 
totalmente perdidas. 

A Concha e o Clérigo (1928), dirigido por Germaine Dulac, é um desses 
diversos filmes silenciosos cujas informações a respeito de seu som original 
se perderam (SCHIPHORST). Não se sabe sequer se chegou a haver uma 
proposta de sonorização para ele no ano em que foi lançado ou se era 
pensado para ser assistido sem acompanhamento algum. O importante aqui é 
perceber sua singularidade, tendo sido a primeira empreitada do Movimento 
Surrealista no cinema, com seu argumento e roteiro escritos por Antonin 
Artaud. Mesmo assim, esse mérito foi rapidamente apagado. A Concha e o 
Clérigo gerou aversões tão profundas dentro e fora das vanguardas artísticas 
que foi deixado de lado até ser finalmente eclipsado pelo lançamento de Um 
Cão Andaluz, de Buñuel, no ano seguinte. Enquanto foi descrito pela censura 
britânica como tão enigmático que é quase sem sentido e, se existir algum 
significado, é sem dúvida censurável (ROBERTSON, 1993,P.39), também foi 
rechaçado pelos demais artistas surrealistas, com o próprio André Breton 
dizendo que Dulac havia corrompido o roteiro de Artaud ao femininizá-lo 
demais e havendo boatos de que Artaud teria mugido durante a exibição da 
obra como forma de ofender a diretora (ZALCOCK, 2018). 

Conforme voltou a despertar interesse, no fim dos anos 1990, o que 
proporcionou sua volta às salas de exibição e seu relançamento em diversos 
formatos (DVDs, vídeos na internet e etc), surgiu o problema de como 
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pensar um som para ele. Isso levou as distribuidoras, organizadores de 
festivais, cinematecas, museus ou salas de cinema que se propunham a lidar 
com o material a convidar artistas para sonorizá-lo, abrindo caminho para 
interpretações totalmente novas de uma obra que está completando noventa 
anos de idade. Outros artistas também se aproximaram de A Concha e o 
Clérigo sem precisarem de qualquer convite, trabalhando em cima do filme 
por motivos próprios.

As trilhas compostas

Iniciou-se em 2018, para esta pesquisa, a empreitada de catalogar todas as 
trilhas sonoras compostas para A Concha e o Clérigo depois do ano 2000, das 
quais fosse possível encontrar informações a respeito na internet. Ao iniciar 
o trabalho imaginava-se que seria um material muito rico se pudessem ser 
encontradas pelo menos cinco, mas foram encontradas quarenta. A enorme 
quantidade de material precisou ser classificada a partir de determinados 
parâmetros como o ano de composição, a origem geográfica do artista, a 
pessoa física ou instituição de onde surgiu a iniciativa de sonorizar o filme 
etc. Essa primeira organização foi o ponto de partida para tentar explicar o 
fenômeno de alguma maneira.

Uma dessas explicações pode estar em problemas levantados já na época 
em que A Concha e o Clérigo foi lançado. A proposta de Artaud era criar um 
cinema que se libertasse da necessidade de representação, o que pode ter sido 
um dos pontos de conflito que surgiram entre ele e Dulac, já que a diretora 
guiou o desenrolar do filme através de um fio narrativo, ainda que vago. Essas 
diferenças de compreensão a respeito da proposta e do próprio cinema podem 
estar na origem das interpretações sonoras tão diversas que foram concebidas 
para o filme. Ele não apresenta sequências bem delimitadas em sua maior 
parte, estando muito mais próximo de um certo desenrolar de imagens em 
ambientes diversos. Isso possibilita que, através do trabalho com o som, 
alguns artistas tenham conseguido delimitar sequências que começam e 
terminam em pontos absolutamente distintos, moldando o entendimento que 
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o espectador tem do filme através dos pontos de início e fim de cada faixa ou 
estrutura melódica. Além disso, um trecho que nas mãos de um artista pode 
se tornar misterioso e assustador, ganha um tom cômico nas mãos de outro. 
Ou ainda, um artista pode ignorar qualquer necessidade de definir sequências 
para o filme, criando uma única trilha homogênea que flui ao longo de toda a 
película. Os casos encontrados possuem as naturezas mais diversas.

Assim como em termos de natureza da trilha, há também uma grande 
diversidade de meios que cada artista escolheu para exibir seu trabalho. Foram 
encontrados muitos que sincronizaram suas trilhas com o filme em vídeos para 
o YouTube, mas também outros que lançaram como conteúdo separado em 
álbum digital (geralmente através dos sites Sound Cloud e Band Camp). Há 
também uma quantidade expressiva de trilhas lançadas em DVDs e CDs. No 
caso das sonorizações ao vivo chama a atenção a diversidade de propostas, indo 
desde o soundpainting (improvisações ao vivo com aparelhagem eletrônica) 
(Fig. 01) até transmissões televisivas de trechos do filme sonorizado, como foi 
o caso da artista mexicana Daniela Franco, que exibiu sua versão no Canal 
22 do México (FRANCO, 2011). Alguns escolheram uma abordagem mais 
acadêmica do material, como o grupo argentino El Desamble, que o musicou 
em algumas apresentações ao longo do ano de 2015 com propostas de 
referenciar as músicas vanguardistas dos anos 1920. Eles aparecem como um 
caso bem interessante por citarem desde Schönberg até Chiquinha Gonzaga, 
musicista brasileira cuja história está intimamente ligada a sonorização de 
filmes no Brasil, como influências para sua composição em cima de A Concha 
e o Clérigo (informações obtidas através do contato com a banda por e-mail 
para esta pesquisa). Um destaque muito especial vai para a proposta de 
Juliana Hodkinson, artista britânica que em 2012 foi convidada pelo Museu 
de Arte Moderna de Louisiana, na Dinamarca, para compor uma trilha que 
seria reproduzida em loop em uma instalação na exposição Avantgardens 
Kvinder 1920-1940 (Mulheres na Vanguarda 1920-1940) (Fig. 02). Hodkinson 
foi a única artista encontrada a decidir compor uma trilha foley em vez de 
musical, que resultou em experimentações muito interessantes de mimetismo 
e disjunção entre som e imagem (HODKINSON).

Três casos merecem especial destaque pela atenção que atraíram. Steven 
Severin, que foi baixista do grupo de pós-punk Siouxsie and the Banshees ao 
longo dos anos 80 e 90, compôs uma trilha etérea e homogênea que desliza 
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quase que por igual ao longo de todo o filme. O resultado foi apresentado ao 
vivo em algumas ocasiões e rendeu um álbum lançado digitalmente em sua 
página na internet (SEVERIN, 2009). Assim como ele, a artista Imogen Heap 
apresentou uma trilha própria para o filme em alguns festivais na Inglaterra 
(SAGE GATESHEAD, 2012). Um caso de destaque é também a trilha de 
Iris ter Schiphorst, musicista alemã que foi convidada pela Cinemateca de 
Amsterdã para compor uma trilha para a versão que a instituição havia 
restaurado do filme de Dulac. Seu trabalho foi provavelmente o único a ser 
apresentado publicamente no Brasil, na exibição de A Concha e o Clérigo 
dentro da exposição Surrealismo e Vanguardas realizada no Centro Cultural 
do Banco do Brasil no Rio de Janeiro.

Fig. 01: Cartaz para uma exibição ao vivo de A Concha e o Clérigo em Brighton 
com acompanhamento sonoro. Fonte: Ward e Bown (2015).
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Fig. 02: Instalação sobre A Concha e o Clérigo com trilha sonora de Juliana Hodkinson 
na exposição Avantgardens Kvinder 1920-1940 no Museu de Arte Moderna de 
Louisiana na Dinamarca em 2012. Fonte:  Poul Buchard / Brøndum & Co. (Enviado 
por Juliana Hodkinson por e-mail).

Mas o que é de fato essa imagem produzida por Dulac sobre a qual tantos 
artistas trabalharam posteriormente? Se formos abordar a partir de sua vaga 
narrativa, diríamos que A Concha e o Clérigo é um filme sobre um padre que, 
ao desejar a esposa de um general, mergulha em um universo de delírios. De 
início o vemos em um laboratório que remete a alquimia, quebrando frascos 
com poções diversas e acumulando seus cacos em uma pequena montanha. 
A montagem introduz o personagem do general no ambiente, que dança pela 
tela ao sumir e reaparecer em pontos distintos do espaço. A tensão cresce 
até um corte brusco de imagem que nos transporta para uma rua na qual o 
padre é visto engatinhando. Surge na tela a carruagem do general e de sua 
esposa, o padre se surpreende e corre atrás, até chegar a uma igreja. O clérigo 
entra no prédio e se esconde atrás de uma pilastra para espreitar o casal, que 
já se encontra no confessionário, um de cada lado, calados e com expressões 
ausentes. Há um plano fixo dos olhos do padre arregalados e dirigidos a 
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eles por algum tempo até que tome impulso para pular em sua direção. O 
movimento é em câmera lenta, o clérigo salta sobre o general, que permanece 
parado enquanto é estrangulado. Os planos montam uma triangulação entre 
os rostos dos três personagens, até que vemos a face do general ser recortada 
por um truque de edição e se dividir em duas partes. Nesse momento, o 
padre se afasta assustado enquanto o outro personagem começa a flutuar pelo 
ambiente como um balão. Em um novo corte somos transportados para uma 
praia, a partir da qual novas situações surreais vão se desenrolar. 

É sobre este enigmático material imagético que diversos artistas do século 
XXI foram convidados ou se propuseram a trabalhar. Ao pesquisar sobre as 
trilhas que surgiram por iniciativa dos próprios artistas, foi possível identificar 
três grandes motivações descritas por eles para escolherem o filme: 

1. Os artistas que se interessaram pela linguagem do filme.

2. Os artistas que já possuíam histórico de trabalhar com sonorização 
de filmes silenciosos e incluíram A Concha e o Clérigo como parte de seu 
catálogo ou discografia. Eles se aproximaram da obra de Dulac não apenas 
pelo interesse no filme em si, mas por um interesse muito mais amplo em 
cinema silencioso. 

3. Os artistas que foram movidos por questões ligadas ao feminismo. 
Vários deles disseram ter escolhido o filme por julgarem importante reviver a 
memória de uma mulher que teria sido apagada das narrativas históricas por 
motivos machistas.

Buscou-se então refletir sobre as possibilidades estéticas abertas por essas 
apropriações, usando como base tanto os livros de caráter histórico quanto 
o livro A Audiovisão, de Michel Chion, no qual o autor explora diversas 
possibilidades de encontros entre som e imagem em um filme (CHION, 
2008). Sua premissa é a de que a percepção de um desses elementos está 
intrinsecamente ligada ao outro, sendo a banda sonora uma dimensão 
sensorial que tem o potencial de imprimir ritmos, estados psicológicos e 
movimentos na imagem. Surge então o que talvez seja a maior contribuição 
de Chion como autor, a ideia de que podemos ouvir imagens e ver sons, ou 
seja, perceber as duas dimensões do filme como elementos indissociáveis. A 
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imagem não apenas reproduz o som, assim como o som não apenas mimetiza 
ou reforça a imagem, mas os dois elementos produzem um em cima do outro. 

Ao fim, a premissa deste estudo é a de negar que a imagem e o som do 
filme sejam dois campos fechados, cujos sentidos são construídos de formas 
independentes e sem possibilidades de serem reescritos. É graças a abertura 
desses campos que os quarenta artistas encontrados puderam produzir suas 
criações para o filme de Dulac, pois cada um deles criou um novo filme em 
cima de uma mesma banda imagética. No caminho inverso, cabe falar com 
muita atenção do que foi definido como  trilhas involuntárias, pois se tratam 
justamente de produções sonoras que não foram originalmente pensadas para 
serem empregadas como trilha do filme em questão, mas que, ao serem usadas 
com esse propósito, ganharam novos sentidos e novos significados. Dessa 
forma podemos concluir que assim como a imagem, o som também não é um 
campo fechado, pois está sempre disponível a ser justaposto e agregado a outro 
contexto, a outro casamento com a imagem, que o transformará em algo novo. 

Conclusão

Essa atitude de ressignificar elementos distintos dentro de uma obra de arte 
já estava presente no movimento surrealista ao qual Germaine Dulac se 
inseria e inclusive antes, nas propostas dos dadaístas, nas obras de Duchamp 
etc. Hoje pode ser percebida na forma como artistas se vêem capazes de se 
apropriar de conteúdos cinematográficos, musicá-los e disponibilizar seus 
trabalhos nas redes. A própria ideia de produzir novas trilhas sonoras para 
um mesmo filme não é fruto do nosso século, mas ela foi potencializada pelas 
possibilidades abertas graças a internet, que por um lado facilita o contato 
com filmes lançados nas mais diversas épocas e por outro se mostra um 
canal de divulgação e compartilhamento dessas novas trilhas. A cultura de 
apropriações, reapropriações e remixes segue em seu profundo diálogo com 
as propostas do movimento surrealista do século passado, assim como se 
caracteriza como uma maneira muito própria da nossa época produzir arte. 
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Se formos um pouco mais longe nessa comparação histórica, veremos 
como esse cenário dialoga com as formas de sonorização do primeiro 
cinema. Vimos na introdução deste artigo o quão rico de possibilidades 
um único filme era no período silencioso, essa riqueza foi sendo suprimida 
com o rumo que o cinema tomou ao longo anos 1920, quando a indústria 
batalhou pela padronização do som nas mãos dos produtores, tirando poder 
dos exibidores. Essa pesquisa nos ajuda a ver como a internet apresenta uma 
ruptura nesse processo. Uma pequena janela através da qual artistas podem 
compor inúmeras trilhas para um mesmo filme e transformá-lo em coisas 
novas na rede. A multiplicação de eventos com exibições de filmes junto de 
trilhas ao vivo também reforça essa janela, quem sabe quais semelhanças 
poderão surgir entre a forma como o cinema é encarado em nosso século e 
aquilo que era antes da padronização sonora?
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ANEXO 1 

TRILHAS COMPOSTAS PARA “A CONCHA E O CLÉRIGO” DEPOIS DO 
ANO 2000 QUE FORAM ENCONTRADAS NA INTERNET 

A seguinte tabela apresenta todas as trilhas sonoras compostas para A Concha 
e o Clérigo depois do ano 2000 cujas informações a respeito foram possíveis 
de serem encontradas na internet. Algumas informações foram supostas, mas 
sem encontrar confirmação. Nesses casos o item foi marcado com um asterisco. 
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