
VOICING(S)

dystopie 2020

cartographie(s) 

curitiba sound map



Below are transcript excerpts 

from fieldwork done with a diverse group of 
Curitiba inhabitants, a city in southern Brazil. 

Read them aloud

These are thoughts about sounds and places
that might seem distant/close, unreal/real,
old/new memories, comfort/discomfort.

Read them aloud.

Pain/pleasure, rigid ideas/fluid conceptions,

collective materialism/ subjective idealism.

Maybe all of the above.

Maybe none of the above.

Go Ahead.

Read them aloud.

Voicing(s)



I like the sounds that public parks have. Any open
outdoor space that you go in Curitiba has a lot of
reverb, eco and sound of cars… for instance, you go to
Santos Andrade Square and you have, all around you,

the sound of cars and nearby buildings.. a boring
sound. In a park, you have the green grass, the trees…
and the sound is propagated in a very different way, it
is a sonic experience that is different from when you’re
amidst the city. A place that I find really cool is the
Tanguá [public park]. Over there you have this massive
rock wall with some sort of  waterfall. Sonically
speaking, I feel a lot more comfortable in these places.

 

Eu gosto dos sons dos parques. Todo lugar aberto que
você vá em Curitiba, a maior parte tem muito 'reverb',
muito eco, som de carro... Você vai numa praça, por
exemplo a Santos Andrade, som de carro de todos os
lados, som de prédio em volta, um som chato. Num
parque, tem grama, tem árvore... o som se propaga de um
jeito bem diferente, é uma experiência sonora diferente de
quando você está dentro da cidade. Um lugar que eu acho
legal é o [parque] Tanguá, lá tem um paredão de pedra,
uma água que cai de cima, não tinha toda essa
reverberação da cidade. Eu me sinto mais confortável
nesses lugares, sonoramente falando.

—  W. Bittencourt.
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2.
a sound that changed the entire city center, happened
around 1974. The city council did something in Curitiba
that only existed in one other place in the world! The
people in Curitiba were amazed with such colossal
endeavour that was this clock made of flowers. The city
stopped, people went to see the named Flower Clock,

such an exotique item, a beautiful and bold
monument… you would have lines of people queueing
to see all that beauty, right at the heart of the city. I
remember the elders saying that instead of numbers, it
had flowers! The clock pointers are huge! That was
such a revolution for a provincial Curitiba. The thing
was that the Flower Clock had sound; it used to ring at
every hour and half past. So it became hell for us who
lived nearby. What was beautiful for a moment, the city
celebrating its progress, started to drive people mad
after a month or só -- all due to its infernal bells! We
could hear it in the suburbs, imagine people living in
the city center. 

um som que mudou todo o centro. Vou chutar que foi em
1974. A prefeitura fez uma coisa em Curitiba que só tinha
em outro lugar do mundo! Aí a população em Curitiba dizia
“meu deus, uma coisa descomunal”, que era um relógio de
flores. A cidade parou, a gente ia ver as obras do Relógio
das Flores, aquilo era um negócio tão exótico, era um
monumento de uma beleza, era arrojado... Eram filas para
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poder ver aquela beleza toda, e ali no coração da cidade.
Eu lembro as pessoas antigas falando “ao invés dos
números, são flores! Os ponteiros são gigantes!” Aquilo foi
uma revolução praquela Curitiba, uma província. Só que o
Relógio das Flores era sonoro, ele batia a cada hora. Se
duvidar, ele batia a cada hora e a meia hora. Aí aquilo virou
um inferno. O que era lindo num primeiro momento, a
cidade saudando aquele ícone do progresso, depois de um
mês, começou a deixar as pessoas enlouquecidas, porque
as badaladas eram infernais. Lá da minha casa, na Inácio
Lustosa, a gente escutava. Imagina quem estava aqui no
centro…

— L. Collin



3.
The sound of traffic annoys the hell out of me... I really
get stressed with loud cars. Nonetheless, there is a
certain impoverishment of how traffic sounds. If you
compare with what we had 10, 15 years ago, you notice
that cars make much less noise and have a sort of
standard sound to them. So, we don’t get to listen to
those characteristic car sounds. That’s what I mean,

when I say that the sound of traffic is poorer.

 

O barulho do trânsito me irrita muito, eu fico muito
estressado.. carro alto. Se bem que hoje, a gente tem um
certo empobrecimento dos sons, no trânsito por exemplo.
Se vc comparar com o que existia a 15, 10 anos, os carros
estão muito mais silenciosos e com um barulho mais
padrão, então você não ouve mais o som característico
daquele carro. O som do trânsito ficou mais empobrecido,
nesse sentido.

—  U. Galeto
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4.
Because I used to walk a lot, I remember walking alone
back home and listening to the sounds of my footsteps.

It was a thing that was common with colder weather…
to listen in the distance to my own footsteps: "ta plaf, ta
plaf, ta plaf". 

Como eu andava bastante a pé, uma coisa que eu lembro
muito ao voltar pra casa era andar sozinho e me ouvir
andando na cidade. Era um negócio que existia muito na
época do frio... vindo do centro andando, a noite, eu ouvia
longe o meu próprio passo: “ta plaf, ta plaf, ta plaf”.

—  R. Barros Del Rei
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5.
I grew up and lived, for many years, with the cemetery
whistle — one of the coolest things in my childhood.

Because the cemetery wasn’t a place for dead people.

The cemetery was a fun place, full of people and
families… 

Everyday, the cemetery whistle sounds twice warning
people about the closing time. Because I spent my
childhood there, cleaning tombstones and fooling
around, this soundmark became a form of personal
clock to me. I still feel it. A quarter to six and my body is
asking for that sound. If I spend most of my days
outside, at a quarter to six something changes, my
metabolism changes or something like that.
The siren that is part of the city council graveyard has a
visceral importance to me. I depend on it. It creates a
feeling of reassurance, that everything is the same
about the city. It is growing (they’ve made a skate park
and I think it's losing its identity), but it is still the same.

For 51 years, I’ve been listening to that sound.

Eu cresci e vivi, por muitos anos, com aquele apito do
cemitério, uma das coisas mais legais da minha infância.
Porque cemitério não era lugar de gente morta. Cemitério
era um lugar divertido, cheio de gente, famílias...
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Todo dia o cemitério dá dois toques avisando as pessoas
que vai fechar. Como eu passei a infância muito ali,
limpando túmulo e brincando ali, estudando ali perto,
então esse som é o relógio da gente. Quinze pras seis o
meu corpo já pede aquele som. Se eu passar todos os dias
fora de casa, às quinze pras seis, alguma coisa, meu
metabolismo muda... algo assim.
Essa sirene do cemitério municipal tem uma importância
pra mim muito visceral, eu dependo dela. Porque dá uma
certa segurança de que está tudo igual: a tua cidade. Ela
está crescendo (depois fizeram a praça do skate, e a coisa
foi se descaracterizando, à medida que o tempo vai
passando) mas aquilo continua exatamente o mesmo. Há
51 anos eu escuto aquele som.

—  L. Collin



I started really early to go to the 'gaúcho' [skate park].

When I go close to that place, the sound of  wheels and
the skate hitting the floor would entice me. The sound
of skating entices me. Everything involving skating
excites me, not just the skate lane but  also the sound
of the people passing by, all of these things bring me
good memories, because I still skate. And that sound,

that I know is irritating and strident, brings only good
feelings to me. 

A pista do gaúcho.. eu comecei muito cedo a andar lá, ir
chegando perto e ouvir aquele som das rodinhas, do skate
batendo... me empolga, o som do esporte em si. Tudo o
que envolve o skate, não só a pista, mas som de gente
andando na rua, me traz uma sensação de lembrança, de
coisa boa. Como eu ainda ando, me dá vontade de andar
de skate também... E um som que, por um lado é irritante,
estridente, alto, mas pra mim só traz coisa boa.

—  G. Slomp
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Places of well being in Curitiba are those parts of the
neighbourhoods where you cannot build over 4 floors.

These places are like small towns within the big city.

And of course, they sound less aggressive to me than
those next to buildings, highways, etc. On the other
hand, I feel very good when I am on the top floor of a
very tall building in Curitiba and I watch the skyline of
the buildings and hear all that noise, because I am
protected from it on this high floor: the constant hiss,

this mixture of high and low frequencies, sometimes
from cars that pass by with their subwoofer at full
speed …

Lugares do bem estar em Curitiba são aquelas partes dos
bairros onde não se pode construir acima de 4 andares.
Esses lugares são como cidades pequenas dentro da
cidade grande. E claro, eles soam de maneira menos
agressiva pra mim do que aqueles lados dos prédios, de
vias rápidas, etc. Por outro lado, eu me sinto muito bem
quando estou no andar mais alto de um prédio bem alto de
Curitiba e observo a skyline dos prédios e ouço todo
aquele ruído presente, porque estou protegida dele nesse
andar alto: o chiado constante, essa mistura de
frequências altas e baixas, às vezes muito graves de carros
que passam com seu subwoofer a todo vapor…

—  L. Mello
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I like the urban sound, although I came from the
countryside. This noise from cars, from the express
[bus] ... it doesn't bother me much. The sound of the
bird does not draw my attention as much as the sound
of concrete, the car, the horn ... I like this mess better.

When I think “city”, I can't think of a return to a bucolic,

quiet city, full of birds, although these sounds remind
me of good things.

Eu gosto do som urbano, embora tenha vindo lá do
interior. Esse barulho do carro, do [ônibus] expresso.. não
me incomoda muito não. O som do passarinho não me
chama tanto a atenção quanto o som do concreto, do
carro, da buzina.. essa zona eu gosto mais. Quando eu
penso “cidade”, eu não consigo pensar num retorno pra
uma cidade bucólica, quietinha, cheia de passarinho,
embora esses sons me remetam a coisas boas.

—  D. Agostini
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There is a sound that still impresses me a lot, which is,

at this time of year, around spring, the song of the
thrushes. I can clearly know that I am in the last
quarter of the year because of that song. There were
times when I woke up at dawn to go to the toilet, it was
still very dark, and they were already singing. I have the
impression that they sing when it's 3:30 am, stop, and
then sing again when the day comes. I am very
desolate because in the back of my house there is a
very beautiful space with trees etc, and they are going
to raise a building there. I believe that for a while, I will
have very unpleasant noises. 

Tem um som que até hoje me impressiona muito, que é,
nessa época do ano, por volta da primavera, o canto dos
sabiás. Eu consigo saber claramente que eu estou no
último trimestre do ano por causa desse canto. Já teve
vezes que eu acordei de madrugada para ir ao banheiro,
ainda tava muito escuro, e eles já estavam cantando. Eu
tenho a impressão que eles cantam quando é umas 3h30,
param, e depois voltam a cantar quando o dia nasce. Eu
estou lamentando muito porque no fundo da minha casa
tem um terreno muito bonito com árvores etc, e vão
construir um prédio lá. Eu acredito que durante tempo, vou
ter barulhos muito desagradáveis..

—  O. Colarusso
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