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RESUMO 
O presente trabalho aborda a obra de arte sonora Órgão do Mar, de Nikola Bašić, instalada em 

Zatar, na Croácia, desde 2005. Constituída de 35 tubos metálicos que respondem a estímulos do 
vento e das ondas do mar, a obra propõe uma interação entre os sons provenientes dos tubos e os 
sons ambientes, promovendo uma escuta que visa a alterar a relação do ouvinte com o espaço à sua 
volta.    Como objetivo, o trabalho propõe uma análise da obra, enfocando aspectos como seus 
materias, sua estrutura, seus pontos em comum com o discurso musical tradicional e sua interação 
como o ambiente e os sons da natureza 

 
INTRODUÇÃO 
Na civilização ocidental, a música sempre esteve submetida a funções ritualísticas ou de 

entretenimento. Ao longo do século XX, com as rupturas de paradigmas da composição, houve uma 
abertura para que o som pudesse ser percebido não mais como um componente musical, integrante 
de uma estrutura complexa onde vários sons se relacionam em melodias e harmonias, mas como um 
elemento em si carregado de significado. Desta forma, os sons não precisavam mais se agrupar 
segundo antigas lógicas, e nem serem apresentados em salas de concerto ou discos para ouvintes 
dispostos em forma de plateia. 

Para estudar o som e a música fora de seu ambiente tradicional, Murray Schafer propõe o 
conceito de paisagem sonora (SCHAFER, 1966). Para ele, o som é elemento fundamental na 
construção do ambiente, na percepção do indivíduo e da realidade. Neste contexto, surgem diversas 
obras de arte sonora, que buscam mesclar diferentes vertentes das artes com acústica, com o 
objetivo de propor novas sonoridades e alterar a experiência do ouvinte com o meio. 

Uma destas obras é Orgão do Mar, de Nikola Bašić, objeto de estudo da presente pesquisa. 
Instalada na cidade de Zatar, na Croácia, trata-se de um projeto de revitalização urbana que mescla 
arquitetura, meio ambiente e arte sonora. O projeto foi coordenado por Nikola Bašić, e sua equipe era 
composta por Ivan Stamac como acústico e compositor, o Prof. Dr. Vladimir Andročec para a 
hidráulica e o organiculturista Mr. Tomislav Faullend Heferer para o design de tubos de órgão. A obra 
foi inaugurada ao público em 15 de abril de 2005, e desde então é ponto turístico na cidade. 

A construção consiste em 35 tubos divididos em 7 grupos, intercalando arpejos dos acordes de 
Sol maior e Dó maior com 6a entre os grupos. Assim, conforme a onda se choca com os tubos, sons 
consonantes e harmônicos são tocados constantemente, fundindo-se ao som do mar e alterando a 
paisagem sonora do local. 

Em se tratando de uma obra que não tem por objetivo criar estruturas musicais complexas, 
mas sim se ater à repetição e ao movimento casual do vento e das ondas do mar como geradores do 
discurso musical, este trabalho propõe como objetivo investigar as possibilidades de discursos 
musicais gerados a partir destes procedimentos. Para isso, a pesquisa parte dos seguintes 
questionamentos: a) o que existe de comum entre o discurso de Órgão do Mar e o discurso musical 
tradicional? b) Qual é o papel dos materiais musicais (acordes e timbres dos tubos) neste discurso? 
c) Como eles se relacionam com os sons da natureza em volta? 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para responder a estas questões, tomou-se como material de análise uma série de vídeos 

captados por visitantes, que mostram a obra em funcionamento em diversos momentos. Para 
conceituar a obra, partiu-se de artigo que descreve sua construção, disponível em: 
http://www.croatia.org/crown/articles/9359/1/nikola-baiae-author-of-the-zadar-sea- organ.html. 
Publicado em 29/11/2007. 

Para as comparações entre o discurso na obra em questão e o discurso musical tradicional, 
tomou-se como base os escritos de Arnold Schoenberg (1996) e Silvio Ferraz (1998). Para as 
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discussões a respeito da relação da obra com o ambiente, partiu-se dos escritos de Murray Schafer 
(1997). 

Os estudos de Wisnik (2004) servem de base para a análise conceitual da obra, discussões 
sobre música minimalista e modal, e sua utilização na história da música. Outros autores, como Yara 
Casnók (2008), Paulo Zuben (2005) e Flo Menezes (2008), também serão de grande auxílio para a 
contextualização da obra e para a tomada de dados preliminares para as análises 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
1. A repetição 
 Antes de discutirmos a obra em questão em suas especificidades, é necessário discutir a 

função da repetição no discurso musical em dois contextos diferentes: na música tradicional e na 
música contemporânea. 

 
1. 1 A repetição no discurso musical tradicional 
 
Em todo o discurso musical tradicional, a repetição é elemento-chave para a composição. 

Obras ocidentais ou não-ocidentais se valem da reiteração para desenvolver ideias musicais. 
Padrões rítmicos ou melódicos são utilizados como forma de trazer coerência ao som e determinar 
um início, meio e fim. 

Segundo Schoenberg, em seu livro Fundamentos da Composição Musical (1996), é a partir da 
repetição que se cria a estrutura de um discurso musical, utilizando motivos1 no desenvolvimento da 
música. Os motivos, por sua vez, são como células-base de uma peça musical, e todo o discurso se 
funda em reiterações integrais ou parciais desse pequeno padrão ritmico-melódico. E através da 
repetição com variações, esses motivos geram frases2, períodos, tensão e definem a forma da obra. 

Ainda em seu livro, o autor comenta que toda melodia tende a estabelecer equilíbrio, ou seja, 
por mais que as variações do motivo distanciem a melodia do motivo original, criando assim tensão e 
movimento, a melodia tende a reestabelecer de alguma forma a ideia musical inicial. 

 
1. 2 A repetição na música contemporânea 
 
Em Música e Repetição, de Silvio Ferraz, a repetição é a reiteração estrita de um elemento 

rítmico, melódico ou harmônico e pode ocorrer através da repetição de frases, notas ou sonoridades 
específicas; ou ainda na repetição de emoções e associações, reapresentando um objeto que foi 
"constatado a partir de elementos semelhantes e de diversos graus de analogia entre o objeto recente 
e o que perdura como lembrança." (FERRAZ, 2008, p. 20) 

A sua análise aborda dois gêneros contemporâneos, o Serialismo e o Minimalismo para 
apresentar diferentes tipos de repetição: 

No Serialismo a reiteração não é objetiva, a composição é fundada na reapresentação de 
ideias, na repetição conceitual. A escuta nesse caso deve ser complexa e ativa, assim, é necessário 
que a escuta seja direcionada a encontrar os padrões para entender a estrutura. Seja através da 
repetição das séries de doze notas, como proposto por Schoenberg ou da reiteração de dinâmica, 
timbre, de densidade ou qualquer outra propriedade acústica, há sempre repetição mas não 
necessariamente está nas alturas ou na estrutura harmônica, em motivos que se repetem, criam 
tensão e retornam ao centro tonal. 

Já o Minimalismo utiliza aspectos musicais repetitivos e pulsantes derivados de sonoridades 
não-ocidentais, com sobreposição de padrões rítmicos e melódicos, aproximando-se a uma escuta 
ritualística, e de certa forma mais contemplativa e imersiva, como na música modal antiga. A 
construção do discurso musical é feita através de sobreposições de padrões que se repetem durante 

                                                
1"...o motivo geralmente aparece de uma maneira marcante e característica ao início de uma peça. Os fatores constitutivos de 
um motivo são intervalares e rítmicos, combinados de modo a produzir um contorno que possui,normalmente, uma harmonia 
inerente. Visto que quase todas as figuras de uma peça revelam algum tipo de afinidade para com ele, o motivo básico é 
frequentemente considerado o "germe" da ideia". (SCHOENBERG, 1996, p. 35) 
2 "Menor unidade de estrutura [...] O termo frase significa, do ponto de vista da estrutura, uma unidade aproximada àquilo que 
se pode cantar em um só fôlego .Seu final sugere uma forma de pontuação, tal como uma vírgula. (SCHOENBERG, 1996, p. 
29) 
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toda a peça, através de processos aditivos, subtrativos e efeitos acústicos, cada elemento surge aos 
poucos para evitar que haja contraste de seções ou divisão do contínuo sonoro.  

 
2.1 O Órgão do Mar e o Minimalismo 
 
Surgido na década de 1960, o Minimalismo nasceu como contracorrente ao Serialismo. 

Resultado em um maior interesse por culturas não-ocidentais e na rejeição de valores tradicionais do 
sistema, buscando por liberdade criativa. Ao contrário do Serialismo, que se distingue dos gêneros 
anteriores por quebrar com a tonalidade, o Minimalismo afirma incessantemente um centro tonal. 

Através dele uma nova abordagem é apresentada, na qual a ideia de obra é substituída pela 
ideia de processo. Em Minimalismo e suas técnicas composicionais, Dimitri Cervo cita o compositor 
minimalista Michael Nyman, ao dizer que os compositores experimentalistas não estavam 
interessados em prescrever tempo-objetos definidos, cujos materiais e relações estão calculados e 
arranjados previamente, mas sim interessados em criar situações nas quais os sons poderiam 
ocorrer, um processo de geração de uma ação musical (NYMAN, 1974 in CERVO, 2005, p. 47). 

Segundo Nyman, o processo pode ser alterado conforme o acaso, processo de pessoas que 
interagem com a obra, contexto do local ou pelo processo de repetição. Nesse ultimo caso a obra 
final passa a ser a transformação do som, um constante processo homogêneo e pouco contrastante, 
mas com riqueza em coloratura timbrística e experimentação acústica.  Um ótimo exemplo de como o 
processo se torna a própria obra é a obra Piano Phase (1967), de Steve Reich. Nesta peça, o 
compositor experimenta contrapor dois pianos, que iniciam a peça em uníssono e vão se 
desencontrando aos poucos e gerando o efeito acústico de defasagem sonora. A experimentação, 
nesse caso, abre mão das regras de harmonia, cadências, forma e volta seu foco a um som contínuo 
que se transforma e cria ilusões auditivas através de fenômenos acústicos. A estrutura não é fator 
importante.  

Assim como observamos em obras minimalistas, para o Órgão do Mar o processo é fator 
essencial. A escuta é direcionada ao sutil: as pequenas variações que se dão pelos diferentes 
ataques da maré. É uma obra que não tem começo nem fim, uma completa stasis que não se torna 
exaustiva pelas diferentes dinâmicas da execução. 

 
2. 2 O Órgão do Mar e o modalismo 
 
Precursora da música que se desenvolveu, a música modal está presente na história desde a 

Grécia Antiga e acompanha a composição musical até hoje. Apesar de suas raízes no ritualístico, 
como forma de entrar em contato com o espiritual, é muito utilizada em composições 
contemporâneas pela estrutura e sonoridade imersivas ao ouvinte atento. 

Segundo Wisnik (2004), a música modal tem como principal característica a utilização de 
modos. Cada modo possui uma sonoridade diferente, um caráter. Não há temas individualizados 
como na música tonal e as melodias são manifestações da escala, desdobramentos melódicos que 
põe em cena as virtualidades dinâmicas do modo, mais do que motivos acabados que chamam a 
atenção para si. O destaque musical não está em eventos cronológicos ou transientes, mas na 
circularidade gerada pela repetição. Não é por menos que essa música esteja associada ao 
ritualístico, sagrado e ao transe. A repetição e circularidade geram a sensação de suspensão do 
tempo. 

Essa suspensão do tempo é artifício da música modal. Ainda segundo Wisnik (2004, p. 78), a 
repetição, a subordinação a uma tônica fixa e a integração de instrumentos marcando o pulso 
firmemente causam essa sensação de tempo virtual. O tempo das músicas modais consiste em 
coincidir no pulso, afastar-se por defasagem e contratempos e retornar ao pulso. 

A previsibilidade do tempo e da melodia são propositais e, apesar de em um primeiro momento 
tudo parecer monótono, se torna extremamente imersivo se combinado a fatores extramusicais. E é 
por isso que a música modal teve como primeira finalidade o ritualístico, levando à suspensão do 
tempo somada a uma audição não-localizada, o que gera um discurso fluido, contínuo e envolvente. 
Em Órgão do Mar é a previsibilidade que faz com que o que ressoa pelos canos seja interpretado 
como mais uma camada sonora do ambiente. Alterando assim a percepção do visitante. 

 
2. 3 O Órgão do Mar e música tradicional ocidental 
 
É evidente que a melodia gerada pelo Órgão do Mar é consonante com o espaço, de maneira 
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que o som não se torne ruído, não interfira na paisagem sonora que já pertence ao lugar. A 
progressão de notas foi escolhida, organizada e estruturada para que fosse "agradável" e “musical” 
aos ouvidos dos visitantes, no sentido em que se apropria de estruturas familiares (tríades). 

Logo, a análise dessa obra deve se basear nos critérios aplicados no discurso da música 
tradicional. Por mais que em um primeiro momento não seja possível analisar tonalidade, cadências e 
estrutura rítmica pontualmente, os sons emitidos pela obra possuem todas as propriedades 
fundamentais do som   (Intensidade, timbre e altura). 

A diferença principal entre o som do órgão e o discurso formal da música se dá pela estrutura. 
Enquanto o discurso tradicional recorre a temas e seus desenvolvimentos, a obra de Bašić é um loop 
inconstante, no qual conseguimos perceber as alturas fixas e quase identificamos o padrão rítmico. 
Mas pela inconstância das ondas do mar não é possível pontuar exatamente um pulso. 

Mas isso não visa a tornar a obra menos interessante. Esta monotonia é essencial para que o 
órgão componha o ambiente sonoro, tal como o descreve Schafer (1997). Assim como percebemos 
no minimalismo, a repetição incessante gera a sensação de suspensão do tempo. 

Caso fosse uma composição linear, como no discurso tradicional, estariam explícitos começo, 
meio e fim. E a relação dos indivíduos com o ambiente provavelmente se moldariam no tempo dessa 
audição. No discurso estático de Órgão do Mar, a música se torna tão óbvia que o ouvido a identifica 
como uma das camadas da paisagem sonora, e o destaque se volta ao ambiente e à experiência. 

A marca da sonoridade do Órgão do Mar está baseada na dinâmica e no tempo. 
Não delimitamos motivo e nem definimos a pulsação exatamente, pois a música varia 

constantemente. Mesmo que minimamente a sonoridade do órgão é sempre diferente em algum 
detalhe. A questão é que o grande motor por trás da música do órgão são as ondas, e não é à toa 
que, mesmo que notas fixas sejam adicionadas ao movimento, a característica do som que se 
destaca é a dinâmica, que cresce e diminui ao sabor das ondas. O som, nesse caso, é uma forma de 
acentuar a circularidade das águas. 

Por mais que o som da obra se diferencie totalmente em sua execução e objetivo em relação 
as composições tradicionais, é importante perceber que mesmo sem possuir um tema evidente, a 
melodia gerada se baseia nos arpejos utilizado, a saber, as tríades de Sol maior e de Dó maior com 
6a. É como se a melodia se formasse a partir da mera manifestação deste arpejo, semelhante ao que 
diz Wisnik em relação ao modo (WISNIK, 2004). 

Podemos perceber então, que a obra Órgão do Mar utiliza de artifícios da composição 
tradicional, e isso observamos desde a referência que a obra faz ao instrumento e seu material. O 
órgão é instrumento de origem litúrgica, comum em grandes igrejas e um elemento de 
enriquecimento e sustentação do culto através da arte. Somado-se isso à escolha de uma sonoridade 
repetitiva e que exprime um uma arpejo que se comporta como um modo, podemos dizer que o 
Órgão do Mar se aproxima bastante do discurso musical encontrado na música modal principalmente 
medieval. 

 
Conclusão 
 
No presente trabalho, inicialmente foi difícil comparar o Órgão do Mar com o discurso musical 

tradicional. Ao analisar músicas assim estruturadas e mais extensas, percebemos que há vários sons 
que se entrelaçam, criam frases, períodos, sessões, tensão, cadências e acabam. No caso da obra 
em questão, porém, estas estruturas e procedimentos não estão presentes, e o objetivo não é 
executar uma música enquanto o visitante observa o ambiente. Ao contrário, o Órgão do Mar visa a 
fazer parte do porto de Zatar. 

O som do órgão, das ondas, o som do vento, das árvores, das pessoas e todos os possíveis 
sons/ruídos que se somam na paisagem sonora fazem parte do ambiente e da experiência de quem 
visita Zatar. A grande estrutura a se observar não é a obra sonora em si, mas toda a composição do 
ambiente. 

Esse trabalho mostra como o som pode ser parte de um contexto extramusical, natural ou 
arquitetôncio. Além disso, vemos que ele pode ter finalidades diferentes e não precisa estar inserido 
em uma estrutura complexa para causar sensações e gerar movimento. Outro fator muito importante 
foi a construção da paisagem sonora e como isso afeta a experiência do expectador. 

Há uma outra obra de Basič próxima ao Órgão do Mar, chama-se Saudação ao Sol, e consiste 
em placas de energia solar que se enchem de luz e cores conforme o sol se põe. Tanto essa obra 
quanto o órgão tem uma coisa em comum: a natureza como geradora do discurso. Assim, após toda 
a análise feita neste trabalho, podemos concluir que Bašić logrou criar uma interação entre a arte do 
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homem e da natureza, fundidas em uma só, mas divididas em camadas em constante diálogo. 
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