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percussão
Luís Bittencourt 
Memórias líquidas (2014; c.11min)

Directionlessness (2017; c.9min)*

Luís Fernandes 
Mallet Piece for Variable Shape Waveforms (2018; c.10min)**

PAUSA TÉCNICA (c.10min)

Tan Dun 
Water Music (2004; c.20min)

Pedro Junqueira Maia 
’xcuse me while i kiss the sky, para percussão e 
electrónica (2010; c.11min)

*Estreia em Portugal continental

**Estreia mundial

Luís Bittencourt (1981) é percussionista, compositor, produ‑
tor musical e investigador. Dedica ‑se sobretudo à música instru‑
mental contemporânea, escrita e improvisada, e à exploração do 
potencial instrumental de diferentes objectos e materiais. As suas 
performances incluem desde  instrumentos de percussão stan-
dard, como o vibrafone, até instrumentos pouco difundidos como 
o waterphone ou o xylosynth, ou qualquer tipo de objectos sonoros 
e materiais. Realizou primeiras audições das suas próprias compo‑
sições e de obras de Christopher Deane, Tan Dun, Edson Zampro‑
nha e Vinko Globokar. É também investigador de várias questões 
relacionadas com percussão, instrumentalidade e performance. 
A sua investigação O uso da água como fonte sonora percussiva: 
análise de Water Music de Tan Dun é um estudo pioneiro publi‑
cado e apresentado em diversas conferências e conservató‑
rios do mundo. Já actuou e colaborou com Lee Ranaldo e Leah 
Singer (Sonic Youth), Phill Niblock, Helga Davis, Mina Tindle, Jeffrey 
Zeigler (Kronos Quartet), Found Sound Nation, David Cossin (Bang 
On a Can), Steven Schick, Alegre Correa, David Sheppard, Gabriel 
Prokofiev, Jon Rose e Beibei Wang, entre outros.
WWW.LUISBITTENCOURT.COM

“Memórias líquidas é uma obra para waterphone e live loops. O 
ímpeto para a sua criação surgiu a partir de minha necessidade, 
enquanto performer, de dispor de obras a solo para o waterphone 
e, como investigador, de explorar e ampliar o potencial sonoro do 
instrumento e as suas técnicas de execução. A obra baseia ‑se no 
ritmo da dança sul ‑americana conhecida como chacarera e num 
dos seus instrumentos característicos, o bombo legüero. Numa 
analogia com a linguagem, procurei fazer com que o ‘idioma’ da 
chacarera, bem como o ‘vocabulário’ do bombo legüero, fossem 
expressos através do ‘sotaque’ do waterphone. O termo ‘memó‑
rias’ está relacionado com a música da chacarera que faz parte 
das minhas lembranças acerca das canções populares da minha 
terra natal, a região do Rio Grande do Sul (Brasil). O termo ‘líquidas’, 
por sua vez, relaciona ‑se com a sonoridade do waterphone (que é 
também líquido por utilizar água na produção do seu timbre carac‑
terístico) e com a literatura de Zygmunt Bauman e os seus textos 
sobre a liquidez na sociedade contemporânea – em que identida‑
des globais se chocam com identidades locais, desmantelando 
fronteiras e fazendo com que não haja “terra nem povo desconhe‑
cidos, muito menos incognoscíveis”. Nesta perspectiva, Memórias 
Líquidas pretende dissolver fronteiras e aproximar a música erudita 
contemporânea da música regional gaúcha, bem como fundir as 
identidades sonoras do waterphone e do bombo legüero.”

“Directionlessness foi concebida a partir de uma abordagem 
transtextual que presta homenagem às obras e ideias de dois 
compositores que admiro: Peter Ablinger e Morton Feldman. A obra 
oferece ao público a oportunidade de apreciar sons que costumam 
passar despercebidos, devido ao seu baixo volume sonoro, como 
o som do cair das gotas da chuva sobre o solo ou sobre objectos. 
Além do vibrafone, a instrumentação inclui um conjunto de tubos 
de vidro, altamente amplificados, que são percutidos por gotas 
de água que caem de pequenos pedaços de tecido, encharcados 
em água e pendurados sobre os tubos. Isto cria uma espécie de 
“chuva controlada” e a música produzida é bastante complexa: 
o que começa com um gotejar contínuo sobre um único tubo, de 
repente transforma ‑se numa floresta polirrítmica turbulenta, na 
medida em que mais tecidos são, um a um, adicionados, criando 
um desfasamento de gotas que caem sobre os diferentes tubos de 
vidro. Os sons gotejantes são combinados com a sonoridade do 
vibrafone, que é tocado em grande parte da peça apenas com os 
dedos, de forma gentil e suave, na busca por uma intenção sonora 
similar à da chuva. Directionlessness é uma peça que não pretende 
estabelecer nenhum ponto de partida ou de chegada evidentes, 
mas sim proporcionar um fluxo sonoro contínuo, algo que simples‑
mente “passa” pelo espectador sem uma direcção específica.”
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Luís Fernandes (1981) é músico, artista sonoro e programador 
cultural. O seu trabalho é desenvolvido paralelamente nas áreas 
da composição musical, da performance e da curadoria artís‑
tica. É doutorado pela Universidade do Porto. Enquanto músico, 
é elemento fundador da banda peixe:avião, mentor do projecto 
The Astroboy e Landforms, membro do colectivo La La La Resso‑
nance, dos duos Palmer Eldritch e Quest (com a pianista Joana 
Gama) e do trio Harmonies (com Joana Gama e Ricardo Jacinto). 
Compôs, com Joana Gama, a peça At the still point of the turning 
world para piano, electrónica e orquestra. Colaborou em perfor‑
mances ocasionais com Hans ‑Joachim Roedelius, Rhys Chatham 
e Toshimaru Nakamura.

O âmbito do seu trabalho alarga ‑se à música para cinema, vídeo 
e instalações, sendo de destacar o filme Mahjong de João Pedro 
Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, apresentado nos Festivais 
de Cannes e Locarno, e a exposição Porto Poetic, de homenagem 
aos arquitectos Álvaro Siza e Eduardo Souto Moura, na Triennale 
di Milano, com o alto patrocínio do Museum of Modern Art – MoMa. 

A sua discografia conta com mais de 40 edições, e o seu traba‑
lho foi destacado por publicações tão diversas como The Wire, The 
Arts Desk, Guardian, The Quietus, Les Inrockuptibles, Público e 
Expresso. Foi orador convidado no Berklee College of Music (Valên‑
cia), Festival d’arts numériques (Montréal), Universidade Católica 
Portuguesa e Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo.

É director artístico do Festival Semibreve e do gnration, em 
Braga. Foi curador convidado na Capital Europeia da Cultura 2012 e 
na Bienal de Cerveira 2013, e comissariou trabalhos a Phill Niblock, 
Mark Fell, Stephan Mathieu, Ryoichi Kurokawa, Tarik Barri, Hans‑
‑Joachim Roedelius e Zimoun.

“Mallet Piece for Variable Shape Waveforms é uma peça escrita 
para o xylosynth que explora elementos musicais, tímbricos e dura‑
cionais impossíveis de materializar com um instrumento de lâminas. 
Consiste em 28 notas musicais de longa duração em sistema de 
afinação natural, sampladas de um oscilador analógico de formato 
de onda variável. A sua performance é baseada em regras prede‑
terminadas e nas próprias escolhas do intérprete.”

Water Music, do multifacetado compositor chinês Tan Dun (1957), 
é uma obra que explora o potencial da água como instrumento de 
percussão e a sua capacidade de alterar ou amplificar o som de 
outros instrumentos, que são colocados em contacto com o líquido. 
Sendo uma obra abstracta e aberta à interpretação, Water Music 
é originalmente concebida para quarteto de percussão, mas pode 
também, de acordo com o compositor, ser apresentada como um 
solo em que “o intérprete é livre para escolher quais partes da obra 
deseja apresentar”. A liberdade oferecida ao intérprete para estru‑
turar a obra instiga a criatividade e exerce uma notável influência na 
performance, pois a estrutura adoptada depende da sua reflexão 
e das suas escolhas. A versão solo, que será ouvida hoje, foi criada 
por Luís Bittencourt a partir da partitura original, um trabalho que é 
resultado das suas investigações sobre técnicas de performance e 

instrumentalidade da água, no âmbito do Mestrado em Performance 
realizado na Universidade de Aveiro  (2012) e do Doutoramento em 
Performance  que está a realizar actualmente, também na UA.

Water Music também traz consigo a ideia do compositor 
de “música para ser ouvida de maneira visual e observada de 
maneira sonora”, através da inclusão de elementos que geralmente 
possuem um valor secundário na composição musical tradicio‑
nal, tais como: o espaço, a visualidade, a performance e a plastici‑
dade. Uma das principais inspirações de Dun para compor Water 
Music foram os sons aquáticos produzidos pela primeira ecogra‑
fia realizada durante a gravidez da sua esposa: “De repente eu ouvi 
um belo som de água e pensei: este é o primeiro som que os seres 
humanos ouvem”. Water Music presta homenagem não apenas à 
variedade de sons aquáticos mas também à capacidade da água 
para transcender as fronteiras: “A água é um elemento que não se 
pode bloquear. Pode ‑se bloquear a terra, pode ‑se dizer que aqui é 
a China e ali é a Rússia, mas a água não tem tais fronteiras”.

Pedro Junqueira Maia (1971) nasceu e vive no Porto. Frequentou 
os Cursos de Composição das Escolas Superiores de Música do 
Porto e de Lisboa. Com trabalhos apresentados por todo o país 
(assim como no estrangeiro: África do Sul, Alemanha, Bélgica, 
Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Inglaterra, 
México), a sua produção musical abrange a música de câmara, 
solista, electrónica, mista e cénica, num trabalho em que a procura 
da integração entre elementos improvisados e aqueles estrita‑
mente escritos é constante. De raiz modal, socorre ‑se recorren‑
temente de sonoridades densas, de textura rugosa e em perpétuo 
movimento, assim como da intenção de um gesto que possua um 
conteúdo tão significativo quanto a sua envolvente. É professor de 
Análise Musical na Universidade do Minho, em Braga.

“Na génese de ’xcuse me while i kiss the sky esteve uma singela 
tentativa de relembrar dois autores que me foram, em situações 
relevantes, de importância superlativa: John Cage e Jimi Hendrix. 
O primeiro é representado por todos os ruídos que são produzi‑
dos pelo percussionista, a partir de objectos sonoros como papéis, 
jornais, plásticos, lápis, bolhas de ar, pedras, copos, fita ‑cola, etc.; o 
segundo através da presença de uma guitarra eléctrica distorcida 
(que melhor maneira de homenagear Hendrix), um instrumento 
que aqui terá, inclusive, direito a uma secção de cadenza ao estilo 
da clássica forma do concerto solista. A obra procura a integração 
entre elementos improvisados e escritos – a electrónica, um ‘gesto’ 
sonoro de características densas, rugosas e que se procuram em 
perpétuo movimento, foi construída a partir dos mais variados sons 
que surgiram de uma pesquisa abrangente sobre as tendências 
musicais à altura da sua feitura (algumas mais, outras talvez menos) 
e serve de estrito fio condutor da peça. Ao percussionista é pedido 
que reaja à electrónica com os sons que produz com os objectos/
instrumentos à sua disposição. Cabe, assim, ao percussionista uma 
interacção em tempo real com a electrónica, agindo, em jeito de 
improvisação que se procura controlada, como imitação, variação, 
repetição contrastante da electrónica propriamente dita.”


