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Resumo 

 

 

 

A proposta deste trabalho é analisar a instalação Poème Électronique, concebida por 

Edgard Varèse, Iannis Xenakis e Le Corbusier para a Philips na Feira Mundial de 

Bruxelas em 1958, a partir de três dimensões: arquitetura, som e imagem. O projeto 

foi visto por mais de dois milhões de pessoas e permitiu novas maneiras de utilizar 

de forma multimidiática os conceitos de composição, performance e recepção, 

trabalhando as dimensões de som, imagem, luz e arquitetura em um projeto que 

uniu arte e tecnologia. 

 

Palavras-chave: Poème Électronique, Edgard Varèse, Le Corbusier, Iannis Xenakis, 

instalação 

 



  

Abstract 

 

 

 

The purpose of this study is to analyze the installation Poème Électronique, designed 

by Edgard Varese, Iannis Xenakis and Le Corbusier for the Philips World's Fair in 

Brussels in 1958, from three dimensions: architecture, sound and image. The project 

was seen by more than two million people and has enabled new ways of 

multimediatic use of the concepts of composition, performance and reception, 

working dimensions of sound, image, light and architecture in a project that brought 

together art and technology. 

 

Keywords: Poème Électronique, Edgard Varèse, Le Corbusier, Iannis Xenakis, 

installation 
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Introdução 

 

 

Esta dissertação de mestrado não tem como tema a música, nem o cinema, 

nem a arquitetura, mas sim a interação desses três universos. A proposta deste 

trabalho é estudar como som, imagem, luz e arquitetura interagiram na instalação 

Poème Électronique. O projeto multimídia uniu um arquiteto e pintor (Le Corbusier), 

um compositor e arquiteto (Iannis Xenakis) e um compositor (Edgard Varèse), que 

trabalharam sob encomenda para a Philips na elaboração de um pavilhão para a 

Feira Mundial de Bruxelas em 1958. Visto por mais de 2 milhões de pessoas, o 

pavilhão proporcionou novas maneiras de trabalhar os conceitos de composição, 

performance e recepção, além de oferecer uma das primeiras iniciativas de 

espacialização sonora. 

A Feira Mundial de Bruxelas em 1958 foi a primeira a ser realizada após a 

Segunda Guerra Mundial e teve como tema as novas tecnologias a serviço da 

civilização depois dos horrores da guerra. A empresa holandesa Philips, em vez de 

apresentar seus produtos, decidiu criar um pavilhão com seus desenvolvimentos 

tecnológicos aplicados à arte e à cultura (Figura 1). 
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Figura 1: O Pavilhão Philips na Feira Mundial de Bruxelas em 1958 
Fonte: Treib (1996, p. 141) 

 

Definido pelo arquiteto Le Corbusier como um poema eletrônico de 8 minutos 

unindo som, ritmo, cores e imagens (Figura 2), Poème Électronique consumiu mais 

de um ano de trabalho, com profissionais na França, Holanda e Índia. Le Corbusier 

indicou o compositor Edgard Varèse para criar a dimensão sonora do projeto, que 

representou sua consolidação como compositor e possibilitou o trabalho, há muito 

desejado, com sons puramente eletroacústicos1, em uma colagem sonora com 

efeitos de espacialização.  

 

                                                 
1
 “A música eletroacústica inclui a composição e realização musical usando fontes sonoras que são totalmente 

ou parcialmente eletrônicas na origem e sons derivados de fontes do mundo real, tratadas por uma série de 
processos eletrônicos.” (GIBBS, 2007, p. 27) 
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Figura 2: Projeção no Pavilhão Philips, com caixas acústicas nas paredes (losangos) 
Fonte: Le Corbusier (1959, p. 220) 

 

Varèse utilizou por volta de 350 caixas de som para demonstrar efeitos de 

estereofonia, reverberação e eco, com os quais a peça musical parecia se 

movimentar ao redor dos espectadores. Ele elaborou um complexo sistema de 

caminhos sonoros para oferecer ao público a possibilidade de imersão e recepção 

tridimensional da obra. 

Por seu lado, Le Corbusier trabalhou com a animação de imagens estáticas 

para criar a dimensão sonora do poema, que foram projetadas em paredes opostas 

do pavilhão. Além disso, utilizou luzes para criar ambiências visuais. 

Iannis Xenakis, que na época trabalhava na equipe de Le Corbusier, foi 

escolhido para desenhar o projeto arquitetônico, que se baseou na sua composição 

Metastasis para desenvolver uma construção em formas parabólicas. 
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Justificativa 

 

Poème Électronique se coloca como uma instalação concebida a partir da 

interação de diferentes dimensões: arquitetônica, sonora, visual e de iluminação. 

Nesse sentido, cabe ao projeto a definição de Bishop (2005, p. 6):  “Installation art is 

a term that refers to the type of art into which the viewer physically enters, and which 

is often described as ‘theatrical’, ‘immersive’ or ‘experiential‟”2. Poème Électronique 

se pretendia uma construção, com a possibilidade de entrada de um número de 

pessoas por apresentação, em que diversos elementos comporiam uma imersão 

sonora e visual, proporcionando uma experiência diferenciada na apreciação de uma 

obra artística ou, como explica Lissitzky (1970, p. 121), “El espacio debe ser 

organizado de manera que uno se sienta estimulado a recorrerlo”3. 

A instalação surgiu formalmente como movimento artístico no início da 

década de 1960, como uma forma de quebrar as práticas tradicionais de exposição 

em galerias. Dessa forma, a obra de arte se expande para o ambiente no qual está 

inserida, deixando de lado a relação obra/observador e passando a incorporar o 

espectador, que passa a interagir ela. As instalações artísticas tornam-se 

“expansivas e abrangentes, funcionando como catalisadoras de novas ideias, não 

receptáculos de significados fixos” (DEMPSEY, 2001, p. 247).  

Entretanto, o conceito de criação de um espaço presencial interativo com a 

arte não é uma novidade na década de 1960. Exposições coletivas, como a First 

International Dada Fair (1920), em Berlim, e a International Surrealist Exhibition 

(1938), em Paris, já propunham uma visão de arte além da simples apresentação de 

trabalhos na parede. Artistas como El Lissitzky (Proun Room, 1923), Kurt Schwitters 

(Merzbau, 1932) e Marcel Duchamp (Mile of String, 1942) também exploram o 

espaço como componente de uma nova visão de obra de arte que engloba, além da 

imersão e da interação, a efemeridade como elemento fundamental. A arte é feita 

especificamente para um único espaço, um único período de tempo. 

                                                 
2
 “[...] instalação artística é um termo que se refere ao tipo de arte na qual o espectador entra fisicamente e que é 

frequentemente descrito como „teatral‟, „imersivo‟ ou „experimental‟.” (tradução nossa) 
3
 “[...] o espaço deve ser organizado de modo que as pessoas se sintam encorajadas a explorá-lo.” (tradução 

nossa) 
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Pode-se dizer, assim, que Poème Électronique possui todas as características 

fundamentais de uma instalação artística: necessidade de presença física do 

expectador, imersão, criação de experiência e efemeridade, o que coloca a obra 

como uma das precursoras do que, na década seguinte, se popularizou como 

instalação artística. 

Infelizmente o Pavilhão Philips foi desmontado logo após o final da Feira 

Mundial e, dessa forma, nunca mais podem ser refeitas as condições originais de 

Poème Électronique. Mesmo com a dificuldade de estudo de um evento efêmero, 

torna-se importante o estudo das diferentes dimensões que compõem o projeto para, 

em uma visão de uma proposta pioneira de instalação artística, entender como 

essas dimensões se relacionaram e também como arte e tecnologia andaram juntas. 

 

 

Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é fazer uma reflexão a partir da multidisciplinaridade 

de Poème Électronique, estudando de forma independente a construção 

arquitetônica levada a cabo por Iannis Xenakis, a esfera imagética proposta por Le 

Corbusier e a dimensão sonora composta por Edgard Varèse. 

Serão levantados dois componentes relacionados a cada um desses três 

elementos. O primeiro deles é o caráter tecnológico, que em cada um dos elementos 

traz contribuições fundamentais para a estruturação não só da própria dimensão em 

si, mas também da obra como um todo, funcionando como linhas transversais que 

permeiam a obra de forma transparente. O segundo são os elementos artísticos, 

que, a partir de regras bem definidas no projeto inicial4, se desenvolveram de forma 

independente, tanto conceitualmente quanto fisicamente, para que, ao final, 

compusessem e interagissem entre si para que a experiência temporal de Poème 

Électronique fosse completa. 

                                                 
4
 Na verdade, apenas uma regra comum foi seguida na elaboração de Poème Électronique: a apresentação 

deveria ter exatamente 480 segundos. 
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A partir do estudo dessas três dimensões, será possível posicionar a obra no 

contexto de instalação artística e efetuar uma avaliação pessoal das possibilidades 

de leitura e percepção de Poème Électronique. 

 

 

Critérios teórico-metodológicos 

 

Metodologicamente, o estudo se iniciou com uma pesquisa bibliográfica sobre 

o tema. Poème Électronique não é um tema extensamente explorado pelos 

pesquisadores, mas mesmo assim foram encontradas diversas referências 

importantes para o desenvolvimento deste trabalho. 

As primeiras referências encontradas foram registradas pelos próprios 

envolvidos no projeto. Le Corbusier editou, ainda em 1959, o livro Poème 

Électronique (Paris: Editions Vives), que aborda especificamente o processo de 

criação e construção do Pavilhão Philips, com imagens e diagramas do processo, 

incluindo textos de Louis Kalff, Jean Petit, Iannis Xenakis e Edgard Varèse, todos 

fundamentais para o desenvolvimento do trabalho. As Oeuvre Complète de Le 

Corbusier (Zurich: Editions Girsberger), principalmente os volumes de 1929-1934, 

1934-1938, 1946-1952 e 1952-1957, também foram fontes de consulta sobre a 

trajetória do arquiteto e o desenvolvimento, em seu trabalho, do uso de cores e 

fotos. 

Iannis Xenakis, em seu livro Formalized Music – Thought and Mathematics in 

Music (Stuyvesant, NY: Pendragon Press, 1992), explorou os conceitos envolvidos 

na construção do pavilhão e a relação entre sua música (principalmente Metastasis) 

e arquitetura. 

Não existem livros escritos por Edgard Varèse, porém o compositor proferiu 

diversas palestras em universidades americanas em diferentes épocas. Cinco delas 

(nos anos de 1936, 1939, duas em 1959 e 1962) foram compiladas e editadas pelo 

seu aluno e discípulo Chou Wen-Chung e publicadas em diversos livros. Foram 
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utilizadas as versões presentes em Contemporary Composers on Contemporary 

Music (New York: Da Capo Press, 1998), livro editado por Elliott Schwartz e Barney 

Childs. Esses textos revelaram-se importantes no levantamento dos conceitos e da 

estética musical de Edgard Varèse. 

Outra fonte foi fundamental para a estruturação deste trabalho: a revista 

Philips Technical Review, publicada pela empresa holandesa como veículo de 

disseminação de seus projetos e descobertas tecnológicas. Em seu volume 20, nºs 

1, 2 e 3 de 1958, foram encontrados quatro artigos técnicos sobre Poème 

Électronique: Iannis Xenakis fala sobre a construção arquitetônica do pavilhão; L. S. 

Bruin explica o sistema de controle eletrônico do projeto; W. Tak aborda os efeitos 

de espacialização sonora e Louis Kalff enfoca os efeitos de luz e sua estrutura física. 

Outros dois autores se debruçaram especificamente sobre Poème 

Électronique. O arquiteto Marc Treib, em Space Calculated in Second (Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 1996), traz um apanhado completo do processo de 

criação e montagem do pavilhão, centrado na área de sua formação. O italiano 

Vincenzo Lombardo, juntamente com outros pesquisadores, publicou diversos 

artigos como parte de um trabalho executado em conjunto pela Universidade de 

Turim, na Itália, e pela Universidade de Bath, na Inglaterra, para o projeto Virtual 

Electronic Poem (VEP)5, que propôs a recriação de Poème Électronique utilizando 

realidade virtual. Foi utilizado como fonte o artigo “A virtual-reality reconstruction of 

the Poème Électronique based on philological research”, publicado no Computer 

Music Journal em 2009. 

Outros autores de livros sobre as três figuras principais do projeto também 

foram utilizados como referência. Sobre Xenakis, James Harley publicou a biografia 

Xenakis – His Life in Music (New York: Routledge, 2004) e o artigo “The 

electroacoustic music of Iannis Xenakis”, no Computer Music Journal em 2002. Por 

fim, Nouritza Matossian é o autor do livro Xenakis (London: Kahn and Averill, 1986). 

Além da vasta produção do próprio Le Corbusier, Daniel Naegele publicou um 

artigo interessante, “Le Corbusier and the space of photography” em 1998, na revista 

                                                 
5
 http://www.edu.vrmmp.it/vep 
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History of Photography, especificamente sobre a questão da fotografia na obra do 

arquiteto. 

Quatro biografias ofereceram um panorama completo da vida de Edgard 

Varèse. A segunda esposa do compositor, Louise Varèse, publicou Varèse – A 

Looking Glass Diary (New York: W. W. Norton, 1972), uma visão mais pessoal que 

musical. Outras duas foram publicadas em 1973: Edgard Varèse – A Musical 

Biography, por Fernando Ouellette (Londres: Calder & Boyars), e Varèse, de Odile 

Vivier (Paris: Éditions du Seuil). Por fim, em 2003, Malcolm MacDonald publicou 

Varèse: Astronomer in Sound (London: Kahn & Averill), que fica no meio do caminho 

entre a análise musical e a biografia. O distanciamento da morte do compositor, em 

1965, possibilitou a inclusão de informações importantes ainda não disponíveis na 

época dos primeiros livros. 

Duas entrevistas com Varèse forneceram dados fundamentais: uma 

concedida ao artista plástico Alcopley, publicada na revista Leonardo em 1968 com o 

nome “Edgard Varèse on music and art: a conversation between Varèse and 

Alcopley”, e outra, a Gunther Schuller, intitulada “Conversation with Varèse” e 

publicada em Perspectives of New Music em 1965. 

A partir de toda essa pesquisa bibliográfica, o trabalho foi dividido em três 

grandes capítulos, cada um enfocando uma área distinta do projeto. O capítulo 1, 

Iannis Xenakis: Música e Arquitetura, tem como foco a transcrição das ideias iniciais 

de Le Corbusier para a construção de um pavilhão que traz um design diferenciado, 

sem paredes retilíneas nem ângulos retos, baseado na música do compositor grego. 

O capítulo 2, O Universo Visual de Le Corbusier, mostra como o arquiteto 

utilizou filme, imagens, cores, luzes e objetos para criar uma ambientação imagética. 

A composição visual de Poème Électronique será analisada a partir da sintaxe visual 

proposta por Donis A. Dondis. 

No capítulo 3, Os Sons Organizados de Edgard Varèse, há uma 

contextualização da carreira do compositor e é estudado o aparato tecnológico que 

possibilitou a espacialização sonora proposta para Poème Électronique. Por fim, 
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para a análise da versão sonora criada por Varèse, optou-se por uma avaliação 

fenomenológica, tendo como suporte os espectogramas de Poème Électronique6. 

 

                                                 
6
 Os processos de análise visual e sonora serão explicados nos capítulos 2 e 3, respectivamente. 
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1. Iannis Xenakis: música e arquitetura  

 

 

1.1 A feira mundial 

 

A Feira Mundial de Bruxelas de 1958, também conhecida como Expo 58, foi a 

primeira feira realizada depois da Segunda Grande Guerra. Apesar da crescente 

guerra fria entre os países alinhados aos Estados Unidos e aqueles alinhados à 

antiga União Soviética, a proposta da feira foi celebrar o fim dos conflitos ocorridos 

na década anterior no continente europeu. Uma nova onda de prosperidade atingia o 

continente, e isso se refletiu no evento.  

Nesse período, ainda havia o espírito otimista das aplicações pacíficas da 

energia nuclear. Não por acaso, o símbolo da feira, e até hoje uma das referências 

de Bruxelas, é o Atomium (Figura 3), uma estrutura de 102 metros de altura, 

originalmente construída em aço, com nove esferas unidas conforme a estrutura do 

ferro. Cada esfera tem 18 metros de diâmetro7. Sua instigante estrutura possibilitava 

uma visão geral do espaço expositivo e funcionava como um indicativo do potencial 

da aplicação da tecnologia no mundo moderno. 

Construída em um espaço de 2 quilômetros quadrados nos arredores de 

Bruxelas, a Expo 58 recebeu, entre 17 de abril e 19 de outubro, mais de 41 milhões 

de visitantes. Dividido em sete áreas, o espaço era composto de mais de 150 

pavilhões de 52 países (BOUIN; CHANT, 1980, p. 220). 

 

                                                 
7
 Fonte: Site oficial do Atomium – http://www.atomium.be.  
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Figura 3: Atomium, símbolo da Expo 58 
Fonte: © www.atomium.be - SABAM 2010 - Adarshr  

 

Alijada de sua principal fábrica em Eindhoven, Holanda, durante a Segunda 

Guerra Mundial, logo após o fim do conflito a Philips retomou suas atividades e 

diversificou suas áreas de atuação, desenvolvendo tecnologias para setores tão 

distintos como os de alto-falantes, luzes fluorescentes, aparelhos de raios X, 

telefones e também para a indústria farmacêutica. Desde 1938, a empresa já 

pesquisava a estereofonia e sistemas de áudio para projeções cinematográficas com 

efeitos tridimensionais. Em 1953, produziu para a American Optical Company um 

projetor de cinema com seis canais de áudio estéreo. 

Como um caminho lógico para envolver seus novos focos de pesquisa e 

mostrar a força da empresa para espectadores do mundo inteiro, a Philips pensou 

em participar da Expo 58 com um projeto que envolvesse as novas tecnologias de 

projeção de imagens e o efeito sonoro tridimensional. Única corporação a participar 

dos pavilhões da feira, normalmente associados a países, e não a empresas 
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específicas (HARLEY, 2004, p. 17), a companhia escolheu para coordenar esse 

projeto o arquiteto, engenheiro e diretor artístico da Philips, Louis C. Kalff. 

Como principal estratégia, Kalff definiu que o Pavilhão Philips não se 

restringiria a uma simples vitrine comercial dos produtos da empresa, mas seria 

criado um espaço utilizando todos os desenvolvimentos tecnológicos da Philips a 

serviço da arte. Essa proposta fixaria a imagem da empresa perante o público como 

uma corporação multinacional voltada à sociedade moderna, ao entretenimento, à 

cultura e à arte. Kalff levanta a necessidade do envolvimento de um arquiteto, um 

artista e um compositor na execução do projeto. 

Em uma reunião de diretores, no início de 1956, Kalff explica melhor o projeto: 

This idea consists in making a spectacular demonstration of a synthesis of 
light, music, space and color, all of this using the most advanced technical 
means. Within the pavilion, sessions of about eight minutes should take 
place for about 20,000 visitors a day, which means about 10% of all the 
visitors to the exposition. The entire project must be seen in the field of art 
and should be executed by internationally renowned artists: Le Corbusier for 
the pavilion, Benjamin Britten for the music, Zadkine for the decoration. 
(minuta de reunião de diretores da Philips – Kalff apud TREIB, 1996, p. 3)

8
 

Ainda no início de 1956, Kalff convida oficialmente Le Corbusier para conduzir 

o projeto do Pavilhão Philips. A Philips desejava um projeto que unisse iluminação, 

eletrônica, acústica e o controle automático disso tudo. Encantado com a 

possibilidade de trabalhar não somente as questões arquitetônicas, mas também 

artísticas em um mesmo projeto, Le Corbusier propõe uma ideia mais ousada: 

Je ne vous ferai pas um pavillon, mais un poème électronique et une 
bouteille contenant le poème: lumière, couleur, image, rythme, son, réunis 
dans une synthèse organique accessible au public et montrant ainsi les 
ressources des fabrications Philips. (MATOSSIAN, 1986, p. 129)

9
 

Logo no primeiro encontro, o arquiteto pede para si a condução da produção 

visual não só do pavilhão, mas também das projeções, e condiciona sua aceitação à 

inclusão de Edgard Varèse como compositor da peça sonora (Figura 4). Le 

                                                 
8
 “Esta ideia consiste em fazer uma demonstração espetacular de uma síntese de luz, música, espaço e cor, tudo 

isso utilizando as mais avançadas técnicas. Dentro do pavilhão, as sessões de cerca de 8 minutos deverão 
ser vistas por cerca de 20 mil visitantes por dia, o que significa cerca de 10% de todos os visitantes da 
exposição. Todo o projeto deve ser visto no campo da arte e deve ser executado por artistas de renome 
internacional: Le Corbusier para o pavilhão, Benjamin Britten para a música, Zadkine para a decoração.” 
(tradução nossa) 

9
 “Eu não farei um pavilhão, mas um poema eletrônico e um envoltório contendo o poema: luz, cor, imagem, 

ritmo, som, unidos em uma síntese orgânica acessível ao público e mostrando, assim, os recursos de 
produção da Philips.” (tradução nossa) 
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Corbusier conheceu Varèse em 1935, em sua primeira viagem a Nova York, onde o 

compositor passou a morar desde 1915, e passou a admirar seu trabalho, 

principalmente de construção sonora a partir de equipamentos eletrônicos.  

 

Figura 4: Kalff, Le Corbusier e Varèse em frente ao Pavilhão Philips 
Fonte: Le Corbusier (1959, p. 210) 

 

Nos anos de 1956 e 1957, Le Corbusier estava envolvido no design e na 

construção de Chandigarh, a primeira cidade planejada da Índia. Por causa da 

grande quantidade de trabalho a se administrar, o arquiteto periodicamente passava 

longos períodos desses anos em viagem ao país, para acompanhamento das 

construções. Para dar cabo das necessidades do projeto do Pavilhão Philips, Le 
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Corbusier escolhe Iannis Xenakis, um de seus engenheiros assistentes desde 1947, 

para ficar à frente do projeto. Por Xenakis ser engenheiro, arquiteto e compositor, Le 

Corbusier o considera perfeito para o trabalho. 

 

 

1.2 Matemática e música 

 

Conhecido como um compositor grego, Iannis Xenakis na verdade nasceu em 

Bräila, Romênia, em 1921 ou 1922 (a data correta não é conhecida). Aos 10 anos, 

sua família muda-se para a Grécia e logo ele inicia seus estudos em composição. 

Em 1940, ingressa no Instituto Politécnico de Atenas, mas a escola é fechada 

diversas vezes por conta da Segunda Guerra Mundial. 

Ativo militante de esquerda, Xenakis é atingido em 1945 por estilhaços de 

uma granada, acidente no qual ele perde o olho esquerdo e tem seu rosto 

deformado. Dois anos depois, foge da Grécia pela Itália, chegando a Paris com a 

intenção de ir aos Estados Unidos, porém fica na capital francesa. No final do ano, é 

contratado para trabalhar no escritório de Le Corbusier. 

Paralelamente, retoma os estudos em composição em 1951, quando conhece 

Olivier Messiaen, uma de suas grandes influências. Durante dois anos estuda com o 

compositor, que se diz impressionado com sua análise rítmica e seu conhecimento 

de arquitetura e matemática: “You are almost thirty, you have the good fortune of 

being Greek, of being an architect and having studied special mathematics. Take 

advantage of these things. Do them in your music.” (MATOSSIAN, 1986, p. 48)10. 

                                                 
10

 “Você tem quase 30 anos e tem a sorte de ser grego, de ser arquiteto e, especialmente, de ter estudado 
matemática. Tire proveito dessas coisas. Faça isto em sua música.” (tradução nossa) 
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Com ele estudam compositores como Jean Barraqué e Karlheinz 

Stockhausen. Xenakis tenta fundir a música modal grega com a modernidade de 

Béla Bartók11 e a politonalidade12 de Darius Milhaud.  

Outra influência de Xenakis vem da arquitetura, com Le Corbusier. O arquiteto 

desenvolveu em 1951 seu modelo arquitetônico batizado de Modulor13, que toma a 

figura humana como referência e aplica a ela as proporções áureas. Xenakis passa 

a considerar a possibilidade de aplicar um modelo semelhante à música. Em 1952, 

suas primeiras obras já incluem a aplicação da matemática na composição do ritmo, 

principalmente utilizando séries de Fibonacci14. Em 1954, ingressa no Groupe de 

Recherches de Musique Concrète, de Pierre Schaeffer, no qual permanece até 1962 

e desenvolve uma série de composições.  

Para ele, tanto o determinismo como o indeterminismo são governados pelas 

leis da lógica, mais especificamente no campo matemático conhecido como álgebra. 

Dessa forma, a música (bem como as outras artes) pode ser definida como uma 

organização de operações matemáticas relacionadas aos elementos sonoros. O 

serialismo15 implica uma casualidade determinística, o que acarreta uma enorme 

complexidade que perde o efeito desejado na percepção musical (XENAKIS, 1992, 

p. 8).  

Xenakis propõe, então, a substituição dessa estrutura por uma casualidade 

mais geral, baseada em uma lógica probabilística. Sua técnica de composição 

baseia-se no princípio estocástico, “na qual a forma musical se torna análoga a um 

processo estocástico, ou seja, governado pelas leis da probabilidade, como numa 

sequência de lances de dado” (GRIFFITHS, 1987, p. 156). A partir desse conceito 

                                                 
11

 Bartók cria uma nova linguagem ao unir novos tipos modais de harmonia, novas sonoridades e métricas 
irregulares com a canção folclórica magiar. (STANLEY, 1994, p. 78) 

12
 “Uso simultâneo de duas ou mais tonalidades diferentes.” (STANLEY, 1994, p. 733) 

13
 Modulor é um sistema de medidas baseado numa divisão harmônica do corpo humano. Partindo da altura 

máxima ocupada pelo homem – distância entre o chão e a ponta dos dedos com a mão levantada – e da 
metade dessa altura, dividida em seção áurea, determina duas séries de medidas que são consideradas 
suficientes para dimensionar qualquer elemento necessário à construção. (ALBERNAZ; LIMA, 1998, p. 394) 

14
 Segundo Downing (1995, p. 131), a série de Fibonacci é uma sequência recursiva na qual cada número é 

formado somando-se os dois números anteriores. Por exemplo, para n = 0, 1,..., teremos: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377... A divisão do enésimo termo pelo anterior tende à proporção áurea (φ = 
1,618033989...). 

15
 “Método de composição em que um ou mais elementos musicais são organizados em uma série fixa. Mais 

comumente, os elementos assim organizados são os 12 graus de altura da escala de temperamento igual.” 
(STANLEY, 1994, p. 855) 
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ele vai utilizar, por exemplo, as séries de Fibonacci, as distribuições de Poisson16, as 

cadeias de Markov17 e a teoria dos jogos como regras composicionais. 

Posteriormente, passará a usar recursos computacionais em suas obras. 

 

 

1.3 Imersão visual e sonora 

 

Le Corbusier, nas primeiras reuniões com a equipe da Philips, coordenada 

por Kalff, definiu diversos aspectos do pavilhão. Cada apresentação deveria ser vista 

por no máximo 600 pessoas, a cada 10 minutos. O poema eletrônico, formado por 

efeitos de luz, imagens e sons, teria exatamente 480 segundos (8 minutos), com um 

intervalo de 2 minutos para permitir a saída dos espectadores do pavilhão por um 

lado, enquanto a plateia da apresentação seguinte poderia entrar pelo outro lado.  

Mesmo não definindo nessa etapa a forma da construção, Le Corbusier 

estabeleceu o formato para o espaço interno onde seria apresentado o poema. A 

ideia inicial foi um espaço circular para a projeção de imagens e luzes e dois 

corredores, um para a entrada e outro para a saída dos espectadores (Figura 5), 

com algo entre 400 e 500 metros quadrados.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Segundo Downing (1995, p. 246), a distribuição de Poisson é uma distribuição de probabilidade discreta que 
expressa a probabilidade de certo número de eventos ocorrerem num dado período de tempo, caso eles 
ocorram com uma taxa média conhecida e caso cada evento seja independente do tempo decorrido desde o 
último evento. 

17
 A cadeia de Markov é um caso particular de processo estocástico com estados discretos e que apresenta a 

propriedade de os estados anteriores serem irrelevantes para a predição dos estados futuros, desde que o 
estado atual seja conhecido. (MÜLLER, 2007, p. 21) 
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Figura 5: Conceito inicial do espaço interno do Pavilhão Philips 
Fonte: Xenakis (1958, p. 4), traduzido 

 

Para evitar a passagem direta pelo pavilhão e também minimizar a influência 

da luz externa no ambiente interno, o espaço de circulação foi deslocado, à 

semelhança de um estômago (Figura 6). Le Corbusier queria que os espectadores 

fossem “engolidos” pela obra e dentro dela “digerissem” o espetáculo multimídia.  

Mesmo não definindo o formato externo da construção, Le Corbusier via a 

estrutura como a mais neutra possível. Para ele, o cerne da questão era a 

construção interna. O aspecto externo seria apenas um “frasco apoiado por 

andaimes metálicos” (TREIB, 1996, p. 19). 
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Figura 6: Espaço de circulação interna do Pavilhão Philips 
Fonte: Xenakis (1958, p. 4), traduzido 

 

Internamente, alguns problemas deveriam ser resolvidos. Para produzir os 

diversos efeitos visuais, a partir da projeção de imagens estáticas e em movimento, 

além da iluminação colorida formando texturas de luz e sombra, as paredes não 

deveriam ser planas nem esféricas ou cilíndricas, mas sim superfícies curvas, pois 

elas receberiam luzes de diferentes ângulos. 

Com o desejo da instalação de caixas de som em diversos pontos da 

estrutura para obter o efeito tridimensional da obra sonora, outro problema se 

coloca. Superfícies planas e paralelas possibilitam maior incidência de 

reverberações e reflexões. Superfícies esféricas também não são desejadas, pois 

podem incrementar efeitos de eco sonoro. Decidiu-se, então, por um projeto 

arquitetônico que evitasse a uniformidade interna e fosse baseado em superfícies de 

diferentes raios de curvatura. 

Everything is geometrical to our eyes. Architectural composition is 
geometric, an event primarily of a visual nature, an event implying 
judgements of quantities, of relationships; the appreciation of proportions. 
Proportions provoke sensations; a series of sensations is like a melody in 
music. Erik Satie used to say: the melody is the idea, harmony (in music) is 
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the means, the tool, the presentation of the idea. (LE CORBUSIER apud 
TREIB, 1996, p. 22)

18 

O arquiteto ressalta a importância da matemática e da geometria no projeto 

do poema eletrônico. Para ele, esses conceitos são fundamentais na criação 

humana e não poderia ser diferente para um projeto intermidiático envolvendo sons 

e imagens. 

 

 

1.4 Construindo com matemática, música e arte 

 

Para unir matemática e arte, o trabalho de Iannis Xenakis foi fundamental. 

Com um background tanto da engenharia e da arquitetura, pelo trabalho no 

escritório de Le Corbusier, quanto de sua experiência como compositor, ele 

encontrou uma solução original. 

Xenakis considerou a possibilidade de utilização de superfícies regradas. 

Duas delas se destacam: os conoides e as hiperboloides-parabólicas. Uma 

superfície conoide (Figura 7) é gerada por uma reta que se desloca paralelamente a 

um plano diretor e se apoia em duas diretrizes: uma reta (d) e uma curva (c), não do 

mesmo plano (MACHADO, 1980, p. 138). 

                                                 
18

 “Tudo é geométrico aos nossos olhos. Composição arquitetônica é geométrica, um evento de natureza 
essencialmente visual, um evento que implica juízo de quantidades, de relações; a valorização das 
proporções. Proporções provocam sensações; uma série de sensações é como uma melodia em música. Erik 
Satie costumava dizer: a melodia é a ideia, a harmonia (na música) é o meio, a ferramenta, a apresentação 
da ideia.” (tradução nossa) 
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Figura 7: Exemplo de conoide 
Fonte: Machado (1980, p. 138) 

 

Uma hiperboloide-parabólica (Figura 8) é uma superfície gerada por uma reta 

que se desloca paralelamente a um plano diretor, apoiando-se sobre duas retas 

reversas (MACHADO, 1980, p. 142). 

 

 

Figura 8: Exemplo de hiperboloide-parabólica  
Fonte: Machado (1980, p. 143) 
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Xenakis correlacionou essas figuras geométricas com os glissandos19 de sua 

composição Metastasis (1954): 

If glissandi are long and sufficiently interlaced, we obtain sonic spaces of 
continuous evolution. It is possible to produce ruled surfaces by drawing the 
glissandi as straight lines. I performed this experiment with Metastasis. 
(XENAKIS, 1992, p. 10)

20
 

Composta para uma orquestra de 61 músicos, Metastasis (Anexo K no CD) é 

concebida tanto pelos princípios serialistas derivados de Schoenberg quanto pelo 

princípio da justaposição, no qual Xenakis utiliza os conceitos matemáticos de Le 

Corbusier (Modulor). As estruturas de intervalos, durações, dinâmicas e timbres são 

formadas a partir de séries de Fibonacci. A obra tem aproximadamente 9 minutos e 

é dividida em quatro seções: a primeira e a última são similares na estrutura, 

baseada em uma massa sonora de glissandos sobre a seção de cordas (SILVA 

NETO, 2006, p. 43). 

Sua estrutura é intrincada e contém pressupostos que a diferenciam das 

composições tradicionais. Em vez de basear-se no tempo como medida do 

progresso da obra, Xenakis altera a intensidade, o registro e a densidade da 

partitura. O título da obra é uma junção das palavras gregas meta (sucessão 

espacial ou temporal) e stasis (imobilidade). Xenakis buscava, desde o título, 

abordar em uma obra musical a mudança contínua dos acordes sem quebra de 

continuidade. A solução foi a utilização de glissandos. 

Glissandos já haviam sido utilizados anteriormente, por exemplo, nas obras 

de Gustav Mahler, Béla Bartók e Edgard Varèse, entre outros. Porém, Xenakis altera 

a importância do efeito, retirando o caráter de elemento sonoro periférico, 

transformando-o na unidade central de formação estrutural da composição. É nessas 

estruturas (um exemplo dos glissandos de Metastasis é apresentado na Figura 9) 

que Xenakis vai se basear para projetar o Pavilhão Philips. 

                                                 
19

 Glissando: um efeito deslizante; a palavra, pseudoitaliana, vem do francês glisser, “deslizar”. Aplicado ao piano 
e à harpa, refere-se ao efeito obtido com um deslizamento rápido sobre as teclas ou cordas (de forma que 
cada nota individual seja articulada, não importando a rapidez do “deslizamento”). Na voz, no violino ou no 
trombone, esse efeito pode ser o de um aumento ou diminuição uniforme de altura, mas um autêntico 
glissando, em que cada nota seja distinguível, também é possível. (GROVE, 1994, p. 373) 

20
 “Se os glissandos são longos e suficientemente entrelaçados, obtemos espaços sonoros de evolução 

contínua. É possível produzir superfícies regradas desenhando os glissandos como linhas retas. Realizei 
essa experiência com Metastasis.” (tradução nossa) 
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Harley (2004, p. 10) explica que a música se inicia com uma única nota, 

sustentada pelo grupo de cordas, sem marcação de tempo. Cada instrumento passa 

a “escapar” desse uníssono, por meio de glissandos, o que aumenta a intensidade 

dinâmica, criando uma massa sonora impactante. E finaliza: “[…] the impact of this 

opening passage cannot be overstated; nothing like it had ever been heard before”21. 

 

 

Figura 9: Exemplo de glissandos das cordas em Metastasis  
Fonte: Xenakis (1992, p. 3) 

 

Xenakis relembra que, quando Le Corbusier pediu sugestões para projetar a 

estrutura do Pavilhão Philips, “[...] my inspiration was pin-pointed by the experiment 

with Metastasis. Thus I believe that on this occasion music and architecture found an 

intimate connection.” (XENAKIS, 1992, p. 10)22. 

A partir desses conceitos, Xenakis passa a elaborar um projeto preliminar, 

chamado “primeiro projeto estrutural”, para o Pavilhão Philips. O próprio autor 

                                                 
21

 “[...] o impacto dessa passagem da abertura não pode ser exagerado; nada como isso tinha sido ouvido 
alguma vez antes.” (tradução nossa) 

22
 “[...] minha inspiração apontou para o experimento com Metastasis. Assim, acredito que, nessa ocasião, 

música e arquitetura encontraram uma ligação íntima.” (tradução nossa) 
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explica detalhadamente (XENAKIS, 1958, p. 4 e 5, 1992, p. 6 e 7) todas as etapas 

dos processos envolvidos para elaboração de um espaço interno no qual cada uma 

das dimensões fosse criada por uma superfície diferente, além de ser desejável que 

a distinção entre teto e paredes desaparecesse. Uma das regras foi usar o menor 

número possível de superfícies regradas.  

Na primeira etapa do projeto (Figura 10), foi projetada a superfície esquerda 

do piso em forma de estômago da Figura 6. Para tanto, o conoide (E) foi definido a 

partir da curva esquerda do solo. As extremidades dessa parede são definidas pela 

diretriz, que parte da extremidade esquerda da linha do solo, e pela geratriz, do lado 

direito. Forma-se, então, o primeiro pico (Pico 1), à direita.  

 
Figura 10: Primeira etapa do projeto do Pavilhão Philips 
Fonte: Xenakis (1958, p. 4 e 5), traduzido 

 

Na segunda etapa (Figura 11), criou-se uma segunda superfície, composta 

por dois conoides (A e D) e formada utilizando-se a metade direita do “estômago”. A 

reta diretriz do conoide (D) parte do primeiro pico e a reta diretriz do conoide (A) 

passa pelo segundo pico (Pico 2) e se junta em um arco com a diretriz do conoide 

(D) 
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Figura 11: Segunda etapa do projeto do Pavilhão Philips 
Fonte: Xenakis (1958, p. 4 e 5), traduzido 

 

Foi projetada uma pequena entrada em forma de triângulo (Figura 12), tendo 

como lados duas hiperboloides-parabólicas (G e K), com o fechamento superior 

entre os Picos 1 e 2 e o novo triângulo sendo feito por uma superfície horizontal 

plana (superfície azul na Figura 12). 

 

Figura 12: Tentativa de fechamento superior no projeto do Pavilhão Philips  
Fonte: Xenakis (1958, p. 4 e 5), traduzido 
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Essa proposta foi elaborada, criando-se um terceiro pico (Pico 3), que se une 

aos dois primeiros picos na mediatriz de uma reta (linha vermelha na Figura 13). 

 

 

Figura 13: Elaboração da tentativa para fechamento superior no projeto do Pavilhão Philips 
Fonte: Xenakis (1958, p. 4 e 5), traduzido 

 

Em síntese, Xenakis retirou a superfície plana que ainda existia (o teto 

superior). O terceiro pico funciona para contrabalancear os outros dois na outra 

extremidade do projeto. O terceiro pico se une às diretrizes dos conoides (A e D) por 

um cone (L) em um pequeno arco (superfície vermelha na Figura 14). A Figura 15 

mostra uma maquete feita a partir da versão final do projeto preliminar para o 

Pavilhão Philips, apresentada por Xenakis em outubro de 1956 (TREIB, 1996, p. 27). 
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Figura 14: Versão final do projeto preliminar do Pavilhão Philips  
Fonte: Xenakis (1958, p. 4 e 5) traduzido 

 

 

Figura 15: Maquete do projeto preliminar do Pavilhão Philips  
Fonte: Xenakis (1958, p. 10) 
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Kalff pretendia iniciar as construções ainda em dezembro do mesmo ano, 

para que não houvesse interferência na construção do Pavilhão Holandês, estrutura 

com a qual a Philips dividiria o espaço. Engenheiros contratados pela Philips fizeram 

uma avaliação do projeto do pavilhão e propuseram algumas mudanças. A primeira 

delas foi inverter o fluxo de entrada e saída para que o pavilhão se ajustasse ao 

terreno reservado à Holanda na feira.  

Mas a maior alteração foi a sugestão para mudar as superfícies conoides por 

hiperboloides-parabólicas. Dessa forma, seria mais fácil especificar as exatas 

curvaturas de todas as superfícies e simplificar o cálculo dos coeficientes de 

estresse dos materiais, bem como facilitar a construção (XENAKIS, 1958, p. 20). 

Xenakis, utilizando maquetes, estudou por tentativa e erro as possíveis 

soluções. A primeira alteração do projeto original foi mudar as posições dos três 

picos, buscando uma solução de proporções mais harmoniosas. Fixadas as novas 

alturas, foram experimentadas nos modelos as curvas hiperboloides-parabólicas que 

ofereceram as soluções estéticas mais harmoniosas, mantendo-se a estrutura geral 

da planta original. 

A pedido de Kalff, foram adicionadas duas hiperboloides-parabólicas: uma do 

lado direito, na entrada, um espaço reservado para a sala de controle de luz e áudio, 

banheiros e ar-condicionado (área azul na Figura 16), e outra na saída (área 

vermelha na Figura 16). 

 

 

Figura 16: Alterações na fase 2 do Pavilhão Philips  
Fonte: Xenakis (1958, p. 5), adaptado 
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Em dezembro de 1956, Xenakis finalizou a segunda versão do projeto (Figura 

17), com todas as alterações sugeridas. A grande maioria das empresas contatadas 

pela Philips para a construção do pavilhão estava acostumada a trabalhar somente 

com plantas tradicionais e encontravam muitas dificuldades para entender e propor 

soluções práticas de construção para um projeto tão revolucionário. 

 

Figura 17: Projeto final do Pavilhão Philips 
Fonte: Xenakis (1958, p. 6), traduzido 

 

A solução veio da empresa belga N.V. Strabled, que propôs a utilização de 

estruturas de concreto protendido23 de 5 centímetros de espessura, para introduzir 

um estado prévio de tensões, de modo a melhorar sua resistência ou seu 

comportamento, sob ação de diversas solicitações. As especificações técnicas e o 

cronograma da construção do Pavilhão Philips fogem do escopo deste estudo, mas, 

por causa dos sucessivos atrasos no projeto, não foi possível iniciar os trabalhos no 

ano de 1956. Entre fevereiro e abril de 1957, foram realizados diversos testes 

                                                 
23

 Concreto protendido é um aperfeiçoamento do concreto armado comum. A armadura convencional é 
substituída por cabos de aço de alta resistência, colocados em bainhas e em posição tal que tensões de 
compressão podem ser provocadas antes da aplicação das cargas, na área em que o concreto estaria 
tracionado. Resulta no uso mais racional e eficiente dos materiais, dando maiores recursos de utilização e 
possibilitando nesses casos maior economia. (PEVSNER; FLEMING; HONOUR, 1977, p. 71)  
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práticos com modelos em escala. Entre maio e dezembro do mesmo ano, com 

grande atraso, foi construído o Pavilhão Philips (reconstrução em 3D no Anexo J do 

CD).  

Ainda durante as construções, em setembro de 1957, as relações entre 

Xenakis e Le Corbusier foram abaladas. Nos primeiros artigos sobre o Pavilhão 

Philips, o arquiteto francês tomava para si a criação da estrutura, omitindo a 

participação de Xenakis, que escreve indignado uma carta para Kalff solicitando a 

inclusão de seu nome no projeto. Apesar do argumento de Kalff dizendo que havia 

sido feita a contratação do escritório de Le Corbusier, que a priori deveria ser quem 

assinaria o projeto, e após intensa troca de cartas, Le Corbusier resolve incluir o 

nome de Xenakis nos créditos da seguinte forma: “Architecture: Le Corbusier et Jean 

[sic] Xenakis”24 (LE CORBUSIER, 1959, p. 239). 

 

Figura 18: Inauguração do Pavilhão Philips 
Fonte: Treib (1996, p. 97) 

                                                 
24

 “Arquitetura: Le Corbusier e Jean [sic] Xenakis.” (tradução nossa) 
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Finalmente, no início de 1958, foram iniciados os trabalhos de instalação do 

aparato de projeção e iluminação e de colocação das 350 caixas de som. No dia 22 

de abril de 1958, data da abertura da Expo 58, o Pavilhão Philips foi aberto ao 

público em uma cerimônia oficial (Figura 18) e foi imediatamente fechado, para 

ajustes nos sistemas de som, projeção e controle. Somente em maio, o pavilhão foi 

reaberto. Segundo a Philips, durante toda a feira mais de 2 milhões de pessoas 

presenciaram as apresentações do Poème Électronique. 

 

 

1.5 Interlúdio sonoro 

 

Além de ser o responsável pela estrutura física do Pavilhão Philips, Iannis 

Xenakis pôde também colaborar como compositor para o projeto. Le Corbusier 

considerou o problema operacional da troca do público entre as apresentações.  

O arquiteto definiu um tempo máximo de 2 minutos, no qual um grupo deveria 

sair por um lado do pavilhão ao final do Poème Électronique para, na sequência, 

permitir a entrada de outro grupo pelo outro lado, para a próxima apresentação. 

Haveria apenas luzes difusas para que todos pudessem se orientar e música para 

acompanhar a movimentação, mas que obrigatoriamente não se confundisse com a 

obra de Varèse. 

Diante da recusa de Varèse em compor música ambiente, Xenakis foi 

escolhido para criar uma composição que fosse neutra, mas ao mesmo tempo 

pudesse ter variações na intensidade e densidade sonoras. Uma boa oportunidade 

para um compositor iniciante ser ouvido em um evento que movimentaria milhares 

de pessoas. 
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Xenakis pretendia compor e gravar Concrète PH25 (Anexo D no CD) no 

mesmo estúdio da Philips onde Varèse estava trabalhando, em Eindhoven, Holanda, 

com os mais modernos equipamentos de gravação e com a possibilidade de compor 

pensando na projeção sonora em múltiplos pontos do pavilhão, de forma semelhante 

ao Poème Électronique, com pelo menos três diferentes fontes sonoras em três 

canais diferentes, que seriam então espacializados no pavilhão. Porém, Le 

Corbusier argumentou que Xenakis teria que permanecer em Paris para coordenar a 

dimensão arquitetônica do projeto e Xenakis teve que se contentar em utilizar os 

escritórios da Philips em Paris, com muito menos recursos.  

Foi utilizada basicamente de uma fonte sonora, o carvão queimando. Ele 

registrou em fita as diferentes texturas produzidas pela queima do carvão, como o 

crepitar da madeira e os assovios característicos do processo. Apesar das limitações 

técnicas do estúdio, o compositor trabalhou com funções estocásticas e estudou as 

diferentes densidades sonoras captadas, mixando diversas camadas de gravações, 

deslocando-as no tempo e filtrando diferentes frequências. Uma mistura de ritmos 

regulares e livres foi obtida trabalhando as camadas mais densas sonoramente em 

uma velocidade maior que a das camadas mais tênues. O resultado, de quase 3 

minutos, possui uma elegância sonora e uma textura complexa, muitas vezes tratada 

sonoramente até se diferenciar do registro original. Filtros transformam muitas vezes 

o objeto sonoro até se aproximar mais da figura de metais e vidro se chocando que 

de uma queima de carvão. 

A composição foi criada em apenas um canal e posteriormente, segundo 

Harley (2002, p. 37) e Deliège (2003, p. 201), reeditada no Groupe de Recherches 

Musicales (GRM) em estéreo em 1961 e em quatro canais em 1969. 

                                                 
25

 O nome da composição é uma referência, em francês, ao formato utilizado no pavilhão: concrète paraboloides 
hyperboliques (PH), ou hiperboloides-parabólicas de concreto. 
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2. O universo visual de Le Corbusier  

 

 

2.1 O arquiteto da imagem 

 

Charles-Édouard Jeanneret-Gris nasceu em 6 de outubro de 1887 em La 

Chaux-de-Fonds, no cantão de língua francesa de Neuchâtel, no noroeste da Suíça. 

Logo cedo, entra para a Escola de Arte da cidade para seguir a tradição familiar de 

trabalho na indústria relojoeira, mas acaba se formando em arquitetura. 

A partir de 1907, o jovem Jeanneret-Gris parte para uma viagem por vários 

países europeus, nos quais trava contato com as mais diferentes escolas de 

arquitetura. Vai para a Itália, onde estabelece contato com a escola renascentista de 

Florença e Veneza, e chega a Viena, para estudar com Josef Hoffmann. Em 1908, 

muda-se para Paris, para trabalhar no escritório do arquiteto Auguste Perret. Entre 

1910 e 1911, trabalha em Berlim para Peter Behrens e encontra Walter Gropius e 

Mies van der Rohe. No final do ano, viaja para a Grécia e para Constantinopla, onde 

estabelece contato com a arquitetura mediterrânea, uma de suas maiores 

influências. Volta em 1912 para sua cidade natal para tornar-se um arquiteto 

requisitado pela burguesia local. 

Aos 30 anos, muda-se definitivamente para Paris, com uma bagagem 

conceitual importante, obtida durante suas viagens, e com um espírito desbravador, 

receptivo às novas direções da arquitetura após a Primeira Guerra Mundial, 

principalmente com relação à moradia coletiva e à reconstrução das cidades 

destruídas pela guerra. 

Logo conhece o pintor cubista Amédée Ozenfant, que o encoraja a pintar e o 

inicia nas questões do pós-cubismo. Ambos lançam em 1918 o livro Après le 

Cubisme, um manifesto de criação do purismo. Desiludidos com a aproximação do 

cubismo com uma arte decorativa, propunham a “reconstituição de uma arte 



 

 

45 

 

saudável, baseada em uma representação clara e precisa, recorrendo à economia 

de meios e a harmonias proporcionais” (DEMPSEY, 2001, p. 120). A precisão e a 

beleza das formas das máquinas evocavam um lirismo matemático, uma harmonia 

dissociada da emoção e da expressividade. O foco não se concentra na 

decomposição dos objetos do cotidiano, como no cubismo, mas sim na exploração 

de sua geometria e simplicidade. 

Essa busca pela ordem delimitou uma estética aplicada também à arquitetura 

e ao desenho industrial. Se não se tornou um movimento pictórico influente, o 

purismo trouxe para Jeanneret-Gris um exercício formal e disciplinado que foi 

aplicado em seus projetos futuros. 

Ozenfant e Jeanneret-Gris lançam, em outubro de 1918, a revista L’Esprit 

Nouveau, que é publicada até 1925 com uma média de seis edições por ano 

(MONNIER, 1985, p. 21). Mais que um veículo para o movimento purista, a revista 

se propõe a ser uma revista internacional de estética e tem como colaboradores os 

escritores Louis Aragon e Jean Cocteau e os pintores Roger Bissière, Theo Van 

Doesburg e Fernand Léger. 

Em seus artigos sobre arquitetura, Jeanneret-Gris usa o pseudônimo Le 

Corbusier. O sucesso dos textos leva-o a adotar definitivamente o nome, também 

como uma forma de diferenciá-lo nos projetos conjuntos com seu primo Pierre 

Jeanneret. Esses textos são reunidos posteriormente no livro Vers une Architecture 

(1923). Le Corbusier torna-se famoso antes mesmo de se destacar na arquitetura. 

São seus textos que primeiro se tornam referência de uma nova arquitetura. 

Três aspectos no trabalho de Le Corbusier são fundamentais para a criação 

de Poème Électronique: luz, cor e fotografia. Como arquiteto, a luz sempre esteve 

presente em seus projetos, mas a partir da década de 1950, o uso diferenciado da 

luz torna-se fundamental como linguagem em seu trabalho. A Igreja de Notre-Dame-

du-Haut, em Ronchamp (Figura 19), construída em 1952, é um dos melhores 

exemplos do trabalho de Le Corbusier no uso da luz como criadora de espaços.  

Organicamente, inúmeras aberturas permitem diferentes passagens de luz de 

acordo com a hora do dia, criando paisagens luminosas mutáveis, complementadas 

por projeções proporcionadas por alguns vidros coloridos que funcionam como 
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projeções de cores. “In the interior then, is a symphony of light, penumbra and 

shade, within a rough skin of ‘gunnite’ entirely covered with white plaster.”26 (LE 

CORBUSIER, 1953b, p. 88).  

Complementarmente, a luz artificial ganhou importância na vida urbana das 

grandes metrópoles na primeira metade do século XX, tornando-se fundamental a 

partir, principalmente, dos luminosos de neon utilizados nas propagandas externas. 

A ponto de Moholy-Nagy (1947, p. 50) afirmar que não se pode imaginar a vida 

noturna em uma metrópole sem associá-la à enorme variedade de propagandas 

eletrônicas proporcionadas pelos luminosos.  

 

 

Figura 19: Visão interna da Igreja de Notre-Dame-du-Haut, em Ronchamp 
Fonte: Le Corbusier (1957, p. 39) 

 

                                                 
26

 “O interior é uma sinfonia de luz, penumbra e sombra, dentro de uma capa áspera de „gunnite’ inteiramente 

coberta com gesso branco.” (tradução nossa) 
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Como pintor no purismo, Le Corbusier trabalha com uma paleta de cores lisas 

e rebaixadas, buscando uma correlação de sintaxes entre formas e cores. Mesmo 

utilizando timidamente a cor na arquitetura, somente a partir da década de 1930, Le 

Corbusier vai dar mais atenção a esse aspecto. Em 1931, a empresa suíça de 

papéis de parede Salubra encomenda ao arquiteto uma paleta de cores, tarefa que 

Le Corbusier vai desenvolver como uma linha de horizonte, com cada cor 

correspondendo a um fenômeno ou elemento da natureza.  

Se, em 1925, seu Pavillon de L‟Esprit Nouveau já traz elementos coloridos, 

mas ainda tímidos, suaves e coadjuvantes, somente com o Pavillon des Temps 

Nouveaux, construído para a Exposição Internacional de Paris em 1937, Le 

Corbusier aplica cores saturadas em paredes e tetos.  

As fotografias estão ausentes dos projetos arquitetônicos de Le Corbusier até 

1933, quando ele inclui dois fotomurais no Pavillon Suisse (Figura 20). De certa 

forma, a iniciativa marca uma mudança na trajetória do arquiteto, que começa a 

buscar de forma mais intensa a síntese da arte com arquitetura. Ao introduzir um 

elemento “irracional” em uma estrutura racional como uma construção, altera-se a 

relação espacial e psicológica:  

The illusory space of representation interrogated the „real‟ space of 
architecture. Like camouflage, it shifted emphasis away from a sense of 
architecture as material artefact, reinforcing the notion of architecture as 
phenomenon.

27
 (NAEGELE, 1998, p. 127). 

Ou como define Naegele (1998, p. 133), foram criadas duas funções para a 

pintura na arquitetura. A primeira delas é utilitária, que significa não uma pintura 

figurativa, mas antes uma policromia arquitetônica. Nesse caso se enquadram as 

experiências com cores em paredes e tetos feitas por Le Corbusier. A segunda 

função incorpora a narrativa e a arte figurativa à arquitetura, como forma de criação 

de uma nova dimensão espacial. Ao mesmo tempo um elemento material, a 

fotografia introduzida no espaço interno desmaterializa a arquitetura e cria espaços 

inesperados e contraditórios. 

                                                 
27

 “O espaço ilusório da representação interroga o espaço „real‟ da arquitetura. Como camuflagem, ele deslocou 
a ênfase de um sentido da arquitetura como artefato material, reforçando a noção de arquitetura como 
fenômeno.” (tradução nossa) 
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Figura 20: Fotomural no Pavillon Suisse  
Fonte: Le Corbusier (1935, p. 77) 

 

Quatro anos depois, Le Corbusier constrói, na Feira Mundial de Paris de 

1937, o Pavillon des Temps Nouveaux28. A tenda, formada por uma estrutura de 

paredes inclinadas e um teto curvado para dentro, com a luz externa sendo filtrada 

por filtros vermelhos, amarelos e verdes, traz internamente paredes formadas por 

colagens de fotos que criam espaços impossíveis. Segundo Naegele (1998, p. 134), 

essas colagens (Figura 21) “introduced another space into architecture, an illusory 

space capable of contradicting the ‘real’ space of the tent structure”29. 

                                                 
28

 Na mesma feira, Picasso expõe Guernica, uma pintura que traz, guardadas as devidas proporções, paralelos 
com os fotomurais de Le Corbusier, no sentido de ser uma colagem de elementos que cria um novo espaço 
narrativo.  

29
 “Introduziram um novo espaço para a arquitetura, um espaço ilusório capaz de contradizer o espaço „real‟ da 

estrutura da tenda.” (tradução nossa) 
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Figura 21: Fotocolagem no Pavillon des Temps Nouveaux 
Fonte: Le Corbusier (1953a, p. 168) 

 
Nesse projeto, Le Corbusier introduz o conceito, posteriormente desenvolvido 

em Poème Électronique, de criação de um espaço fantástico, irreal, no qual sua 

estrutura e, por consequência, a própria arquitetura deixam de existir. O espaço 

interno, como uma imagem onírica, é sensorial e só existe na medida em que o 

espectador se deixa envolver por esse espaço. A arquitetura deixa de ser arquitetura 

e se torna instalação, efêmera e baseada na experiência individual.  

 

 

2.2 A luz como tecnologia 

 

Para criar seu poema eletrônico composto por luzes, cores, sons e ritmos, Le 

Corbusier trabalhou de forma totalmente independente as dimensões sonora, 

deixada a cargo de Varèse, e visual. A única regra a ser seguida foi que o tempo de 

duração deveria ser precisamente de 480 segundos (8 minutos). Os pontos de 

intersecção, congruência, justaposição e diálogo entre as duas dimensões deveriam 



 

 

50 

 

ser regidos somente pelo acaso30. Na esfera imagética, Le Corbusier trabalhou com 

o conceito de assemblage31 surrealista, na qual  

a justaposição inesperada e surpreendente de objetos desconexos era 
empregada para criar um sentimento não de irrealidade, mas de uma 
realidade fantástica porém convincente, situada fora da vida de todos os 
dias (CHILVERS, 2001, p. 513). 

Ao conceber o projeto visual, o arquiteto dividiu os componentes em cinco 

diferentes grupos, com atuações distintas no sentido de compor a narrativa visual 

(KALFF, 1958, p. 38): 

1. Filme (écran no original): projeção de um filme em preto e branco. 

2. Ambiências (ambiances no original): projeção de iluminações cromáticas 

com o intuito de criar atmosferas e sensações. 

3. Tritrous: projeção de formas geométricas simples e imagens sobre as 

paredes do pavilhão. Como efeito complementar, foram utilizados dois 

projetores especialmente adaptados para que toda a área de projeção se 

tornasse opaca, exceto por três áreas (trois trous, no original, daí o nome 

tritrous), nas quais cores ou figuras foram inseridas. Essas projeções se 

davam em áreas específicas da superfície de projeção, geralmente em 

volta do filme principal (um exemplo na Figura 22). 

4. Volumes: duas formas tridimensionais suspensas, permanecendo como 

se estivessem “flutuando no espaço”, em dois picos do pavilhão: uma 

delas é uma forma geométrica composta por uma estrutura tubular (Figura 

23) e a outra, um manequim de um corpo feminino32. Durante as 

apresentações, ao serem iluminadas com luzes ultravioleta, os volumes 

se destacavam: a figura feminina em vermelho e a geométrica em azul-

esverdeado. 

                                                 
30

 O acaso foi utilizado no movimento surrealista para, com a aplicação de estranhas justaposições, criar 
estranheza utilizando elementos conhecidos, familiares. (DEMPSEY, 2001, p. 153) 

31
 Termo cunhado na década de 1950, denotativo de obras de arte elaboradas a partir de fragmentos de 

materiais naturais ou fabricados. O termo já foi usado para definir desde a fotomontagem até instalações em 
geral. (CHILVERS, 2001, p. 32) 

32
 Não foi possível identificar na pesquisa nenhuma foto que retratasse o manequim. Existem apenas indicações 

e esquemas que comprovam sua utilização. 
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5. Sol, lua, estrelas e nuvens: diferentes conjuntos de luzes 

proporcionaram a aplicação de elementos relacionados ao céu. 

Para a execução desse projeto, Le Corbusier contou com a ajuda de dois 

assistentes. O seu amigo e designer gráfico Jean Petit já havia trabalhado por muito 

tempo com o arquiteto, principalmente na produção de seus livros, e em Poème 

Électronique acompanhou todo o desenvolvimento. Já o diretor de cinema Philippe 

Agostini foi o responsável pela edição e montagem do filme projetado no pavilhão. 

Ele começou sua carreira como assistente de câmera em 1933, trabalhando com 

diretores como Jules Dassin, Max Ophüls e Robert Bresson (Les Anges du Péché, 

em 1943, e Les Domes du Bois de Boulogne, dois anos depois). Como diretor, 

produziu filmes para TV e comerciais, porém nunca obteve o destaque de seus 

contemporâneos (PASSEK, 1991, p. 6). 

 

Figura 22: Exemplo de utilização (acima, à esquerda) de tritrous 
Fonte: Le Corbusier (1959, p. 211) 
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Figura 23: Forma tridimensional geométrica tratada com tinta fluorescente 
Fonte: Treib (1996, p. 141) 

 

Durante o segundo semestre de 1957, Le Corbusier elaborou um engenhoso 

roteiro para coordenar e sincronizar a utilização dos cinco grupos de elementos 

visuais, considerando que ele estava praticamente o tempo todo na Índia, Jean Petit 

e Philippe Agostini, em Paris e os recursos técnicos, na Holanda. 
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Le Corbusier utilizou uma folha mimeografada com o perfil do Pavilhão Philips 

e pintou à mão, com guache, os efeitos de luz desejados em cada momento da 

projeção. Um exemplo dessas ambiances pode ser visto na Figura 24 e o conjunto 

completo com as 58 páginas está no Anexo B no CD33. Além de pintar 

detalhadamente as cores e efeitos de ambiance desejados, Le Corbusier incluiu 

também o tempo de duração de cada um e anotações em texto, além dos efeitos de 

tritrous (alguns exemplos de uso de tritrous podem ser vistos nos arquivos 4, 15 e 52 

do Anexo B no CD).  

 

 

Figura 24: Exemplo de página do cenário luminoso 
Fonte: Kalff (1958, p. 38) 

 

Na página oposta, outra folha mimeografada mostra como cada um dos 

elementos visuais deve ser aplicado e utilizado. No exemplo da Figura 25, há os 

seguintes campos, da esquerda para a direita: a minutagem, segundo a segundo; os 

                                                 
33

 Foram utilizadas imagens digitalizadas dos originais, disponíveis no site do projeto Virtual Electronic Poem 

(www.edu.vrmmp.it/vep). 
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efeitos de cor que devem ser aplicados nos volumes; as imagens projetadas pelo 

filme (Écrans), dividias em Notes (observações), Vision (qual imagem deveria ser 

editada) e Référence (número de referência da imagem); quais Tritrous devem ser 

projetados e Paroles, para observações gerais. 

 

 

Figura 25: Exemplo de página da minutagem  
Fonte: Kalff (1958, p. 39) 

 

No Anexo C do CD, está reproduzida a reconstrução completa da minutagem 

visual, feita pelo Virtual Electronic Poem Project34, coordenado por Vincenzo 

Lombardo, da Universidade de Turim, na Itália, na qual se pode observar todo o 

material sugerido por Le Corbusier, além das imagens efetivamente utilizadas no 

filme. 

                                                 
34

 Disponível em www.edu.vrmmp.it/vep. 
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2.2.1 A estrutura luminosa 

 

Uma complexa estrutura foi montada internamente ao pavilhão para 

proporcionar os efeitos luminosos desejados por Le Corbusier. Mesmo não havendo 

necessidade de desenvolver novas soluções, como foi o caso da construção do 

pavilhão e da aplicação sonora, a implementação da estrutura implicou algumas 

dificuldades. A principal foi o fato de as projeções, tanto dos filmes quanto das cores, 

serem feitas simultaneamente de lados opostos do pavilhão, o que, lembra Kalff 

(1958, p. 39), “[...] entailed a considerable amount of diffusely reflected light, which 

threatened to spoil the contrasts and the colour effects”35. O problema maior seria o 

cruzamento de cores complementares, o que resultaria no branco ou em cores 

menos saturadas, diminuindo o impacto necessário nesse tipo de projeção. 

Para solucionar esse impasse, foram utilizadas as menores intensidades 

luminosas possíveis, de modo a deixar grande parte do espaço interno na 

penumbra, além de se evitarem grandes espaços projetados na cor branca. Mas 

principalmente duas regras foram sugeridas: o filme deveria ser produzido em preto 

e branco e as cores utilizadas na projeção luminosa não poderiam ser 

complementares. As equipes de Le Corbusier e de técnicos da Philips trabalharam 

de forma cooperativa para resolver impasses surgidos inclusive nos testes finais já 

no espaço do pavilhão. 

A Figura 26 mostra o esquema da estrutura montada para operacionalizar a 

projeção e os efeitos de luz definidos para o projeto. A mesma estrutura foi replicada 

dos dois lados do pavilhão, para que as projeções pudessem ocorrer 

simultaneamente nas faces opostas. Foram usados: 

                                                 
35

 “[...] implicou uma considerável quantidade de luz refletida, que ameaçava estragar os contrastes e os efeitos 
de cor.” (tradução nossa) 
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 quatro projetores de cinema: dois para o filme produzido por Philippe 

Agostini e dois para os tritrous. Estes últimos contaram com conjuntos de 

espelhos para direcionar a imagem para o local desejado na parede; 

 quatro canhões de luz, cada um com um disco rotatório com oito slides 

contendo filtros coloridos para as ambiances. Servomotores controlam a 

rotação para a posição desejada (Figura 27); 

 dois canhões de luz, semelhantes aos anteriores, para produção dos 

efeitos de nuvens; 

 dois canhões de luz para projeção de um sol e de uma lua; 

 seis holofotes para projeção de ambiances; 

 quatro holofotes de luzes ultravioleta, para iluminação das figuras 

suspensas: dois para tons verdes na estrutura geométrica e dois em tons 

vermelhos para a figura feminina; 

 cinquenta luzes incandescentes espalhadas pela parte superior do 

pavilhão, para produzir o efeito de estrelas no céu; 

 quarenta grupos de luzes fluorescentes, cada um formado por lâmpadas 

brancas, vermelhas, amarelas, verdes e azuis, para iluminação da área 

interna do pavilhão, ou com intensidade reduzida, para produzir o efeito de 

um horizonte brilhante. Todos montados atrás da balaustrada (Figura 27). 
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Figura 26: Esquema de montagem das fontes luminosas  
Fonte: Kalff (1958, p. 41) 
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Figura 27: Montagem dos projetores de ambiances e lâmpadas fluorescentes atrás da 
balaustrada  
Fonte: Kalff (1958, p. 42) 

 

Além de todo esse aparato, dedicado à projeção de Poème Électronique, na 

Figura 26 é possível identificar também diversas luzes de segurança posicionadas 

no teto do pavilhão, para o caso de falta de luz, e uma série de 45 lâmpadas 

fluorescentes ultravioleta que iluminam faixas fluorescentes colocadas à volta das 

balaustradas, para evitar que as pessoas se choquem com a parede quando da 

entrada ou saída do pavilhão ainda escuro. 
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2.3 Fotos em movimento 

 

Especificamente em relação ao filme a ser projetado no pavilhão, Le 

Corbusier trabalhou uma intensa sucessão de imagens estáticas em preto e branco. 

Há apenas duas sequências de imagens em movimento. Além da questão técnica da 

necessidade da projeção em preto e branco, outro ponto a se considerar é que 

grande parte das imagens utilizadas veio de fotografias, principalmente de 

esculturas, de figuras tribais até a arte contemporânea. 

Le Corbusier pretendeu contar a história da humanidade a partir de 

associações livres entre imagens que muitas vezes aparentemente não se 

relacionam. Um fluxo de imagens em contraponto constitui um mosaico que une 

arte, cultura e sociedade. 

Retirando essas imagens de seu contexto original por meio das reproduções 

fotográficas e criando novas relações entre elas, Le Corbusier altera em primeiro 

lugar a apreciação artística, pois modifica escalas de tamanho e prioriza detalhes e 

gestos, o que Malraux (19--, p. 23) chama de arte fictícia, que surge a partir da 

institucionalização dos museus e principalmente do advento dos mecanismos de 

reprodução imagética.  

Ou como explica Malraux (19--, p. 22), “[...] a fotografia em preto e branco 

„aproxima‟ os objetos que representa, por pequena que seja a relação entre eles”. O 

cinema potencializa essa característica, a partir do momento em que deixa de ser 

apenas um teatro filmado para trabalhar a edição de imagens em movimento, pela 

alteração dos planos apresentados. “O meio de reprodução do cinema é a fotografia 

que mexe, mas o seu meio de expressão é a sucessão de planos”, diz Malraux (19--, 

p. 120). Essa busca de imagens significativas é a essência do cinema enquanto arte. 

Essa justaposição de referências distintas cria novas afinidades que não 

estavam presentes nas obras originais em seus respectivos contextos e cria uma 

cultura de fragmentos do passado, justapostos até que se tornem irreconhecíveis. 

Essa manipulação de imagens é o ponto central da dimensão visual de Poème 
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Électronique e desenvolve uma visão particular de Le Corbusier em relação à arte e 

à cultura do século XX.  

Pela impossibilidade de reproduzir de forma completa a projeção efetuada no 

Pavilhão Philips, incluindo filme, ambiances, tritrous e volume, será feita uma análise 

somente do filme produzido por Le Corbusier e Philippe Agostini. Quando 

necessário, pontuaremos efeitos complementares proporcionados pelos outros 

componentes visuais. O ponto de partida é o processo de composição visual de 

Poème Électronique, que será analisado a partir da sintaxe visual, ou seja, “[...] da 

disposição ordenada de partes, deixando-nos com o problema de como abordar o 

processo de composição com inteligência e conhecimento de como as decisões 

compositivas irão afetar o resultado final” (DONDIS, 2003, p. 29)36.  

Uma cópia da versão original projetada de Poème Électronique, reconstruída 

de forma a incluir as projeções luminosas, pode ser vista no Anexo A do CD37. Le 

Corbusier o dividiu em sete sequências: Genesis (1‟00”), Matter and Spirit (Matéria e 

Espírito – 1‟00”), From Darkness to Dawn (Das Trevas para o Alvorecer – 1‟25”), 

Manmade Gods (Deuses Artificiais – 0‟35”), How Time Molds Civilization (Como o 

Tempo Molda a Civilização – 1‟00”), Harmony (Harmonia – 1‟00”) e To All Mankind 

(Para Toda a Humanidade – 2‟00”)38. 

A sequência 1, Genesis, tem exatamente 1 minuto, iniciando no arquivo do 

Anexo A no CD a partir de 0‟47” até 1‟47”39. O filme se inicia lentamente na 

escuridão, com faixas cinza simulando um amanhecer. Nesse ponto, de acordo com 

a minutagem, as luzes no teto do pavilhão ambientalizam as estrelas do céu. Uma 

cabeça de touro aparece à esquerda da tela aos 40 segundos e, logo depois, à 

direita, o toureiro. Ambos se contrapõem em planos opostos em fade 

alternadamente seis vezes, em um crescendo de velocidade e cada vez mais em 

close (a composição dura 10 segundos). Um close nos olhos de uma estátua grega 

toma conta da tela. A sequência é finalizada com uma das duas únicas sequências 

                                                 
36

 São cinco os elementos sintáticos visuais propostos por Dondis (2003, p. 29-50): equilíbrio; tensão; 
nivelamento e aguçamento; atração e agrupamento; positivo e negativo. 

37
 Foi utilizado o filme original de Poème Électronique, ao qual foram adicionadas as ambiances, disponível no 

site UbuWeb (www.ubu.com/film/varese.html). 
38

 Traduções nossas. 
39

 A diferença entre a minutagem original e a do arquivo do Anexo A deve-se à inclusão, neste último, da 
abertura de 0‟47” com os créditos da obra. A duração de cada sequência foi baseada na análise da 
minutagem reconstruída do Anexo C. 
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filmadas. O dorso de uma mulher seminua, deitada languidamente de bruços, 

cabelos espalhados. Ela se vira lentamente para a câmera, com um sorriso nos 

lábios e um olhar que rapidamente se transforma em terror. O ritmo de toda a 

sequência é praticamente constante, com cenas que têm por volta de 5 segundos 

cada. 

Também com 1 minuto, a sequência 2, Matter and Spirit (a partir de 1‟47” no 

arquivo do Anexo A do CD), se inicia quando o olhar de terror da mulher se funde 

com o crânio de um animal. O ritmo se acelera, com imagens de diferentes crânios 

ou simulações se sucedendo em diversos pontos da tela, cada um surgindo e 

desaparecendo em fade. Uma concha toma todo o espaço da tela, se deita e se 

transforma em crânio. Imagens de quatro homens, aparentemente cientistas, se 

alternam e ao final eles aparecem juntos, todos observando e analisando o elemento 

que já foi um crânio no plano inferior da tela.  

Aos 20 segundos, a imagem de uma africana com os seios de fora observa a 

pintura de uma mulher deitada, também nua. Diversos rostos de estátuas 

provenientes de diferentes culturas se sucedem em pontos variados da tela. O 

crânio de um dinossauro surge no meio da tela aos 35 segundos, desloca-se para a 

esquerda e revela um esqueleto completo do animal, em escala com o esqueleto de 

um humano. Rostos de diferentes macacos surgem em pontos diferentes, com a 

mesma estrutura anteriormente dos cientistas, e ao final compõem um conjunto de 

cinco macacos. Desenhos de máscaras ritualísticas compõem os últimos 10 

segundos da sequência, repetindo o mesmo conceito de composição na tela. 

Olhos são o foco principal dos primeiros 25 segundos da sequência 3, From 

Darkness to Dawn (que tem 1‟25” e se inicia aos 2‟47” no Anexo A). Os olhos de 

uma coruja são trabalhados inicialmente em close, depois um terceiro olho é 

adicionado, então são espelhados vertical e horizontalmente, o que possivelmente 

proporciona um efeito interessante nas paredes curvas do pavilhão. A cabeça de um 

peru aparece e também é espelhada. Na sequência duas, e depois três, cabeças de 

galinhas-d‟angola olham para a direita e depois para a esquerda. Para finalizar, os 

olhos de uma mulher aparecem e também são espelhados verticalmente.  
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Uma segunda série mostra três estátuas tribais de diferentes culturas. Elas 

aparecem inicialmente uma a uma em plano fechado no rosto, depois 

individualmente novamente, mas em um plano mais aberto, e finalmente as três 

juntas de corpo inteiro. Uma quarta estátua se interpola entre as três. Um close do 

esqueleto de uma mão humana toma conta de toda a tela e se repete em diversas 

posições e com efeito de espelhamento horizontal.  

Um raio estilizado corta a tela verticalmente e o esqueleto se funde a imagens 

de campos de concentração (aos 50 segundos da sequência), que são intercaladas 

com soldados, tanques e armas de brinquedo. Nos últimos 20 segundos, imagens 

religiosas: Cristo, Nossa Senhora e Buda, sem sequência cronológica. 

A mais curta das sequências, Manmade Gods (0‟35”), se inicia aos 4‟07” no 

Anexo A com uma ambiência cromática vertical, que se funde com estátuas da Ilha 

de Páscoa, que se intercalam com outras estátuas e quatro cubos dispostos em 

perspectiva. Uma estátua tribal espelhada horizontalmente se funde com imagens de 

formas vegetais simulando a mesma forma humanoide. Close nas mãos de Buda e 

um rosto de uma estátua de pedra.  

A sequência 5, How Time Molds Civilization, parte exatamente do meio de 

Poème Électronique, aos 4 minutos (4‟47” no Anexo A), em que Le Corbusier previu 

uma projeção de luz branca inundando o pavilhão. Após 5 segundos, diferentes 

cores são projetadas pelas ambiances: verde, rosa, azul, lilás e amarelo. Aos 45 

segundos da sequência, inicia-se uma série de diferentes trabalhadores, intercalada 

por imagens de uma multidão. Um trabalhador manipula um aparato tecnológico, 

primeiro iluminando-se seu rosto, partes da máquina, suas mãos; um astrônomo; 

dois cirurgiões; mineiros e trabalhadores da construção civil; uma vaca, um cavalo e 

Charles Chaplin, olhando para a esquerda do canto superior direito da tela.  

Logo depois (quando se completa 1 minuto na sequência), aparecem um 

bombardeiro, um foguete, duas antenas de radar, novamente um foguete, antenas 

de radar e o bombardeiro. Closes em crianças observando apreensivas o céu, 

intercaladas por foguetes e novamente as antenas de radar, desta vez apontando 

para a Lua. Os últimos 25 segundos são dominados por uma série crescente de 

imagens de explosões nucleares, os cogumelos atômicos no horizonte, inicialmente 
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um a um e depois composições de dois e três simultaneamente. A sequência finaliza 

com a segunda imagem em movimento: uma massa disforme não identificada, como 

fios entrelaçados, se movimenta como que pulsando. 

Harmony (a partir de 5‟47” no Anexo A), a sexta sequência, também de 1 

minuto, traz um detalhe da Torre Eiffel, primeiro em positivo e depois em negativo. 

Uma série de imagens de peças de diferentes máquinas aparecem em uma 

composição de sua silhueta em branco em um fundo preto. Intercalando essas 

imagens, reaparecem a coruja, o touro, o trabalhador manipulando um aparato 

tecnológico, os mineiros, o astrônomo, Charles Chaplin. Stan Laurel e Oliver Hardy 

(O Gordo e o Magro) também aparecem em uma composição com as peças. Após 

30 segundos (no meio da sequência 6), aparecem imagens espaciais: galáxias, 

eclipses totais do sol, explosões solares, nebulosas. Nos últimos 15 segundos, um 

casal sentado em um banco de praça se olha e depois se abraça, finalizando com 

imagens de diferentes bebês.  

A última sequência, To All Mankind, é a mais longa, com 2 minutos (inicia-se 

aos 6‟47” no Anexo A). Imagens de Nova York são intercaladas com desenhos e 

fotos de projetos de Le Corbusier. Aos 20 segundos, aparece o Modulor, sua versão 

arquitetônica da proporção áurea. Pedras, tijolos, imagens de Nova York e desenhos 

de Le Corbusier se intercalam, finalizando com um mapa da Europa.  

Na última parte da sequência, imagens humanas dão o tom. Um bebê com 

traços orientais descansa a mão no joelho de um bebê negro. O monumento Mão 

Aberta (1952), situado em Chandigarh, na Índia. Senhoras caminhando na rua. O 

close de uma criança. Pessoas comendo em uma grande mesa. Um bebê recém-

nascido olha para a direita, outro está deitado tomando banho. Reaparece o bebê 

enrolado da sequência anterior. E Poème Électronique termina com uma mãe 

olhando para seu bebê.  

Os primeiros contatos de Le Corbusier com o cinema aconteceram na década 

de 1920, por intermédio de Fernand Léger e seu Ballet Mécanique40 (Anexo L no 

                                                 
40

 Dirigido em 1924 por Fernand Léger e tendo como cinegrafistas Man Ray e Dudley Murphy e trilha sonora de 
Georges Antheil, Ballet Mécanique, um filme de aproximadamente 16 minutos, é o primeiro produzido sem 

roteiro ou cenário. É composto basicamente de imagens em movimento (BUCK, 1982, p. 35). 
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CD41). Nesse filme, influenciado pelo futurismo e o primeiro elaborado sem roteiro, 

Léger propõe um novo realismo, formado não só por elementos naturais, mas 

também por objetos fabricados: máquinas e fragmentos dessas máquinas como 

objetos plásticos. Léger (1989, p. 157) ressalta que “[...] o fato de dar movimento a 

um ou vários objetos pode torná-los plásticos. Há também o fato de realizar um 

acontecimento plástico belo em si mesmo, sem ser obrigado a procurar o que 

representa”.  

O conceito da imagem pela imagem, sem a necessidade obrigatória de um 

roteiro explicativo, e a composição artística proporcionada pela projeção de 

fragmentos de imagens em um ritmo acelerado perpassam as obras de Léger e de 

Le Corbusier. A repetição de imagens, como a da mulher que sobe uma escada, 

reproduzida inúmeras vezes por Léger, ou os elementos que são apresentados e 

retornam posteriormente em Poème Électronique, reflete a importância da edição 

como elemento de criação na obra cinematográfica. O cinema perde a condição de 

um simples suporte para tornar-se o principal tema da obra. 

A edição, ou montagem, é, para Eisenstein, o elemento mais importante do 

cinema, a combinação de planos e elementos que, em última instância, se 

transformarão no contexto e significado da obra cinematográfica. Ao contrário da 

prática comum até então, que defende a montagem como uma ligação de peças que 

formam uma cadeia, como tijolos em série montando uma ideia, Eisenstein propõe, 

na década de 1920, a montagem a partir da colisão de planos independentes: 

A incongruência de contorno do primeiro quadro – já impresso na mente – 
com o segundo quadro percebido em seguida engendra, em conflito, a 
sensação de movimento. O grau de incongruência determina a intensidade 
da impressão, e determina a tensão, que se torna o elemento real do ritmo 
autêntico. (EISENSTEIN, 2002, p. 53) 

Esse conflito entre quadros subsequentes é, para o cineasta, o formador do 

ritmo cinematográfico. Não há, necessariamente, um compromisso com o realismo, 

mas sim com a realidade. Eisenstein captura imagens da realidade para, a partir da 

montagem dessas imagens, produzir emoções diferentes das registradas em cada 

uma delas. 

                                                 
41

 Foi utilizado o filme original de Ballet Mécanique, disponível no site UbuWeb (www.ubu.com/film/leger.html). 
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Eisenstein enumera diversas formas de conflitos que podem ser trabalhados 

na montagem: conflito gráfico, de planos, de volumes, espacial, de luz, de tempo, 

entre pontos de vista e entre a experiência ótica e acústica (EISENSTEIN, 2002, p. 

58-60). 

Eisenstein aplica ao cinema o mesmo princípio que Léger propõe para a 

pintura: “contrast = dissonance, and hence a maximum of expressive effect” 

(LÉGER, 1978, p. 138)42.  

Le Corbusier e Philippe Agostini trabalham enfaticamente o choque e o 

contraste visual em Poème Électronique. O arquiteto forneceu a primeira indicação 

ao nomear cada sequência, mas as relações sintáticas extrapolam os conceitos 

iniciais 

A sequência 1, Genesis, apresenta um dos pontos centrais do filme: o embate 

eterno entre a humanidade e a natureza, desde o início dos tempos, aqui 

representado pelo amanhecer. A tensão e o confronto da força bruta da natureza, 

representada pelo touro, e a racionalidade civilizatória do toureiro, que se observam 

e se estudam para um enfrentamento contínuo. A sabedoria, na figura da estátua 

grega, tudo observa, enquanto a beleza da mulher seminua mostra que a graça e o 

terror estão separados por uma linha tênue. 

Na sequência 2, Matter and Spirit, a questão que se coloca é a da 

efemeridade da vida, representada por diversos crânios e esqueletos. A finitude da 

vida é inexorável, mesmo que cientistas se debrucem no estudo da matéria. Ao 

mesmo tempo, antigas civilizações, representadas pelas máscaras, tentam uma 

conexão com um plano diferente, com o espiritual, como forma de driblar essa 

questão. A teoria evolutiva de Darwin é colocada no mesmo patamar das máscaras 

tribais que tentam explicar a relação da humanidade com o cosmos. 

Em From Darkness to Dawn, a sequência 3, o olhar fixo da coruja, que 

representa a noite, tudo observa e nos conecta ao medo primordial do 

desconhecido, da natureza indomada. As três estátuas tribais representam 

diferentes estágios do desenvolvimento humano: a mais antiga se parece com um 

dinossauro ameaçador; a segunda representa uma fase tribal na qual o poder do 

                                                 
42

 “Contraste = dissonância e, portanto, um máximo de efeito expressivo.” (tradução nossa) 
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facão se sobrepõe a qualquer argumento; a última veste algo parecido com uma 

gravata e representa o homem moderno, que ainda guarda semelhanças com o 

macaco. As três são grotescas, ameaçadoras e fazem da agressividade sua 

principal característica, mostrando que, mesmo com a evolução da raça humana, 

seus princípios não se alteram.  

Esse fato se comprova logo após o aparecimento de um suposto xamã que, 

com o poder da vida e da morte, indica os horrores da guerra moderna, 

representada aqui pelos campos de concentração nazistas da Segunda Guerra 

Mundial. A interpolação de cenas reais com tanques, armas e soldados de brinquedo 

indica que as novas gerações, a partir das brincadeiras, perpetuarão essa relação 

com a destruição. Um destino que talvez nem mesmo a religião poderá mudar. 

Como contraponto aos horrores da guerra, Manmade Gods (sequência 4) 

mostra a harmonia entre a religiosidade e a natureza. A busca pelo sagrado, seja 

nas figuras antropomórficas, nas relações com a natureza ou na estabilidade dos 

quatro cubos, deve ser uma referência para a raça humana. 

O quadro totalmente branco, desejado por Le Corbusier para representar o 

ponto médio de Poème Électronique, marca o início da sequência 5, How Time 

Molds Civilization, e funciona também como um divisor entre o pensamento antigo e 

tribal e a modernidade, na qual a ciência e a tecnologia tornam-se seus principais 

arautos. Máquinas, astronomia, construção civil, medicina, tudo aponta para um 

futuro otimista. Chegamos aos tempos modernos, ao tempo da razão. Porém, essa 

mesma tecnologia transforma os indivíduos em simples massa, sem diferenciação e 

sem vontade própria. 

O tom irônico fica por conta de Charles Chaplin, o crítico de Tempos 

Modernos (1936), que olha para a esquerda, para o mesmo ponto em que surge o 

bombardeiro que transformará a era da tecnologia novamente em era da violência, 

desta vez com o poder da bomba atômica e da energia nuclear. Para finalizar a 

sequência, uma massa disforme, a humanidade, se move sem sentido e sem 

direção. 

Harmony, a sequência 6, traz uma visão mais otimista da tecnologia, como 

uma possível saída para a integração perfeita com a natureza. Ressurgem 
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elementos anteriores, como a coruja, o touro, o trabalhador e seu aparato 

tecnológico, os mineiros e o astrônomo, todos interagindo com as peças mecânicas 

e com a tecnologia, na tentativa de criação de um mundo em harmonia. O humor, 

com Charles Chaplin e Stan Laurel e Oliver Hardy, pode ser uma saída para a 

espiral crescente de violência, em uma necessidade urgente de sinergia entre a raça 

humana e o cosmos. Finalizando, o poder do amor como forma de criar uma nova 

geração centrada não mais na violência e na competição, mas no desenvolvimento. 

A sequência final, To All Mankind, complementa a esperança mostrada na 

sequência anterior, porém traz como saída a arquitetura, e nesse ponto faz uma 

propaganda de Le Corbusier, pois as únicas obras mostradas são do arquiteto. Em 

contraponto aos arranha-céus desordenados de Nova York, às pedras e tijolos 

rústicos, estão desenhos e fotos de diferentes projetos de Le Corbusier, além de seu 

modelo arquitetônico, o Modulor. 

Para concluir o Poème Électronique, uma mensagem otimista: a foto de duas 

crianças juntas, uma oriental e outra negra, e o monumento Mão Aberta de Le 

Corbusier indicam que a paz é possível. Porém, a última sequência é ambígua. O 

que indicam mulheres sozinhas na rua, o close de uma criança pobre, uma pessoa 

dormindo na rua, pessoas sentadas para uma refeição simples, uma estrada 

enlameada e diversos bebês, o último sendo observado pela mãe? Duas leituras são 

possíveis: uma, mais otimista, mostra que, com a salvação da arquitetura, esse 

cenário pode ser mudado; outra, mais pessimista, indica que, mesmo com o avanço 

da tecnologia, a qualidade de vida da população de baixa renda não vai mudar. 

Nesse sentido, Poème Électronique termina em aberto, sem uma conclusão. 
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3. Os sons organizados de Edgard Varèse  

 

 

3.1 Cidadão do mundo 

 

Edgard Varèse nasce em Paris em 22 de dezembro de 1883. Filho do 

engenheiro piemontês Henri Pié Jules Annibal Varèse e de Blanche-Marie Cortot, 

nascida em Paris, mas de família da Borgonha, Varèse é o primeiro de cinco filhos 

do jovem casal. 

Desde cedo, Varèse sentiu o choque de culturas familiares. Seu pai, um 

italiano típico do século XIX e um negociante nato, sempre foi muito rígido, 

chegando a bater frequentemente na esposa. Com menos de um ano, Varèse vai 

morar com um tio-avô em Villars, no interior da Borgonha, provavelmente por conta 

das constantes brigas dos pais. Lá, ele passa sua infância e a rotina no campo 

torna-se uma referência para toda a sua vida. 

Em 1892, a família muda-se para Turim, na Itália, uma nova reviravolta na 

vida do jovem Varèse, que se vê em um país estranho com outra língua e costumes. 

Por outro lado, sendo Turim uma cidade industrial e rica, possuía um conservatório e 

uma sala de concertos e recebia diversas companhias musicais em turnê pela Itália. 

Em uma dessas apresentações, Varèse assiste a seu primeiro concerto em 1895, 

com obras de Richard Strauss e Wagner, além de Prélude à l’Après-midi d’un Faune, 

de Claude Debussy (OUELLETTE, 1973, p. 9).  

Impressionado com Debussy, o jovem Varèse passa a se interessar por 

música e composição e a estudá-las e tenta compor sua primeira ópera, Martin Paz, 

baseado no romance homônimo de Júlio Verne (VARÈSE, L., 1972, p. 24). Quando 

sua paixão pela música se torna conhecida em casa, seu pai, tendo matriculado o 

filho no Instituto Tecnológico de Turim para uma futura formação em engenharia, 

seguindo seus próprios passos, proíbe Varèse de frequentar as aulas, já que 
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considera a música uma ocupação menor, um passatempo, e não uma profissão. 

Como o próprio relembra em entrevista: “I had studied entirely by myself; my father 

was against my studying music and wanted me to go into mathematics and physics 

at the Polytechnic in Zurich.”43 (SCHULLER, 1965, p. 32). Sua mãe morre em 1897, 

o que agrava o conflito com o pai controlador, pois Blanche-Marie sempre teve um 

papel apaziguador entre os dois. 

Depois de visitar a Feira Mundial de Paris, em 1900, com o avô materno, 

Varèse secretamente passa a frequentar as aulas de harmonia e composição com 

Giovanni Bolzoni, diretor do Conservatório de Turim, e eventualmente a tocar 

percussão na orquestra local. 

Seu pai se casa novamente e, em 1903, inconformado por viver novamente 

uma história de surras e maus-tratos com sua madrasta, Varèse agride seu pai e sai 

de casa aos 19 anos, indo para Paris para seguir seus desejos de trabalhar com 

música. 

 

 

3.1.1 Caldeirão criativo 

 

Paris, na primeira década do século XX, centraliza grande parte das mentes 

brilhantes nas artes e nas ciências. E é nesse ambiente propício que o jovem Varèse 

mergulha. Em pouco mais de uma década vivendo entre Paris e Berlim (de 1903 a 

1915), Varèse transita por diversos movimentos emergentes, conhecendo e se 

relacionando com os mais diferentes artistas: Gabriel Fauré, Jules Massenet, 

Auguste Rodin, o poeta Léon Deubel, Claude Debussy, Ferruccio Busoni, Maurice 

Ravel, Gustav Mahler, Richard Strauss, o escritor Hugo von Hofmannsthal, Pablo 

Picasso, Jean Cocteau, Erik Satie, Amedeo Clemente Modigliani, Guillaume 

Apollinaire, Vladimir Ilyich Lenin e Leon Trotsky, entre outros. 

                                                 
43

 “Eu estudei por conta própria; meu pai era contra meu estudo musical e queria que eu estudasse matemática e 
física na Politécnica de Zurique.” (tradução nossa) 
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Em 1904, é aceito na Schola Cantorum, onde estuda composição e regência 

com Vincent d‟Indy, além de contraponto e música medieval e renascentista, um 

assunto que sempre o atraiu. Porém, rapidamente Varèse se desentende com 

d‟Indy, mais interessado em criar discípulos que fomentar a criatividade. 

No ano seguinte, é aceito como aluno de Fauré e Charles-Marie Widor no 

curso de composição no Conservatoire National de Musique et de Déclamation, 

onde conhece a estudante Suzanne Bing, com quem se casa em 1907. No mesmo 

ano recebe uma bolsa de estudos, por indicação de Massenet e Widor, um 

reconhecimento ao jovem compositor. 

Mesmo com a bolsa e o reconhecimento de compositores mais velhos, além 

de trabalhos eventuais como regente, Varèse decide mudar-se para Berlim em 1908. 

Segundo Ouellete (1973, p. 21), Varèse estava cansado, por um lado, da vida 

“frívola” da elite de Paris e por outro de um sentimento arraigado de um espírito de 

classe média, que impedia seu desenvolvimento criativo. Por outro lado, Louise 

Varèse (1972, p. 80) relembra que “[…] in 1908 Varèse was asked to organize a 

mixed chorus in Berlin and to be its musical director”44. 

Passa a trabalhar como copista e como professor particular, mas não perde o 

contato com Paris, viajando anualmente para a França. Ainda em 1908, conhece e 

torna-se amigo de Debussy, uma de suas maiores influências, e no ano seguinte 

encontra Richard Strauss.  

Mas Berlim traz outra grande influência na obra de Varèse. Torna-se amigo do 

compositor Ferruccio Busoni, italiano da Toscana, o que certamente traz uma 

empatia com as origens italianas de Varèse e facilita a conversação, já que o 

compositor se mudou para a Alemanha sem saber falar alemão. Com a amizade de 

Busoni, Varèse assiste em 1912 à primeira execução, para amigos, de Pierrot 

Lunaire, de Schoenberg. 

A partir de 1910, o poeta alemão Hugo von Hofmannsthal, cujo poema Elektra 

havia sido musicado por Strauss, passa a ajudar Varèse financeiramente. Além 

disso, ocorre a estreia de seu primeiro trabalho, o poema sinfônico Bourgogne. 

                                                 
44

 “[...] em 1908 Varèse foi convidado para organizar um coro misto em Berlim e ser seu diretor musical.” 
(tradução nossa) 
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Com a separação de Suzanne Bing, que volta a Paris em 1913 para seguir a 

carreira de atriz, Varèse decide fechar seu apartamento em Berlim, deixando lá 

todos os seus manuscritos e, após uma rápida passagem por Paris, recebe o convite 

no início de 1914 para reger uma série de concertos. Porém, após o primeiro deles, 

à frente da Czech Philharmonic Orchestra em Praga, Varèse é surpreendido pela 

Primeira Guerra Mundial e volta a Paris. 

Segundo MacDonald (2003, p. 9), entre 1904 e 1914 Varèse compôs pelo 

menos 21 obras, entre poemas sinfônicos, óperas e peças para orquestra e para voz 

e piano. Infelizmente, com o início da Primeira Guerra Mundial e a impossibilidade 

de voltar a Berlim, o compositor se viu privado de seus manuscritos. Ao voltar à 

cidade, somente em 1922, descobriu que sua casa havia sido queimada em um 

bombardeio e seus manuscritos haviam se perdido.  

Por essa razão, pouco se conhece acerca dos primeiros trabalhos de Edgard 

Varèse. Apenas Un Grand Sommeil Noir, uma peça para piano e voz composta entre 

1903 e 1906 a partir de um poema de Paul Verlaine, foi descoberta após sua morte. 

O original de outra composição, o poema sinfônico Bourgogne, composto em 1908, 

foi destruído pelo autor em 1961. 

 

 

3.1.2 Dialogismos 

 

Claude Debussy é a maior influência na estética de Edgard Varèse. Como 

citado anteriormente, Prélude à l’Après-midi d’un Faune fez parte do programa do 

primeiro concerto assistido pelo jovem Varèse ainda nos anos de 1890, uma obra 

que pode ser considerada o ponto de partida da música moderna. 

A música moderna tem como uma de suas principais características a 

libertação do sistema de tonalidades diatônicas (maior e menor)45, dominante na 

                                                 
45

 O sistema diatônico é “baseado em uma oitava dividia em cinco tons (T) e dois semitons (S), p. ex., T-T-S-T-T-
T-S. As escalas maior e menor natural são diatônicas, tal como os modos eclesiásticos (STANLEY, 1994, p. 
267). 
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música ocidental desde o século XVII. Mesmo com exemplos anteriores do 

alargamento tonal como, por exemplo, em Wagner e seu cromatismo de Tristão e 

Isolda, o Prélude à l’Après-midi d’un Faune (composto entre 1892 e 1894), já no 

tema de abertura para flauta, deixa em suspenso a tonalidade, questão resolvida 

alguns compassos depois.  

Além da tonalidade, também na forma o Prélude inova. Debussy opta por um 

tema que de início é improvisado, fragmentado e disperso até se consolidar e formar 

cenários. Portanto, não segue o “desenvolvimento lógico” presente, por exemplo, na 

tradição musical austro-germânica. Debussy não considera a música um veículo 

para emoções pessoais e, portanto, “abandona o modo narrativo, e com ele o 

encadeamento coerente projetado pela consciência; suas imagens evocativas e 

seus movimentos elípticos sugerem mais a esfera da imaginação livre e do sonho” 

(GRIFFITHS, 1987, p. 10). 

Varèse e Debussy se conheceram em 1907, quando o primeiro ainda era 

estudante em Paris. Apesar da diferença de geração, rapidamente se tornaram 

amigos. Ainda em 1908, Debussy presenteia o amigo com uma partitura de La Mer, 

com anotações que posteriormente foram retiradas da versão final da obra.  

Mesmo depois de se mudar para Berlim, em 1908, Varèse continua em 

contato com Debussy, por carta ou pessoalmente quando das suas viagens a Paris. 

Ao tomar contato com a produção alemã, apresenta duas obras de Schoenberg a 

Debussy, Drei Klavierstücke, Op. 11 e Fünf Orchesterstücke, Op. 16 (LESURE, 

1963, p. 288). Em 1914, em um concerto à frente da Czech Philharmonic Orchestra 

em Praga, Varèse conduz a primeira execução de Le Martyre de Saint-Sébastien, de 

Debussy. 

O foco no acorde como veículo de sensações, o cuidado na exploração do 

timbre específico de cada instrumento (a melodia da flauta de Prélude, por exemplo, 

perde totalmente a razão de ser se transposta para outro instrumento), a 

incorporação da coloração da música oriental em seu trabalho e a rejeição aos 

modelos tradicionais em prol da criação de estruturas próprias vão impressionar 

Varèse: “Above all I admired Debussy, primarily for his economy of means and 

clarity, and the intensity he achieved through them, balancing with almost 
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mathematical equilibrium timbres against rhythms and textures - like a fantastic 

chemist.” (SCHULLER, 1965, p. 33)46. 

Esse equilíbrio “científico” entre timbres, ritmos e texturas vai perpassar toda a 

obra de Varèse, que em uma de suas palestras (VARÈSE, E., 1998a, p. 198) define 

música como uma arte científica47, preferindo chamar sua música de som 

organizado, na qual ele trabalha com as dimensões dos ritmos, frequências e 

intensidades48.  

Varèse sempre teve interesse nas questões que envolvem alquimia, 

ocultismo, Idade Média, física e inventores e, ainda em Paris, entra em contato com 

a obra de Hoëne Wronsky, outra grande influência em seu trabalho. O matemático, 

filósofo e inventor polonês definiu música como “[...] the corporealization of the 

intelligence that is in sound [...]”49, o que despertou em Varèse, ainda na primeira 

década do século XX, a ideia de trabalhar a questão da espacialização sonora, 

corpos de sons inteligentes que se moveriam livremente no espaço (VARÈSE, E., 

1998d, p. 204).  

Para Wronsky, “the first principle of music to be the aesthetic modification of 

time by means of rhythm, and who rejected the need for equal temperament or 

indeed for any tuning except one entirely derived from rational numbers” 

(MACDONALD, 2003, p. 54)50. 

Essa liberdade propiciou a Varèse iniciar estudos no sentido de se libertar das 

escalas diatônicas e das limitações impostas pelos instrumentos tradicionais. 

Estudou Hermann Von Helmholtz e sua fisiologia do som e sua primeira experiência 

foi comprar no mercado de pulgas duas sirenes e fazer alguns primeiros 

experimentos, que ele chamaria de música espacial (VARÈSE, E., 1998d, p. 205)51. 

                                                 
46

 “Acima de tudo eu admirava Debussy, principalmente por sua economia de meios e clareza e a intensidade 
que ele alcançou por meio deles, utilizando com equilíbrio quase matemático timbres contra ritmos e texturas, 
como um fantástico químico.” (tradução nossa) 

47
 “Art-science” no original. 

48
 “I decided to call my music ‘organized sound’ an myself, not a musician, but ‘a worker in rhythms, frequencies 

and intensities’.” – “Eu decidi chamar minha música de „som organizado‟ e eu não sou um músico, mas „um 
trabalhador de ritmos, frequências e intensidades‟.” (VARÈSE, E., 1998e, p. 207, tradução nossa) 

49
 “[...] corporificação da inteligência que existe no som [...]” (tradução nossa) 

50
 “O primeiro princípio de que a música seja a modificação estética do tempo por meio do ritmo, e que rejeitou a 

necessidade de igual temperamento ou mesmo qualquer afinação, exceto uma inteiramente derivada de 
números racionais.” (tradução nossa) 

51
 Varèse usaria sirenes posteriormente em duas obras: Amériques (1918-1921) e Ionisation (1929-1931). 
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Durante o período que vive em Berlim, o compositor e pianista Ferruccio 

Busoni torna-se amigo e influência para Varèse. O Ensaio para uma Nova Estética 

da Arte Musical de Busoni é referência para o desenvolvimento do compositor, 

principalmente com o pressuposto de que “[...] a arte dos sons nasceu livre e livre 

deve ser o seu destino” (BUSONI, 2003, p. 43).  

Varèse se empolga com a possibilidade de mudança do sistema harmônico 

diatônico e da oposição dos modos maiores e menores em favor de um cromatismo 

mais aberto em terços ou até seis avos de tons. Ou como Busoni (2003, p. 55) 

define: “[...] todo o nosso sistema de som, tonalidade e tonalidades é, na sua 

unidade, apenas uma parte de um fragmento de um raio decomposto daquele sol 

que é a „música‟ no céu da „eterna harmonia‟”. Na mesma obra, Busoni cita novas 

possibilidades de escalas com o uso de instrumentos eletrônicos, principalmente do 

Dynamophone de Thaddeus Cahill, um dos primeiros experimentos no uso da 

eletrônica na música. 

Varèse cita ainda Richard Strauss, que conheceu em 1909, como outra 

referência em seu trabalho, principalmente no uso do silêncio como efeito 

intensificador do suspense na narrativa: “Sometimes Strauss also had that kind of 

clarity; the final scene of Salome, for example, or the Recognition Scene in Elektra 

have that same combination of transparency and intensity.” (SCHULLER, 1965, p. 

33)52. Ambos musicaram obras do poeta Hugo von Hofmannsthal: Strauss a 

recriação de Elektra e Varèse, a inacabada ópera Oedipus und Die Sphinx, entre 

1909 e 1914. 

Mesmo conhecendo Filippo Marinetti e Luigi Russolo, Varèse não concorda 

com os conceitos dos futuristas. Para ele, a simples imitação de ruídos existentes é 

uma aplicação trivial e superficial das possibilidades do uso de diferentes timbres na 

música. Ou, como ele costumava dizer: “The futurists imitate, an artist transmutes.”53 

(VARÈSE, L., 1972, p. 106). Se os futuristas apenas reproduzem ruídos das cidades 

no século XX, Varèse acredita que o ruído deve ser utilizado a partir da concepção 

do compositor. Dessa forma, deve “obedecer” aos desejos do compositor no sentido 

de expandir as possibilidades timbrísticas e sonoras que não podem mais ser 

                                                 
52

 “Às vezes Strauss também tinha esse tipo de clareza; por exemplo, na cena final de Salomé ou na cena do 
reconhecimento em Elektra, tem a mesma combinação de transparência e intensidade.” (tradução nossa) 

53
 “Os futuristas imitam, um artista transmuta.” (tradução nossa) 
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representadas a partir do século XX somente pelos instrumentos tradicionais de uma 

orquestra. 

 

 

3.1.3 Novo mundo, nova estética 

 

Em abril de 1915, Varèse é convocado para servir o exército francês na 

Primeira Guerra Mundial, porém seis meses depois ele é dispensado por conta de 

uma pneumonia e problemas respiratórios. Decide então tentar a vida nos Estados 

Unidos, chegando a Nova York em 29 de dezembro de 1915. 

Sem emprego, rapidamente Varèse cria vínculos com outros artistas 

franceses “exilados na Primeira Guerra” (principalmente cubistas e dadaístas), 

tornando-se amigo de pessoas como, entre outros, Marcel Duchamp, Isadora 

Duncan e Francis Picabia, com quem divide um apartamento em 1917. 

Durante o período em que viveu na Europa, Varèse se alinhou em grande 

parte com a estética impressionista, sendo principalmente um discípulo de Debussy, 

e o pouco que se conhece de seus primeiros trabalhos54 evoca sons e ritmos do 

mundo real, porém mais ligados a temas pastorais e da natureza. 

Ao se mudar para os EUA, Varèse mergulha no urbanismo de Nova York, 

uma metrópole que faz da tecnologia e da modernidade seu estilo de vida. A 

convivência com os cubistas e dadaístas, mesmo sem o alinhamento com nenhum 

dos movimentos, faz com que o compositor incorpore cada vez mais os conceitos de 

produção em massa, a relação com as máquinas, os novos processos tecnológicos 

e a mecanização em seu trabalho.  

                                                 
54

 Alguns dos títulos das obras perdidas de Varèse compostas até 1914 são: Apothéose de l’Océan, Colloque au 
Bord de la Fontaine, Dans le Parc, Poème des Brumes, Prélude à la Fin d’un Jour, Le Fils des Etoiles, 
Rhapsodie Romane e Bourgogne (Apoteose do Oceano, Conversa na Borda da Fonte, No Parque, Poema 
das Neblinas, Prelúdio para o Fim de um Dia, O Filho das Estrelas, Rapsódia Romana e Borgonha – tradução 

nossa). 
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Varèse, no entanto, não incorpora a tecnologia como assunto principal de sua 

obra, a máquina per se. Ele foge da utilização de máquinas como simulacro 

onomatopeico da visão da cidade moderna, vendo-as como um componente 

dinâmico, uma forma de obter novas sonoridades que possam trabalhar a questão 

do espaço tridimensional como um dos componentes de suas obras. 

Da primeira etapa da vida de Varèse nos EUA, que vai desde a sua chegada 

em 1915 até 1922, quando ele volta pela primeira vez a Berlim, são conhecidas duas 

obras, que em certo sentido são peças de transição entre o passado do Velho 

Mundo e a estética pós-impressionista e o futuro do Novo Mundo. 

Offrandes (1921) é uma peça de transição, composta por duas canções: 

Chanson de là-Haut, a partir de texto do chileno Vicente Huidobro e dedicado à sua 

nova esposa, Louise; e La Croix de Sud, um poema do mexicano José Juan Tablada 

e dedicado ao amigo harpista e compositor Carlos Salzedo. Sua estrutura ainda é 

tradicional, para soprano e orquestra de câmara, porém já incorpora uma 

característica marcante da obra de Varèse: o uso maciço de instrumentos de 

percussão e a importância da percussão na narrativa. São necessários oito músicos 

para executar a peça, que inclui instrumentos como triângulos, pandeiros, pratos, 

gongos, bumbos e catraca. 

Por outro lado, Amériques, composta entre 1919 e 1921, evoca muito mais a 

estética futura de Varèse. Estruturada na forma de um poema sinfônico para 

orquestra em um movimento de aproximadamente 25 minutos, a obra retrata uma 

multiplicidade de diferentes Américas, representadas em Nova York. Além disso, 

rejeita as formas clássicas para explorar uma sucessão de eventos musicais 

contrastantes ou, como Varèse, E. (1998c, p. 203) aponta, “[..] form is a result – the 

result of a process. Each of my works discovers it own form”55. Os temas se 

sucedem em uma metamorfose e uma justaposição de ideias. Tudo é referência 

anterior, mas de tal forma transformadas como desenvolvimentos de temas já 

expostos. Representa um retrato da Nova York multifacetada e moderna, suas 

paisagens de arranha-céus e o barulho das ruas movimentadas. 

                                                 
55

 “[...] forma é um resultado – o resultado de um processo. Cada um dos meus trabalhos descobre sua própria 
forma.” (tradução nossa) 
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Amériques estreou somente em 1926, com a Philadelphia Orchestra sob 

regência de Leopold Stokowski e foi recebida com espanto e críticas. No ano 

seguinte, Varèse reviu a partitura, alterando diversas partes e reduzindo o número 

de executantes. 

Novamente, Varèse coloca a percussão em posição central na composição. 

Treze músicos têm que se revezar em mais de 40 instrumentos de percussão, do 

mais diversos tipos. Mais que a quantidade de instrumentos, a forma como a 

percussão é usada, rica em timbres e em ritmos, é o elemento original da obra. Pela 

primeira vez o compositor usa duas sirenes, semelhantes às dos bombeiros de Nova 

York. Não somente para emular o som dos bombeiros, mas sim como um elemento 

sonoro que cria massas de som que se movimentam no espaço.  

Como ressalta MacDonald (2003, p. 147), diversas passagens de Amérique 

fazem referência ou até mesmo são releituras de partes de Le Sacre du Printemps, 

de Stravinsky. Não se trata de cópia, mas a obra de Stravinsky era, na época, o 

exemplo mais revolucionário de tratamento diferenciado do ritmo a partir do uso 

intenso dos instrumentos de percussão. Mesmo tratando os blocos percussivos de 

forma mais abrupta que o compositor russo, Varèse foi influenciado por ele. 

Entre 1923 e 1925, Varèse trabalha em três obras que vão definir sua forma 

de composição e estabelecer seus princípios estéticos, deixando de lado qualquer 

referência ao passado, às suas influências e mesmo ao presente. Saem de cena as 

insinuações, com o abandono das citações da vida moderna nas metrópoles. Liberto 

das conexões musicais com seu passado na Europa e consequentemente das suas 

referências musicais do começo do século, havia agora uma possibilidade de 

recomeço, de descoberta de um caminho a seguir. 

Hyperprism (1922-1923), Octandre (1923) e Intégrales (1924-1925)56 formam 

uma trilogia unida inicialmente pela curta duração de cada peça e pela escrita para 

pequenos grupos de instrumentos. Outra característica importante de Varèse se 

manifesta: o abandono dos instrumentos de corda (exceto pela presença do 

contrabaixo em Octandre) e a utilização basicamente de instrumentos de sopro e 

percussão. 

                                                 
56

 Grande parte de Intégrales foi composta em Paris, em 1924, no estúdio de Fernand Léger, onde Varèse se 

hospedou por quatro meses. 
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Varèse abandona também as referências românticas e geográficas de suas 

primeiras obras e foca em temas científicos, mais coerentes com a sua visão de arte 

científica. Dessa forma, Hyperprism faz referência à cristalografia (arranjo atômico 

em substâncias sólidas), Octandre (octandria) é uma classe de plantas que 

apresenta flores com oito estames iguais e separados e Intégrales (integrais) é um 

ramo da Matemática. 

Os cristais são uma referência para Varèse na composição musical, entendida 

por ele como o resultado de um processo associativo: 

There is an idea, the basis of an internal structure, expanded and split into 
different shapes or groups of sound constantly changing in shape, direction, 
and speed, attracted and repulsed by various forces. The form of the work is 
the consequence of this interaction. Possible musical forms are as limitless 
as the exterior forms of crystals.

57
 (VARÈSE, E., 1998c, p. 203) 

Varèse elabora seus trabalhos como uma construção arquitetônica formada a 

partir da justaposição e alternação de blocos sonoros constituídos por características 

particulares e independentes: timbres, ritmos e instrumentação. Com esse conceito 

ele vai formando uma obra que se caracteriza pela espacialidade sonora, com cada 

um desses elementos constitutivos trabalhando em diferentes dimensões: 

We have actually three dimensions in music: horizontal, vertical, and 
dynamic swelling or decreasing. I shall add a fourth, sound projection – that 
feeling that sound is leaving us with no hope of being reflected back, a 
feeling akin to that aroused by beams of light sent forth by a powerful 
searchlight – for the ear as for the eye, that sense of projection, of a journey 
into space.

58
 (VARÈSE, E., 1998b, p. 197) 

O espaço sonoro é tratado, dessa forma, não só quanto à questão da 

tridimensionalidade da sala de concerto, mas também em relação aos constituintes 

internos da criação sonora. A dimensão vertical é dada pela utilização dos registros 

extremos superiores e inferiores de cada instrumento, característica que Varèse 

explora constantemente. A interpolação dos diferentes blocos sonoros define a 

dimensão horizontal, o ritmo, que para Varèse não se relaciona com a cadência ou 

                                                 
57

 “Há uma ideia, a base de uma estrutura interna, ampliada e dividida em diferentes formas ou grupos sonoros 
em constante mutação na forma, direção e velocidade, atraídas e repelidas por forças diversas. A forma da 
obra é o resultado dessa interação. As formas musicais possíveis são tão ilimitadas quanto as formas 
exteriores dos cristais.” (tradução nossa) 

58
 “Nós temos na realidade três dimensões na música: horizontal, vertical e o aumento ou diminuição dinâmica. 

Vou acrescentar uma quarta, a projeção sonora – o sentimento de que o som está nos deixando sem 
nenhuma esperança de ser refletido de volta, uma sensação semelhante à despertada por feixes de luz 
enviados por um poderoso holofote – para o ouvido, como para o olho, um sentido de projeção, de uma 
viagem ao espaço.” (tradução nossa) 
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métrica, mas sim com o elemento que mantém a obra unida e estável. O ritmo é a 

resultante da interação de elementos em tempos calculados, mas não regulares 

(VARÈSE, E., 1998c, p. 202). A terceira dimensão, para Varèse, é formada a partir 

do uso do deslocamento do registro sonoro por meio de crescendos, diminuendos e 

glissandos. 

Mas é na projeção sonora que o trabalho de Varèse tem características 

únicas. Essa polifonia de massas sonoras ou planos que se movimentam no espaço 

cria zonas diferenciadas de timbres, cores e intensidades, sentidas de forma 

independente, como as diferentes cores de um mapa definindo diferentes países 

(VARÈSE, E., 1998b, p. 197). Ou como explicado por ele com um exemplo visual em 

Le Corbusier (1959, p. 192): imaginando-se uma figura geométrica projetada em um 

plano, ambos se movendo no espaço em velocidades e orientações diferentes, uma 

imagem complexa e imprevisível se forma. Tomando como exemplo essa 

construção, Varèse ressalta, em entrevista a Schuller (1965, p. 36-37), que o espaço 

sonoro pode se expandir como quiser, em vez de ficar limitado. A composição 

apenas projeta uma sonoridade como ponto inicial. A partir daí, ela segue seu 

próprio curso. 

O último trabalho dessa fase de Varèse é Arcana (1925-1927), composta para 

orquestra. O título é o plural da palavra latina arcanum e significa um conhecimento 

secreto, místico. Ainda em 1927, Varèse se naturaliza norte-americano e entra em 

contato (sem sucesso) com a Bell Laboratories para as primeiras experiências com 

instrumentos eletrônicos. 

 

 

3.1.4 O insucesso em Paris 

 

Em outubro de 1928, Varèse retorna a Paris, dessa vez para ficar por cinco 

anos. A princípio, o compositor tenta buscar um ambiente mais receptivo ao seu 

trabalho, além da possibilidade de trabalhar com René Bertrand, o inventor do 
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Dynaphone59. Cansado de tentar contatos na Bell Laboratories nos EUA em busca 

de um instrumento eletrônico que pudesse materializar suas ideias, Varèse tenta 

continuar suas pesquisas na França. Porém, as negociações não seguem adiante. 

O período em Paris revela-se improdutivo. Varèse compõe muito pouco, 

apenas uma obra. Porém, Ionisation (1929-1931), em seus quase 6 minutos, torna-

se uma peça fundamental do século XX, por ser um dos primeiros trabalhos da 

música ocidental baseados somente em instrumentos de percussão (40 no total, 

tocados por 13 músicos) e clusters de piano no final. 

Sua estreia se deu no Carnegie Hall em Nova York, em 1933, sob regência do 

maestro Nicolas Slonimsky. Segundo MacDonald (2003, p. 242), no ano seguinte, o 

maestro produziu o primeiro registro de Varèse em um disco em 78 rpm. Mesmo 

sem distribuição, a gravação chegou às mãos de Olivier Messiaen, que, depois da 

Segunda Guerra Mundial, analisava Ionisation em suas aulas para estudantes como 

Pierre Boulez, Iannis Xenakis e Karlheinz Stockhausen. A peça foi executada pela 

primeira vez na Europa somente em 1951. 

Uma das grandes referências de Varèse nessa época foi o compositor 

brasileiro Heitor Villa-Lobos, na época também morando em Paris60. Salles (2009, p. 

125) ressalta que, apesar de ambos se conhecerem e se tornarem amigos somente 

em 1927, sem evidências de conhecimento prévio de seus trabalhos, há 

coincidências interessantes em suas obras, como a semelhança do acorde final do 

Choro no 8 (composto em 1925) e de Octandre (1923). 

Sobre os encontros promovidos por Villa-Lobos em seu apartamento em 

Paris, Mariz (1989, p. 67) ressalta que “Florent Schmitt, Leopold Stokowski, Edgard 

Varèse, Joaquin Roca, Ferdinand Léger e muitos outros artistas de renome 

frequentaram-lhe a casa e participaram das alegres feijoadas dos domingos”. Além 

disso, Varèse participava também de longas sessões de improvisação com 

                                                 
59

 “Dynaphone is a dial-operated monophonic electronic instrument. It was developed by René Bertrand with the 
assistance of Nadal in Paris around 1927. The Dynaphone was demonstrated as far afield as Barcelona, 
Prague and Budapest, and works involving three and six of the instruments were composed for two early 
demonstrations in Paris. Thereafter it rapidly dropped out of the public eye.” 

“O Dynaphone é um instrumento eletrônico monofônico operado por discos. Foi desenvolvido por René Bertrand 
com o auxílio de Nadal em Paris por volta de 1927. O Dynaphone foi demonstrado em lugares como 
Barcelona, Praga e Budapeste, e trabalhos envolvendo três e seis dos instrumentos foram compostos para 
duas demonstrações em Paris. A partir daí, rapidamente caiu em desuso.” (STANLEY, 2001, p. 824) 

60
 Villa-Lobos morou em Paris inicialmente entre 1923 e 1924, retornando à França em 1927, onde ficou até 

1930. 
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instrumentos de percussão brasileiros, promovidas por Villa-Lobos (MACDONALD, 

2003, p. 244). 

 

Figura 28: Varèse e Villa-Lobos em Paris, 1927  
Fonte: Salles (2009, p. 125) 

 

Ainda em Paris61, Varèse inicia a composição de Ecuatorial (1933-1934), a 

partir de partes do Popol Vuh, texto sagrado dos maias, traduzido para o espanhol 

pelo frei dominicano Francisco Ximénez. Composta para voz baixo, metais, órgão, 

piano e percussão, a obra traz pela primeira vez um instrumento eletrônico: Varèse 

                                                 
61

 Frustrado, Varèse volta definitivamente aos Estados Unidos em agosto de 1933. 
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utilizou dois theremins62 encomendados diretamente a Léon Theremin, com a 

extensão do registro agudo para 11,5 kHz. Posteriormente, com a dificuldade de 

encontrar aparelhos, Varèse reescreveu a partitura para duas Ondas Martenot63. Os 

dois instrumentos são utilizados de forma bastante distinta durante a obra, ora 

simulando uma voz em soprano, como balanço para o cantor baixo, ora dialogando 

com os instrumentos ou mesmo em dupla, criando harmonias e contrapontos. 

 

 

3.1.5 Os anos de silêncio 

 

Entre 1934 e 1954, Varèse não terminou nenhuma composição. A única peça 

publicada foi Density 21.5, composta em janeiro de 1936 a pedido do flautista 

Georges Barrère, que desejava uma obra inédita para estrear sua flauta de platina. 

O título refere-se à densidade do metal, 21,5 g/cm3 e tornou-se, apesar de ter 

apenas pouco mais de 4 minutos, em uma obra de referência para o instrumento. 

Todos os outros projetos nos quais Varèse se envolveu não foram 

terminados: Espace, em parceria com André Malraux; Etude pour Espace, fragmento 

da obra anterior, executada uma única vez em 1947 e rechaçada por Varèse; Tuning 

Up, trilha do filme Carnegie Hall, de Boris Morros, e Dance for Burgess, trilha para a 

peça Happy as Larry, de Burgess Meredith. Somente Déserts, que Varèse começa a 

trabalhar em 1950, será terminada quatro anos depois. 

Além das dificuldades políticas pelas quais o mundo passou na década de 

1930, que culminarão na Segunda Guerra Mundial, em 1939, a década é um período 

no qual a massificação começa a ser aplicada a todas as áreas do conhecimento 

                                                 
62

 Instrumento eletrônico monofônico, desenvolvido na ex-URSS por Lev Termen (ou Léon Theremin, em 
francês) e demonstrado pela primeira vez pelo próprio inventor, em 1920. Opera sobre o princípio da 
produção de um efeito heteródino em dois osciladores de frequência radiofônica e costuma ser executado 
movimentando-se as mãos no ar, diante de duas antenas, uma controlando a altura e a outra, o volume. 
(GROVE, 1994, p. 944)  

63
 Instrumento eletrônico monofônico, inventado em 1928 por Maurice Martenot. Um teclado controla as 

frequências de um oscilador de voltagem variável; o sinal é amplificado e irradiado como som através de um 
alto-falante. A mão direita toca o teclado, em que cada tecla é capaz de um ligeiro movimento lateral, criando 
um vibrato; a mão esquerda controla potenciômetros que comandam filtros capazes de alterar timbre e 
dinâmica. (GROVE, 1994, p. 671) 
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humano. Na cultura, a mídia de massa oferece mais possibilidades a sonoridades 

mais palatáveis ao gosto comum. Com isso, as obras de Varèse, que sempre foram 

recebidas com ressalvas por muitos e tinham pouca aceitabilidade pelo gosto 

comum, deixam de ser executadas. 

Varèse tenta com mais ênfase, após a utilização de instrumentos eletrônicos 

em Ecuatorial, obter recursos materiais e estabelecer contatos com laboratórios de 

pesquisa para continuar seus estudos nesse campo. Frustrado pelas seguidas 

negativas ou falta de continuidade nas parcerias com René Bertrand, a Bell 

Laboratories e Léon Theremin, com quem perde contato após a volta do inventor 

para a União Soviética, Varèse tenta, também sem sucesso, contatos em Hollywood 

para utilização de estúdios dedicados à produção sonora para filmes. 

Como relembra em entrevista a Schuller (1965, p. 36): “I knew what the 

possibilities were. I wanted to work with an electrical engineer in a well-equipped 

laboratory. Individual scientists became interested in my idea but their companies did 

not”64. 

Na segunda metade da década de 1930, Varèse passa a viver na Costa 

Oeste dos Estados Unidos, alternando entre o Novo México e a Califórnia, não só 

para tentar uma aproximação com a indústria cinematográfica, mas também para 

atuar como palestrante em diversas universidades. Nesse período, ele toma contato 

com diversas culturas indígenas norte-americanas, material que utilizará na 

composição de Déserts. 

 

 

3.1.6 Finalmente a composição eletrônica 

 

No final da década de 1940, a composição eletrônica se tornou realidade, com 

a introdução do gravador de fita magnética. Então, os compositores podiam 

                                                 
64

 “Eu sabia quais eram as possibilidades. Eu queria trabalhar com um engenheiro elétrico em um laboratório 
bem equipado. Individualmente, os cientistas mostravam-se interessados na minha ideia, mas não suas 
empresas.” (tradução nossa) 
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manipular o som diretamente, criando novas sonoridades. Se na Europa os recursos 

técnicos estavam localizados nas rádios, nos Estados Unidos os principais estúdios 

estavam ligados a universidades. 

Infelizmente, Varèse não conseguia se associar a nenhuma das duas fontes e 

começou a trabalhar em Déserts (Anexo F no CD65) por conta própria. A ideia 

original era criar uma composição formada por quatro movimentos para instrumentos 

de sopro e percussão. Entre cada um, uma Interpolação66 formada por sons 

organizados em fita. Essa obra deveria ser executada em conjunto com um filme a 

ser produzido posteriormente, retratando não só os desertos da terra, do mar e do 

espaço, mas também os desertos da mente humana. Os componentes visual e 

sonoro não trabalhariam em consonância, mas sim em oposição, para potencializar 

o caráter dramático (OUELLETTE, 1973, p. 181). 

Infelizmente, o componente visual nunca foi produzido e Varèse se 

concentrou na composição sonora. Entre 1950 e 1952, compôs os quatro 

movimentos instrumentais, já que não dispunha de recursos tecnológicos para 

produzir as Interpolações. Somente no final de 1952, quando ganhou um gravador 

Ampex 401A, Varèse começou a realizar suas primeiras gravações em fábricas, 

serrarias e siderúrgicas. Passou até o final do ano seguinte registrando e 

colecionando os mais diversos sons do ambiente urbano. 

Varèse ainda precisava de um estúdio para editar todo esse material e 

finalizar as três Interpolações. A oportunidade surgiu quando Pierre Boulez 

intercedeu junto a Pierre Schaeffer, que convidou Varèse em janeiro de 1954 para 

utilizar os estúdios do Groupe de Recherche de Musique Concrète (GRMC) em 

Paris. Varèse chegou à França apenas em outubro, mas no dia 2 de dezembro de 

1954 Déserts estreava no Théâtre des Champs-Elysées. As Interpolações foram 

controladas em fita diretamente no palco por Pierre Henry, sendo projetadas por 

duas caixas de som colocadas uma de cada lado da orquestra. Além disso, a 

Radiodiffusion-Télévision Française (RTF) transmitiu o concerto (foi a segunda 

experiência em estéreo da rádio francesa). 

                                                 
65

 Foram utilizadas cópias da composição no formato MP3 a partir de: CHAILLY, Riccardo. Déserts. Edgard 
Varèse (compositor). In: ______. Varèse – the complete works. [S.l.]: Decca Records, 1998. 2 CDs. Faixas 
12-18, CD2 (24‟21”). 

66
 Varèse chamou de Interpolation cada um desses movimentos pré-gravados em fita. 
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A obra foi recebida com um escândalo semelhante ao que ocorreu com Le 

Sacre du Printemps, de Stravinsky, apresentada no mesmo teatro em 1913. 

Importante por ser “[...] the first time a composer had interpolated sections of 

organized and taped sound into an orchestral work [...]”67 (OUELLETE, 1973, p. 184), 

Déserts trabalha com o contraponto entre a instrumentação e sons gravados, 

criando uma intensidade emocional diferenciada. Ou como ressalta MacDonald 

(2003, p. 346): 

Déserts look outward, to nature: it carries electronics, as they had not been 
carried before, into the desert places of the world and of the soul. It conveys 
intense emotion, arising out of a mystical topography. This was what made it 
so shocking, and what makes it still, unlike its European contemporaries, an 
overwhelming musical experience nearly half a century after it was written.

68
 

Nos oito anos seguintes, Varèse retrabalha as Interpolações, dessa vez nos 

Estados Unidos, refinando os sons gravados e atualizando os avanços tecnológicos, 

até sua terceira e definitiva versão em 1963. 

Déserts é a última obra de Edgard Varèse para instrumentos tradicionais. Em 

1958, ele produz Poème Électronique exclusivamente com sons organizados. 

Posteriormente, trabalha na obra inacabada Nocturnal, até sua morte em 6 de 

novembro de 1965. 

 

 

3.2 480 segundos de música 

 

Mesmo sendo contatado pela Philips em janeiro de 1956 e condicionando sua 

aceitação à participação de Varèse como responsável pela parte sonora, somente 

em junho de 1956 Le Corbusier escreve uma carta a Varèse:  

                                                 
67

 “[...] a primeira vez que um compositor interpolou seções de som organizado em fita em um trabalho orquestral 
[...].” (tradução nossa) 

68
 “Déserts olha para fora, para a natureza: a obra utiliza a eletrônica como ela não tinha sido utilizada antes, 

para os desertos do mundo e da alma. Transmite emoção intensa, resultante de uma topografia mística. Isso 
foi o que a tornou tão chocante e o que a faz ainda, ao contrário dos seus contemporâneos europeus, uma 
grande experiência musical de quase meio século depois de escrita.” (tradução nossa) 
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Un jeu doit donc surgir dans une durée de huit minutes et ce jeu sera 
exclusivement de nature “électrique”, “électronique”, etc., une création dês 
temps modernes, une féerie électrique. 

C´est tout um scénario à créer dans une liaison totale: lumière, plastique, 
dessin et musique. 

Pouvez-vous faire la musique de cette partition de huit minutes? Il est bien 
entendu que vous devrez, avec moi, fusionner la musique et le scénario. 
(carta de Le Corbusier para Varèse – MATOSSIAN, 1986, p. 129-130)

69
 

Le Corbusier ainda sugere que a música seja fornecida em uma fita 

magnética, para facilitar a execução do projeto, mas deixa a cargo do compositor 

quais fontes sonoras e de que forma elas estariam estruturadas. Varèse aceita 

imediatamente, empolgado com as possibilidades de espacialização sonora.  

Durante todo o ano de 1956, Le Corbusier manteve contato com os 

executivos da Philips para fechar os detalhes do projeto. A empresa estava reticente 

com Varèse, um compositor relativamente desconhecido na Europa e queria evitar 

um foco maior na música concreta em detrimento da utilização de instrumentos 

tradicionais. Xenakis esclarece que a última obra de Varèse, Déserts, utiliza tanto 

instrumentos tradicionais da orquestra quanto sons gravados em fita magnética. Há 

muita especulação sobre os compositores preferidos dos executivos holandeses 

para o projeto. MacDonald (2003, p. 370-371) e Ouellete (1973, p. 197) citam os 

nomes de William Walton, Aaron Copland e Marcel Landowski, enquanto Treib 

(1996, p. 168) cita Benjamin Britten.  

Varèse viaja a Paris no final de 1956, para um primeiro encontro com Le 

Corbusier e Kalff, porém somente em junho de 1957 Xenakis explica as novas 

possibilidades disponíveis para o compositor:  

[…] about 300 loudspeakers distributed over the inside of the shill with the 
possibility of creating “routes of sound” around the space. Stereophonic 
effects would be facilitated by about ten magnetic command points […] I 
believe that until now no composer has ever had such electronic means at 
his disposal.

70 (carta de Xenakis a Varèse – TREIB, 1996, p. 172) 

                                                 
69

 ”Uma apresentação deve, portanto, ter uma duração de 8 minutos e essa apresentação será exclusivamente 
de natureza „elétrica‟, „eletrônica‟ etc., uma criação dos tempos modernos, uma tempestade elétrica. 

Tudo faz parte de um cenário para criar uma ligação total: luz, plasticidade, desenho e música. 
Você poderia fazer a música desta partitura de 8 minutos? Entenda que você tem que, comigo, fundir a música e 

o cenário.” (tradução nossa) 
70

 “[...] cerca de 300 alto-falantes distribuídos no interior do pavilhão, com a possibilidade de criação de „rotas de 
som‟ ao redor do espaço. Efeitos estereofônicos seriam viabilizados por cerca de dez pontos de comando 
magnético [...] eu acredito que até agora nenhum outro compositor teve tais meios eletrônicos à sua 
disposição.” (tradução nossa) 
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Xenakis ressalta que o compositor poderá pensar em diversos efeitos 

estereofônicos, rotas sonoras diferentes, a alocação das frequências graves em 

pontos distintos dos médios e agudos, além de uma mixagem especial. 

Logo depois, Le Corbusier envia para Varèse os croquis dos cenários de luz 

que o arquiteto havia imaginado para o projeto (Anexo B do CD), deixando claro que 

o compositor não precisa se basear neles para produzir a música, mas sim trilhar 

seu próprio caminho. Deixa o compositor livre para criar, dizendo: “I shall leave you 

quite free, thinking of your music as a presence surrounding a man reading, for 

example, some book or tale and whose ear catches noises from outside.”71 

(OUELLETTE, 1973, p. 197). Pede apenas um silêncio exatamente no ponto médio 

(aos 240 segundos), para sincronizar com as luzes brancas que serão projetadas 

(croqui 31 no Anexo B). 

Essa colaboração, com Xenakis em Paris, Le Corbusier na Índia e Varèse na 

Holanda, traz uma característica importante: a autonomia das mídias, que, longe de 

sincronizadas e correlacionadas, trabalham muito mais em uma colagem 

contrapontual. A concepção integral é o resultado de diversas estruturas 

independentes atuando juntas. Xenakis também aprova esse método, revelando a 

Matossian (1986, p. 121): “[…] for years I have advocate a technique of opposition 

for sound and light. I am happy that we are in complete agreement”72. 

Varèse chega a Eindhoven no dia 2 de setembro de 1957. Kalff sugere que o 

compositor passe o primeiro mês conhecendo o estúdio e se familiarizando com os 

equipamentos e recursos disponíveis. A música deveria estar pronta somente em 

fevereiro ou março do ano seguinte para os primeiros testes in loco para definição da 

distribuição espacial. 

Para Varèse, é tudo o que ele sempre sonhou, quase 20 anos antes: “I need 

an entirely new medium of expression: a sound-producing (not a sound-reproducing) 

one”73 (VARÈSE, E., 1998a, p. 200). Um estúdio com o que havia de mais moderno 

em tecnologia disponível por seis meses era algo que Varèse nunca havia sonhado 

                                                 
71

 “Vou deixá-lo completamente livre, pensando na sua música como uma presença em torno de um homem 
lendo, por exemplo, algum livro ou conto e que os ouvidos captam os ruídos lá de fora.” (tradução nossa) 

72
 “[...] durante anos fui defensor de uma técnica de oposição de som e luz. Fico feliz que estamos de pleno 

acordo.” (tradução nossa) 
73

 “Eu preciso de um meio inteiramente novo de expressão: o de produção sonora (e não reprodução sonora).” 
(tradução nossa) 
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ser possível. Ele poderia não só combinar e trabalhar com sons concretos captados 

do ambiente, mas também com gravações feitas no próprio estúdio, máquinas 

produtoras de ruídos, instrumentos tratados com filtros e vozes alteradas, além de 

osciladores e geradores de ondas senoidais para criar os mais diferentes sons 

(Figura 29). 

 

Figura 29: Varèse e J. W. de Bruyn em estúdio  
Fonte: Le Corbusier (1959, p. 190) 

 

Porém, diversos problemas surgiram durante o período em estúdio. Varèse 

havia chegado à Holanda sem uma linha narrativa definida, o que atrasou o início 

das gravações. Além disso, ele não estava familiarizado com o equipamento 

sofisticado colocado à sua disposição e dependia totalmente da equipe da Philips 
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que o auxiliava no estúdio. Seu processo criativo era absolutamente não linear, o 

que criava atritos com o staff técnico, que não entendia suas necessidades e 

desejos. Tudo contribuiu para que o trabalho seguisse lentamente. Após quatro 

meses, apenas 2 minutos haviam sido compostos. 

A Philips começa a se preocupar com a proximidade do prazo final e 

questiona Le Corbusier sobre a capacidade de Varèse para terminar a tempo. O 

arquiteto ameaça se retirar do projeto caso Varèse seja substituído. As dúvidas 

aumentam quando, em janeiro de 1958, um pequeno trecho da música é 

apresentado. Os executivos da empresa enxergam muito mais uma produção sonora 

que uma música eletrônica moderna. Segundo Treib (1996, p. 194), uma “partitura 

reserva” chegou a ser escrita pelo compositor francês Henri Tomasi, mas foi 

descartada pela Philips. 

Mesmo com os contratempos, o Pavilhão Philips foi aberto na data prevista, 

17 de abril de 1958, porém foi fechado logo em seguida, para correções no 

equipamento de espacialização sonora. Possivelmente, devido ao prazo ter se 

tornado mais curto que o necessário, a distribuição das rotas sonoras teve que ser 

revista. 

 

 

3.3 Rotas sonoras e tecnologia 

 

A espacialização sonora aplicada em Poème Électronique expande as noções 

de dimensões sonoras. A proposta era envolver os participantes com sons que 

viessem por todos os lados, explorando a capacidade auditiva de perceber sons em 

360º. Em um artigo técnico, Tak (1958, p. 43), um dos engenheiros da Philips que 

trabalhou diretamente com Varèse na criação de Poème Électronique, explica que 

“[…] the listeners were to have the illusion that various sound-sources were in motion 
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around them, rising and falling, coming together and moving apart again”74. Outro 

efeito utilizado foi a alteração da percepção acústica do ambiente, com a aplicação 

de efeitos que tornam o som ora seco, ora parecendo que se estivesse no interior de 

uma catedral, por exemplo. 

Os engenheiros da Philips definiram que a melhor forma de aplicar esses 

efeitos era trabalhar com três canais independentes gravados em uma fita 

magnética. A percepção sonora desses três canais se movendo em diferentes 

direções representa, dessa forma, uma experiência única. Além disso, outra fita 

magnética, com 15 canais, foi usada para enviar diversos sinais de controle 

responsáveis pela seleção dos alto-falantes desejados. Ambas as fitas tinham o 

tamanho (35 mm) e a perfuração usados no cinema, para uma perfeita sincronização 

(Figura 30). 

                                                 
74

 “[…] os ouvintes deveriam ter a ilusão de que várias fontes sonoras estavam em movimento ao redor deles, 
subindo e descendo, se aproximando e se distanciando de novo.” (tradução nossa) 
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Figura 30: Fitas magnéticas utilizadas na execução de Poème Électronique 
Fonte: Tak (1958, p. 44) 

 

A estrutura desenvolvida para a execução de Poème Électronique está na 

Figura 31. As duas fitas magnéticas utilizadas estão representadas como Ps para os 

três canais de áudio e Pc para os 15 canais de controle. A gravação da fita 

magnética com Poème Électronique foi feita de forma a deixar os canais 2 e 3 

especificamente para efeitos de estereofonia, reverberação e distribuição espacial. 

Cada um dos três canais está ligado a um grupo de amplificadores (A1), seis para o 

canal 1, oito para o canal 2 e seis para o canal 3 (um total de 20 amplificadores de 

120 watts cada), que acionam, via relês (Re), séries diferentes de alto-falantes (L). 
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Para cada um dos 15 canais de controle da fita Pc, 12 diferentes sinais de 

controle podem ser gravados, cada um com frequências predefinidas, mas diferentes 

para cada sinal. São, portanto, possíveis 180 sinais de controle diferentes (15 canais 

x 12 sinais). Esses sinais são, então, selecionados por um grupo de 180 

amplificadores seletivos (A2), constituídos por um circuito de acoplamento e um relê, 

que se fecha somente com a presença da frequência para a qual ele foi projetado. 

Com esse sistema se pode, portanto, selecionar cada grupo de falantes de forma 

independente, aplicando a frequência correta na fita Pc sincronizada com cada som 

da fita Ps. 

Os efeitos de luz foram controlados pelo mesmo princípio, utilizando-se 

alguns canais da fita Pc. Trinta desses canais controlam a intensidade luminosa das 

lâmpadas La, por meio dos servomotores S1. Outros servomotores (S2) acionam o 

disco D, que alterna filtros coloridos ou slides de projetores. 
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Figura 31: Diagrama da estrutura dos equipamentos para espacialização  
Ps – fita com os canais de áudio; Pc – fita com os canais de controle; A – amplificadores; Re – 
relês; L – falantes; La – lâmpadas; S – servomotores; D – disco com filtros coloridos ou slides; 
Th – aparelhos de controle thyratron 
Fonte: Tak (1958, p. 45) 
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Um dos efeitos mais interessantes de Poème Électronique é a percepção de 

sons se movendo no espaço. Um exemplo de como foi desenvolvida essa aplicação 

está na Figura 32.  

 

Figura 32: Diagrama dos equipamentos para efeito de rota sonora 
A – amplificadores; S – solenóide; Re – relês; L – falantes; T - seletor 
Fonte: Tak (1958, p. 47) 

 

Supondo que se deseje que um determinado som tenha o efeito de se 

deslocar do alto-falante L121 até o L145, sempre com cinco alto-falantes ligados ao 

mesmo tempo, de forma que primeiro estejam ativos os falantes L121 à L125, depois 

L122 à L126, assim por diante até de L141 à L145. O efeito pode ser obtido enviando-se 

quantos pulsos forem necessários para o amplificador A2, que fará girar o solenoide 

S (usado na época em telefonia). A cada pulso, um grupo de cinco relês Re será 

ativado, fazendo funcionar os alto-falantes desejados em sincronia com o som 

enviado pelo amplificador A1. 

O número total de alto-falantes é controverso. Tak (1958, p. 20) cita 350, 

sendo 25 especificamente para reprodução das frequências graves e o restante para 

os médios e agudos. Mas Bruin (1958, p. 47), outro engenheiro que trabalhou 

diretamente com Varèse no projeto, afirma, na mesma edição da revista Philips 

Technical Review, que cada amplificador foi ligado a no máximo 12 alto-falantes, 

portanto um máximo de 240 (12 x 20 amplificadores). Ouellette (1973, p. 197) cita 
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400, enquanto MacDonald (2003, p. 372) diz que qualquer valor entre 350 e 425 

pode ser aceito. Vivier (1973, p. 165) fala em 400 bocas sonoras, o mesmo número 

citado por Le Corbusier (1959, p. 25). Porém Petit, em artigo no mesmo livro (LE 

CORBUSIER, 1959, p. 203), menciona um número muito menor, 150. O próprio 

Varèse menciona 425 alto-falantes (VARÈSE, E., 1998d, p. 207). 

Um valor parcialmente aceito é de 350 alto-falantes. A recriação completa em 

3D do posicionamento de todos os alto-falantes no Pavilhão Philips pode ser vista no 

Anexo H no CD, um trabalho executado para o projeto Virtual Electronic Poem 

(VEP). A partir das fotos do Pavilhão Philips, a equipe tentou identificar todos os alto-

falantes. Os resultados estão no Anexo H (e podem ser vistos nas Figuras 33 a 44). 

Em cada imagem há o número esperado e o identificado. O total encontrado foi de 

243, mas não existem fotos cobrindo todo o espaço interno, o número é uma 

estimativa (LOMBARDO, 2009, p. 35). O mesmo projeto produziu uma animação em 

3D na qual se pode ver a disposição espacial dos alto-falantes (Anexo I no CD). 

Os efeitos de estereofonia foram aplicados em cinco conjuntos de alto-

falantes denominados clusters, posicionados acima da entrada e da saída (pontos J 

e U na Figura 33) e nos três picos do pavilhão (pontos A, B e C na Figura 33). Além 

deles, o grupo N possui três grupos de alto-falantes para a mesma finalidade (Figura 

34). 

Um grupo de 25 alto-falantes dedicados às frequências graves foi montado 

em caixas de concreto atrás da balaustrada que envolve o pavilhão, ficando 

escondidos dos espectadores, porém com grande impacto na reprodução dos 

graves (Figura 35). 
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Figura 33: Clusters de alto-falantes para efeito de estereofonia  
Fonte: Virtual Electronic Poem (2005) 

 

 

 

Figura 34: Grupo N de alto-falantes para efeito de estereofonia  
Fonte: Virtual Electronic Poem (2005) 
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Figura 35: Grupo Low-tone de alto-falantes para reprodução das frequências graves 
Fonte: Virtual Electronic Poem (2005) 

 

A implementação mais interessante foi a de vários grupos de alto-falantes 

específicos para frequências médias e agudas, chamados rotas sonoras75 e criados 

para proporcionar a sensação dos objetos sonoros se movendo no espaço. São 

nove diferentes grupos, que podem ser acionados de forma independente. 

Na Rota I (Figura 36), o som se desloca horizontalmente, criando a sensação 

de o som girar no espaço. Na Rota II (Figura 37), o som parte do ponto I na base, se 

deslocando diagonalmente até o ponto A (Pico 2). Na Rota III (Figura 38), o som 

parte do ponto B (Pico 3), deslocando-se pelo teto do pavilhão até o ponto E 

(intermediário entre os Picos 1 e 2) e depois até o ponto A (Pico 2). 

                                                 
75

 Sound routes, no original. 



 

 

98 

 

 

Figura 36: Rota I  
Fonte: Virtual Electronic Poem (2005) 

 

 

Figura 37: Rota II  
Fonte: Virtual Electronic Poem (2005) 
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Figura 38: Rota III  
Fonte: Virtual Electronic Poem (2005) 

 

 

Na Rota IV (Figura 39), o som sobe, a partir do ponto U, na base ao lado da 

saída, traçando a mais longa diagonal do pavilhão até o ponto C (Pico 1). A Rota V é 

formada pelo caminho vertical descendente do ponto A (Pico 2) até a base do 

pavilhão (Figura 40). A Rota VI (Figura 41) usa a mesma superfície da Rota V, 

porém não há especificação se é ascendente ou descendente. A Rota Group 140, 

chamada por Xenakis de Rota VII (Figura 42), desce do ponto B (Pico 3) até a base 

U, ao lado da porta de saída. 
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Figura 39: Rota IV  
Fonte: Virtual Electronic Poem (2005) 

 
 

 

Figura 40: Rota V 
Fonte: Virtual Electronic Poem (2005) 
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Figura 41: Rota VI  
Fonte: Virtual Electronic Poem (2005) 

 

 

Figura 42: Rota Group 140  
Fonte: Virtual Electronic Poem (2005) 

 

 

Na Rota VIII (Figura 43), o som desce do ponto C (Pico 1) até a base J, ao 

lado da porta de entrada. Por fim, na Rota O (Figura 44), o som primeiro desce do 

ponto B (Pico 3) até o ponto D e depois sobe até o ponto C (Pico 1). Todas essas 
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rotas foram usadas em conjunto para proporcionar aos participantes diversas 

sensações simultâneas de tridimensionalidades. 

 

 

Figura 43: Rota VIII  
Fonte: Virtual Electronic Poem (2005) 

 

 

 

Figura 44: Rota O  
Fonte: Virtual Electronic Poem (2005) 
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A Figura 45 mostra um esboço de parte da espacialização de Poème 

Électronique, entre 2‟05” e 2‟35”76. Essa representação esquemática mostra, na 

parte superior, os sinais dos canais de 7 a 11 da fita de controle. Cada um dos 12 

diferentes sinais de cada canal está representado pelas letras de a a l. A parte 

inferior da figura mostra os três canais de áudio.  

Cada um dos sons tem uma barra que representa sua duração e logo abaixo 

a rota ou grupo de alto-falantes nos quais aquele som deve ser executado. Por 

exemplo, o som denominado “whistle finger” no canal I deve ser executado entre 

2‟09” e 2‟21” na Rota O; o “timpany” no canal II deve ser executado entre 2‟25” e 

2‟27” no grupo Low-tone e na Rota II etc.  

A relação entre as fitas de áudio e de controle pode ser vista, por exemplo, na 

segunda execução do som “tja-tju” no canal I pelo Grupo A entre 2‟07” e 2‟08”. Para 

que isso ocorra, um sinal de controle aparece no mesmo momento em 8g e liga e 

desliga os alto-falantes do Grupo A.  

                                                 
76

 Este é o único fragmento existente do processo de espacialização sonora de Poème Électronique. 
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Figura 45: Esboço da espacialização de Poème Électronique – 2‟05” a 2‟35”  
Fonte: Tak (1958, p. 48) 
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Tak (1958, p. 43) relembra que “Varèse concentrated primarily on the 

character of the tonal pattern, and for the most part left us to decide on the 

‘intonation’ (the distribution of the sound over the loudspeakers, i.e. the spatial 

effect)”.77 Quinze anos antes, o compositor dizia que sonhava com uma máquina que 

pudesse registrar com perfeição uma composição, armazenar a partitura gráfica 

produzida e executar, com um pressionar de botões, com todos os detalhes, a obra 

e assim eliminar as “adulterações” introduzidas pelas diferentes interpretações em 

cada execução (VARÈSE, E., 1998a, p. 200). Parece-nos difícil acreditar que Varèse 

tenha deixado a cargo de uma equipe técnica de engenheiros da Philips justamente 

a espacialização (outro conceito que ele sempre defendeu e sempre buscou) de um 

projeto tão ambicioso quanto Poème Électronique. 

Alguns pontos podem ser levantados para justificar o porquê de Varèse ter 

delegado essa parte da composição, mesmo que parcialmente, para a equipe da 

Philips:  

 O cronograma apertado para um trabalho tão complexo: em quatro meses 

de trabalho foram compostos apenas 2 minutos de Poème Électronique; 

 O desconhecimento prévio de Varèse dos equipamentos e tecnologias do 

estúdio da Philips e dos preceitos necessários para a espacialização do 

pavilhão, o que provocou a necessidade de um trabalho conjunto; 

 O pavilhão ficou pronto pouco tempo antes da abertura, o que 

impossibilitou testes mais completos de como o som se comportaria nas 

rotas sonoras. O trabalho foi feito praticamente “às escuras”, sem se 

saber exatamente como iriam se comportar os movimentos sonoros; 

 A deficiência da linguagem aplicada aos objetos sonoros. Muitas vezes a 

equipe teve que recorrer a onomatopeias para se referir a determinados 

sons. 

De qualquer forma, foi um trabalho difícil para Varèse, como ele comentou em 

carta a Vivier (1973, p. 165): “Le problème électronique est plus complexe qu’on le 

                                                 
77

 “Varèse concentrou-se principalmente no caráter do padrão tonal, e na maior parte nos deixou decidir sobre a 
„entonação‟ (a distribuição do som nos alto-falantes, ou seja, o efeito espacial).” (tradução nossa) 
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pense, ou qu’en ont conscience Paris, Cologne, et autres colonies plus ou moins 

‘concretes’”78. O fato de o trabalho ter sido conduzido em equipe, mesmo que 

parcialmente, somente referenda a complexidade e a importância de Poème 

Électronique. 

 

 

3.4 Análise de Poème Électronique 

 

Infelizmente, não existe uma partitura de Poème Électronique, nem na 

notação tradicional da música ocidental, o que não seria possível pelas 

características e pela estruturação eletrônica, nem em formas diferenciadas de 

notação musical, muito mais gráficas, propostas durante o século XX por 

compositores como John Cage e Karlheinz Stockhausen, por exemplo. Somente são 

conhecidos alguns esboços, como os mostrados nas Figuras 46 e 47.  

 
 

Figura 46: Esboço da partitura de Poème Électronique  
Fonte: Chailly (1998, contracapa do CD) 

                                                 
78

 “O problema eletrônico é mais complexo do que pensamos, ou de que têm consciência Paris, Colônia e outras 
localidades mais ou menos „concretas.‟" (tradução nossa) 
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Também não há uma notação completa da espacialização utilizada durante as 

apresentações na Feira Mundial. Existe somente o fragmento mostrado na Figura 

45. Com isso, torna-se impossível fazer uma análise da obra a partir de suas 

partituras, bem como uma avaliação da espacialização final executada.  

Optou-se por uma avaliação fenomenológica79 de Poème Électronique a partir 

da audição da obra, na versão mixada para dois canais por Varèse logo após a Feira 

Mundial (Anexo E do CD80).  

Como suporte à audição sonora, foi elaborado um espectrograma81 de Poème 

Électronique (Anexo G do CD) minuto a minuto, no qual se pode observar 

visualmente o desenvolvimento sonoro da obra82. Esse recurso transforma os 

objetos sonoros em componentes gráficos, possibilitando acompanhar o movimento 

complexo dos diversos elementos, isolando-os graficamente para uma análise 

individualizada. É possível, com certa facilidade, ao se ouvir a obra, correlacionar o 

componente gráfico do espectrograma e buscar por características, semelhanças ou 

diferenças desejadas. 

O espectrograma levantou, também, a relação entre o esboço feito por Varèse 

para o movimento final de Poème Électronique (Figura 47) e o espectrograma 

medido para o mesmo trecho (Figura 48). Pode-se ver claramente uma semelhança, 

o que mostra que Varèse, ao compor, tinha conhecimento do desenvolvimento 

sonoro desejado e executado na obra. 

                                                 
79

 Pierre Schaeffer criou uma metodologia de classificação do fenômeno sonoro utilizando a fenomenologia de 
Edmund Husserl. Denominada de escuta reduzida, elimina a referencialidade à fonte produtora. 

80
 Foi utilizada uma cópia da composição no formato MP3, a partir de: CHAILLY, Riccardo. Poème Électronique. 

Edgard Varèse (compositor). In: ______. Varèse – the complete works [S.l.]: Decca Records, 1998. 2 CDs. 
Faixa 3, CD2 (8‟00”). 

81
 O espectrograma, também chamado de sonograma, mostra a distribuição das frequências (eixo y) no tempo 

(eixo x) (RODRÍGUEZ, 2006, p. 80-81). Outra informação fornecida pelo espectrograma é a intensidade de 
cada frequência, de acordo com um gradiente de cores presente do lado direito do gráfico (Anexo G). 

82
 Para criar os espectrogramas de Poème Électronique, uma versão no formato MP3 a 320 kbps (Anexo E) foi 

dividida em oito arquivos de 1 minuto cada, utilizando o software Audacity V1.3, com o intuito de melhorar a 
visualização do espectrograma. Cada um desses arquivos foi, então, analisado pelo software Spek V0.6 e os 
espectrogramas gerados foram salvos (Anexo G, arquivos minuto-1.jpg até minuto-8.jpg). Tanto o Audacity 
quanto o Spek são softwares de código aberto para Windows, Linux ou Mac OS X, que podem ser baixados 

gratuitamente nos endereços www.audacity.sourceforge.net e www.spek-project.org, respectivamente. 
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Figura 47: Esboço do movimento final de Poème Électronique  
Fonte: Treib (1996, p. 189) 

 

 

 

Figura 48: Espectrograma do movimento final da partitura de Poème Électronique 
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Ao se fazer um levantamento dos objetos sonoros, essa audição pretende 

levantar suas características sintáticas e promover um agrupamento de sintaxes que 

se relacionam. Inicialmente, Poème Électronique mostra uma diversidade de objetos 

sonoros, basicamente associados a dois grupos antagônicos: os consonantes, como 

sinos, vocalizações e percussões, e os dissonantes, sons que não se encaixam nas 

escalas tonais e sem associação com instrumentos musicais ocidentais, como ruídos 

metálicos, sons eletrônicos e barulhos de aviões. 

Alguns desses objetos sonoros, ricos em diferentes e complexas texturas, 

repetem-se e pontuam segmentos temporais que indicam grupos estruturais. A partir 

do levantamento desses objetos, chega-se a uma sugestão de grupos diferenciados, 

listados na Tabela 1: 

 

 
Tabela 1: Grupos sintáticos de Poème Électronique 
 

Grupos Sintaxe 

Grupo 1 Sinos 

Grupo 2 Sons eletrônicos 

Grupo 3 
Três notas musicais, percussão,  
sons eletrônicos, sons metálicos 

Grupo 4 Sinos, sons eletrônicos, sons senoidais, percussão 

Grupo 5 Vozes masculinas e femininas, percussão 

Grupo 6 
Explosão, percussão, coro, vozes tratadas, vozes com 

velocidades alteradas, sons eletrônicos 

Grupo 7 
Sons senoidais, percussão, órgão,  

som de avião decolando 

Grupo 8 
Voz feminina, coral masculino, sons metálicos,  

percussão, órgão 

Grupo 9 
Três notas, som de avião decolando, sons senoidais, 

explosões, sons eletrônicos 

 

 

Poème Électronique pode ser estruturado sintaticamente a partir desses 

grupos da seguinte forma. O Grupo 1 se inicia com cinco sons compostos de baixas 
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e médias frequências, com um alto ataque, como uma martelada em um sino, com o 

som decaindo com o tempo. O som seguinte se inicia antes de o primeiro terminar. 

Os dois primeiros estão mais separados temporalmente dos três seguintes e o último 

deles parece ter sido editado para durar mais. Pode-se perceber o ponto de emenda 

do som decaindo em 0‟12”. (Duração aproximada: 0‟16”.) 

O Grupo 2 começa com dois sons secos percussivos, que se repetem 

assincronamente, interpolando-se com dois sons eletrônicos que se desenvolvem 

em escalas ascendentes e descendentes. Logo após, outro som eletrônico de 

características percussivas se mixa com um som senoidal, este contínuo em 

frequências específicas (0‟30” no arquivo minuto-1.jpg do Anexo G). Novamente um 

som eletrônico percussivo e outro contínuo, ambos com maior intensidade, 

aparecem, seguidos de uma pequena pausa. Diversos sons percussivos, graves e 

agudos, se sucedem, finalizando com sequências de três e cinco sons eletrônicos. 

(Duração aproximada: 0‟42”.) 

Três notas ascendentes, repetidas três vezes, iniciam o Grupo 3. Essa 

melodia se repetirá posteriormente em outros dois pontos da obra. Sons metálicos 

contínuos de alta amplitude de frequência (chegando a 12 kHz, mas com intensidade 

maior até 2 kHz) se repetem cinco vezes com pequenas diferenças de frequências e 

timbres, finalizando com uma composição de sons tratados com uma velocidade 

maior e frequências ascendentes (ver de 1‟11” até 1‟29” do arquivo minuto-2.jpg no 

Anexo G). Dois sons percutidos, semelhantes na estrutura, mas de frequências 

diferentes, se juntam à melodia de três notas, que aparece novamente, mas sem 

repetição. Os sons percutidos se repetem, em sequências sem ritmo aparente.  

Inicia-se, então, uma série de sons eletrônicos que se misturam com durações 

diferentes e aplicação de efeitos de eco. A composição desses sons segue uma 

progressão ascendente de frequências (ver final do arquivo minuto-2.jpg e início do 

arquivo minuto-3.jpg no Anexo G). Surgem, então, sons percussivos e eletrônicos 

que criam uma base sonora de intensidade, variável para que sirenes e buzinas 

façam movimentos ascendentes e descendentes, finalizando com um som eletrônico 

semelhante ao de um elevador, que sobe e depois desce. Finaliza o grupo um som 

percussivo que se repete com intensidade decrescente. (Duração aproximada: 

1‟36”.) 
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Os sinos reaparecem, com menor intensidade, iniciando o Grupo 4, porém, 

dessa vez, se repetem apenas três vezes, mas com a mesma aparente justaposição 

no final. Sons senoidais contínuos, inicialmente mais graves e depois mais agudos, 

se intercalam, até o aparecimento de sons percutidos, que se repetem em um grupo 

de cinco e depois três repetições (arquivos minuto-3.jpg e minuto-4.jpg no Anexo G). 

A composição de sons senoidais de diferentes frequências é retomada, finalizando o 

grupo sons de baixa frequência em um crescendo de intensidade. (Duração 

aproximada: 0‟51”.) 

O Grupo 5 se inicia com um grupo percussivo, primeiro um chocalho e depois 

batidas na madeira, com eco e sem ritmo constante, porém acelerando-se. Logo 

após um gongo, surge pela primeira vez uma voz feminina, que utiliza somente 

vogais, sem formar palavras. Essa voz parece se afastar, pela aplicação de filtros e 

pela diminuição da intensidade sonora. (Duração aproximada: 0‟50”.) 

Um coro de vozes femininas distorcidas misturadas a sons metálicos explode 

no início do Grupo 6. Instrumentos de percussão como caixa, chocalho e gongos 

fornecem um ritmo praticamente estável para um canto masculino com efeito de eco. 

Uma nova explosão, de menor intensidade que a anterior e composta somente de 

sons metálicos, inicia uma série de sons guturais, que foram tratados com a 

diminuição da velocidade. Esse efeito, em conjunto com o retorno dos instrumentos 

de percussão, se estende em um diminuendo até o final. (Duração aproximada: 

1‟23”.) 

Após 8 segundos de silêncio, o Grupo 7 se inicia com uma combinação de 

sons senoidais puros em um crescendo de intensidade, que logo depois decaem até 

se fundirem com instrumentos de percussão semelhantes aos usados anteriormente. 

Esses últimos se fundem novamente com sons senoidais, com destaque para sons 

de caixa com intensidade maior. Novamente, os sons eletrônicos surgem em um 

crescendo, porém terminam abruptamente (6‟24” no arquivo minuto-7.jpg no Anexo 

G). Uma percussão em madeira e sons pontuais eletrônicos, ambos com baixa 

intensidade, preparam para o decolar de um avião, que se funde com um som 

metálico percutido três vezes com eco e outro, repetido à maneira de um 

despertador. (Tempo aproximado: 1‟07”.) 
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O Grupo 8 se inicia com uma voz feminina solo, que sobe sincopadamente 

até altas frequências. Logo na sequência, um coro masculino entoa a mesma vogal 

“a” até ser interrompido por sons metálicos que se repetem duas e depois três 

vezes, intercalados por percussão. Uma melodia de seis notas aparece tocada em 

órgão e se repete cinco vezes com intensidade decrescente, porém somente na 

primeira vez se ouve a melodia completa. Nas outras, é fragmentada pelo mesmo 

som metálico ouvido anteriormente em pontos diferentes antes de completar a 

melodia. Uma percussão com o timbre característico do vidro se repete cinco vezes, 

com intensidade decrescente e velocidade crescente. Para finalizar, novamente 

aparece a melodia de seis notas, sem repetição. (Tempo aproximado: 0‟44”.) 

O Grupo 9 finaliza Poème Électronique com a retomada da melodia de três 

notas ouvida duas vezes anteriormente no Grupo 3. A ela se sucede um crescendo 

composto por diversos sons já ouvidos anteriormente. Uma decolagem de avião no 

canal esquerdo, explosões e percussão à direita e sons ascendentes e 

descendentes ao centro, formando uma massa sonora que aumenta de intensidade 

até o clímax final da obra (a partir de 7‟35” no arquivo minuto-8.jpg no Anexo G). 

(Tempo aproximado: 0‟32”.) 

O ritmo na composição de Varèse não se relaciona necessariamente com 

métrica ou cadência, mas é o elemento que não apenas dá vida à obra, mas 

também funciona como elemento de estabilidade, aglutinação e amarração dos 

outros componentes. Ou como Varèse definiu em entrevista a Alcopley (1968, p. 

190): 

In my own work rhythm derives from the simultaneous interplay of unrelated 
elements that intervene at calculated but not regular time lapses. This 
corresponds more nearly to the definition in physics and philosophy as a 
“succession of alternate and opposite or correlative states.”

83 

Essa relação de elementos distintos em tempos calculados, porém não 

regulares, é a tônica de Poème Électronique. O que se nota, não somente na 

audição da obra, mas também na análise do espectrograma, é uma alternação 

constante entre elementos díspares, uma oposição calculada de elementos sonoros 

de planos diferentes que se intersectam e interagem, criando novos aspectos 

                                                 
83

 “No meu trabalho, ritmo deriva da interação simultânea de elementos independentes que intervêm em lapsos 
de tempo calculados, mas não regulares. Isso corresponde mais à definição da física e da filosofia como uma 
sucessão „de estados alternativos e opostos ou correlatos‟.” (tradução nossa) 
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sonoros. Essa oposição pode ocorrer em diversos aspectos, como na altura, 

intensidade, ritmo, duração, localização e movimentação no espaço, ou mesmo uma 

combinação deles.  

Ao analisar semanticamente os grupos definidos acima, é possível encontrar 

inúmeras relações entre essas diversas “colisões sonoras”. Em um nível mais 

básico, os objetos sonoros fazem referência a furadeiras, elevadores, sirenes, 

carros, pássaros etc. Porém, em uma análise semântica mais profunda, há uma 

inter-relação entre esses diversos elementos, compondo conceitos mais complexos 

e dinâmicos, apresentados na Tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2: Grupos sintáticos e semânticos de Poème Électronique 
 

Grupos Sintaxe Semântica 

Grupo 1 Sinos 
Tradição 

Tempo terreno 

Grupo 2 Sons eletrônicos Espaço, tecnologia 

Grupo 3 
Três notas musicais, percussão, 
sons eletrônicos, sons metálicos 

Urbanidade, tecnologia 

Grupo 4 
Sinos, sons eletrônicos, sons 

senoidais, percussão 
Tradição, existência 

Grupo 5 
Vozes masculinas e femininas, 

percussão 
Existência humana 

Grupo 6 
Explosão, percussão, coro, vozes 
tratadas, vozes com velocidades 

alteradas, sons eletrônicos 
Primitivismo, evolução humana 

Grupo 7 
Sons senoidais, percussão, órgão, 

som de avião decolando 
Passagem do tempo, tomada de 

consciência 

Grupo 8 
Voz feminina, coral masculino, sons 

metálicos, percussão, órgão 
Religião 

Grupo 9 
Três notas, som de avião decolando, 

sons senoidais, explosões, sons 
eletrônicos 

Vida moderna, futuro, era nuclear 

 

No Grupo 1, os sinos representam a tradição e a contagem do tempo terreno. 

A Holanda, onde Varèse produziu Poème Électronique, e a Bélgica, local da Feira 

Mundial, são países tradicionalmente associados à construção de sinos. Há também 
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uma grande quantidade de igrejas em ambos os países, o que pode ter influenciado 

o compositor e mesmo ter sido fonte do objeto sonoro.  

De qualquer forma, esse início, que remete ao inconsciente e cria uma 

identificação momentânea na plateia, é contraposto ao Grupo 2, no qual a tecnologia 

se faz presente pela primeira vez. Sons comumente associados ao espaço rompem 

essa contagem de tempo terreno e indicam que, na era moderna, o tempo não deve 

ser registrado da mesma maneira que sempre foi. 

A natureza transformada em urbanidade é o tema do Grupo 3. Com seus 

sons urbanos, automóveis, elevadores, ferramentas e sirenes, em um ritmo 

desconexo, mostram a vida moderna moderada por máquinas. As três notas iniciais 

do grupo funcionam como um elemento identificador da questão urbana, já que se 

repetem no Grupo 9. O final do Grupo 3 é também um prenúncio da espiral 

ascendente do final da obra. 

No Grupo 4, os sinos reaparecem com menos intensidade e representam o 

tempo no sentido de transcendência. A efemeridade da vida é referenciada na 

percussão à semelhança de batidas de coração, seguida de sons senoidais 

contínuos, como prenúncio do fim da vida.  

A existência humana aparece claramente pela primeira vez no Grupo 5, com 

a voz feminina, a mãe-terra geradora de vida. 

A evolução humana aparece no Grupo 6, com as vocalizações primitivas 

inseridas em um ambiente que remonta à força da natureza ainda inalterada: 

trovões, pássaros, rituais ancestrais no qual o oculto se faz presente, com vozes 

alteradas em velocidade e altura. A vida como uma eterna dicotomia entre o humano 

e o oculto. 

Como contraponto, após um silêncio de 8 segundos, o Grupo 7 retoma temas 

relacionados à tecnologia, mas, dessa vez, como uma tomada de consciência de 

que o tempo, representado pelo despertador e pelo avião decolando, é inerente à 

existência humana, tanto primitiva quanto contemporânea. 

Outra relação dicotômica aparece no Grupo 8, dessa vez entre o humano e o 

divino, representado aqui pelo canto religioso e o órgão de igreja. Esses sinais 
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religiosos, porém, são desconstruídos, representando a perda de força da religião no 

século XX, em detrimento da sociedade moderna, tecnológica, representada no 

grupo seguinte. 

Nesse último (Grupo 9), a vida moderna aparece em toda a sua plenitude, 

com a tecnologia circundando a vida humana, em uma mistura de aviões, 

elevadores, explosões e sons urbanos em uma espiral ascendente, representando o 

futuro da humanidade diante da nova era nuclear que desponta no início da década 

de 1950. 

O tema de Poème Électronique é, portanto, a vida humana moderna no 

século XX, com todas as suas tensões e relações. Varèse mostra com perfeição o 

que é ser humano nesse século, uma mistura de tradição, modernidade, 

primitivismo, espiritualidade e evolução. Esses elementos, porém, não se relacionam 

necessariamente de maneira harmônica em todas as suas matizes. Pelo contrário, a 

tensão gerada entre cada um deles é que vai compor o desenrolar da obra. 

O ponto mais interessante da obra de Varèse dentro da instalação Poème 

Électronique é que, diferentemente de Le Corbusier, ele abandona a narrativa linear, 

em prol de um discurso fragmentado, que inclusive pode intercambiar diversos 

grupos sem prejuízo da narrativa final. Enquanto Le Corbusier vê a existência 

humana como uma evolução do primitivismo até a contemporaneidade, Varèse 

questiona essa pretensa evolução. Para o compositor, não há melhor ou pior, 

evolução ou estagnação, início ou fim. Para ele, a leitura da obra vai depender de 

cada indivíduo, pois o ser humano é um caleidoscópio formado por diferentes 

matizes, que, dependendo da disposição de cada um, resulta em uma visão 

diferente de mundo.  
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Considerações finais 

 

 

O estudo da instalação Poème Électronique partiu de uma dificuldade 

intransponível: a impossibilidade de recriação completa do objeto de estudo. Apesar 

de inúmeras análises e de um excelente estudo para remontagem digital da obra, 

conduzido pelo Virtual Electronic Poem (VEP), não há como reproduzir as condições 

de percepção artística oferecidas em 1958. A dificuldade maior reside na 

necessidade de análise de um objeto inexistente e irreproduzível, já que imagens e 

registros sonoros e fílmicos não conseguem representar o universo da obra. Neste 

caso, o registro documental não é tão satisfatório quanto para outros tipos de arte, 

como a pintura, por exemplo, o que, de forma alguma, invalida a necessidade de 

estudar Poème Électronique. 

A importância está justamente na sua posição histórica. Se, por um lado, 

Poème Électronique se coloca como um projeto deslocado do centro das carreiras 

de Le Corbusier, mais conhecido como arquiteto que artista multimídia, e de Varèse, 

que somente nessa oportunidade compõe uma obra exclusivamente eletroacústica, 

por outro lado tem um caráter único de pioneirismo.  

Pode-se dizer que, há pouco mais de 50 anos, Poème Électronique 

conceitua-se como a primeira instalação multimídia. Se, nas experiências anteriores 

de artistas como El Lissitzky, Kurt Schwitters e Marcel Duchamp, o conceito de 

instalação está mais direcionado à imersão do receptor em ambientes estáticos, na 

obra patrocinada pela Philips consegue-se, pela primeira vez, uma sinergia entre 

espaço, som e imagem, incluindo-se nessa experiência novas tecnologias como a 

espacialização sonora, a projeção de imagens em grandes áreas e a utilização 

maciça de luz para a criação de ambiências.  

Poème Électronique traz duas características definidas por Bishop (2005, p. 

11). A primeira delas é um novo modo de experimentação estética, completamente 

diferente de formas tradicionais como pintura e escultura. Nela não há mais a 

representação de elementos como luzes, espaços e texturas, por exemplo, mas há a 
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presença física desses elementos. Assim, a ênfase está na participação física e na 

sensação de participação na obra. A necessidade de movimentação pelo espaço da 

instalação torna o receptor muito mais ativo na percepção artística, em contraponto à 

simples contemplação ótica proporcionada pela pintura ou escultura. Não se trata de 

estabelecer hierarquias de importância estética, mas de estabelecer diferenças na 

percepção. 

A segunda característica é a descentralização do sujeito. Não há mais a 

colocação do espectador no centro do mundo, proporcionada pela perspectiva 

renascentista. A fragmentação e a multiplicidade ganham espaço, pois não há mais o 

lugar ideal para observar a obra – cada receptor, deslocado da posição de 

observador privilegiado, cria suas próprias leituras a partir do próprio movimento e 

da posição espacial, subvertendo o cartesianismo estético. 

Esse pioneirismo de Poème Électronique está embasado em três dimensões 

– espaço, som e imagem – que interagem sinergicamente e, ao mesmo tempo, de 

forma aleatória. Cada uma dessas dimensões foi desenvolvida, a partir da ideia 

inicial de Le Corbusier, de forma autônoma, independentemente e sem 

conhecimento prévio das outras duas. 

A arquitetura do pavilhão se baseou na música para estruturar um ambiente 

orgânico, com paredes curvas e assimétricas, que possibilitaram um estranhamento 

espacial, condição fundamental para a criação de uma imersão que tem como 

característica o deslocamento para um espaço imaginário e não cartesiano. Mesmo 

conhecendo os princípios do que seria projetado e sonorizado em seu interior, 

Xenakis não os utilizou para criar o pavilhão, o que ele fez foi buscar uma arquitetura 

única que remetesse aos deslocamentos sonoros. 

Da mesma forma, Le Corbusier também não considerou as outras dimensões 

ao criar seu universo imagético. Sua busca por um fluxo de imagens criado a partir 

de associações livres contrasta em certa medida com a linearidade de seu roteiro, 

que parte da gênese humana, passando pela separação entre matéria e espírito, 

pelo alvorecer da humanidade e pela criação da dimensão do transcendente, que 

acarreta o crescimento desordenado da civilização, o que evoca a necessidade da 

aplicação de novos conceitos para a recuperação de uma certa harmonia. O acaso 
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no filme de Le Corbusier não é narrativo, mas imagético: imagens aparentemente 

desconexas criam uma narrativa que conta uma história linear no tempo. 

Varèse, por outro lado, parte da associação livre de objetos sonoros para criar 

seus sons organizados, que, mesmo que pretendam da mesma forma contar a 

história da humanidade, o fazem de forma menos sequencial e mais aberta. O 

contraponto constante entre o humano, personificado pelos sons concretos, e a 

transcendência, em grande parte representada pelos sons eletrônicos, são a tônica 

da obra sonora. Varèse alterna constantemente o primitivo e o moderno, o espiritual 

e o terreno, o uno e o fragmentado. É essa tensão que possibilita a multi-

interpretação sonora, a partir da interpretação pessoal. 

A questão que se coloca é justamente o uso da aleatoriedade e do acaso na 

criação da relação entre som e imagem em Poème Électronique. Parte-se da 

indicação que estas duas dimensões deveriam (e o foram) criadas 

independentemente e unidas apenas na inauguração do pavilhão. Não houve 

nenhuma projeção prévia ou análise conjunta para posterior adaptação sonora ou 

imagética. Le Corbusier e Varèse trabalharam de forma totalmente independente e 

aparentemente sem referências cruzadas durante a produção de suas obras.  

A aleatoriedade não pode ser considerada apenas como um indicador da 

ignorância humana, mas sim é elemento constituinte do universo e está presente 

nas mais diferentes manifestações da natureza, das cores das flores até o 

movimento das ondas do mar. Mesmo a pretensa regularidade observada no 

universo é periodicamente permeada de ocorrências do acaso. Ou como define 

Lúcia Santaella, o acaso 

“é o primeiro do primeiro, universo de puras possibilidades qualitativas. Sob 
o ponto de vista da sintaxe, possibilidades qualitativas altamente 
indeterminadas, quer dizer, libertas de quaisquer regras ou leis regendo 
suas ocorrências, só podem ser sintaxes do acaso.” (SANTAELLA, 2005, 
p.120) 

 

A aleatoriedade ganha um importância primordial no século XX, a partir da 

descoberta do papel fundamental desempenhado pelo acaso e pela incerteza nas 

leis da natureza. Aceito nas ciências, a aleatoriedade não caracteriza escola ou 
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movimento artístico, mas teve amplo uso na arte do século passado, criando 

poéticas específicas.  

É o que vemos em Poème Électronique. Mesmo tendo sido concebida a partir 

de regras temporais rígidas, e sendo uma instalação baseada na idêntica 

reprodutibilidade sonora e visual apresentação após apresentação, já que se baseia 

em elementos pré-gravados, a obra é regida por um acaso na relação entre as 

linguagens, já que, a priori, as dimensões sonora e imagética não dialogam entre si, 

mas sim correm em “vias paralelas”.  

Não há, conceitualmente, uma correspondência entre os dois universos, o 

que pode gerar inicialmente um conceito negativo de desestruturação de linguagem 

ou de inconsistência de conceituação, pois não há o trabalho em equipe 

característico das instalações ou das obras criadas por mais de um artista.  

Assim o espectador, surpreendido pela imersão em um espaço incomum, é 

novamente surpreendido por uma apresentação audiovisual aparentemente 

desconexa, na qual som e imagem parecem fora de sincronia, em eterna colisão.  

Mas é justamente nesta característica que reside a força de Poème 

Électronique. Da forma como foi concebida a obra, torna-se “o acaso um elemento 

criador, aglutinador de novas estruturas, de forma completamente livre, já que este 

recusa qualquer acontecimento anterior, podendo produzir o inesperado a qualquer 

instante” (POLTRONIERI, 2010, p. 90). 

Cada espectador faz, a partir de seu repertório, sua série de associações, que 

podem se estabelecer a partir das sincronias ou das oposições entre imagem e som. 

Muitas vezes este contraponto, ou choque entre as duas dimensões, vai produzir, a 

partir do inesperado, novos significados. 

A partir das análises efetuadas nos capítulos anteriores, chega-se à conclusão 

que não há uma correlação direta entre som e imagem. Enquanto Varèse estrutura 

nove grupos sonoros, Le Corbusier pensa sete sequências de imagens. Enquanto 

este último segue linearmente uma proposta narrativa para enfocar a evolução da 

raça humana, o compositor francês, naturalizado norte-americano, prefere uma 

abordagem não linear do mesmo tema. 
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Mesmo pensados separadamente, não há como negar que se pode encontrar, 

com razoável facilidade em alguns pontos, elementos de sincronia, como por 

exemplo praticamente até o final da sequência 2 de Le Corbusier, ou na sequência 

dos olhos da coruja e na série de três estátuas de diferentes culturas e dos 

esqueletos na sequência 3. Também a sequência 4 pode ser considerada quase em 

sua totalidade em sincronia com o som. A sequência 5 se beneficia por se iniciar 

exatamente no ponto médio de Poème Électronique, aos 4 minutos. Se Le Corbusier 

pensou em uma tela em branco e silêncio, Varèse colocou uma massa sonora no 

mesmo ponto. Mesmo com este contraponto inicial, a sequência se desenrola em 

estado de sincronia. 

Porém, estão em oposição evidente outras passagens, como o início, no 

embate entre touro e toureiro; o final da sequência 3, quando aparecem as imagens 

religiosas; e principalmente a última parte da sequência final, quando Le Corbusier 

enfoca figuras humanas em harmonia, mães e bebês, enquanto Varèse finaliza sua 

obra com uma ode à vida moderna, com a tecnologia permeando diversos aspectos 

do futuro da humanidade. 

Portanto, as livres associações e o acaso fazem com que Poème Électronique 

seja uma experiência única em um espaço tridimensional criado especificamente 

para ambientar um espaço diferenciado e que não tem correspondência com 

espaços expositivos ou mesmo reais, as dimensões sonoras e imagéticas 

permanecem em constante sinergia e colisão. Essa experiência multissensorial, até 

então inédita no mundo da arte e a partir da década de 1960 explorada ad infinitum 

pelas instalações artísticas, performances e happenings, é que faz de Poème 

Électronique um projeto fascinante. 
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Anexo A – Vídeo Poème Électronique (1958) 

Arquivo no formato .wmv 

Fonte: Site UbuWeb (www.ubu.com/film/varese.html) 

 

Anexo B – Ambiências 

58 arquivos no formato .jpg 

Fonte: Projeto Virtual Electronic Poem (www.edu.vrmmp.it/vep) 

 

Anexo C – Minutagem reconstruída 

Sete arquivos no formato .pdf 

Fonte: Projeto Virtual Electronic Poem (www.edu.vrmmp.it/vep) 

 

Anexo D – Áudio Concrète PH 

Arquivo no formato .mp3 

Fonte: XENAKIS, I. Concrète PH. In: _______. Electronic Music. [S.l.]: EMF Media, 

2000. 1 CD. Faixa 2 (2‟44”). 

 

                                                 
84

 O CD contém todos os anexos deste trabalho. Para acessar o conteúdo do CD, inserir o disco no drive 

correspondente. A iniciação deve ser automática. Caso isso não ocorra, na plataforma Windows deve-se 
entrar no Windows Explorer, procurar a pasta Anexos e clicar duas vezes no arquivo index.html. Na 
plataforma MacOS, deve-se entrar no Finder, procurar a pasta Anexos e clicar no arquivo index.html. Os 
arquivos também podem ser acessados diretamente no CD clicando-se nas pastas do anexo correspondente. 
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Anexo E – Áudio Poème Électronique 

Arquivo no formato .mp3 

Fonte: VARÈSE, E. Poème Électronique. In: CHAILLY, Riccardo. Varèse – The 

Complete Works. [S.l.]: Decca Records, 1998. 2 CDs. Faixa 3, CD2 (8‟00”). 

 

Anexo F – Áudio Déserts 

Cinco arquivos no formato .mp3 

Fonte: VARÈSE, E. Déserts. In: CHAILLY, Riccardo. Varèse – The Complete Works. 

[S.l.]: Decca Records, 1998. 2 CDs. Faixas 12-18, CD2 (24‟21”). 

 

Anexo G – Espectrogramas de Poème Électronique 

Oito arquivos no formato .jpg 

 

Anexo H – Rotas sonoras 

12 arquivos no formato .jpg 

Fonte: Projeto Virtual Electronic Poem (www.edu.vrmmp.it/vep) 

 

Anexo I – Animação 3D das rotas sonoras 

Arquivo no formato .wmv (0‟19”) 

Fonte: Projeto Virtual Electronic Poem (www.edu.vrmmp.it/vep) 
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Anexo J – Animação 3D do Pavilhão Philips 

Arquivo no formato .wmv (0‟18”) 

Fonte: Projeto Virtual Electronic Poem (www.edu.vrmmp.it/vep) 

 

Anexo K – Áudio Metastasis 

Arquivo no formato .mp3 

XENAKIS, I. Metastasis. In: ______. XENAKIS, I; Orchestral Works & Chamber 

Music. [S.l.]: COL Legno, 2000. 1 CD. Faixa 2 (8‟33”). 

 

Anexo L – Vídeo Ballet Mecánique (1924) 

Arquivo no formato .wmv 

Fonte: Site UbuWeb (www.ubu.com/film/leger.html) 

 

 

 

 


