
 

 

O Centro de Residências Artísticas de Nodar e o Teatro Viriato 
apresentam: 
 
Instalação Sonora 
Obras de Maksims Shentelevs, Aaron Ximm, Pali Meursault e John Grzinich 
01 Novembro a 14 Dezembro 08 
13h00 às 19h00 e nas noites de espectáculo 
Foyer do Teatro Viriato 
 
Viriato Teatro Municipal 
Largo Mouzinho de Albuquerque 
3511 901 Viseu 
 
 
+info:  
 
www.binauralmedia.org 
www.teatroviriato.com 
 

 
 
 
Composta por quatro obras, dos artistas Maksims Shentelevs (Letónia), Aaron Ximm 
(Estados Unidos da América), Pali Meursault (França) e John Grzinich (Estados Unidos da 
América/Estónia), esta instalação áudio foi desenvolvida no Centro de Residências Artísticas 
de Nodar. As paisagens sonoras, que estarão disponíveis no foyer, reflectem diferentes 
abordagens estéticas e técnicas ao ambiente rural de Nodar, localidade do concelho de S. 
Pedro do Sul, onde se situa o Centro de Residências Artísticas de Nodar. Esta estrutura 
organiza e produz o desenvolvimento de projectos artísticos pluri e transdisciplinares (com 
ênfase nas artes sonoras, vídeo, performativas e intermédia), seguidos de apresentações 
públicas na região. Os artistas residentes, no âmbito do desenvolvimento dos projectos 
artísticos, são encorajados a estabelecerem interacções com o local, o seu espaço geográfico 
e social, a sua identidade e memória. 



 

 

 
O Centro de Residências Artísticas de Nodar colocou-se desde o início das suas actividades 
(em 2006) na vanguarda da reflexão e prática internacional sobre paisagens sonoras 
(designações mais comuns: “soundscape”, “field recordings” e “phonography”), tendo já 
passado por Nodar cerca de 20 dos mais conceituados artistas sonoros da actualidade. 
 
O local é pensado como um laboratório vivo de possibilidades (quase) infinitas, em que cada 
artista sonoro, na sua individualidade e com a sua proposta específica de pensamento e de 
praxis, incorpora novos elementos e novas visões, sendo que o risco de esgotamento 
“temático” é limitado, tendo em conta a diversidade “rizomática” e evanescente que 
enforma uma zona geográfica / comunidade (por mais pequenas que estas sejam). Aliás, o 
desafio proposto aos artistas é precisamente o de “escavarem” cada vez mais fundo na 
realidade, irem para além das aparências imediatas, captando certos elementos subtis ou 
esquecidos do património sonoro da região. 
 
 
Artistas e obras: 
 
Maksims Shentelevs (Letónia) 
“Nodar Soundscape Mapping” 
 
Um projecto sonoro de gravação e mistura em campo de paisagens sonoras de Nodar. A 
mistura em campo de sons como método abre possibilidades de aprendizagem do espaço 
através da decomposição em partes sonoras complementares e da recomposição selectiva 
da paisagem sonora. A paisagem sonora reconstruída representa um mapa ou um esquema 
de uma experiência pessoal e não uma manifestação de objectividade. Apesar da sua 
subjectividade, a mistura em campo de sons enquanto pesquisa documental permite ao 
público o acesso a elementos escondidos da paisagem sonora e a sua navegação num mapa 
topográfico. 
 
Obras sonoras em escuta: 
 
1 - Tanques de metal ressonantes  – 10:32 min. 
2 - Eucaliptos – 4:43 min. 
3 - Fluxo de água do rio Paiva – 15:13 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nascido em Riga, Letónia, é um arquitecto e artista sonoro que define a paisagem sonora 
como um campo de actividade denso e auto-referente, moldado pelo movimento 
sobreposto de objectos no espaço. Começou a trabalhar com paisagens sonoras em 2002 
focando-se na recolha sonora enquanto política não intervencionista de observação de 
modelos estruturais naturais. Os estudos de campo são tomados como material de base 
para posterior modelização em estúdio das paisagens sonoras. 
 
http://www.audiot.lv 



 

 

Aaron Ximm (EUA) 
“As Paredes Têm Ouvidos” 
 
Partindo da percepção do quão é difícil para um artista sonoro estrangeiro aceder aos sons 
do interior de uma casa rural e da importância que a pedra (nomeadamente o xisto) têm na 
aldeia de Nodar, Aaron Ximm criou uma obra sonora que reflecte sobre a dialéctica interior 
/ exterior. Gravações do ambiente de Nodar são efectuadas através de microfones inseridos 
dentro das fissuras das pedras de casas em xisto, escutando-se assim (e literalmente) a 
perspectiva acústica do interior das paredes. 
 
Obra sonora em escuta: 
 
1 – Nodar Sound Recordings – 21.00 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artista sonoro oriundo da Califórnia. Realizou o seu primeiro trabalho a partir de gravações 
de campo no Outono de 1998 quando viajou através do Vietname. A música de Quiet 
American tem sido tocada em numerosos programas de rádio e estações de ‘streaming’ na 
Internet. Já foi entrevistado por inúmeras estações de rádio públicas e o seu trabalho já 
surgiu em críticas nas revistas de música experimental mais importantes. O seu projecto 
’one-minute vacations’ teve destaque no programa ‘The Next Big Thing’ da estação WNYC 
e é regularmente citado em blogs e e-zines da especialidade. 
 
http://www.quietamerican.org 
 
 
 

 

John Grzinich (EUA / Estónia) 
“Nodar Flowlines” 
 
Pesquisa sónica da paisagem circundante a Nodar, através de uma série de gravações 
sonoras “site-specific”. Foram comparados e contrastados, por um lado, as linhas geográficas 
verticais provocadas pelos fluxos de água natural em direcção ao rio Paiva no fundo do vale 
e, por outro, os canais construídos por mão humana que levam a água para a aldeia e que 
atravessam as referidas linhas verticais. Ambos os fenómenos dependem de forças naturais, 
embora um deles tenha sido criado pelos habitantes com uma intenção específica. O 
material sonoro do projecto baseou-se na utilização de sons ambientais, de objectos 
encontrados (naturais ou não) e da intervenção humana (improvisação e performance). 
 
Obras sonoras em escuta: 
 
1 - Foz do ribeiro Sonzo – Construções metálicas - 7:43 min. 
2 - Foz do ribeiro Sonzo – Harpas aquáticas - 14:48 min. 
3 - Canais da aldeia de Nodar -  Intervenções no fluxo de água - 14:22 min. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Grzinich é um artista mixed-media que tem trabalhado desde o início dos anos 90 
fundamentalmente nas áreas da composição sonora, performance e instalação. Já actuou e 
trabalhou em projectos um pouco por toda a Europa e EUA e tem publicados vários CD’s 
em etiquetas como a Staalplaat (NL), Edition Sonoro (UK), SIRR (PT), CUT (CH), CMR 
(NZ), erewhon (BE), Intransitive Recordings (US), Orogenetics (US), Elevator Bath (US), 
Pale-Disc (JP), Digital Narcis (JP), e Cloud of Statics (CH). 
 
Actualmente John é o coordenador do media lab do MoKS – Centro para a Arte e Prática 
Social (www.moks.ee), um centro de residências artísticas no sudeste da Estónia. 
 
http://www.maaheli.ee 
 
 
 
Pali Meursault (França) 
“Walk[s]” 
 
« Walk[s] » é um projecto sonoro de pesquisa de uma forma de escrita musical através do 
encontro com um ambiente, através de técnicas de gravação de campo (“field recordings”), 
assim como de improvisação com objectos encontrados. As captações sonoras foram 
baseadas em percursos pedestres exploratórios e encontros casuais e enquadradas por uma 
ideia alargada do que é um ambiente, através do questionamento das especificidades sonoras 
do lugar, assim como dos seus dados geográficos, temporais, sociais e políticos. 
 
Obras sonoras em escuta: 
 
1 - « Walk[s] » - 14:47 min. 
2 - « Frame[s] » - 16.15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Samuel Ripault (nome artístico: Pali Meursault) é um artista sonoro e especialista em 
gravações de campo francês. É co-fundador da editora de música experimental 
Universinternational e membro do colectivo Ici-Même Art em Grenoble. Desde o início do 
século que tem criado inúmeras obras sonoras (algumas das quais publicadas em editoras 
como Universinternational, And-Oar, Picomedia e Entr’acte), projectos de escuta em 
diversas cidades, instalações sonoras e peças experimentais para rádio. 
 
http://www.palimeursault.net  
 
 
 
 

         



 

 

 
 
  

Ficha Técnica: 
 
Programa de Residências Artísticas de Nodar: 
 
Co-produção: Associação Cultural de Nodar e Binaural 
Direcção Artística: Manuela Barile 
Direcção Técnica: Rui Costa 
Direcção de Produção: Luís Costa 
Direcção de Pós-Produção: Maile Colbert 
 
Financiamento: Ministério da Cultura | Direcção Geral das Artes 
Apoios: Câmara Municipal de S. Pedro do Sul, MoKS (Estónia), Projecto Criar Raízes 
Parceiros de Divulgação: O Rumo do Fumo, Viseu.TV 
 
 
 
 
Contactos: 
 
Contactos do Centro de Residências Artísticas de Nodar: 
 
Associação Cultural de Nodar 
Nodar – Caixa Postal Nº 106 
3660-324 S. Martinho das Moitas 
Portugal 
T. +351 232 468 508 
nodar@binauralmedia.org 
http://www.nodar.org 
 
 
 
Contactos da Binaural: 
 
Binaural – Associação Cultural 
Alameda Padre Álvaro Proença, Nº 10 – 12ºA 
1500-475 Lisboa 
Portugal 
T. +351 91 895 18 57 
info@binauralmedia.org 
http://www.binauralmedia.org 
 


