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azpas1 deve ser executada sempre com seriedade e grande
concentração, simultaneamente com a execução de outra peça
escolhida pelos intérpretes. a sua audição é um evento que não
transcorre apenas no tempo, mas também no espaço.
evidenciamos tal coisa quando discutimos acústica ou as leis da
física quântica. 

ouvir: ouvimos como? ouvimos com o nariz, com a memória, com
os olhos, com a razão? e com os ouvidos? = e nquanto eu as ouço,
essas peças ressoam, juntamente com muitos desses poemas,
suas preocupações com os limites e as complicações de
transmissão e recepção, por exemplo. considere zelenka dizendo
que a “participação de performance deverá ser sempre sem
nenhuma pressa e nunca relaxada” (da revista antennae).

jacques demierre me encontrou antes do concerto. chico ainda não
havia ‘chego’. tomamos uma ou duas cervejas, falando em inglês
(eu não compreendia o espanhol tanto quanto ele o português).
falamos do gesto, de arpeghis e seu gesto claro e do teatro
musical. fiquei muitíssimo feliz que ele tenha gostado da minha
colagem indeterminada com três regentes; por fim, o artesanato
furioso, nome de um artigo do boulez.

de que maneira mozart se relaciona com o seu cachorro, de que
maneira mozart se relaciona com o sentimento do seu cachorro e o
latido? (trata-se de trazer a música mais perto da vida, torná-la
mais um contínuo de intensidades). trata se de trazer o intérprete
mais para dentro da música. morta de fome, uma raposa foi até um
vinhedo. a safra havia sido excelente. ao ver a parreira carregada

de cachos enormes, a raposa lambeu os beiços. só que a alegria
durou pouco: por mais que tentasse, não conseguia alcançar as
uvas = a música deve ser dividida em dez partes mais ou menos de
mesma duração.  em cada uma, executa-se pelo menos uma das
quatro ações sugeridas. 

nota para um processo qualquer: que ele favoreça erros, que ele
forje confusões neurológicas, que ele contenha erros, que
confunda e equivoque. sete: babar; pensar em alguém que você
odeie; olhar para baixo; qualquer outra ação não presente nessa
lista. X: ler um poema de conhecimento público para uma platéia,
gesticulando e articulando muito, embora sem emitir um só som
sequer. sobre S.O.S.: “a verdadeira partitura é o corpo do
intérprete; proposições “teatrais” ou “dramáticas” tem que vir do
som ele mesmo, quando o corpo do intérprete está começando a
vibrar através da pressão das vogais e consoantes” (demierre). 

olhe o rio, parece sempre o mesmo, mas não, ele nunca é o
mesmo, suas águas estão sempre se renovando. dessa mesma
forma nunca escutamos a mesma música. por um lado temos
velho paradoxo da concentração desconcentrada. por outro lado, o
fato de que o habitat do parasita é um organismo vivo (seu
hospedeiro) implica em: grande limitação do espaço onde se
processam os fenômenos ecológicos; grandes variações nas
características do meio, que se modifica tanto em função das
atividades do parasita (metabolismo, produtos tóxicos, ações
patogênicas) como em função da reação do hospedeiro à presença
do parasita (fenômenos imunitários, inflamação, necrose, fibrose,
hipertrofia etc.), isto é, das relações parasita-hospedeiro.

istvàn zelenka, músico, filofônico, aglutinador de coisas, nascido
em budapeste, hungria, no ano de 1936, é autor da maravilhosa
peça “NO GOAL, NO CONFLICT, NO CLIMAX, JUST DOING: VIZ” =
o ideal dessa composição é a sensação da intensidade de cada
diferente experiência e não a mais-e-mais-perfeita performance de
uma única versão “melhor”. 

há no mundo tanta gente diferente, com tantos detalhes, que não



sei se me espanto por elas estarem a sós no mundo ou por elas
estarem acompanhadas (a beleza...). veja lachenmann. um amigo
meu levou sua namorada a um concerto dele... e ela gostou ! (suas
razões musicais sendo amusicais musicais). Nota para uma peça:
forçar o conflito entre o som e as proposições, estimular ligações
obscuras-criativas-novas (o inconsciente como usina, não teatro). 
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Daniel é médico membro especialista da sociedade brasileira de
cirurgia, e-mail dgraca@ualg.pt. Seus principais interesses são os
modelos de computação em tempo contínuo. Viveu na Basiléia.
Seu mestre matava moscas com palitinhos japoneses. Desejava
trabalhar com G. B. Morgagni, em Pádua, mas não pode realizar
essa vontade devido a uma doença grave. Inspirou-se em
Demócrito e Arquimedes para desenvolver as idéias centrais de sua
mecânica dos fluidos. Autor da célebre frase: “ que seja eterno
enquanto dure, que dure para sempre!”, representou a cidade de
Indaiatuba na fase regional do MAPA Cultural Paulista na categoria
Teatro, em Jundiaí/SP, com “A Farsa...”, obra que contém quatro
trabalhos diversos, estudando, sucessivamente, jogos de azar, a
queda da água de recipientes abertos e a equação de Riccati. Orou
e suplicou diante do seu Deus. Participou como ator no vídeo
“Protegendo a Testemunha”, dirigido por Marcos Otero. Sua cor
predileta é o azul.Conta ele que alguém fechou a boca dos seus
leões, e eles não fizeram mal algum. Foi estudante prodigioso de
caratê, conhecido pela técnica da cera-enceradeira. Também
eliminou na primeira rodada o experiente Fernando Meligeni em
dois sets. Prato predileto: “prato cheio”; capricho: “procurar a
perfeição”; habilidade: “conquistar corações”. Componentes em
plástico e metal, em São Paulo é representado pela Stamp Luz Rep
LTDA e adora a humildade alheia. Foi na época em que seus
homens foram juntos ao rei, e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei
dos medos e persas que nenhum interdito ou decreto que o rei
estabelecer, se pode mudar, nessa época mesmo, publicou seu
primeiro trabalho, as Exercitationes Mathematicae, chamando a
atenção dos meios científicos. Sua simpatia é “ a simpatia que abre
todas as portas”. Para ele, os fluidos são compostos "de minúsculas

partículas que se deslocam de cá para lá, numa movimentação
rápida”. Uma vez seu rei deu uma ordem e seus homens foram
lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Logo
após, declara: “namorada, é bom ter uma!”. Depois prosperou o
reinado de Dario, e no reinado de Ciro, o persa. Sua esperança na
vida é “não ser esquecido pelo público”.
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(Marcel duchamp aprendeu a única diferença entre atividade do
silêncio) a chateação não vem de fora mas de dentro ele me
informou. Abertura particularmente para coisas através da filosofia
indiana, com as quais não estou familiarizado eu acho que em. Se
uma palestra é informativa as pessoas podem pensar que algo está
sendo feito por elas e que eu estou, aqui elas não precisam fazer
nada exceto receber, a informação agora se eu dou uma palestra
de uma maneira em que não. Sociedade o estranho é entre
entender e experimentar muitas pessoas pensam que arte tem a
ver com entendimento, mas na verdade não arte tem a ver com
experimentar, se você entende algo então você vai embora assim
que você chega ao e isto é poesia ponto porque você não deseja
experimentar querido João cuidado ainda é um  dos bom e o que é
ruim é o que quiser.

Que o agudo era meu sistema nervoso em operação o grave meu
sanGue em circulação até minha morte haverá e o estou dizendo
sons e eles continuarão, depois de minha morte não precisamos
temer pelo futuro, da músicA eu penso que a divisão uma dEcisão
para eliminar da experiência certas coisas, eu estou à procura de
meios para livrar da arte improvisada o gosto e a memória os
gostos e desgostos. Quando ouço, uma sentença é depois que
pound morreu a música que eu prefiro mais que a minha própria
música ou a de qualquer outro é a música que nós ouvimos,
quando estamos simplesmente quietos eu prefiro mais ter abertura
não unidade ou completude mas. É Correta (corresponde com a,
natureza do e outras não material) enquanto uma estrutura
Harmônica é incorreta (derivada da). Fique claro o assuNto que
está sendo dado obJeto de leis preestabelecidas de qualquer que



algumas vezes você usa o acaso uma delas mesmo que sendo
talvez o maior, poeta vivo do compOsitor ou do maestro.

Eu diria que a função da música é mudar a mente para que ela se
torne aberta à, experiência que é inEvitavelmente interessante
ouço os pés marchando altura que não tem existência dentro e
inatividade está na mente eles deveriam escutar porque, alguém
deveria imaginar que os sons é e eu também um. Não para fazer
venenosos, uma vez que eu não consigo ouvir músic A enquanto
esCrevo estou habilitado a escrever coisas que eu nunca ouvi antes
o julgamento de valor quando é feito não existe fora da mente
existe dentro da mente que o fez quando diz o que. Baseada e não
tenho nada a dizer nas durações (rítmica). Músico não são
interessantes em si? estou sempre surpreso quaNdo as pessoas.

De acordo com a natureza na sua maneira de operação antes de
tudo nós precisamos de uma música em que não apenas os sons
são apenas sOns mas, em que as pessoas são apenas pessoas não
aí as, pessoas têm alguma coisa a fazer a respeito das quatro
características do som só a duração envolve ambos som e silêncio
por isso uma estrutura. Dizem  você quer dizer que são apenas
sons? como eles podem imaginar que seja algo além de sons é
algo inacreditavelmente misterioso permissão garantida.  A coisa
maravilhosa sobre a atividade é que quando a atividade pára o que
é imediatamente perceptível é que o resto do mundo não parou
n ão Há lugar sem atividade então coGumelos teve sempre um
grande efeito, unificador o maior poeta vivo americano, o maior
propósito é não ter propósito algum isso nos coloca. Mas. 


