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Escuta do inaudível 
nas partituras-acontecimento 
de George Brecht
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Rosalind Krauss cria, em 1979, um modelo 
para indicar como a escultura expandia-se 
para o chamado campo ampliado. Dessa 
forma, seria a escultura não mais uma ca-
tegoria entre um conjunto de termos, mas 
sim um produto de dois termos em opo-
sição: não-arquitetura e não-paisagem. E 
esse produto indica uma situação dinâmi-
ca e inconclusa que circunscreve a escul-
tura em um campo cultural em vez de com-
preendê-la como algo estático. 

Avançando para o assunto que aqui interes-
sa, como seria a utilização hoje desse mo-
delo aplicado ao campo sonoro? (COHEN, 
2009, p. 149). Essa é a tentativa persegui-
da pelo artista e escritor norte americano 
Seth Kim-Cohen na busca por traçar uma 
trajetória do que ele chama de uma escuta 
não-coclear (non-cochlear). Em sua pro-
posta, a música apareceria como colisão 
das oposições não-ruído (not-noise), tal 
qual não-paisagem, e não-enunciado (no-
t-speech), tal qual não-arquitetura.

O esquema de Seth Kim-Cohen apresenta 
a música como a categoria privilegiada, as-
sim como a escultura em Rosalind Krauss. 
O que o autor chama de arte sonora não-
-coclear seria o resultado da combinação 
das categorias positivas de ruído e enun-
ciado, de forma que seja possível uma 
produção de ruído que funcione linguisti-
camente e, assim, podendo ser tanto lido 
quanto escutado. (COHEN, 2009, p. 156).

As práticas artísticas dos anos de 1960 e 
1970 - e aí incluem-se os happenings, en-
vironments, as atividades promovidas pelo 
movimento Fluxus e suas chamadas parti-
turas-acontecimento (ou, no original event 
scores), que são objeto de minha pesquisa 
de mestrado, principalmente as produzidas 
em larga escala pelo artista norte americano 
George Brecht - investiram curiosamente em 
estratégias relacionadas ou derivadas, de al-
gum modo, das metodologias encontradas 
na música. Há um atravessamento importan-
te de uma busca da época pela aproximação 
entre arte e vida, uma tentativa de borrar es-
sas fronteiras e também  por certa desmate-
rialização do objeto de arte, que deixa de ser 
final, derivativo, fixo, estável e passa a ser 
mais processual, ligado ao instante da sua 
ativação e principalmente à questão da parti-
cipação. É como se objeto tivesse um colap-
so e entrasse de modo efetivo no cotidiano. 
Essa ideia é muito importante nessa época. 
“Efetivo” talvez seja forte, mas os artistas de 
fato compreendiam o correr da vida como a 
própria arte se desenrolando. O som já ha-
via há um tempo galgado um certo status de 

efemeridade. (COHEN, 2009, p. 168). A músi-
ca tem reputação de ser uma forma abstrata 
auto referencial e auto justificada e com uma 
liberdade em relação à mimese. Pintura e lite-
ratura viam-na como um privilégio. (COHEN, 
2009, p. 157). A ênfase da performance, ca-
racterística da época, muda radicalmente a 
experiência da galeria de arte, passando do 
ambiente da mostra/exposição para um es-
paço de encontro.

Voltando às partituras-acontecimento de 
Brecht, nelas há uma referência quase 
explicita à música, o que alguns autores 
apontam como relacionado ao fato dele ter 
sido filho de um músico, mas não conside-
ro justo vindo de um artista cujas práticas 
visam a se distanciar a todo custo de uma 
história individual marcada por uma sub-
jetividade interior. Pelo contrário, as par-
tituras-acontecimento de George Brecht 
operam em uma gestão de corporalidades 
coletivas de um modo bastante direto. Es-
sas notações verbais consistiam em, na 
maioria das vezes, pequenos conjuntos 
de curiosas instruções, às vezes um pou-
co crípticas, às vezes altamente sintéticas, 
indicando ações para serem realizadas da 
forma que o performer/leitor bem enten-
desse, gerando uma multiplicidades de 
respostas possíveis. Com estética similar 
ao haiku japonês, as partituras, como con-
ceitua a crítica de arte Liz Kotz, aumentam 
o potencial performativo do readymade, 
criando quase uma categoria chamada 
readymade emoldurado linguisticamente. 
(MORAIS, 2016, p.33).
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O gesto duchampiano se dirigia, prioritaria-
mente, para objetos, retirando-os da condi-
ção de coisas e gerando um discurso para os 
tais que os elevava à categoria de arte. Com 
ele, há uma mudança forte na relação entre 
objetos e espectadores no sentido de que a 
obra não mais indica de modo reto e unilate-
ral seu sentido para quem a vê. Os trabalhos 
passam a evocar mais como uma compre-
ensão por parte do espectador, apontando 
um diagrama de ramificações de ideias, de 
onde algo é extraído como algo perto de uma 
representação. Com isso, Duchamp faz uma 
denúncia importante em relação ao paradig-
ma retiniano no domínio da artes. Sua crítica 
mostra que é preciso ir além da pureza visu-
al, para além do gesto circunscrito pela vista, 
pelos limites do visível e da materialidade. 
(COHEN, 2009, p. 158). Seth Kim-Cohen, 
quando deseja falar da escuta não-coclear, 
toma Marcel Duchamp como exemplo, per-
guntando se saímos da arte retiniana; por 
que uma arte sonora iria reproduzir o mesmo 
estreitamento, permanecendo atada às capa-
cidades do aparelho auditivo e somente isso? 
Nessa dinâmica, olho e ouvido se equivalem.
Brandon LaBelle, artista e escritor, diz que o 
som é dominante nas construções das par-
tituras-acontecimento porque ele é um meio 
capaz de salientar o movimento de saída dos 
objetos visuais e sua inerente estabilidade 
em direção ao vibratório, ao performativo, ao 
humor e à ironia. O sonoro elimina a forma 
como referência estável, pois está sempre 
saindo de sua fonte, deslizando em um flu-
xo de excesso semiótico. (LABELLE, 2015, 
p. 62). As notações verbais de George Bre-
cht suscitam uma possível produção sonora, 

mas, para além disso, realizam uma crítica 
institucional em um sentido menos conven-
cional e o fazem subvertendo a música e sua 
institucionalização, mexendo nas suposições 
que sustentam suas legitimações, criando 
uma nova rota por dentro do circuito, que 
muda os caminhos. (LABELLE, 2015, p. 62). 
Outros olhares e outras condições de escuta 
para pequenos detalhes são sugeridos pe-
las partituras de Brecht através de um isola-
mento radical dos acontecimentos singulares 
mundanos, tornando o ordinário especial. 
(LABELLE, 2015, p. 59). 

Em Drip Music (1959-62), George Brecht 
escreve “uma fonte de água pingando e um 
recipiente vazio estão organizados para que 
a água caia no recipiente. Segunda versão: 
pingando”. Para LaBelle, o trabalho poder 
ser compreendido em relação ao legado do 
expressionismo abstrato. Os drips de Pollo-
ck, por exemplo, consistiam em gestos mais 
másculos e heroicos do que os drips suaves 
e quase cômicos da partitura de Brecht, pro-
dutores de ondas sonoras delicadas a partir 
do contato da água com o recipiente. Nesse 
sentido, LaBelle enxerga nas ações ligadas 
ao movimento Fluxus um caráter crítico, 
como citado anteriormente.
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Se o objeto ganha, no período do qual as 
partituras-acontecimento fazem parte, uma 
nova vida; se, como na composição musical, 
ele não trata mais de uma série de signos em 
necessidade de serem interpretados, o obje-
to de arte aparece como um acontecimento 
organizado, que busca abrir-se para o campo 
do sentido, suscitando especulação e curio-
sidade de percepção. (LABELLE, 2015, p. 
59). O fenômeno perceptivo é justamente o 
que o movimento Fluxus insiste em suscitar, 
assim como seu integrante George Brecht 
estava interessado em experiências plurisen-
soriais que poderiam ser propostas por suas 
partituras-acontecimento. As estratégias do 
grupo se movem nas zonas do mínimo, de 
pequenas mobilizações e flertam com um 
imperceptível, seja em relação aos recursos 

linguísticos, seja em uma produção sonora 
não-coclear, mas de evidente inspiração nas 
estratégias da música. É necessário lembrar 
que John Cage foi professor na New School 
for Social Research, em Nova Iorque, de mui-
tos desses artistas e criava notações textuais 
para várias de suas peças, além de ter uma 
compreensão de que música é tudo o que 
acontece, tomando o som como algo que de 
fato dissolve a fronteira entre sujeito e objeto, 
como um fluxo incessante desterritorializado 
que ronda todas as cosias e que pode ser re-
territorializado de modo local e contingente.
 
E o que essa produção sibilante requer do 
ouvinte? Diante de uma quase inaudiblidade 
como em Drip Music, a orelha deve mover-se 
para próximo de sons delicados, perseguir 

cada gota como um universo de potenciali-
dade? Será cada gota um acontecimento e 
cada ressonância uma revelação sonora? 
Brandon LaBelle diria que estar próximo do 
imperceptível é como criar uma rota para o 
epicentro do fenômeno da percepção. (LA-
BELLE, 2015, p. 60). George Brecht diz em 
entrevista: “eu queria fazer uma música que 
não fosse apenas para os ouvidos. Música 
não é apenas o que você ouve ou escuta, 
mas tudo o que acontece... Acontecimentos 
são uma extensão da música” (MORAIS, 
2016 p.32). 

A proposta de uma escuta não-coclear, jus-
tificada por Seth Kim-Cohen, torna possível 
uma escuta das partituras-acontecimento 
de George Brecht enquanto instruções inu-
sitadas capazes de liberar a linguagem de 
seu sistema de valor, à medida que não é 

mais possível apreender seu sentido, não 
de forma singular. É mais como uma perfor-
mance da linguagem que situa o significado 
no acontecimento não como um momento 
interpretativo, mas como uma multiplicidade 
estendida e reverberante. (LABELLE, 2015, 
p. 64). As partituras-acontecimento são sim 
potencialmente textuais, mas certamente es-
tão abertas para serem ouvidas à medida em 
que situam o sonoro dentro da imaginação 
do ouvinte, evocando, assim, sons através 
de sugestão pós-cognitiva. O esquema pro-
posto anteriormente indica que a arte sonora 
não-coclear deve ser ouvida e também lida. 
As partituras de Brecht estão implicadas não 
só em um conhecimento imediato da realida-
de através da experiência perceptiva, como 
em um questionamento sobre a realidade e 
entendimento das dificuldades envolvidas no 
ato de conhecer.
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