


Partindo conceito monstro – a dupla etimologia da palavra 
monstro indica tanto aquilo que é aberrante (em geral, 
por causa do tamanho) quanto aquilo que é mostrado – 
monstruocidades transforma a história das Caldeiras em sons, 
sem perder de vista a cidade e suas transformações urbanas. 
Utilizando amostras e paisagens sonoras, coletadas na casa 
em busca de sons nunca escutados – sejam por estarem  
escondidos ou por passarem desapercebidos no cotidiano –  
a performance tem caráter experimentalista e de  
improvisação, onde cada músico, ao vivo, cria seu próprio 
caminho dentro da partitura-cartografia.
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Construída para gerar energia para as Indústrias Reunidas 
Francisco Matarazzo, que tinham mais de 100.000m2 de área, as 

Caldeiras abasteciam um dos principais pólos industriais da  
cidade que, com o passar do tempo, tornou-se economica-
mente insustentável e foi desativado. A Casa permaneceu 
abandonada durante décadas. Enquanto isso, a cidade e a 

região no entorno se modernizaram. O terreno das Indústrias 
foi vendido e suas instalações, demolidas para a  

construção de empreendimentos imobiliários.  
A Casa das Caldeiras foi a única construção que resistiu a 
todos esses acontecimentos, sobrevivendo e testemunhando 
a expansão desordenada da cidade. Narradora dessas vivên-
cias, ela fala por si mesma com a voz dos que a habitam e a 
habitaram. Ligando tempos aparentemente desconexos, as 
Caldeiras nunca deixaram de lado sua vocação para produzir 
energia. Seja como fonte geradora para as indústrias ou polo 
cultural; como patrimônio histórico ou prédio abandonado, 
ela oferece um ponto de vista privilegiado para compreender, 
absorver e vivenciar a cidade.
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Monstruocidades é uma performance site-specific sobre a Casa das Caldeiras, 

sobre a obra+

Além da performance, a instalação acusmática mito das Caldeiras reflete a base da pesquisa   
 sonora na Casa. Composta dos sons e paisagens sonoras encontrados nas Caldeiras,   
 bem como de pequenas miniaturas sonoras elaboradas a partir desses sons incomuns,  
 a obra evoca uma caverna que ecoa vozes ancestrais, semi-ocultada em um dos pontos  
 mais fascinantes do edifício, o túnel das caldeiras.(invisibili)cidades+Derivado de uma série de reflexões sonoras e visuais sobre as metrópoles, e com a cidade 

 de São Paulo como ponto de partida, o coletivo (invisibili)cidades surgiu no ano de 
 2012. Formado pelos músicos Bruno Gold e Ivan Chiarelli, o grupo também conta com  
 outras parcerias e convidados para realização de seus projetos. Partindo da ocupação,  
 reflexão e intervenção de espaços específicos (site-specific), dialogando com os sons  
 em suas mais diversas aparições e também com outras formas artísticas (como o   
 teatro, a dança, as artes plásticas e os filmes e documentários), (invisibili)cidades 
 convida o ouvinte a sair do lugar-comum e expandir seu universo sonoro e imagético. 
  Utilizando desde as formas mais convencionais de música (rítmos, melodias e  
 harmonias identificáveis) até paisagens sonoras, ruídos e eletroacústica, as obras,  
 instalações e composições do coletivo tem a forma de narrativa sonora construídas  
 pela justaposição de camadas e experimentação.

resultado de um processo de residência artística centrado na busca 
de sons nunca escutados (sejam por estarem escondidos ou  

passarem desapercebidos no dia-dia), colhidos em amostras de 
paisagens sonoras e ambiências da casa. De caráter experimental  

e de improvisação, estruturada com marcações de dinâmica,  
clareza estética e abertura à liberdade de interpretações para os  

instrumentistas, a obra conta uma história sobre a Casa das  
Caldeiras  ao longo do tempo e sua capacidade de gerar e  

potencializar energia. Igualmente observa os arredores da  
Casa no mesmo período e atenta as transformações urbanas,  

sentidas pela cidade como um todo.



O primeiro movimento, Caldeiras, é calcado no uso de voz  
 (por meio de palavras e emissões vocais), buscando  
 remeter a um universo mitológico, mítico, uma  
 caverna onde um monstro habita. O foco, aqui, é  
 a origem da casa das caldeiras como o núcleo de   
 produção de energia para as Indústrias Matarazzo. 
 Palavras que remetem à geração de energia se  
 acumulam, num processo análogo ao da queima de  
 combustíveis fósseis, alimentando a dinâmica  
 ascendente do trecho.

O segundo movimento, subdividido em duas partes, leva o  
 conceito de motor, apresentado na primeira parte,  
para fora da Casa. O primeiro tema, construção, elabora o  
 tópico industrial e conduz o ouvinte ao universo da 
cidade, em constante construção/demolição.   

 O terceiro movimento, imaterialidade, nos traz ao universo dos   
 sons e, específicamente, da música – de seu surgimento como  
 algo para “desconectar do corpo” (em rituais religiosos, por   
 exemplo) até seu uso hoje, por meio de mp3 players e afins,  
 onde não se vê o músico e os sons não tem “corpo”, por assim   
 dizer. Todos vivem numa bolha, cercados por teias tecnologias,   
 telas, redes sociais, um aprisionamento alimentado por nós   
 mesmos. Não se olha mais ao redor, não se escuta. Saturados, 
 tudo é informação descontextualizada, reduzida a um nível   
 atômico, nada é o que parece. As coisas deixam o plano material,  
 tornando-se ondas e partículas de informação transmitidas na 
 atmosfera. Aqui, nosso interesse são sons que remetam à um   
 etéreo, seja por serem de outra cultura, seja pela  
descaracterização do som por meio de tratamentos eletrônicos.

Por fim, o quarto movimento nos traz de volta à Casa, agora não mais um pólo de produção energética para a indústria, 
 mas  sim um centro cultural, núcleo produtor de outro tipo de energia. Voltamos ao foco com as vozes,  
acompanhadas de um pano de fundo que faça menções aos três movimentos anteriores. Concluímos, com vozes e sons de  
 vento voltando transformados pelo ar, recontando todo o percurso como um mito. Sons se aglutinam gradualmente, 
transformando os elementos no ar em palavras mas, ao invés da agressividade e destruição implícitas na primeira parte, aqui  
 são as  denominações de coisas e lugares, experiências de contato. 
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Nomear é reconhecer a existência.

No segundo tema, trânsito, saímos em definitivo da casa e entramos na cidade, 
com sons de deslocamento, trânsito e tráfego (em automóveis, bicicletas, trens e a pé).  
 A tônica sonora, aqui, são sons percussivos, seja em que instrumento for. 



instruções aos 
músicos

A peça é estruturada em quatro movimentos, e cada um deles se espelha em 
seu próprio espaço (sonoro e estético). Porém, o maior referencial para todo 

mundo que for executá-la é observar, escutar e perceber  
 a cidade em que vivemos e que nos cerca. As paisagens de São Paulo, 

especialmente nesses sons que estão ao nosso redor, em casa,  
 numa caminhada diária, no trânsito, no ambiente de trabalho  

ou num parque. 

Podemos fechar os olhos, mas nunca os ouvidos. Sempre estamos ligados e 
acompanhando as paisagens sonoras urbanas, mesmo que não nos demos 

conta disto. É essa experiência, a sonoridade da cidade que cada um trás  
dentro de si, que queremos que os músicos tragam e aportem na  

peça como experimentação e improviso.

Os movimentos estão estruturados para contar uma história e nos guiar  
 com segurança em meio ao percurso, para não nos perdermos em 

meio aos tantos estímulos aos que estamos expostos. Para executar  
 a peça é necessário se escutar, como ouvir os outros: essa troca é a  

paisagem sonora que nos cerca e o foco que devemos manter.   
 A comunicação, o diálogo e a cooperação de todos são vitais  

para sua execução.

+Alexandre Nakamura
sanchin, synths, voz

Amilcar Rodrigues
trompete, eletrônicos

Beto Mejía
flauta, synths, voz

Bruno Gold
guitarra, synths, voz

Eddu Ferreira
voz, samples, eletrônicos

Guilherme Valério
guitarra, voz

Ivan Chiarelli
eletroacústica, voz

Marcos Felinto
synths, samples, voz

Mauricio Takara
bateria, synths, samples, voz
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