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RESUMO

O propósito principal do trabalho aqui apresentado foi registrar um lado da atividade

criativa musical que não costuma ser iluminado por um pensamento teórico aprofundado nem

considerado historicamente de forma independente da composição fixada: a improvisação. A

improvisação na criação musical, talvez justamente por se tratar de uma prática mais insólita

ou “líquida”, continua sendo vista, na maioria das abordagens, em função da história da

composição. Um dos objetivos principais do presente trabalho é contribuir para a definição de

um campo de pensamento musical da atividade improvisatória, tanto enfatizando suas

peculiaridades quanto seus possíveis diálogos com outras formas de fazer música.
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APRESENTAÇÃO

O propósito principal do trabalho aqui apresentado foi registrar um lado da atividade

criativa musical que não costuma ser iluminado por um pensamento teórico aprofundado nem

considerado historicamente de forma independente da composição fixada: a improvisação. A

improvisação na criação musical, talvez justamente por se tratar de uma prática mais insólita

ou “líquida”, continua sendo vista, na maioria das abordagens, em função da história da

composição. Um dos objetivos principais do presente trabalho é contribuir para a definição de

um campo de pensamento musical da atividade improvisatória, tanto enfatizando suas

peculiaridades quanto seus possíveis diálogos com outras formas de fazer música. O

surgimento de manifestações conscientes da indeterminação na música do século XX,

especialmente a que se convencionou chamar de aleatória, possibilitou a reabertura de um

terreno fértil para o desenvolvimento da improvisação atual. Todas as modalidades de criação

musical que vão da improvisação livre até a composição aleatória mais ou menos dirigida,

passando por uma infinidade de casos híbridos, podem ser compreendidas e relacionadas

através do que chamamos de graus de indeterminação. Dessa forma, trataremos tanto do

improvisador no jogo com sua memória e experiência, como da composição que se vale, em

graus variados, de espaços deixados para a improvisação ou da indeterminação mais ou

menos dirigida.

Como metodologia, buscamos referências sobre a prática improvisatória hoje e no

passado recente através de publicações especializadas (partituras e livros) e pesquisas de

campo (entrevistas), que foram as fontes desse trabalho. A ênfase em compositores e

intérpretes brasileiros foi uma de nossas principais preocupações, ainda que tenhamos nos

restringido principalmente ao âmbito da região Sudeste, não abarcando, por enquanto, outras

localidades do país.

A partir de algumas premissas gerais vinculadas à história da física e da matemática,

bem como as proposições de Umberto Eco em seu livro Obra Aberta,  o capítulo inicial procura

dar subsídios para a discussão sobre a indeterminação em termos mais globais.
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O segundo capítulo traz uma abordagem da indeterminação em diferentes tendências

composicionais do século XX, discorrendo sobre alguns autores importantes da história da

música européia e americana.

O terceiro capítulo apresenta um estudo mais aprofundado sobre a história recente da

música brasileira contemporânea e alguns de seus principais expoentes com relação à

indeterminação.

Exemplos de diversos tipos de indeterminação em composições nacionais e internacionais

são analisados no quarto capítulo, encerrando com isso o enfoque da indeterminação dentro de

proposições composicionais de autores específicos.

Centrando o estudo na improvisação propriamente dita, o quinto capítulo inclui um relato

de indícios históricos sobre práticas improvisatórias desde a Idade Média.

O sexto capítulo é uma reflexão sobre a improvisação no sentido de pensar sua

legitimação própria como atividade criativa não necessariamente inferior à composição

determinada.

O sétimo capítulo trata de aspectos da prática de improvisação em grupo dos autores

deste trabalho, buscando demonstrar alguns dos problemas mais comuns que a cercam, bem

como certas direções que podem auxiliar no aprimoramento da atividade.

O oitavo e último capítulo contém as quatro entrevistas realizadas com membros de uma

geração mais recente de músicos brasileiros. A escolha dos entrevistados se deu em função

tanto da ligação com o assunto tratado como da localização e da disponibilidade das pessoas.

A idéia da série de entrevistas é, através das diferentes opiniões colhidas, fornecer um retrato

vivo e atual de experiências recentes de improvisação, oferecendo um registro histórico sobre

a música improvisada no Brasil. A partir de uma listagem inicial, foram entrevistados até o

momento os músicos Paulo Álvares, Ignacio de Campos, Silvio Ferraz e Sérgio Villafranca.
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I. SOBRE A IDÉIA DE INDETERMINAÇÃO

Antes de discutir a indeterminação e a improvisação em Música, faremos uma breve

digressão sobre alguns aspectos do conceito de indeterminação dentro de outras áreas do

conhecimento, como a Física e Filosofia. Deixemos claro de antemão que essa abordagem não

será a do especialista em um ou outro campo, mas antes uma visão geral e panorâmica que

seja suficiente para atender aos nossos propósitos enquanto musicistas. Procuramos tomar

especial cuidado na definição de conceitos ou panoramas históricos gerais para que estes

pudessem ser apresentados de forma ao mesmo tempo sucinta e compreensível, sem deixar

entretanto que caíssem em generalizações excessivas.

breve etimologia

A origem da palavra latina “indeterminação” está ligada à idéia de ausência do fim, à

idéia de infinito. Mais especificamente, está associada também a uma “não-fixação” de limites,

ao ilimitado, ao “não-traçado” ou “não-desenhado”.

O prefixo negativo in está relacionado com a negação ne, que nos termos compostos

indica a ausência ou a não existência da coisa significada pela palavra simples: doctus -

indoctus; gratus - ingratus etc. Eis as significações dos termos relacionados a “determinação”:

Determinabilis = finito, limitado (de onde Indeterminatus = Infinito)

Determinatio = fixação de um limite, extremidade, fim

Determino (de termino) = marcar os limites, limitar; determinar, regular; traçar,

desenhar; fixar.

Terminus = deus dos Limites

O significado de “aleatório” está ligado, no latim, à idéia de jogo de azar e aos conceitos

de sorte-azar, risco e perigo. Alea = dado, jogo de dados; jogo (de azar); sorte; risco, perigo,

azar. Aleatorium significa curiosamente a casa ou sala de jogos, sendo até hoje bastante

conhecida a frase alea jacta est (“a sorte está lançada”).

A palavra “acaso” está associada a casualidade, circunstância fortuita, e com a conotação

pejorativa de desgraça e ruína:
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Casus = queda (sentido próprio e figurado); fim, ruína; acaso, circunstância fortuita,

ocasião, acontecimento; infelicidade, desgraça, desventura, enfermidade;

Por fim, a palavra “improvisação” tem as seguintes origens:

Improvisus (in provisus) = imprevisto, inesperado; Improvise = repentinamente, de

improviso. Note-se novamente a formação composta do termo com a utilização da partícula

negativa in. O Improviso é aquilo que não era esperado, ou não pode ser previsto. Nesse

sentido, seu significado também se aproxima de improvidus = que não está preparado, que

não se previu, surpreendido.

Veremos agora como esses conceitos, hoje comumente utilizados no meio da música

nova, estão intimamente ligados a certos fundamentos da ciência contemporânea.

a física clássica

A física clássica costuma ser considerada determinista: por princípio, é contrária à

incerteza, à indefinição de limites, à possibilidade de dúvida. Essa maneira de ver o mundo se

sedimentou e ganhou espaço nos século XVIII e XIX, especialmente através do

desenvolvimento das idéias do físico Isaac Newton (1642-1727). De um modo geral, podemos

dizer que um dos fundamentos desse tipo de pensamento é a relação linear de causa e efeito.

No campo da mecânica celeste, isto é, do estudo dos movimentos dos astros, o avanço

da física clássica permitiu, por exemplo, a dedução das posições passadas e futuras de

planetas do sistema solar através unicamente do cálculo matemático. Na verdade, com as

chamadas “equações diferenciais”1, os matemáticos acreditavam que todo o passado e o futuro

estariam inseridos na configuração de um instante do presente. Conhecer os detalhes da

posição e do movimento de um planeta em um dado momento do presente seria a chave para

conhecer toda a sua história passada e todo o seu percurso futuro.

Nesse sentido, passado e futuro seriam equivalentes – ambos contidos no instante

presente. Esse universo sem probabilidades é o universo da física newtoniana, e o pensamento

que se desenvolveu a partir desses ideais deixou marcas profundas até o século XX. Quando

de seu surgimento, esse modo de pensar se impôs nas ciências, antes de mais nada, por uma

praticidade incontestável. O planeta Netuno, por exemplo, foi descoberto em 1846 por um
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astrônomo somente através do cálculo, sem precisar dar uma olhada sequer para o céu: ele

partiu exclusivamente dos dados existentes sobre os movimentos já conhecidos do sistema

solar, aliados às novas teorias da mecânica celeste, como a própria Lei da Gravidade. "Dêem-

me um lápis e um papel e eu reconstituirei o mundo!": esta poderia ser a máxima da ciência

da época. "Os sábios […] acreditavam que, pelos seus cálculos, tanto tocavam a origem como

o fim dos tempos. Tudo saberiam através dos cálculos, incluindo o futuro da humanidade e da

própria ciência"2.

Dessa maneira, tornava-se hegemônica a noção causa e efeito, ou seja, conhecendo-se

uma causa pode-se prever o seu efeito. Embora aqui tenhamos tratado de exemplos

aparentemente muito específicos (como os da mecânica celeste), é bom lembrar que esse

conjunto de princípios difundiu-se de tal forma a ponto de se tornar uma concepção de mundo,

aplicável, teoricamente, a todo o conhecimento humano; dessa maneira, semelhante

concepção ganhou espaço para projetar-se e enraizar-se na própria cultura geral da civilização

ocidental a partir do século XVIII, aproximadamente. Lembremos que toda a revolução

industrial foi possível graças às pesquisas científicas e avanços tecnológicos aplicados aos

modos de produção, aliados ao aperfeiçoamento ou à criação de novas formas de exploração

da classe trabalhadora. De forma ilustrativa, podemos citar uma breve associação do

pensamento positivista de Augusto Comte (século XIX) com a própria situação do Brasil de

cem anos atrás:

"Desdém da metafísica, culto do fato, da experiência e da prova, confiança sem reserva

na ciência, exaltação de seus benefícios, esforço por dar forma de ciência ao estudo dos fatos

morais e sociais…  (…) O amálgama político-ideológico da religião positivista lançará raízes na

América Latina: No Brasil, no Chile e no México. A revolução brasileira de 1889 será a obra das

seitas positivistas: desde então, a bandeira brasileira traz a divisa 'ordem e progresso'.

Benjamin Constant, o Ministro da Instrução Pública nessa época, reforma o ensino de acordo

com os pontos de vista de Comte"3.
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a crítica ao determinismo

Assim, a partir dessa perspectiva determinista, tudo o que acontecerá amanhã tem uma

causa definida hoje. O conceito de acaso não viria, então, da ausência de causas de um

fenômeno, mas sim da adição de uma enorme quantidade de pequenas causas independentes.

Poder-se-ia sustentar a esperança de que, no dia em que fosse possível realizar uma análise

suficientemente detalhista de um fato, contando com métodos de cálculo poderosos o bastante

para abarcar todas as pequenas causas de um evento, seria revelado o determinismo oculto

por trás de fenômenos aparentemente aleatórios ou “casuais”.

É precisamente nesse ponto que se encontra o nó da ciência determinista, que vem

assistindo à sua ruína teórica e prática no decorrer do século XX. Embora se tenha tentado, as

ciências biológicas e humanas nunca se deixaram enquadrar em simples relações de causa e

efeito. Além disso, no próprio campo das ciências 'exatas', as previsões só são eficazes até um

certo limite de precisão. Nos exemplos dos cálculos da movimentação dos astros e das

perturbações entre planetas, este limite de validade é elevado até a ordem de séculos ou

milhões de anos. É bastante para a escala humana, mas é insignificante para a escala

astronômica. A impossibilidade de abarcar todas as informações disponíveis acerca de um

fenômeno com suficiente precisão é um problema concreto que foi se revelando incontornável

para os cientistas. Sempre faltarão casas decimais para alcançar a exatidão e se isso nos

passa de certa forma despercebido no âmbito dos cálculos astronômicos, é antes devido à

pequenez da nossa escala perceptiva do que a uma suposto determinismo natural do cosmos.

Esse tipo de crítica à certeza, à exatidão, ao domínio completo do passado e futuro, teve

início na ciência ocidental com o físico e matemático Henri Poincaré (1854-1912). Poincaré foi

um grande mestre do cálculo, e levou-os tão longe quanto pôde; a certa altura de

complexidade, percebeu que era necessária uma mudança de ótica. Sobre isso, Ekeland diz:

"Tenta-se substituir os chamados métodos quantitativos – precisos, mas limitados – pelos

qualitativos, que levam mais longe, mas oferecem uma imagem menos distinta"4. Assim,

sabendo que sempre haverá acontecimentos que escapam à previsão, esses métodos

qualitativos procuram fazer previsões menos exatas, porém dando uma idéia mais geral das

previsões possíveis. Qualquer certeza, mesmo a da ciência, só é possível no campo da
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probabilidade. Podemos resumir os dois principais aspectos críticos da obra de Poincaré da

seguinte forma: a) certos acontecimentos físicos não são calculáveis – logo, não são

previsíveis; b) certos acontecimentos previstos pelos modelos matemáticos não se produzem

na realidade física.

A partir desse ponto vamos nos aprofundar um pouco mais nessa dialética determinado-

indeterminado. Diz-se que há 'acaso' quando o fenômeno é imprevisível ou quando, mesmo

posteriormente, suas causas não podem ser delimitadas ou conhecidas. Podemos dizer que um

fenômeno determinista torna-se (ou parece) aleatório quando não temos acesso a uma parte

da informação ali envolvida.

Se alguém diz que um fato é determinado, isso não necessariamente quer dizer que ele

possa ser previsto. Só um ser onisciente, capaz de considerar todas as causas que interagem

na natureza poderia conhecer o passado, o presente e o futuro – é a figura fictícia do demônio

de Laplace, criada pelo matemático francês Pierre Simon (1749-1827), o marquês de Laplace,

ao se deparar com esse problema. A expressão caos determinístico foi criada pela física

moderna ao rejeitar o raciocínio da física clássica quanto à possibilidade de 'previsão do futuro'

e conhecimento exato e preciso da natureza.

O caos determinístico seria a "propriedade de muitos sistemas determinísticos de

apresentarem grande sensibilidade a pequenas variações nas condições iniciais; isto significa

que, neste caso, as incertezas experimentais – sempre presentes em qualquer mensuração

física – crescerão muito rapidamente com o passar do tempo, levando a uma quebra do

determinismo absoluto, mesmo no terreno da física clássica"5.

Em matemática, são conhecidas as Equações de Lorenz6, que têm uma propriedade de

instabilidade em relação à posição inicial. Isso quer dizer que qualquer modificação

imperceptível no seu início é enormemente amplificada no decurso do cálculo, conduzindo a

uma trajetória completamente diferente. As equações de meteorologia possuem exatamente

essa instabilidade: a menor falha de observação, ou qualquer mudança mínima nas condições

iniciais do cálculo, resultam em um quadro completamente diferente no fim das contas (não é

sem motivo, portanto, a popularidade das piadas sobre os erros das previsões do tempo).

Lorenz chama isso de 'efeito borboleta': o deslocamento de ar do vôo de uma borboleta
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influenciará o tempo, senão amanhã, talvez daqui a um ano. Para se 'prever o tempo', seria

necessário levar em conta absolutamente tudo.

Ainda no campo das ciências exatas, hoje em dia estuda-se muito esse tipo de sistemas

instáveis, sistemas que amplificam desvios iniciais no decurso do seu movimento. Essas

experiências não são reprodutíveis - não passarão jamais pelo mesmo caminho, uma vez que

em qualquer tentativa de se repetir determinadas condições iniciais não há como escapar de

pequenos erros e desvios. São justamente tais pequenos erros que vão, a cada vez,

amplificar-se no decorrer do tempo e mudar todo o destino do cálculo. Assim, se não podemos

fazer semelhante sistema passar duas vezes pelo mesmo caminho, podemos dizer que ele não

é determinista. A precisão absoluta é impossível e irrealizável.

Em meio a essa discussão, o exemplo de um lance de dados é bastante comum e

esclarecedor: "As leis de um lançamento de dados parecem puramente deterministas: são

cubos homogêneos de seis lados, sujeitos à gravidade terrestre, à resistência do ar, rolam

sobre uma superfície (de preferência plana e elástica) e imobilizam-se após terem perdido sua

energia nos choques e fricções. Estão sujeitos apenas a leis mecânicas abundantemente

estudadas e conhecidas. Em princípio, uma vez conhecido o impulso inicial, todo o resto do

movimento pode ser determinado pelo cálculo. O fenômeno é determinista a uma pequena

escala e aleatório a uma grande escala. É o resultado da adição de uma multidão de causas

microscópicas: o efeito individual de cada uma poderia ser perfeitamente descrito, mas seu

conjunto torna o cálculo impossível"7.

Desse modo, temos o aleatório ao lado do determinismo. O passado, neste caso, não

ajudará em nada para a previsão dos acontecimentos futuros. Podemos conhecer a ordem de

mil números sucessivos tirados em uma roleta, mas isso não servirá para prever o milésimo

primeiro.

É preciso então admitir que em qualquer situação sempre faltará alguma informação do

conjunto total e/ou alguma das informações será imprecisa ou incompleta. As ciências têm

trabalhado e desenvolvido novas idéias a partir de tais bases; o cálculo de probabilidades é

uma dessas formas renovadas de abordar os problemas. Não se fazem previsões, mas

procura-se uma compreensão global do desenvolvimento de um sistema.
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Em um livro de Émile Borel que trata exclusivamente do acaso, lemos que "(…) é

preferível dizer que a teoria das probabilidades tem por objetivo avaliar as probabilidades de

eventos complexos por meio das probabilidades supostamente conhecidas de eventos mais

simples. Sua meta é chegar a prever com uma certeza quase absoluta – humanamente

absoluta – certos eventos cuja probabilidade é tal que se confunde com a certeza"8. É o fim do

universo de Newton, fechado e determinado a priori, no qual o presente contém o passado e o

futuro. Há hoje muitas teorias apontando para diversos caminhos novos; não vamos entrar no

mérito de nenhuma delas aqui, mas vale a pena citar uma frase sobre a chamada Teoria das

Catástrofes (Stabilité Structurelle et Morphogenèse, de René Thom, publicado pela primeira

vez em 1972), que incorpora a ambigüidade e a incerteza como elementos fundamentais de

seu estudo: "(…) A Teoria das Catástrofes vê um universo aberto, onde o matemático discerne

e classifica as formas, bem feliz se as consegue apanhar de passagem, tal como um caçador

de borboletas"9.

acaso e percepção

Retomando em essência o que estudamos até agora, o acaso pode ser entendido como a

não-determinação, ou a indeterminação, de alguns parâmetros em certo evento. Mesmo

quando um fenômeno pareça ser regido por um conjunto de leis deterministas – o lance de

dados, por exemplo – o fato de não sermos capazes de medir com precisão as condições

iniciais do processo (indeterminação ou conhecimento incompleto das variáveis envolvidas)

torna o evento necessariamente imprevisível. A ciência contemporânea tem admitido esse tipo

de ambigüidade e incerteza como partes integrantes do estudo de um sistema complexo. Com

a impossibilidade de uma certeza absoluta, busca-se agora a certeza humanamente possível,

que consistiria na verdade de um conjunto de probabilidades: sem aspirar a previsões exatas,

mas buscando uma compreensão global do desenvolvimento de um sistema.

Vamos entrar agora em outro nível da discussão teórica sobre indeterminação e acaso. É

a questão da percepção humana do que chamamos de acasos. Por que achamos notável

quando há a coincidência do encontro de dois amigos em um local inesperado? Ou quando

alguém ganha um jogo lançando dados e tirando o número 6 em todos eles?
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Se analisadas com mais calma, podemos relativizar nosso deslumbramento diante de tais

situações “fantásticas”. Esses acasos só existem, na verdade, devido à percepção humana dos

fatos. Considerando a infinidade de eventos que ocorrem a cada segundo, e todo o movimento

que é parte integrante da vida dos habitantes do nosso planeta, os acasos estão virtualmente

por toda parte. Entretanto, a imensa maioria dos eventos não atinge a nossa percepção;

grande parte sequer é notado por um único indivíduo. A seletividade da nossa atenção é que

determina a percepção de um fato como 'acaso'. Nossa atenção, que sob um prisma

fenomenológico é também sempre intenção, funciona como um filtro que separa os eventos

para nós significativos, dentre milhões de acontecimentos micro e macroscópicos que se

desenrolam em todo lugar e a todo momento de forma necessariamente aleatória,

considerando que não temos conhecimento de suas milhares de causas. Sendo humanamente

impossível captar a totalidade dos eventos ao nosso redor, permanecemos indiferentes à

maioria deles; dentre os poucos que percebemos existem alguns que chamamos de acasos. Os

nossos “fantásticos” exemplos, o do encontro inesperado de dois amigos e o de tirar o número

seis em todos os dados, são acontecimentos tão igualmente prováveis como tantos outros. A

probabilidade de sair uma dupla de seis nos dados é a mesma de todas as outras combinações

possíveis. O fato de uma pessoa encontrar-se 'inesperadamente' com outra conhecida, apesar

de abranger variáveis mais complexas, pode ser tão provável quanto essa mesma pessoa

esbarrar em um desconhecido qualquer. A maior significância de cada situação está no valor

subjetivo que conferimos a ela. As chamadas coincidências só são importantes para o ser

humano que as percebe, sendo a surpresa, nesse caso, também ela uma espécie de convenção

social.

E o que é essa significação de um acaso? Todos os dias centenas de pessoas

desconhecidas passam por nós na rua, e não prestamos atenção a esses fatos. Entler diz que

"não há surpresas para acasos que não são significativos; do ponto de vista subjetivo, sequer

chega a existir acaso"10. Os acontecimentos só significam algo para a pessoa que os percebeu,

para as pessoas envolvidas em uma rede de informações intersubjetivas em comum. Podemos

chegar a dizer que certos acasos que acontecem às pessoas já são de certo modo esperados,

embora não sejam previsíveis nem planejáveis, e isso porque estariam dentro do 'reservatório

de coincidências possíveis' de cada indivíduo.
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acaso “absoluto”

Até aqui pudemos ter contato com algumas abordagens possíveis disso que chamamos

de acaso, indeterminação e aleatoriedade. É evidente que existem muitas outras teorias e

interpretações para os mesmos problemas, tanto em outros campos de conhecimento da

cultura ocidental quanto em outras culturas e civilizações. Os aspectos estudados até aqui são

úteis e, por ora, suficientes para nossos estudos posteriores sobre a indeterminação em

música.

Mas vale a pena falar rapidamente de algumas abordagens diferentes, provocadoras, que

tratam do acaso como algo absoluto. Como assim? Trata-se de pensar o acaso como algo em

si, acreditando na absoluta ausência de causas no universo. É a crença de que algo possa ser

gerado a partir do nada.

Uma das base deste tipo de filosofia está no poeta e filósofo romano Lucrécio (I a.C.), e

seu conceito de clinamen (inclinação, desvio). Tudo o que existe seria feito de pequenas

partículas – átomos – em constante movimento vertical, devido a seu peso. Choques e desvios

dessas partículas provocariam inclinações que, ao acaso, dariam origem às coisas da natureza.

O fato de o acaso estar na origem de tudo seria a justificativa para o livre arbítrio e a liberdade

do homem, mais importante do que qualquer tipo de determinação. Saltando ilustrativamente

para outro pensador antigo, encontramos em As Leis, de Platão, o acaso originado pelos

deuses: "Os jogos inevitáveis do acaso engendraram assim, e sem outro recurso, todo o céu e

tudo o que ele contém; em seguida, todos os animais e todas as plantas (…) e essa criação se

fez sem nenhuma intervenção da inteligência nem de qualquer deus que seja, e nem da arte

[arte entendida, aqui, como qualquer produto do trabalho humano]; simplesmente, como foi

colocado, pela natureza e pelo acaso"11.

Realizando um último salto ilustrativo: segundo o que se chama de filosofia trágica12, o

acaso absoluto existiria como recusa à própria idéia de natureza. As coisas que existem seriam

fruto de circunstâncias casuais e instáveis, felizes (ou infelizes) coincidências. O acaso não

seria uma exceção dentro da natureza, mas sim o contrário. Só perceberíamos o 'mundo' e a

'natureza' como conjuntos de coisas estáveis devido à brevidade da existência humana.
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Umberto Eco e a Obra Aberta

As próximas páginas serão dedicadas inteiramente ao livro Obra Aberta, do italiano

Umberto Eco, publicado pela primeira vez em 1957, na Europa, e que só foi traduzido e

lançado em português no Brasil em 1968. Obra Aberta pode ser considerado um texto chave

no panorama das questões estéticas da obra de arte ocidental na segunda metade do século

XX. Vamos aqui comentar algumas das principais idéias abordadas no livro e que tocam

diretamente o problema da indeterminação na música contemporânea.

De início, Eco explica que a obra aberta à qual o livro se refere não existe na prática;

por questões metodológicas, imagina-se na verdade um 'modelo teórico de obra aberta', que

não é a estrutura objetiva de certas obras, mas antes a estrutura de uma relação fruitiva entre

os receptores e a própria obra. Discutem-se, ao longo do livro, tendências contemporâneas no

mundo das artes ocidentais surgidas a partir da década de 50 que se aproximam ou se

identificam com essa idéia geral de uma 'estética da obra aberta'.

Definindo obra como "objeto dotado de propriedades estruturais definidas, que

permitam – mas coordenem – o revezamento das interpretações, o deslocar-se das

perspectivas"13, encara-se uma obra de arte como uma mensagem fundamentalmente

ambígua; em outras palavras, uma pluralidade de significados coexistindo em um único

significante. Com isso, podemos entender que toda obra de arte, mesmo as do passado, são,

em essência, abertas, uma vez que a cada nova fruição por uma pessoa, seja de um filme, de

um quadro ou de uma música, dará origem a novas relações e interpretações possíveis dentro

dessa experiência estética, em parte devido ao próprio receptor e em parte devido à própria

obra, que delimita um campo de probabilidades. Vale notar que na definição de obra acima

citada, Eco já observa que ela deve não só permitir, mas também coordenar a pluralidade de

interpretações, ou seja, organizar os caminhos possíveis, indicando-os ou ao menos

apontando-os.

O que há de novo em uma poética da obra aberta, segundo o autor, é quando

justamente essa ambigüidade é tomada como valor pelos artistas contemporâneos. Voltando-

se à informalidade, à casualidade, à indeterminação dos resultados, tais artistas procurariam
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definir novos limites para o fazer artístico onde uma obra possa ter um máximo de

ambigüidade, permitindo um número muito amplo de leituras, e podendo inclusive depender

da interatividade do consumidor/receptor, sem, contudo, deixar de ser obra.

Esclarecendo as linhas metodológicas gerais de sua pesquisa, Umberto Eco afirma que a

noção de obra aberta não implica em querer dividir o mundo entre obras abertas ('boas') e

fechadas ('ruins'). Como já foi dito, abertura e ambigüidade são elementos constantes em

qualquer obra de arte em qualquer tempo. Uma obra aberta, portanto, não seria uma

categoria artística, mas um modelo hipotético (não existe obra aberta 'real', concreta). Um

modelo seria uma forma comum a diversos fenômenos, por mais diferentes que estes sejam.

Eco diz ainda que é necessário comparar a estrutura de uma obra aberta à de outros

fenômenos culturais. O esquema produção-obra-fruição apresentaria uma estrutura similar em

casos diferentes. Se uma obra é uma forma, pode-se entendê-la como um todo orgânico que

nasce da fusão de diversos níveis de experiência anterior; uma forma é uma obra realizada, é

"o ponto de chegada de uma produção e ponto de partida de uma consumação que –

articulando-se – volta a dar vida, sempre e de novo, à forma inicial, e de formas diversas; (…)

A estrutura de uma obra é o que ela tem em comum com outras obras; (…) assim, a 'estrutura

de um obra aberta' não será a estrutura isolada de várias obras, mas o modelo geral que

descreve não apenas um grupo de obras, mas um grupo de obras enquanto postas em uma

determinada relação fruitiva com seus receptores"14.

Mais adiante, o autor procura deixar claro que sua pesquisa não tem nada a ver com o

estruturalismo, entendendo por estruturalismo a análise da obra de arte como um cristal,

“pura estrutura significante”, aquém da história de suas interpretações; para Umberto Eco, é

impossível abstrair-se de nossa situação de intérpretes, situados historicamente, para tentar

enxergar a obra como um cristal. E conclui com o seguinte questionamento: "Quando Lévi-

Strauss e Jakobson analisam Baudelaire, focalizam: a) uma estrutura que está aquém de suas

leituras possíveis; ou b) nos dão dela uma execução, possível somente hoje, à luz das

aquisições culturais do nosso século? Nessa suspeita baseia-se toda a Obra Aberta"15.

No capítulo A Poética Da Obra Aberta, são abordados diversos exemplos da criação

musical contemporânea, a partir de compositores como Stockhausen, Berio, Pousser, Boulez,

considerando os aspectos de abertura e indeterminação. Sobre as obras musicais que
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apresentam alternativas de execução ao intérprete, são feitas perguntas como o por que, na

atualidade (leia-se, décadas de 50 e 60), o artista sente necessidade de trabalhar nessa

direção; como resultado de que evolução histórica da sensibilidade estética, e como encarar

tais experiências à luz de uma estética teórica? Muito se discute sobre as relações e

semelhanças da música com a literatura e o teatro; são considerados os exemplos de James

Joyce (com Ulisses e finnegans wake) e de Bertold Brecht. Em Brecht, há uma exposição

problemática de certas situações de tensão; porém, não se elaboram soluções (ambigüidade):

caberá ao espectador tirar conclusões críticas daquilo que vir; a abertura, aqui, funcionaria

como instrumento de pedagogia revolucionária.

Todas as estéticas, do barroco ao simbolismo, têm sua abertura baseada na

participação imaginativa do fruidor, que deve interpretar um fato de arte já produzido. Isso é

bastante diferente da situação em que os receptores devem também colaborar no fazer a obra

- são as “obras em movimento”: "A obra em movimento seria a possibilidade de uma

multiplicidade de intervenções pessoais, mas não convite amorfo à intervenção

indiscriminada"16.

Com relação a isto, volta-se a enfatizar que a “consciência estética ocidental” exige que

uma obra seja claramente uma produção pessoal que sempre mantenha uma fisionomia

própria básica, embora possam variar infinitamente suas fruições; essa mesma obra, sempre

num sentido ocidental, deveria manifestar, qualquer que seja a forma pela qual for entendida

ou prolongada, essa marca pessoal que lhe confere consistência, valor e comunicabilidade.

*

Na parte dedicada à análise da linguagem poética, são explicados conceitos básicos de

semiótica e teoria da comunicação (noções de remetente, receptor, mensagem, código). As

diferenças entre os tipos de mensagem na comunicação humana passariam necessariamente

pela proximidade de um dos seguintes pólos: a mensagem referencial ou denotativa, de

caráter unívoco, com pouco espaço para dúvidas e ambigüidades, e mensagens emotivas ou

conotativas, que suscitam reações, associações, com maior margem de ambigüidades. Uma

mensagem estética seria um sistema de conotações direto e controlado pela própria estrutura

da mensagem.
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Mas na discussão acerca do estímulo estético, somente a subdivisão referencial x

emotivo (ou denotativo x conotativo) não resolve o problema; tal diferença não se refere tanto

à estrutura da expressão quanto ao seu uso, ao contexto em que é emitida, pronunciada. "O

uso de uma expressão para um fim determinado (referencial ou emotiva) aproveita sempre

ambas as possibilidades comunicativas da própria expressão"17.

A impressão de abertura e a percepção estética em sua totalidade não estão no

estímulo objetivo (na própria obra, que é materialmente determinada); e não estão também

no sujeito que percebe, mas na relação cognoscitiva entre ambos. Nessa relação se realizam

as possíveis aberturas provocadas e dirigidas pelos estímulos objetivos organizados segundo a

intenção estética. Assim, abertura é condição de toda fruição estética, e toda forma fruível

como dotada de valor estético é aberta. Além desta condição geral a toda criação artística do

passado e presente, está o conjunto de poéticas contemporâneas surgidas na segunda metade

do século XX que têm intenção de abertura explícita, baseada não só na natureza própria da

fruição estética acima descrita, mas nos elementos mesmos que se compõem em resultado

estético.

Essa intenção de abertura explícita a que se refere o autor deveria ainda vir

acompanhada da tendência à organização da desordem, no sentido da definição prévia de um

campo de possibilidades para a liberdade relativa de escolha dos intérpretes ou fruidores dessa

obra aberta. Nessa direção, Eco diz que é curta a distância entre uma proposição de

pluralidade de mundos formais e uma proposição do caos indiferenciado, desprovido de

qualquer possibilidade de fruição estética. Segundo ele somente uma dialética pendular

poderia 'salvar' o compositor de obras abertas. Com base nessas afirmações, podemos

visualizar a proximidade do pensamento de Umberto Eco com Pierre Boulez, por exemplo, que

talvez seja o compositor que mais se aproximou musicalmente da idéia de abertura acima

exposta. A síntese entre um pensamento de herança serial e a integração do acaso de forma

controlada é um dos principais vetores de investigação que marcam boa parte da obra de

Boulez. Umberto Eco, entendendo o caos indiferenciado como impossível de ser fruído

esteticamente, rejeita uma desorganização musical despreocupada de qualquer controle maior

sobre os resultados finais. Não há como não enxergar aqui uma crítica à poética de John Cage,

que verdadeiramente não acreditava na tradição organizativa e histórica da musica européia,
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propondo caminhos de investigação bastante diferenciados. Mas o caso de Cage é analisado

em detalhes pelo autor, conforme veremos adiante. Como conclusão interrogativa para esta

caracterização da Obra Aberta, são apontados dois problemas trazidos por essa poética: 1) as

razões históricas, o background cultural dessa decisão formativa, a visão do mundo que ela

comporta; e 2) as possibilidades de 'leitura' de tais obras, as condições comunicativas a que

são submetidas, as garantias de uma relação de comunicação que não degenere no caos, a

tensão entre a massa de informação intencionalmente posta ao dispor do fruidor e um mínimo

de compreensão garantida, a adequação entre a vontade do 'compositor' e a resposta do

consumidor.

É também colocado o problema da repercussão, na atividade artística criativa, de certas

aquisições das metodologias científicas contemporâneas. Neste ponto, alerta-se para o perigo

do uso acrítico e indiscriminado de categorias científicas para caracterizar ou explicar um dado

comportamento artístico. Assim, segundo Eco,

"Alertados por essas lições, ao encontrarmos um artista que usa termos da metodologia

científica para designar suas intenções formativas, não nos arriscaremos a imaginar que as

estruturas dessa arte refletem as presumidas estruturas do universo real; notaremos apenas

que a circulação cultural de determinadas noções influenciou particularmente o artista em

questão, de tal forma que sua arte quer e deve ser vista como a reação imaginativa e

metaforização estrutural de certa visão das coisas (que as aquisições da ciência tornaram

familiar ao homem contemporâneo)”18.

*

Uma seção inteira é dedicada a uma análise comparativa e crítica entre o Zen Budismo

e o Ocidente. Tratando da crescente onda de influências orientais no ocidente, Eco procura

diferenciar o que ele chama de Zen Budismo e Zen “Modismo”. Repudiando a disseminação de

leituras superficiais e deformadoras da cultura oriental, que acaba virando 'moda' e objeto de

consumo a partir da década de 60, o texto procura colocar questionamentos básicos como por

que o Zen, e por que agora? Procurar-se-á investigar que conjuntura cultural e psicológica

teria favorecido tal encontro oriente-ocidente.

O autor analisa o Zen como uma atitude fundamentalmente antiintelectualista, de

elementar e decidida aceitação da vida em sua imediatez, sem tentar justapor-lhe explicações
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que a tornariam rígida e a matariam, "impedindo-nos de colhê-la em seu livre fluir, em sua

positiva descontinuidade”19.

Em contraposição a um budismo que celebra a aceitação positiva da vida, Eco diz que o

espírito ocidental sempre se diferenciará dele, por uma necessidade enraizada de reconstruir

essa vida aceita, segundo uma direção desejada pela inteligência.

Nessa linha de argumentação, defende-se que a civilização ocidental, ao menos

atualmente, ainda não escolheu esta vitalidade incondicionada do sábio Zen, que contempla

feliz as possibilidades do mundo ao seu redor, colhendo daí a reconfirmação do Todo universal

(lembremo-nos de Cage: preferir os sons do dia-a-dia àqueles ouvidos em 'concerto'!). No

ocidente, o convite à liberdade das associações visuais e imaginativas ainda seria provocado

através da disposição de uma 'forma' artesanal que obedece a determinadas 'intenções

sugestivas'.

Exemplo interessante disso é extraído da pintura, onde um quadro, antes de ser um

campo de escolhas a realizar, já é um campo de escolhas realizadas. Na Action Painting de

Pollock, a variabilidade das formas não é apenas o registro de um evento casual – é o registro

de um gesto. E o gesto, nesse caso, é "um plano com direção espacial e temporal, de que o

signo pictórico é o relatório; podemos, reversivelmente, percorrer o signo em todas as

direções, mas o signo é o campo de direções reversíveis que o gesto - irreversível desde que

esboçado - nos impôs; (…) uma busca que termina ao reencontrar-se o gesto e, nele, a

intenção comunicativa”20.

 John Cage é chamado por Umberto Eco de 'o profeta da desorganização musical, o

sumo sacerdote do Acaso'. Cage, ao ser perguntado sobre as finalidades de sua música,

responde citando Lao Tsé e advertindo ao público de que só se chocando com a completa

incompreensão e medindo a própria estultice ele poderá colher o profundo sentido do Tao. Na

consoladora unidade do Tao cada som vale todos os sons, cada elemento sonoro será o mais

feliz e o mais rico de revelações: ao ouvinte restará somente abdicar de sua própria cultura e

perder-se na pontualidade de um infinito musical reencontrado. Vale ainda relativizar de certa

forma a abordagem de Umberto Eco sobre Cage, uma vez que o conjunto de sua obra musical

(Cage ainda produziu ativamente por mais de trinta anos após o lançamento de Obra Aberta)
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inclui uma variedade bastante grande de aspectos e tipos de indeterminação, inclusive obras

de caráter extremamente organizado e “determinado”.

Concluindo sua análise de tais relações entre oriente e ocidente, e defendendo uma

postura dialética ocidental para o 'acaso organizado', Umberto Eco escreve, por fim: "O

momento contemplativo não poderá ser senão um estágio de retomada, um tocar a mãe-terra

para recuperar energias; o homem ocidental nunca aceitará o desmembramento na

contemplação da multiplicidade, mas irá perder-se na tentativa de dominá-la e recompô-la. Se

o Zen lhe reafirmou, com sua voz antiquíssima, que a ordem eterna do mundo consiste em sua

fecunda desordem e que toda tentativa de entrosar a vida segundo leis unidirecionais é um

modo de perder o verdadeiro sentido das coisas, o homem ocidental criticamente aceitará

reconhecer a relatividade das leis, mas voltará a introduzi-las na dialética do conhecimento e

da ação sob forma de hipóteses de trabalho (…)”21.

II. INDETERMINAÇÃO NA MÚSICA DO SÉCULO XX

Antes de abordar o conceito de Indeterminação na música ocidental do século XX,

devemos reconhecer que sempre existiu indeterminação em qualquer música de qualquer

época e lugar. Em poucas palavras, mesmo uma composição totalmente escrita está permeada

de indeterminação e acaso, em última instância, no momento de sua execução. Uma sonata de

Beethoven, por exemplo, será sempre tocada de forma diferente por cada intérprete, ou

mesmo por um mesmo intérprete. O que chamamos de “interpretação” de uma obra é

justamente o conjunto de fatores musicais subjetivos, pessoais, técnicos e casuais que leva

uma pessoa a tocar de forma diferente da outra, ou um mesmo intérprete tocar a mesma

música de forma diferente em dois momentos diferentes. Havendo em jogo uma multidão de

pequenos fatores caminhando juntos, compreendemos que nos é impossível tentar conhecê-

los e entendê-los separadamente – o que seria, além de tudo, desnecessário para uma

experiência estética em música: não é imprescindível que o pianista explique, através de uma

longa tese escrita ou falada, os motivos que o levaram a tocar de uma ou de outra maneira.

Interessa-nos ouvi-lo tocar; interessa-nos a audição do resultado sonoro de sua interpretação.

Seja como for, a crescente busca pela exatidão do texto musical ocidental através da
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codificação escrita, processo que atinge seu ápice no século XX, não é capaz de evitar a

presença de elementos casuais e indeterminados na interpretação instrumental. Levando tal

raciocínio mais longe, nem mesmo a música eletroacústica escapa a esse nível de

indeterminação: embora prescinda do intérprete no sentido tradicional, por ser uma música

gravada diretamente sobre suporte tecnológico (portanto, virtualmente sempre “idêntica” em

todas as execuções), a apresentação final desse tipo de criação composicional não está isenta

de sofrer variações significativas em situação de concerto, podendo variar de acordo com a

acústica da sala, com a quantidade e a qualidade das caixas de som, e mesmo com a atuação

do intérprete das músicas eletroacústicas, isto é, o responsável por difundir os sons no espaço

da sala de concerto, através de manipulação dos controles da mesa de som.

Por outro lado, qualquer processo de composição também está permeado de elementos

casuais e subjetivos; nenhum compositor pode escapar disso. Mesmo para um compositor

serial que buscasse conscientemente controlar todo o processo composicional segundo

esquemas formais abstratos e precisos, o percurso da criação ofereceria inúmeros problemas,

opções e caminhos sinuosos, e o compositor teria sempre que tomar decisões. Tais decisões

nunca deixarão de ter, ao menos em parte, impulsos pessoais subjetivos e casuais.

Em resumo, queremos dizer que, desde o processo de elaboração composicional até a

realização final de uma música, existe a interferência de elementos indeterminados (ou

indetermináveis) e casuais. Uma importante questão está, portanto, no grau de consciência e

aceitação dessa indeterminação por parte do compositor. Na música ocidental, é fácil perceber

que essa problemática já se colocava de diferentes formas em cada época histórica, conforme

poderemos constatar mais adiante em seção dedicada à história da improvisação. Desde as

improvisações vocais medievais, passando pelo baixo contínuo barroco até as cadências

clássicas e românticas, sempre houve o lado da prática musical que dava vazão à capacidade

criativa dos músicos na forma da criação no ato da execução. Tais manifestações musicais

instantâneas vinham sempre integradas dentro de um universo estilístico e de um conjunto de

regras em constante confronto e diálogo com a liberdade e a inventividade dos músicos-

improvisadores. Com a progressiva sedimentação de processos de escritura e de formas

musicais, e também com o fortalecimento da tríade compositor-obra-intérprete, a

improvisação foi se tornando uma atividade cada vez mais marginal e periférica.
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A retomada da admissão da indeterminação na música do século XX não está relacionada

somente ao que chamamos de improvisação. Para entender as diversas manifestações da

consciência e uso do acaso a partir da música do século passado, é útil definirmos a idéia de

graus de indeterminação.

A indeterminação presente em certa manifestação musical pode ser, em certo sentido,

aferida quantitativa e qualitativamente de forma aproximada, e isso em qualquer pontos do

seu processo criativo. Isto é, no caso de uma “obra” no sentido tradicional, podemos nela

buscar indícios de manifestações de qualquer tipo de indeterminação em três “momentos”

distintos:

* nos estágios de concepção inicial e elaboração por parte do compositor (por exemplo,

John Cage compôs Music of Changes utilizando-se de operações de acaso, como veremos mais

à frente);

* na codificação visual na forma de partitura (que pode apresentar variados níveis de

elementos determinados e indeterminados);

* na interpretação da partitura por determinado intérprete, resultando em apresentações

singulares da composição a cada execução.

Vamos nos ater, por enquanto, a uma discussão dos diversos aspectos da

indeterminação na música contemporânea somente sob o prisma da obra autoral,

“propriedade” de um compositor único, em geral mais próxima à tradição da música escrita.

Veremos como no século XX certos compositores abriram brechas para o acaso dentro dos

limites da sua obra, por diferentes motivações e com maior ou menor preocupação com o

controle desse acaso. Podemos chamar de “Música Aleatória” a maior parte dos casos dessa

natureza, em que o instrumentista é convidado a participar da criação da obra como uma

espécie de co-autor, embora o “mérito”, por assim dizer, da proposição musical inicial seja

ainda preferencialmente conferido à figura do compositor-proprietário22. Somente após

traçarmos um panorama satisfatório dessa música aleatória proposta por um autor único é que

passaremos a falar da improvisação em música contemporânea, que carrega consigo outras

especificidades que a distinguem disso que acabamos de situar sob a alcunha de “Música

Aleatória”.
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A indeterminação, assim, pode se encontrar em pequenas áreas de uma composição em

grande parte determinada, ou pode predominar de forma quantitativa e qualitativa em relação

à obra como um todo23. Trechos indeterminados podem assumir somente papéis secundários

dentro de uma forma geral clara, ou pode-se ter indeterminação presente em todo o decorrer

e todos os níveis de uma música, do menor elemento musical até a forma final da peça. Isso

ficará claro nas explicações e exemplos mais à frente.

Os americanos Charles Ives e Henry Cowell são precedentes históricos da utilização

consciente de elementos indeterminados e do acaso em música no início do século XX.

Encontramos em Ives passagens escritas irrealizáveis, que levam o intérprete a buscar sua

própria solução improvisada. Clusters e eliminação do compasso em Ives e Cowell já levam à

indeterminação harmônica e rítmica. Mesmo o sprechgesang (canto falado) de Schoenberg, na

obra Pierrot Lunaire (1912), também conduzia a um certo modo de indeterminação das

alturas. Os experimentos futuristas do início do século XX (o Manifesto Futurista de Luigi

Russolo é de 1913), ao se utilizarem de sons não temperados e ruídos mecânicos, também

apresentavam novas possibilidades e problemas de controle composicional sobre as fontes

sonoras.

No entanto, foi após a Segunda Guerra que se definiram diferentes conceitos e

abordagens do indeterminado na música contemporânea, e vale a pena fazermos uma divisão

temporal e conceitual entre compositores americanos e europeus a partir da década de 50.

Boa parte dos americanos praticamente passou ao largo da experiência do serialismo integral:

os mecanismos de trabalho do serialismo eram opostos aos seus objetivos e ideais artísticos

de uma forma geral. Como principais compositores americanos dessa época, podemos citar

John Cage, Morton Feldman, Earle Brown e Christian Wolff.

Em linhas gerais, se dizemos que na Europa os compositores caminharam do serialismo

integral para a descoberta da indeterminação, nos Estados Unidos o caminho foi o inverso:

partindo da indeterminação, compositores americanos caminharam progressivamente a uma

maior determinação em sua música24.

Feitas essas considerações, podemos agora delimitar para que tipo de música

usualmente se aplicam os termos “indeterminação”, “acaso” e “aleatório”: são termos ligados

às composições em que o compositor, de forma consciente e deliberada, abre mão (em maior
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ou menor grau) do seu controle sobre um ou mais aspectos da obra – ou também abre espaço

para o acaso no interior do próprio processo criativo. Com base nisso, podemos distinguir três

tipos de indeterminação em uma obra musical (evidentemente combináveis entre si):

* o uso de procedimentos aleatórios na geração e organização de material musical

(podendo chegar a composições completamente escritas e “determinadas” no final);

* a liberdade de escolha dada ao(s) intérprete(s) dentre um conjunto de opções formais

estipulado pelo compositor (indeterminação em nível formal, macroscópico);

* métodos de notação que reduzem o controle do compositor sobre a própria realização

dos sons em uma música (indeterminação em nível microscópico, da própria escolha dos

eventos sonoros).

A idéia de escrever detalhadamente cada pequeno trecho até a forma global da música

vem de uma herança de anos de crescente “exatidão de escrita” da história da música

européia. O conceito de indeterminação, apesar de existente no passado remoto dessa mesma

história, era estranho ao mundo do serialismo integral. Pierre Boulez e John Cage trocaram

correspondências por muito tempo, nas quais discutiam seus projetos e ideais estéticos e

musicais. É notória a discordância e a cautela de Boulez quanto às pesquisas do acaso

realizadas por Cage. Aliás, foram as viagens de Cage à Europa na década de 50 que

impulsionaram uma grande onda de indeterminação na música européia. Foi um momento de

choque, uma vez que a tradição musical européia estava construída sobre o princípio de que

música só pode compreender “sons precisos tocados em momentos exatamente definidos”25.

Quais são, afinal, os elementos de uma composição que podem ser indeterminados? Qual o

alcance da aceitação dessa indeterminação, na obra de cada compositor? Em uma composição,

o compositor pode, de diversas maneiras, deixar em aberto um ou mais dos seguintes fatores,

de forma mais livre ou mais dirigida:

- alturas

- duração dos sons

- forma geral

- material sonoro (instrumentos, objetos, corpos sonoros em geral)

- dinâmicas

- modos de ataques e timbres
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Deixar um único desses parâmetros 'indeterminado' pode gerar resultados

completamente diferentes a cada execução, dependendo do grau dessa indeterminação. Na

Europa, a indeterminação das alturas foi uma das mais difíceis de serem aceitas, somente

sendo mais difundida em torno dos anos 60. Enquanto isso, em 1951 Morton Feldman já havia

escrito Intersection I para orquestra, sem uma única nota de altura definida.

A indeterminação na forma, comumente chamada de 'forma aberta' ou 'forma-móbile', é

aquela onde as partes de uma música podem ser reordenadas ao gosto do intérprete, com ou

sem limitações previstas pelo compositor, previamente ou no ato da execução. As primeiras

incursões de compositores europeus na indeterminação em música foram através dessas

formas, como podemos observar nas peças Klavierstück XI (Stockhausen, 1956), Troisième

Sonate (Boulez, 1957-58) e Zyklus (Stockhausen, 1959), para citar alguns exemplos mais

conhecidos. A grande preocupação dos compositores europeus na época era, afinal, o

significado dessa indeterminação do próprio material musical. Se para Cage a indeterminação

representava, mais do que uma maneira de pensar e fazer música, parte de uma filosofia de

vida, para os europeus essa aceitação do acaso poderia esconder uma irresponsabilidade ou

um desinteresse quanto à realização sonora final de um trabalho.

É interessante a diferenciação que Brindle26 estabelece entre a indeterminação que se

propagou na música européia e a indeterminação americana. Para tanto, ele compara duas

obras das décadas de 50 e 60: Mixtur (1964), de Stockhausen, e Intersection I (1951), de

Morton Feldman. Ambas as peças trabalham somente com alturas relativas (definição de

regiões agudas, médias e graves), mas cada uma revela diferentes mentalidades na sua

relação com a indeterminação. Para os compositores europeus, a música precisaria ter uma

direção, mover-se para algum lugar, em busca de resultados expressivos. Para os

compositores dos Estados Unidos da época, o que estava em jogo era uma música que

pudesse existir sem essa “onda expressiva”; idealmente, ela embalaria o ouvinte num estado

mental de relaxamento e retiro. Assim, gestos e eventos musicais marcantes e decisivos

deveriam ser evitados (ideais que já antecipam o minimalismo, caminho a ser seguido por

muitos desses compositores americanos).
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o serialismo integral

A Segunda Guerra Mundial modificou completamente o rumo da Europa da década de 30.

No campo musical, inúmeras atividades foram interrompidas, diversos compositores tiveram

enormes problemas, muitos chegando inclusive a serem exilados. Após 1945, com a sociedade

européia profundamente abalada, cidades destruídas e milhões de mortos, surgiu uma grande

onda de rejeição às velhas tradições, tendo em vista a necessidade de uma reconstrução

geral; rejeição também à Arte do período totalitário, em busca de novos parâmetros para uma

renovação artística, revendo ideais estéticos e recursos técnicos. Para tanto, foram

redescobertos vários caminhos deixados em aberto nas décadas anteriores: Stravinski, Bartók,

Hindemith, Berg, Schoenberg, Webern, Messiaen, por exemplo. Portanto, uma variedade de

estilos e técnicas bastante diferentes e até conflitantes estavam disponíveis para a

'reconstrução' musical do fim da década de 40.

Alguns aspectos da obra de Stravinski, Bartók e Hindemith – vistas como uma

continuação do estilo dos anos 20 e 30 – atraíram muitos compositores do pós-guerra, que

seguiram tentando imitar e desenvolver tais idéias, muitos caminhando em direção ao que se

chamou de neoclassicismo. A música que dividiu o cenário do pós-guerra foi, por outro lado, a

de Schoenberg, Webern e Berg. Com a Segunda Escola de Viena, conceitos tradicionais de

forma, melodia e harmonia sofreram mudanças radicais: melodia de timbres, nova organização

das alturas, novos arquétipos harmônicos distanciando-se das sonoridades tonais, por

exemplo. O dodecafonismo praticado por Anton Webern, em especial, já apontava para uma

serialização de outros parâmetros musicais além das alturas, como as intensidades e as

durações. A partir dessas bases muitos compositores da década de 50 desenvolveram o

serialismo integral, que explicaremos mais adiante, em oposição às tendências neoclássicas ou

ainda presas à tradição tonal.

Assim, a cena se dividia em dois grandes blocos: os serialistas e os não-serialistas –

briga que se estendeu por um bom tempo, mesmo após o próprio Stravinski reconsiderar e

adotar (à sua maneira) o serialismo no início dos anos 50. Por algum tempo, houve um claro

divisor de águas entre os seguidores de uma ou outra tendência. Ou se era

dodecafonista/serialista, ou se era inteiramente oposto a eles, não havendo o meio-termo. Se
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para uns o serialismo era o único caminho que conduziria a uma “perfeição artística”, para

outros não passava de uma música exclusivamente “cerebral”, uma “não-música”. Esse racha

se refletiu inclusive no Brasil, se observarmos a famosa Carta Aberta do compositor Camargo

Guarnieri, lançada em 1950, criticando a introdução do dodecafonismo no Brasil por

Koellreutter. Citando alguns trechos dessa carta teremos uma idéia bastante clara da

profundidade dessa divisão entre as diferentes correntes: "O dodecafonismo é, assim, (…) um

artifício cerebralista, anti-nacional, anti-popular, levado ao extremo; é química, é arquitetura,

é matemática da música - é tudo o que quiserem - mas não é música”27.

Voltaremos a tratar de Koellreutter mais adiante, mas vale já mencionar, sobre este

assunto, uma certa “defasagem temporal”: Koellreutter havia acabado de introduzir os

conceitos do dodecafonismo no Brasil da década de 40, enquanto na Europa, à mesma época,

já se caminhava em direção ao serialismo integral a partir das bases do dodecafonismo dos

anos 20 e 30. Assim, a discussão no Brasil travou-se entre dodecafonismo e nacionalismo;

nem se falava ainda aqui de serialismo integral. Na verdade, os compositores brasileiros só

passaram a ter contato com a vanguarda internacional em “tempo real” a partir da década de

60, na geração do Grupo Música Nova de São Paulo.

Em meio ao tiroteio da década de 50 se desenvolveu, então, o serialismo integral.

Partindo principalmente do estudo da obra de Anton Webern (dodecafonismo apontando para a

serialização de outros fatores além das alturas das notas) e Olivier Messiaen (séries rítmicas,

de alturas e de intensidades, como na peça para piano Modes de Valeurs et d'Intensités), o

serialismo integral pregava o controle máximo do compositor sobre sua composição, através

da serialização de todos (ou quase todos) os parâmetros musicais ali envolvidos: além das

séries de alturas, teríamos também séries de intensidades, modos de ataque (timbres),

durações, além de séries controlando o próprio esquema formal de uma obra, que poderia

estar dividido em camadas principais, relações secundárias ou subsidiárias, por exemplo.

Tantas quantas a imaginação do compositor permitisse. Isso tudo ligado a uma busca estética

onde se procurava evitar sistematicamente quaisquer sonoridades ligadas à tradição tonal da

musical ocidental – caminho que teve seu início com Debussy, no início do século XX,

marcando o fim do Romantismo. Como representantes dessa tendência composicional dos
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anos 50, podemos citar Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Henri Pousseur, Luigi Nono,

entre outros.

Toda essa corrente de pesquisa musical possibilitou a abertura de muitos horizontes

sonoros para a música contemporânea. Ao mesmo tempo, trouxe muitos problemas novos

também. Problemas composicionais, interpretativos e de resultado expressivo. Stockhausen,

por exemplo, um dos principais compositores envolvidos com o desenvolvimento da música

serial, compôs Punkte para orquestra em 1952; não satisfeito com os resultados da obra,

realizou inúmeras revisões e modificações até dez anos depois da versão inicial. Os serialistas

encontravam problemas, por exemplo, com o próprio resultado sonoro das composições: a por

vezes excessiva preocupação com a estruturação de uma peça causava um distanciamento do

compositor da própria escuta e do resultado musical final. Punkte é um exemplo dessa

problemática, tanto no nível da realização sonora como da própria composição musical – daí

ter sofrido tantas revisões por parte de Stockhausen. Do mesmo compositor, temos Kontra-

Punkte (1952-1953) que, por outro lado, nos mostra uma solução mais eficaz na conjunção do

rigor serial com a preocupação com a escuta, através do emprego de um discurso direcional

em meio ao serialismo. Sobre esta questão da escuta, é bom esclarecer que os compositores

seriais (ao menos a maioria deles) sempre estiveram preocupados com a realização sonora

final de suas peças; o que queremos dizer é que o serialismo integral trouxe à tona uma

problemática composicional que, em alguns casos, forçou um distanciamento do fator “escuta”

do centro das atenções dentro de um processo de criação. Até porque existia, como dissemos,

uma sistemática preocupação de negação das sonoridades do passado, da memória musical

tonal, em função da busca – também sistemática – por novas estruturas, formas, texturas,

sonoridades. E, de fato, a geração e organização de idéias musicais através de processos

abstratos tais como encontramos no serialismo conduziu a descobertas fundamentais para a

música contemporânea atual. Vale também dizer que a música serial caminhou muito próxima

do desenvolvimento da música eletrônica, também surgida na década de 50. Seus ideais e

perspectivas estiveram sempre ligados, e a composição em estúdio de música eletrônica sem

dúvida influenciou a escrita instrumental de muitos compositores. Como exemplo desse

intercâmbio, podemos citar em Punkte o princípio da “filtragem” de figuras musicais a partir de

um espaço sonoro denso e homogêneo – procedimento típico da conhecida síntese subtrativa
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realizada em estúdio. De outro lado, Studie I e II para fita magnética, de Stockhausen, foram

compostos dentro de princípios seriais; Studie I mantém características sonoras da música

pontilhista instrumental da mesma época. O desenvolvimento das micropolifonias e densas

texturas instrumentais do Kammerkonzert de Gyorgy Ligeti, por outro lado, mostram a

influência da composição em estúdio de música eletrônica sobre a música instrumental.

Quanto à complexidade das novas partituras, apesar de muitos excessos serem

questionáveis (procedimentos de escrita muito mais ligados às exigências de um esquema

predeterminado do que às reais possibilidades de realização), sem dúvida o serialismo integral

contribuiu para um enorme alargamento de fronteiras das possibilidades técnicas e da própria

escuta dos intérpretes de um modo geral. Por outro lado, sua sedimentação enquanto fórmula

composicional se converteu em um certo tipo de amarra estilística estereotipada responsável

pelo aprisionamento criativo de muitos compositores da segunda metade do século XX.

Por algum tempo, pensou-se que o serialismo integral prevaleceria por um longo período

como sistema de composição, pois haveria enormes lacunas a serem preenchidas entre o

serialismo e a tradição, entre tonalidade e atonalidade. No entanto, não foi o que se observou.

Uma das bases do pensamento serial, a preocupação com a não repetição de elementos

musicais (máximo de informação nova, mínimo de repetição) revelou-se tão redundante

quanto o excesso de repetição. Assim, múltiplos caminhos se abriram conforme o serialismo

integral foi sendo abandonado e transformado. Ao lado das próprias fronteiras sonoras por ele

abertas, houve ainda na época o alargamento do repertório de “sons musicais” com

incorporação de sons gravados em fita magnética (advento da musique concrète de Pierre

Schaeffer) – muitos normalmente chamados de “ruídos”, como o som de trens, passaram a ser

admitidos e utilizados com fins musicais. A fusão da musique concrète francesa com a

elektronische Musik alemã resultou no que chamamos hoje de música eletroacústica. A

admissão, na música concreta, de todos os sons como “legítimos” e passíveis de utilização

musical encontra paralelos, ressalvadas as diferenças conceituais, no pensamento de John

Cage28, que representou um outro pólo de criação desde a década de 50, oposto ao serialismo,

trazendo a indeterminação aos palcos da música do século XX.
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três eixos: Boulez, Stockhausen, Cage

Concluiremos este panorama histórico internacional comentando um pouco mais acerca

de três compositores que representam pontos de vista fundamentais no estudo da

indeterminação na música nova: Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen e John Cage.

Pierre Boulez (1925) – A Terceira Sonata de Pierre Boulez (para piano, composta entre

1957 e 1958) é um exemplo importante de um tipo de composição, e de pensamento musical,

que considera e admite a existência da indeterminação, sem deixar de tentar domá-la

energicamente.

Para a composição da Terceira Sonata, Boulez partiu especialmente de reflexões sobre o

campo da literatura. Baseando-se no exemplo de Joyce e Mallarmé, procurava não mais

conceber uma obra como uma trajetória simples, percorrida entre um ponto de partida e outro

de chegada. A partir daí realiza uma crítica à concepção clássica ocidental de obra, que

resistiria à participação ativa dos intérpretes. Esta seria uma obra "única e fechada, objeto de

contemplação ou de deleite em face do qual nos encontramos, em relação ao qual nos

situamos"29. A noção de “labirinto” emprestada da literatura ( Le Livre , projeto inacabado de

Mallarmé30, torna-se um dos alvos dos estudos do compositor, assim como o conhecimento de

outras civilizações musicais, com diferentes maneiras de encarar a atividade musical – nas

quais muitas vezes sequer existe a figura do “compositor”, ou da “obra” como círculo fechado.

Reconhece que o pensamento Ocidental precisa se dar conta de que é não mais do que uma

parte do pensamento universal da humanidade.

Entretanto, nestas reflexões sobre a possibilidade do acaso integrar-se à produção

musical ocidental, Boulez toma posições claras: acha que a figura do compositor não deve ser

eliminada, e nega o acaso puro ou a improvisação livre, que não conduziriam senão a um

estado de constante e repetida surpresa – o que, por sua vez, não passaria de uma nova

forma de automatismo. Ao invés disso, Boulez opta pela indeterminação controlada –

oferecendo ao intérprete, no caso de sua Terceira Sonata, a possibilidade de escolhas

determinadas dentre um número de percursos possíveis, controlados por dispositivos bastante

precisos.
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Ao deparar-se com esses novos problemas composicionais, Boulez buscava também qual

a maneira mais adequada de apresentar tais novas propostas na própria partitura; relutava,

em princípio, em modificar a maneira de escrita a menos que houvesse uma profunda razão

estrutural. De fato, a partitura da Terceira Sonata é peculiar: é impressa em grandes folhas

modulares e utiliza-se de cores diferenciadas para agrupar idéias distintas (vide mais abaixo

fichamento detalhado da peça). Novamente extrai de Mallarmé as justificativas para essa

mudança do próprio meio físico: o poema un coup de dés tem apresentação tipográfica

relacionada à nova forma (novas repartições do espaço no papel, os espaços em branco, os

caracteres tipográficos etc.).

Em resumo, então, Boulez coloca em jogo as estruturas de sua própria composição, mas

em função de um acaso controlado, que pudesse ser “absorvido” e mantido sob controle da

“inteligência criadora”, para não ceder lugar ao caos e ao puro automatismo. Dessa forma, cria

na Terceira Sonata conjuntos de possibilidades estabelecidas de antemão – o intérprete tem

possibilidades de escolha, e a cada execução teremos uma realização diferente da peça, dentro

da delimitação inicial dada pelo compositor.

Sobre o por que da idéia de compor obras destinadas a serem renovadas a cada

execução (obras abertas), o próprio Boulez explica:

"Porque um desenvolvimento fixado de uma maneira definitiva me pareceu não mais

coincidir exatamente com o estado atual do pensamento musical, com a evolução mesma da

técnica musical que, na verdade, se direciona cada vez mais à pesquisa de um universo

relativo, em direção a uma descoberta permanente - comparável a uma 'revolução

permanente”31.

A partir daí entendemos a principal crítica de Boulez ao Klavierstück XI, de Stockhausen

– na peça de Stockhausen, sugere-se ao intérprete a escolha de seu caminho entre tantos

módulos dados no momento da execução; para Boulez, isso geraria um novo automatismo, e

não uma desejável reflexão do intérprete dentre os trajetos possíveis.

Karlheinz Stockhausen (1928) – Em 1957 Karlheinz Stockhausen começou a dar

aulas nos cursos de férias de Darmstadt. Como parte de seus trabalhos para Darmstadt,

compôs Zyklus (1959), peça para um percussionista que já apresenta elementos de

indeterminação na sua partitura. Alguns anos depois, desenvolve o conceito de 'momento' em
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sua composição: cada trecho musical individualmente caracterizado em uma música seria

observado como um elemento independente, uma unidade, um momento. Nenhum momento

de uma música seria prioritário ou hierarquizado: todos poderiam em princípio atrair a atenção

do ouvinte separadamente, sem necessidade de se definir um começo ou um fim. Cada

momento seria igualmente dispensável, tanto quanto indispensável ao ouvinte. Os sucessivos

momentos, agrupados, dariam origem à forma-momento, que constituem a estrutura de

Kontakte (1959-60), para tape, piano e percussão ou somente tape. A partir de Kontakte

Stockhausen trilha um caminho bastante claro em direção a graus cada vez maiores de

indeterminação em sua música. Passando por Momente, Klavierstück XI, Microphonie I e

Stimmung, por exemplo, Stockhausen pesquisou diferentes tipos de indeterminação em

música, e logo passou a rejeitar a expressão “música improvisada”, preferindo outra, criada

por ele: “música intuitiva”. Negava o termo improvisação por ele significar, em geral,

permutações de modelos padronizados sobre uma estrutura pré definida (como a improvisação

jazzística). Sua música intuitiva seria, então, desprovida de moldes predeterminados,

culminando com Aus den sieben Tagen (1968), que não tem uma indicação sequer escrita em

notação musical: a peça consiste em uma coleção de textos poéticos que sugerem a

“improvisação” livre. Stockhausen prima pelo seu detalhismo, precisão e busca de coerência

em todos os níveis de uma composição; espaços para a indeterminação e o aleatório existem,

mas de forma relativamente controlada pelas estruturas globais propostas para uma obra.

John Cage (1912-1992) – A música de Cage pode ser ouvida, meio ouvida ou não

ouvida; ela exige uma nova atitude de escuta. Atraído desde cedo para a música e filosofia

orientais, John Cage manteve-se tão distante das tradições ocidentais que, em geral, há

poucos traços de música européia em seus trabalhos. Há linhas melódicas associadas aos

ciclos rítmicos repetitivos das ragas e talas indianas, ostinatos, sonoridades que remetem aos

gamelões de Bali e Java e influências da música percussiva do teatro chinês, por exemplo. Na

década de 40, Cage inventa o piano preparado (objetos e pedaços de metal, borracha e outros

materiais são colocados entre as cordas de um piano), produzindo sons ricos em harmônicos,

sons metálicos ressonantes, percussivos. Dizia que a velha discussão sobre 'consonância' e

'dissonância' já estava superada, e que agora a música deveria se preocupar em superar as
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barreiras entre os chamados “sons musicais” e “ruídos”. As Sonatas e Interlúdios para piano

preparado são uma realização prática neste sentido.

Para Cage, um som não precisa de associações; "(…) um som não se vê a sim mesmo

como um pensamento, um dever, precisando de outro para sua elucidação etc… ele não tem

tempo para quaisquer considerações. Está ocupado com a performance de suas características

(…) Um som existe isolado: urgente, único, desinformado de toda história e teoria. (…)"32.

Como muitos de seus escritos e conferências (propositadamente absurdas, provocativas

ou sem sentido), a música de Cage não necessariamente tem alguma direção; pode existir

sem sentido ou significado, pode ser som, ou pode ser silêncio. Nela, todos os sons são

legítimos e admissíveis – tanto os tradicionalmente “musicais” como qualquer outro. Dentro

dessa concepção, Cage ainda demonstra a relatividade do conceito de silêncio. Mesmo sozinho

dentro de uma câmara anecóica (à prova de som), uma pessoa não deixará de ouvir dois sons:

um grave, da circulação sangüínea, e outro agudo, do sistema nervoso33. O que chamamos de

“silêncio” seria, na verdade, uma camada de sons abaixo de 25-30 dB, nos quais normalmente

não prestamos atenção. 4'33'' (para piano, 1952) é a “obra” que enfatiza essa verdadeira

natureza sonora do silêncio, incentivando o público a apreciar seus próprios ruídos, tosses,

cochichos, ranger de móveis… música, para Cage, engloba então esse pseudo-silêncio como

um outro nível dos “sons musicais” existentes.

Em resumo, se um som em si não significa, ou não deve significar, nada além dele

mesmo, com suas características sonoras, estando assim despido de história ou teoria, o

mesmo vale para a música. Poderia então a música não significar nada além de si mesma,

podendo ser som ou silêncio – logo, todos os sons são nela admissíveis. "Finalmente, disse que

o propósito dessa música sem propósito seria conseguido se as pessoas aprendessem a ouvir.

Que quando elas ouvissem, deviam descobrir que preferiam os sons da vida cotidiana àqueles

que hoje ouviriam nos programas musicais. Que tudo isso estava bem, pelo menos no que me

dizia respeito"34.

Envolvido também com artes visuais, pintura, dança e poesia, sua música apresenta

marcas multidisciplinares. Música é também ação para Cage. O corpo, a fala, os gestos e as

ações de um instrumentista seriam uma extensão de seu instrumento, um alargamento de sua

personalidade. "A música de Cage envolve os intérpretes em falas, gestos, movimentos e
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teatralidades que são bastante alienígenas ao quase impessoal 'paletó e gravata' da tradição

instrumental européia”35.

Embora sua trajetória criativa seja bastante multifacetada, Cage em termos gerais

distanciou-se da determinação musical na maioria dos aspectos. A exploração teatral da

indeterminação de Cage foi se pautando cada vez mais na exploração simultânea dos

parâmetros som, texto e visão. Quando de sua estréia na Europa na década de 50, as idéias

de Cage ultrajaram muitos críticos europeus, ganhando desde então a reputação de “chocante”

e “polêmico”. A partir daí, muitos compositores europeus embarcaram na onda da utilização

musical do acaso, apesar de muitas hesitações. De qualquer maneira, as novas idéias

filosóficas e a abertura trazidas por Cage serviram para arejar as salas de concerto da

vanguarda européia dos anos 50.

III. BRASIL: MÚSICA CONTEMPORÂNEA A PARTIR DE 1940

Não temos a intenção de apresentar, aqui, uma panorama vasto de compositores

brasileiros do século XX que passaram, de alguma forma, pelas questões da indeterminação

em música. Julgamos ser suficiente, para a finalidade deste trabalho, traçar algumas linhas

históricas importantes que sirvam para representar diferentes manifestações da aleatoriedade

musical na história da música brasileira mais recente. Com esse objetivo, passaremos em

revista os seguintes compositores: Hans-Joachim Koellreutter, Gilberto Mendes, Willy Corrêa

de Oliveira, Aylton Escobar e Jorge Antunes, todos eles representando gerações hoje já

estabelecidas historicamente no cenário musical brasileiro. Por outro lado, as entrevistas

apresentadas ao fim deste trabalho procurarão apresentar pontos de vista de músicos

criadores de uma geração mais recente.

Hans-Joachim Koellreutter (1915) – A atuação de Hans-Joachim Koellreutter no

meio musical brasileiro a partir de 1937 influenciou decisivamente os caminhos da música

contemporânea no país. Desenvolvendo intensas atividades como professor, educador,

organizador de concertos e incentivador de debates, o compositor, nascido na Alemanha e

posteriormente naturalizado brasileiro, foi o responsável pela criação do Grupo Música Viva,

em 1939. Jovens músicos como Claudio Santoro e César Guerra Peixe fizeram parte dessa
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agremiação, que logo se tornou um pólo de extrema renovação musical no Brasil, unindo a

atividade composicional do grupo com a organização de concertos, a divulgação da música

nova e a discussão de novas bases para a educação musical.

Koellreutter manteve-se sempre fiel aos princípios originários do Música Viva, mesmo

após o rompimento de seus dois mais famosos alunos (justamente Santoro e Guerra Peixe,

que depois voltaram-se contra as idéias do mestre adotando um certo tipo de nacionalismo

populista). Em manifestos lançados ao longo da década de 40 pode-se observar alguns dos

pontos essenciais do pensamento de Koellreutter e do grupo Música Viva, como o incentivo à

produção musical contemporânea, a libertação da música dos últimos elos que a ligassem ao

pensamento romântico, a defesa da renovação da linguagem musical e de uma funcionalidade

da obra de arte.

A técnica de composição dodecafônica, que foi adotada de forma quase exclusiva pelos

compositores do grupo, foi motivo de críticas e acusações ferozes por partidários do

nacionalismo. Conforme já mencionamos anteriormente, o ano de 1950 foi um dos pontos

máximos desse conflito, com o lançamento da Carta Aberta de Camargo Guarnieri contestando

um excesso de racionalização da prática serial e sua suposta inadequação à realidade musical

brasileira, tal como esta era entendida pelos nacionalistas.

A produção composicional de Koellreutter, embora não seja grande, revela grande

coerência com a trajetória de seu próprio pensamento teórico e de suas atividades como

professor. Ao longo da década de 40, o compositor alcança um estágio de maturidade em sua

linguagem dodecafônica, que entretanto nunca foi estritamente ortodoxa.

Segundo José Maria Neves, é em 1955 que Koellreutter realiza uma das experiências

pioneiras, no Brasil, da introdução de princípios de aleatoriedade na composição, com a obra

intitualda “Sistática”36. A partir de então, suas pesquisas voltam-se cada vez mais para a

conjunção de um rigor estruturante global com um alto grau de indeterminação da obra

musical, desenvolvendo amplamente o conceito de co-autoria, com o que cresce o papel

criativo dos intérpretes na realização sonora final de uma música. Embora tenha se dedicado

menos à composição, os novos caminhos explorados por Koellreutter nas últimas décadas têm

uma ligação muito profunda com o seu amplo conhecimento de culturas orientais e das mais

recentes conquistas da física moderna, estudos que o levaram a cunhar a expressão “Estética
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Relativista do Impreciso e do Paradoxal” para definir o estágio atual de suas preocupações

filosóficas e musicais. O conceito de planimetria desenvolvido por Koellreutter pode ser

explicado como “(...) uma técnica de composição que tem como base a estética relativista do

impreciso e do paradoxal, esta última vista como superação da dualidade de contrários

aparentemente opostos”37. Algumas das principais premissas desse pensamento são: a

inexistência de pontos de referência fixos, a predominância dos parâmetros imprecisos, a

abolição de uma ordem temporal cronométrica e a aproximação do conceito de contínuo som-

silêncio. Veremos mais à frente, na seção dedicada a breves análises de obras musicais que se

utilizam de diferentes graus de indeterminação, um caso concreto de uma de suas criações

mais radicais nesse sentido: a peça intitulada Akronon.

Geração pós-Música Viva – Após a morte de Villa-Lobos, em fins da década de 50, o

nacionalismo começa a desaparecer do cenário musical brasileiro enquanto tendência estética

predominante. O próprio Villa-Lobos sempre se manteve de certa forma independente, em

muitos aspectos, das técnicas e soluções composicionais nacionalistas mais generalizadas até

então. Os ideais globais de expressão musical do povo, da “raça” brasileira, do país, a

tendência ao neoclassicismo, a crença na funcionalidade da arte vigoraram por muito tempo

graças, em boa parte, à própria personalidade forte e à importância musical da obra de Villa-

Lobos, que inspirava as novas gerações. De certa forma, a sua morte contribuiu para acelerar

o declínio da certeza da orientação musical nacionalista.

Dentro desse cenário, o musicólogo José Maria Neves analisa que "A ocasião se

prestava à maravilha para a eclosão de movimentos de renovação que, recolocando a criação

musical brasileira nos caminhos do experimental, fizessem aparecer no panorama musical

brasileiro figuras novas que mostrassem a viabilidade de novas soluções composicionais que,

ao mesmo tempo, fossem expressões artísticas autenticamente nacionais e se inscrevessem

na linha de pesquisa técnica e estética da música contemporânea universal”38.

Assim, os compositores nacionalistas estudavam e preparavam-se profissionalmente

para pesquisar e assimilar o material musical de origem folclórica e popular, utilizando-o

dentro de estruturas consagradas ressuscitadas pelo neoclassicismo. A fidelidade maior ou

menor à temática popular, a obediência às regras composicionais da tradição e a preocupação

com a suposta “inteligibilidade” das obras por um grande público condicionavam os critérios de
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julgamento e o próprio processo criativo dos compositores. Por outro lado, os novos caminhos

de expressão que começaram a florescer – em grande parte como frutos das sementes

deixadas por Koellreutter com seu trabalho didático, sua produção e pensamento musical,

junto ao grupo Música Viva – buscavam uma libertação de todas as normas tradicionais e

exteriores às necessidades intrínsecas de cada criador e de cada obra. Uma atitude

permanente de busca dava lugar aos padrões rígidos de outrora. Mesmo o dodecafonismo, que

em certo momento poderia também se converter em um sistema tão rígido quanto o conjunto

de regras tradicionais, deixou de ser um elemento indispensável, tendo contribuído muito mais

como um frutífero vetor de investigação e experimentação musicais para os novos

compositores.

Segundo José Maria Neves, esse renascimento de uma atitude experimental na música

brasileira poderia ser compreendido como uma retomada das idéias do movimento modernista

da década de 20, que, à época, pouco havia se refletido no campo da música. A ruptura radical

com a tradição de forma mais abrangente começou a acontecer mais intensamente na década

de 60: ao lado da nova revolução em literatura que foi a poesia concreta, a música abria

caminho agora para estar em pé de igualdade com as demais manifestações artísticas no

Brasil, atualizando-o dentro do cenário mundial. A esse respeito, Neves comenta que “Dentro

deste neo-modernismo, aparece na música brasileira um sincronismo claro com a pesquisa

criativa desenvolvida nos diferentes países do mundo: os jovens compositores brasileiros

seguirão praticando o serialismo integral, a aleatoriedade, a arte-total, a música

eletroacústica”39.

Os cursos de composição e concertos promovidos por Koellreutter em São Paulo, desde

1940, aliados à influência da poesia concreta (década de 50) são alguns dos principais

precedentes que possibilitaram o surgimento do Grupo Música Nova. Gilberto Mendes, Willy

Corrêa de Oliveira, Rogério Duprat e Damiano Cozzela foram os quatro compositores que

formaram inicialmente este grupo paulista. Participando de cursos e festivais europeus na

década de 50 (Paris, Darmstadt, Donaueschingen, Madrid), tiveram contato com as principais

idéias e correntes da música nova da época. Assim tenderam inicialmente para o serialismo,

influência direta de Boulez e Stockhausen. Em 1963 lançam o Manifesto Música Nova, no qual

defendiam uma série de pontos relativos à criação musical contemporânea, à educação
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musical, à aceitação do aleatório e do indeterminado, à opção pelo concretismo, por exemplo.

A partir daí o serialismo deixava de ser a principal influência entre os compositores do Música

Nova. O contato travado com compositores americanos, especialmente John Cage, levou tanto

a reações contrárias ao extremo racionalismo e abstracionismo, em prol de uma nova estética

aleatória, como também possibilitou tentativas de síntese entre o rigor estrutural e a

indeterminação em música. A Orquestra de Câmara de São Paulo e o Madrigal Ars Viva, grupos

na época regidos respectivamente pelos maestros Olivier Toni e Klaus Dieter Wolf, foram

responsáveis por tornar públicas grande parte da produção musical do Grupo Música Nova.

Gilberto Mendes (1922) – Gilberto Mendes pode ser considerado o compositor mais

importante do grupo. Suas primeiras composições, no início dos anos 50, tendem a uma

espécie de nacionalismo neoclássico, comum à maioria dos jovens estudantes de composição

da época. Libertou-se desta tendência a partir de aulas com Claudio Santoro e Olivier Toni,

além do contato com as idéias de diversos centros de música contemporânea e de pesquisa

eletroacústica de várias partes do mundo. Realiza o Festival Música Nova há mais de trinta

anos nas cidades de Santos e São Paulo, sendo que algumas de suas edições passaram

também por cidades como Ribeirão Preto e Campinas.

É possível enxergar ao menos duas fases principais em toda a sua carreira: uma primeira

seria marcada por uma postura de experimentação mais radical, de desmistificação do ato

criador, dentro de uma estética neodadaísta, impregnada de humor satírico, de elementos da

vida cotidiana, de crítica à sociedade industrial e de consumo e preocupada com a cultura de

massas. São exemplos dessa primeira fase as peças: Nascemorre (de 1963, sobre poema

concreto de Haroldo de Campos), para coral, percussão, fita magnética e duas máquinas de

escrever, onde são usados microtons e estruturas aleatórias; Santos Football Music (1969),

para orquestra, duas fitas magnéticas, com direito a bate-bola entre o spalla e o regente;

Asthmatour (1971), para voz e percussão, formando uma espécie de colagem-jingle para uma

suposta agência de turismo que leva ao país onde a asma não existe (ironia do próprio

compositor, que sofre de asma). São obras caracterizadas pela defesa da aleatoriedade e da

arte total; segundo José Maria Neves, "(…) Mendes não faz música no sentido tradicional, ele

vive e propõe experiência criativa estreitamente relacionada com o mundo contemporâneo, da
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qual o som participa como qualquer outro ato vital. Sem ser negado, o som é recolocado em

sua posição de integrante de um conjunto mais longo e mais complexo”40.

Uma segunda fase estaria ligada ao que muitos chamam hoje de pós-modernismo.

Apesar da polêmica em torno da expressão “pós-moderno”, circulam em torno dele conceitos

como a mistura de estilos, o ecletismo, a pulverização e fragmentação das idéias no mundo

contemporâneo, muitas vezes passando por uma certa descrença ou desesperança quanto ao

“modernismo”, à “vanguarda” da primeira metade do século. Na verdade, toda a discussão

sobre modernidade e pós-modernidade é bastante complexa e exigiria um aprofundamento

mais detalhado, para além deste trabalho; de maneira geral, porém, podemos dizer que o

niilismo generalizado e a descrença quanto às vanguardas das décadas passadas, questões

largamente difundidas sob o rótulo de pós-modernismo, faz deste termo algo bastante

questionável; feita esta breve ressalva, é possível enxergarmos alguns daqueles traços pós-

modernos na produção de GIlberto Mendes a partir da década de 80. Sem abdicar da

experimentação e da liberdade criadora que sempre o acompanhou, Gilberto Mendes parece

ter caminhado no sentido de uma redescoberta – muitas vezes de caráter nostálgico – de

mestres do passado como Webern e Stravinski, passando por sua paixão pela música popular

da primeira metade do século (em especial o jazz) e pelos velhos musicais da Alemanha e de

Hollywood. Assim, obras como Saudades do Parque Balneário Hotel (1980), para piano e

saxofone alto, e Ulysses in Copacabana surfing with James Joyce e Dorothy Lamour (1988),

para orquestra de câmara, nos dão exemplos de um paradoxal neoclassicismo dentro dessa

nova música nova de Gilberto Mendes.

Willy Corrêa de Oliveira (1938) – Willy Corrêa participou, ao lado de Gilberto Mendes,

do grupo Música Nova de São Paulo. De forma semelhante, praticou no início de sua carreira

uma espécie de modalismo nacionalista, para depois estudar e utilizar a técnica dodecafônica e

posteriormente o serialismo integral. As viagens aos cursos de Boulez e Stockhausen foram

também extremamente importantes para os rumos de sua trajetória composicional, marcada

por uma forte preocupação estrutural e uma defesa ardorosa da música de vanguarda, como

nos testemunham hoje em dia compositores como Denise Garcia e Florivaldo Menezes Filho,

que tiveram aulas de composição com Willy Corrêa de Oliveira em fins da década de 70 e início

dos anos 80, na USP – Universidade de São Paulo. A indeterminação controlada, influência
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mais direta do pensamento bouleziano, também foi uma de suas principais preocupações

composicionais. Como teórico, estudou questões de semiótica e música, sendo um dos

pioneiros da área no Brasil. Obras como Ouviver a Música, que teve estréia na VIII Bienal de

Arte de São Paulo, em 1965, provocaram escândalo no público ao propor uma espécie de

espetáculo total, através de uma percepção plurissensorial da mensagem musical (ouvir, ver e

ouvir a música). Life-Madrigal, baseado em colagens, e Um movimento são escritos sobre

poemas concretos de Décio Pignatari, o que mostra a ligação íntima desta produção musical de

vanguarda dos anos 60 com o movimento da poesia concreta.

Na verdade, podemos dizer que Gilberto Mendes e Willy Corrêa de Oliveira foram os dois

compositores que mais permaneceram fiéis aos ideais do manifesto música nova de 1963.

Compositores como Damiano Cozzela e Rogério Duprat mudam radicalmente seu pensamento

musical a partir de fins da década de 60, levando a extremos uma postura neo-dadaísta e

passando a pregar que uma integração inteligente na sociedade de consumo seria o único

caminho a seguir. Acreditando que "A música morreu" (Duprat) ou que "O artístico acabou"

(Cozzela)41, estes dois músicos passam a pensar a música com os mesmos critérios que

qualquer empresário, criando desde encomendas de jingles até arranjos sofisticados para o

movimento tropicalista da música popular brasileira.

Concluindo, devemos assinalar aqui uma fundamental guinada histórica ainda não

estudada a fundo e não constante da bibliografia disponível sobre a História da Música

Brasileira. O próprio Willy Corrêa de Oliveira passa por uma grande mudança de postura na

década de 80, conforme nos contam diversos ex-alunos e conhecidos do compositor42. Tal

mudança teria consistido em o compositor renegar toda sua obra anterior, sendo levado a um

repúdio e descrença à música chamada de “vanguarda”, além de um crescente ceticismo em

relação ao meio acadêmico musical de um modo geral – meio bem conhecido pelo compositor,

que até hoje ainda dá aulas na Escola de Comunicação e Artes da USP. Fica aqui essa

interrogação, tema para uma futura pesquisa musicológica, sobre o que exatamente mudou ou

se transformou no pensamento e na prática de Willy Corrêa de Oliveira nos últimos 15 anos. A

partir da década de 80, desse modo, vemos somente Gilberto Mendes permanecer fiel aos

ideais do grupo Música Nova.
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Aylton Escobar (1943) – Independentemente do grupo paulista Música Nova, Aylton

Escobar representa outro importante eixo do desenvolvimento da música contemporânea

brasileira. Radicado há dez anos em São Paulo como professor do Escola de Comunicação e

Artes da USP, Aylton Escobar realizou por muitos anos sua atividade musical morando no Rio

de Janeiro. Deu aulas no Conservatório Brasileiro de Música e em diversos cursos de Férias do

país, realizando com seus alunos interessantes experiências de improvisação, música aleatória

e novas possibilidades de estruturação na música contemporânea. Aylton Escobar estudou

composição com Osvaldo Lacerda e Camargo Guarnieri, mas não seguiu a linha nacionalista

característica daqueles compositores. O próprio compositor nos conta da guinada de sua

trajetória inicial para uma linha de ampla experimentação: em fins da década de 60, recebe

várias críticas por ocasião de uma turnê nos EUA, no sentido de ser um “jovem e talentoso

compositor, mas que faz música do passado”43. A severidade de muitas dessas críticas teria

levado o compositor a rever profundamente seus ideais e projetos composicionais, se

direcionando a partir de então para uma postura mais crítica e de pesquisa estética

preocupada com as transformações sociais, políticas e artísticas do mundo. De acordo com o

musicólogo José Maria Neves, foi no 1º. Festival de Música da Guanabara, em 1969, que o

compositor surge com destaque no cenário musical brasileiro. A cantata Poemas do Cárcere,

então em estréia, baseava-se em poemas de Ho-Chi-Min – e justamente por isso não passou

pelo crivo da censura rigorosa da época, não podendo ser apresentada como finalista daquele

Festival. Ainda assim, sua peça ganha o prêmio do publico. Este primeiro Festival no Rio de

Janeiro marcou época, tendo proporcionado fervorosos debates e polêmicas acerca dos rumos

da música contemporânea, além de aumentar o contato entre toda uma geração de jovens

compositores de toda parte do país, como o próprio Aylton Escobar, Almeida Prado, Gilberto

Mendes, Willy Corrêa de Oliveira e Lindembergue Cardoso, por exemplo.

A participação e a intervenção dos intérpretes na criação da música desenvolve-se como

um elemento constante em sua produção musical, apontando para a problemática do acaso na

prática composicional. Nessa pesquisa sobre o indeterminismo, as preocupações de Aylton

Escobar assemelham-se em muitos aspectos às do grupo Música Nova, de São Paulo; isto

evidencia como certos problemas composicionais e estéticos globais são assumidos e

enfrentados por diferentes compositores, numa espécie de sintonia de problemas criativos
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contemporâneos, apesar da separação geográfica (além de São Paulo e Rio de Janeiro, ainda

veremos como Jorge Antunes, em Brasília, também se situa neste panorama). Obras como

Cantos Novos e Vazios, para voz e piano, e Onthos, para orquestra, são diferentes exemplos

de probabilismo musical praticado pelo compositor, numa mescla de notação bastante precisa

e determinada com gestos musicais ou opções formais deixados à escolha do intérprete ou

regente.

Aylton Escobar passa o período compreendido entre 1969 e 1973 estudando nos EUA

(Nova Iorque), graças a uma bolsa de estudos concedida pelo Itamaraty. Esta foi também uma

época decisiva em sua formação, consolidando sua tendência à música de vanguarda. Após a

década de 70, Aylton Escobar passa a se ocupar cada vez mais com atividades de regente, em

grande parte garantindo a execução da produção musical dos jovens compositores

contemporâneos. Assim, o trabalho cada vez maior na área de regência e também como

professor fez com que sua produção composicional fosse se tornando progressivamente mais

rarefeita até os dias de hoje.

Jorge Antunes (1942) – Jorge Antunes é atualmente professor do Departamento de

Música da Universidade de Brasília. O movimento musical desta universidade enfrentou uma

série de problemas desde a década de 60, em grande parte oriundos das dificuldades políticas

no período da ditadura militar. Assim, vários grupos de compositores nela entraram e saíram,

sem a possibilidade de uma continuidade necessária para o estabelecimento de uma escola de

composição forte. Cláudio Santoro criou tal Departamento de Música em 1962, e o dirigiu até

1965. Após outras mudanças de direção no decorrer da década de 70, Jorge Antunes passa a

integrar o corpo docente da UnB, e logo se destaca como o principal compositor atuante em

Brasília.

Foi aluno de Guerra-Peixe e José Siqueira, tendo desenvolvido inicialmente uma estética

voltada ao nacionalismo, como praticamente todos de sua geração. Da mesma forma, logo

abandona essa tendência inicial e dirige-se para a música experimental. Suas primeiras

pesquisas musicais, amparadas por um estudo específico de Física, são no campo da

correlação entre os fenômenos luminosos e sonoros, a partir do que desenvolve sua conhecida

teoria cromofônica. Composições como Canto do Pedreiro, o Canto Selvagem e Movimento

Browniano (todas para fita magnética e compostas entre 1966 e 1969) fazem de Jorge
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Antunes um dos pioneiros da música eletrônica no Brasil. Sua formação neste sentido teve

como marcos principais o recebimento, em 1960, de uma bolsa de estudos para trabalhar no

Instituto Torquato di Tella (Buenos Aires) por dois anos; seus estudos no Instituto de

Sonologia de Utrecht (Holanda), logo após a estadia na Argentina, e um estágio no GRM

(Groupe de Recherches Musicales) da ex-ORTF (Rádio e Televisão Francesas).

Em sua música instrumental, encontramos exemplos de obras fortemente estruturadas

que englobam elementos aleatórios, em notação bastante clara e explicada44. Algumas obras

prestam homenagem a compositores do passado, explorando alguns de seus processos

composicionais: Tartinia MCMLXX, para violino e orquestra; Scriabinia MCMLXXII, para piano

orquestra de câmara e luzes, que busca uma integração som-luz imaginada por Scriabin –

preocupação essencialmente semelhante à pesquisa cromofônica do próprio Jorge Antunes; e,

em Vivaldia MCMLXXV, o conceito tradicional de espetáculo musical é revisto, em uma

experiência em teatro musical.

IV. CONSIDERAÇÕES ANALÍTICAS SOBRE OBRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Exemplo 1: Aus den Sieben Tagen

* compositor: Karlheinz Stockhausen

* data de composição: 1968

* formação instrumental: indeterminada

Aus den sieben Tagen representa o limite extremo da fase de música intuitiva na carreira

de Stockhausen. Não há partitura escrita, não há nenhum evento sonoro predeterminado, nem

sequer a formação instrumental. O que existe é uma 'partitura-texto' que contém versos ou

textos escritos que sugerem o clima geral que os instrumentistas devem criar, ou uma maneira

de tocar, um certo tipo de ação musical, ou combinações de elementos como esses. Vamos

apresentar abaixo uma tradução de dois desses textos:
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para pequeno conjunto

PÓ DE OURO

viva completamente sozinho por quatro dias

sem comida

em completo silêncio, sem muito movimento

durma tão pouco quanto necessário

pense tão pouco quanto possível

após quatro dias, tarde da noite

sem conversação prévia

toque sons isolados

SEM PENSAR no que você está tocando

feche seus olhos

apenas ouça

* * *

para cerca de quatro instrumentistas

DURAÇÕES CERTAS

toque um som

toque-o tão longamente

até que você sinta

que deva parar
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novamente toque um som

toque-o tão longamente

até que você sinta

que deva parar

e assim sucessivamente

pare

quando você sentir

que você deva parar

mas entre você tocar e parar

mantenha-se ouvindo aos outros

De preferência toque

quando as pessoas estão ouvindo

não ensaiar

Como já dissemos anteriormente, Stockhausen distingue claramente o que ele chama de

“música intuitiva” de improvisação: "Eu chamei esta música, que consiste na sintonia espiritual

dos músicos através de curtos textos, de 'música intuitiva'. A palavra 'improvisação' me parece

imprópria para designar o que executamos aqui, uma vez que sempre se conota à

improvisação determinados esquemas, fórmulas, elementos estilísticos. Com o termo 'música

intuitiva' quero frisar que se trata de uma música oriunda da intuição mais pura possível, e

que em um grupo de músicos que tocam intuitivamente a qualidade do feedback

[Rückkoplung] entre eles é superior à soma de 'baratos' [Einfälle] individuais”45.

Exemplo 2: Music of Changes

 * compositor: John Cage

* data de composição: 1951-1952

* para piano solo
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Grandemente influenciado pela filosofia Zen Budista a partir de 1947, Cage cada vez

mais desacreditava da racionalidade, preocupando-se em buscar maneiras de anular o poder

de decisão da consciência humana. Utilizando-se de sistemas que tentavam se desviar da

memória e da vontade construtiva, Cage estuda operações de acaso através do I-Ching (livro

das mutações). Music of Changes (“música das mutações” ou “mudanças”) foi composta

exatamente através desse clássico livro de oráculos chinês. Sons e silêncios foram distribuídos

casualmente, de acordo com os resultados do I-Ching (como num “jogo de cartas”, ou num

“lançamento de dados”). Avesso à total predeterminação dos serialistas europeus, desenvolveu

várias outras maneiras de cultivar o acaso. Em Atlas Eclipticalis (1961), por exemplo, as quase

100 partes instrumentais foram geradas sobrepondo-se papel transparente sobre reproduções

de constelações de estrelas e então transferindo-as para o manuscrito musical. Com o tempo,

tais métodos de operar com o acaso foram sendo abandonados, passando Cage a contar com o

que se pode chamar de “indeterminação humana” – ou seja, confia-se ao instrumentista

organização de uma material musical dado em diversos de seus parâmetros, como no Concerto

para Piano (1957-1958). Trata-se então de um misto de música determinada, já que contém

trechos bastante fixados, com liberdades em diversos aspectos para a criação própria do

intérprete, desde notas a serem tocadas até a forma final da peça.

Em Music of Changes, portanto, temos um exemplo de composição totalmente escrita

(“determinada” para o intérprete), mas onde o acaso teve um papel fundamental na geração e

organização do material musical.

Exemplo 3: Música para Piano n.º. 1

* compositor: Gilberto Mendes

* data de composição: 1962

* para piano solo

Nas duas páginas da partitura tem-se quatro pequenos blocos de música escrita

chamados de A, B, C e D. Cada um dos quatro tem um andamento fixado, uma escrita rítmica
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precisa e complexa (com muitas subdivisões irregulares de tempo) e indicações de intensidade

que variam de ffff a pppp (utilizando-se, portanto, de uma grande gama de variações de

dinâmica e modos de ataque). A influência da música serial, pontilhista e também da

composição por 'grupos' é bastante clara. Quanto às instruções sobre como realizar a obra,

podemos ler logo na primeira página: "Tocar os 4 blocos 3 vezes, sem interrupção: uma vez

nesta ordem (A, B, C, D) e duas vezes em qualquer ordem, trocando de um para outro bloco

os andamentos indicados. Os acidentes alteram somente 1 nota"46. Assim, ao lado de uma

escrita bastante detalhista e precisa no nível das microestruturas, Gilberto Mendes torna

aberta a sua obra no nível da forma, explicitando os limites desta abertura na explicação

inicial.

Exemplo 4: Blirium C-9

* compositor: Gilberto Mendes

* data de composição: 1965

* a) para 1, 2 ou 3 teclados; b) para 3, 4 ou 5 instrumentos diversos da mesma família;

ou c) para as versões a) e b) mais (no máximo) 6 instrumentos de timbres diferentes

Já na formação instrumental para a realização da música encontramos uma abertura

inusitada. Praticamente qualquer formação é permitida, a partir de algumas regras de

combinação que privilegiam, em primeira instância, os instrumentos de teclado. A única

possibilidade de versão solista, aliás, é para teclado (piano, órgão, cravo, acordeon ou - quem

sabe - teclados eletrônicos?). É provável que tal escolha inicial tenha se baseado na

necessidade da simultaneidade de eventos, ou de possibilidade polifônica do instrumento.

Podemos entender como evidência disto a exigência, em segunda instância, de no mínimo três

instrumentos de uma mesma família (na ausência dos instrumentos de teclas). Na contracapa

da partitura encontra-se a explicação: "Até outubro de 1969 o blirium C-9 havia sido

apresentado nas seguintes versões: para um, dois e três pianos; para três violinos; para

cravo, piano e percussão. A variante blirium A-9, para 12 cordas, foi colocada no I Festival de

Música das Américas no Rio de Janeiro. Ainda não foi estreada a variante Blirium B-9, para 12
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instrumentos diferentes”47. Ainda dentro da questão da indeterminação instrumental, a

partitura nos explica que instrumentos de percussão podem ser acrescentados a qualquer uma

das versões mencionadas; a utilização de um tape para acompanhamento ao vivo, gravado por

um único instrumentista, também é uma possibilidade para a realização das versões a) e b).

Em uma primeira observação da partitura nota-se logo que, na verdade, não há

partitura. São sete páginas de explicações escritas, onde o compositor detalha,

paradoxalmente, cada um dos procedimentos a serem seguidos para a realização da música

que, em essência, é uma grande improvisação dirigida. Por exemplo, ao mesmo tempo em que

o ponteiro de um relógio situado ao lado do instrumentista determinará com precisão os

grupos de notas a serem tocadas, de acordo com convenção explicada na partitura-bula, o

próprio instrumentista tem a liberdade de acrescentar aos grupos determinados uma outra

nota de sua livre escolha, ou mesmo tocar um outro grupo de notas não determinado pelo

ponteiro. Esses mesmos procedimentos de liberdade, porém, são por sua vez limitados através

de regras próprias. Tudo isso acaba por conferir ao próprio ato de preparação e execução um

caráter de jogo e desafio inimagináveis até então dentro dos moldes da tradição musical

Ocidental. Um acúmulo de tensão do intérprete na tentativa de seguir rigorosamente as regras

colocadas pode ser subitamente rompido por um fragmento de colagem ou improvisação

(“liberdade descontrolada, completa”), como solução para uma dificuldade de coordenação

muito prolongada.

Não vamos aqui explicar em minúcias todo o complicado “regulamento” desse jogo

musical, por fugir aos propósitos desta pesquisa. O trabalho de um intérprete sobre esta peça

exige uma leitura exaustiva e compreensão de toda a bula, além da preparação de um

material de apoio à execução, como folhas de caderno com notações variadas sobre ritmos,

dinâmicas e registros a serem utilizados.

Vamos, porém, a título de ilustração, resumir aqui algumas das principais indicações de

realização para Blirium C-9.

Plano das Alturas - da organização das sucessões de notas em diferentes registros. Os

registros do instrumento devem ser quase que serializados, ordenados em uma seqüência de

combinações a ser seguida rigorosamente. Um desenho explica ao intérprete a relação entre

as indicações de um ponteiro de relógio (segundos) e determinados grupos de notas a serem
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tocados. Conforme o instrumentista bater os olhos em certa posição deste ponteiro, tocará o

grupo de notas correspondentes. "As variações de altura resultarão da sucessão aleatória

desses grupos de notas", nos diz a partitura.

Várias outras indicações secundárias são explicadas, sobre como inserir eventos

imprevistos na seqüência desses grupos e como realizar as transições entre eles. Todos esses

tempos são indeterminados. Tais transições podem ser pausas ou misturas de sons entre os

grupos. Em seguida é explicada a possibilidade de uso de citações musicais – colagens e

fragmentos de qualquer música que vier à lembrança do intérprete, seja na hora da execução

ou preparada antecipadamente. Gilberto Mendes deixa bem claro no texto a indistinção

necessária na escolha das citações: qualquer música, de qualquer época, de qualquer povo,

“erudita” ou “popular”. Podem ser tocados trechos isolados, re-arranjados, fragmentados. "A

citação, porém, deve ser sempre perfeitamente reconhecível". Além de tudo, ainda é

permitido, excepcionalmente, um improviso total durante uma transição ou num corte entre as

citações (o momento de "liberdade descontrolada").

Plano Rítmico - o instrumentista deve desenhar uma série de linhas horizontais em pelo

menos três folhas separadas. "Uma linha corresponde em espaço ao tempo a ser utilizado por

um grupo de notas indicado pelo ponteiro". Sobre as linhas devem ser marcados pontos

representando os ataques das notas isoladas ou acordes, clusters e glissandos. Uma linha pode

ter de um a muitos pontos, e tais pontos serão distanciados de forma periódica, aperiódica ou

mista. Após todo esse trabalho, as linhas horizontais deverão ser cortadas em 9 partes iguais

por linhas verticais, que não devem, porém ser interpretadas ou confundidas com 'compassos'

tradicionais. "As barras verticais controlam seu deslocamento no tempo-espaço sem que ele

deva perceber. Sem preocupação de erro e sem pressa, procurando manter igualdade nesse

deslocamento, o instrumentista demora o tempo necessário para entender e realizar as

pontuações e demais indicações. A métrica visada não é a escrita. Da demora ou rapidez com

que forem encontradas as notas do grupo indicado pelo ponteiro e da precisão ou indecisão na

realização das pontuações, resultará a complexidade e elasticidade rítmica, a métrica real:

uma microdivisão aleatoriamente obtida".

Plano dos Andamentos - Gilberto Mendes deixa claro que a definição dos andamentos

de cada trecho será sempre aproximada, uma vez que os tempos não serão contados e nem
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controlados pela visão das barras verticais. Três são os andamentos à escolha do intérprete:

Lento (andamento metronômico entre 40 e 72), Moderato (entre 72 e 108) e Rápido (entre

108 e 152). No caso de uma formação de dois ou mais músicos, cada um deve manter o

andamento escolhido com total independência dos andamentos dos outros instrumentistas.

Plano das Intensidades e de Escolha Livre - é dado o seguinte quadro para as

escolhas no plano dinâmico: 1) ppp 2) pp 3) p 4) mf 5) f 6) fff 7) crescendo 8) decrescendo 9)

cresc. - decresc. 10) decresc.- cresc.; uma curiosidade não explicada na partitura é a omissão

da possibilidade lógica do ff (fortíssimo) entre os itens 5) e 6) . As marcações dinâmicas

devem ser feiras antecipadamente pelo intérprete nas linhas horizontais, que podem variar de

uma mesma dinâmica para toda uma linha até uma dinâmica diferente para cada nota de uma

mesma linha. Tanto a escolha das dinâmicas como a dos modos de ataque e variações

timbrísticas de cada instrumento (arco, pizzicato, vibrato, sons harmônicos, uso de sordina,

por exemplo) ficam a cargo da escolha antecipada do instrumentista. Isto é o chamado “plano

de escolha livre”, no qual Gilberto Mendes procura esclarecer que deve-se considerar todas as

possibilidades do instrumento como novos quadros de escolha possíveis, e que o intérprete

pode e deve procurar, pesquisar e desenvolver.



52

[Excerto da partitura de Blirium C-9, de Gilberto Mendes]

Exemplo 5: Onthos

* compositor: Aylton Escobar
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* data de composição: 1973

* para orquestra (formações reduzidas são permitidas)

Cada naipe da orquestra dispõe de 10 estruturas (numeradas de um a dez) dispostas em

duas páginas lado a lado. O conteúdo dessas duas páginas é diferente para cada naipe. A

divisão é a seguinte:

- violinos

- violas

- violoncelos e contrabaixos

- trompetes

- trompas

- trombones e tuba

- flautas, oboés e clarinetes

- fagotes, clarinete-baixo

- tímpanos, piano, celesta, vibrafone, glockenspiel, xilorimba

- percussão diversa, divididas em agudos (triângulos, pratos, chocalhos etc), médios

(bongos, berimbaus etc), graves (tam tam, gran cassa etc) e aleatórios (gravadores com fitas

pré-gravadas com sons eletrônicos etc)

Como dissemos, há uma parte diferente – sempre de duas páginas – para cada um dos

grupos acima. A organização geral delas, porém, é sempre a mesma: há no total dez

retângulos numerados (chamados de “estruturas”), cada um contendo um ou mais módulos.

Tais módulos podem ser desde trechos em notação musical tradicional até instruções ou sinais

gráficos indicando determinado gesto instrumental ou sonoridade a ser buscada pelos

instrumentistas. Na existência de mais de um módulo dentro de uma dada estrutura, estes

também são numerados. No caso de partes comuns a instrumentos diferentes (como por

exemplo a que agrupa flautas, oboés e clarinetas) as indicações musicais podem servir tanto

para todos os membros do grupo, como podemos encontrar especificado o que cada

instrumento diferente deve fazer.
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[Excerto da partitura de Onthos, de Aylton Escobar]

O exemplo acima mostra-nos exatamente as primeiras estruturas da parte a ser lida

pelas trompas. Cada estrutura contém um ou mais módulos, apresentando linhas de trajetória,

setas, silêncios e também notação tradicional. Cada intrumentista pode chegar a resultados

sonoros bastante diferenciados.

Cabe ao regente organizar todo este material musical, através de um grupo de discos

concêntricos de papel-cartão, divididos em várias cores e números, que se referem aos

diferentes naipes da orquestra e a qual estrutura/módulo cada naipe deverá tocar.
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[Foto dos discos concêntricos a serem manipulados pelo regente na peça Onthos, de Aylton Escobar]

Assim, através das combinações aleatórias geradas a partir dos discos coloridos, o

regente indica aos músicos o que tocar, quando tocar e quando parar. Uma versão pode ser

pode ser montada com antecedência pelo regente, ou ele pode optar por realizá-la na hora da

apresentação. Na estréia da peça, em 1973, pela Orquestra Sinfônica Brasileira regida com a

regência de John Neschling, optou-se por uma versão montada com antecedência. Em

qualquer dos casos, o regente atua verdadeiramente como co-autor da obra.

A relação entre círculos (em ordem decrescente de tamanho) e os naipes é a seguinte:

- primeiro círculo (externo, cor vermelha): cordas

- segundo círculo (cor laranja): metais

- terceiro círculo (cor amarela): madeiras

- quarto círculo (cor rosa): percussão I

- quinto círculo (cor violeta): percussão II

- sexto círculo (interno, cor azul escura): círculo extra para possível inserção de outro

grupo inteiro, de dança, teatro, textos falados, imagens projetadas etc.

Cada círculo é dividido em dez partes numeradas em algarismos grandes, algumas

destas partes contendo sub-listas de números menores: correspondem exatamente às dez

estruturas (primeira divisão, números grandes) e aos módulos dentro de cada uma delas

(números menores logo abaixo dos maiores). Ao rodar aleatoriamente os diferentes círculos, o
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regente lerá uma das dez combinações verticais de números. Essa é a informação que ele

passará à orquestra.

É claro que neste processo estão envolvidos muitos conceitos absolutamente novos e

incomuns para a atividade de um regente e da própria orquestra, tais como: responsabilidade

pela co-autoria do resultado sonoro final de uma versão; necessidade de integração séria e

responsável de cada um dos músicos da orquestra, que terão que se pautar por uma atenção

redobrada às indicações do regente e por um ouvido aberto e crítico que lhes direcione o

próprio tocar, construindo uma versão única de uma música a cada apresentação. Na verdade,

é claro que responsabilidade do regente, atenção e ouvido críticos dos músicos são regras

gerais para qualquer boa orquestra na execução de qualquer repertório - mas no caso de

Onthos, tais problemas são extremamente potencializados, colocados em uma situação limite.

Milhares de horas de música diferente podem surgir a partir de todas as possibilidades

combinatórias, de modo que praticamente nunca se terá duas execuções iguais, sendo mesmo

desejada a busca de novas combinações a cada execução.

 Onthos, que significa ser, coloca em jogo justamente essa questão de uma música que

nunca será apresentada por inteiro – a cada interpretação, o público ouvirá somente uma

fração infinitamente pequena do total de possibilidades que formariam a totalidade da obra. O

próprio compositor ironiza dizendo que essa brincadeira musical impossibilitaria dessa maneira

a apreciação da obra por críticos musicais, que não poderiam opinar sobre uma música que

nunca chegaram a ouvir inteira. As idéias para a concepção de Onthos estiveram bastante

ligadas às intensas atividades do compositor, na época, com a música para teatro.

Experimentos com acaso nos no teatro, a idéia do mobile nas artes plásticas e o contato com

as colagens do compositor americano Charles Ives foram alguns dos pilares que marcaram a

composição (ou “proposição”) de Onthos.

Exemplo 6: LIFE: Madrigal

* compositor: Willy Corrêa de Oliveira

* data de composição: 1971

* para coro misto
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LIFE: Madrigal foi dedicada aos 10 anos de existência do Madrigal Ars Viva, e a seu

regente Klaus Dieter Wolf. Sobre texto de Décio Pignatari, o texto a ser cantado pelo coro se

sustenta sobre as sonoridades das letras I, L, F e E, que formam a palavra LIFE. A peça está

dividida em 6 zonas, representadas pelas letras I, L, F, E, pelo signo    , e o logotipo da

revista LIFE. A aparição de um desses sinais indica a mudança de zona. Nas zonas referentes

às letras, deve-se repetir a letra a cada ataque de uma nota, fora as exceções que são

indicadas na partitura. Ao longo das quatro primeiras zonas (as letras), encontra-se uma

escrita coral de razoável complexidade e bastante determinada em diversos momentos. Os

casos típicos onde surgem formas de notação não tradicional tratam em geral de uma

indeterminação de certos aspectos da idéia musical a ser realizada individualmente por cada

cantor ou por um ou mais naipes de um modo geral, de modo a gerar texturas sonoras globais

desejadas. Vejamos cada um destes casos48.

PÁGINA 2

sinal:

"a cantora emite a letra I [ a:i ] ou [ ai: ] eroticamente (repetindo-a a piacere) como se

estivesse atingindo o orgasmo sexual. A duração dentro do círculo refere-se à duração total,

que engloba as várias interjeições (de durações variáveis), que dependem do savoir-faire da

intérprete"

PÁGINA 3

sinal:

"cada voz independentemente deve cantar as 4 notas (ostinato) tão rapidamente quanto

possível, articulando um L para cada nota staccato."

PÁGINA 3

sinal:

"o cantor procede como se estivesse gargarejando - em vez de fazê-lo com líquido, deve

utilizar a letra L - e definindo certas alturas (grave médio agudo) de acordo com o gráfico"

PÁGINA 5
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sinal:

"qualquer altura desejada pelo cantor"

PÁGINA 5

sinal:

"altura quase determinada: em torno da altura indicada pela nota-flecha"

PÁGINA 6

sinal:

"a partir de uma nota qualquer, oscilar regularmente, glissando (sem ultrapassar um tom

inteiro)"

PÁGINA 8

sinal:

"a curva funciona como estímulo para uma 'melodia' extraordinária que não chega a ser

aproveitada integralmente, devido às durações que teimam em permanecer sobre

determinadas notas"

PÁGINA 12

sinal:

"glissando, a partir da nota concebida pelo cantor"

PÁGINA 15

sinal:

"emitir notas de durações curtíssimas (appogiaturas) e alturas que sigam

aproximadamente o gráfico da partitura, que de resto também especifica a densidade geral de

ocorrências, que deve ser controlada pelo regente; quase que cada nota-appogiatura deve ser

cantada por um membro do coro, resultando em um pontilhismo geral"

PÁGINA 18

sinal:



59
"1, 2 etc - o número indica o participante; risada sobre a letra E, variando a altura de

acordo com o gráfico na partitura; as durações são quase determinadas"

PÁGINA 18

sinal:

"1. mais rápida com aumento progressivo da rapidez; 2. o inverso do caso supra citado"

PÁGINA 28

sinais:

"baseado nestes materiais, o regente orienta uma improvisação através de gestos que

transmite ao coro; ou interfere aqui, ali, para um melhor resultado de conjunto sobre a livre

improvisação coletiva (soma de interferências individuais); duração 10'' . Cada material pode

ser transposto livremente, com durações e intensidades 'a piacere'"

Após esta improvisação coletiva, a última zona da música é a do logotipo da revista LIFE,

onde encontramos uma citação irônica da conhecida melodia de 'Glória, Glória, Aleluia!',

harmonizada de forma caricaturalmente tradicional e à la coro de igreja típico. Só se canta a

sílaba 'LA' em toda a melodia, até que na cadência final emenda-se esse LA com a palavra

LIFE, finalizando a música com um sonoro acorde de dó maior. A citação de um trecho de

Gesualdo no início da peça e esta última citação que conclui a música mostram claramente os

procedimentos de colagem sonora utilizados pelo compositor nesta peça.

Exemplo 7: Elegia Violeta para Monsenhor Romero

* compositor: Jorge Antunes

* data de composição: 1980

* para Coro Infantil, Piano, 2 crianças solistas e Orquestra

Elegia Violeta para Monsenhor Romero foi composta em 1980 para ser estreada em no

Festival da Sociedade Internacional de Música Contemporânea (SIMC), realizado em julho

daquele ano em Israel. A convite da Liga de Compositores local, Jorge Antunes passou 4
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meses no país para ali compor a obra. As idéias essenciais para tal composição remontam aos

meses de março e abril de 1980, quando tinha sido divulgado o assassinato brutal, pela ultra-

direita salvadorenha, do Arcebispo Don Oscar Arnulfo Romero. "Chocado com o assassinato de

Don Romero e inspirado na paisagem mística de Jerusalém, resolvi fazer uma homenagem aos

mártires de ontem e de hoje que lutaram em favor da dignidade humana e da justiça social",

diz o compositor49, que afirma ter escolhido a cor violeta como cor predominante dessa nova

composição, por associar a ela as conotações de dor e sofrimento. De acordo com sua teoria

cromofônica (relações entre sons e cores), violeta é uma oitava acutíssima da nota 'mi', e por

esta razão toda a composição giraria em torno da nota mi.

Nesta obra orquestral de Jorge Antunes temos um exemplo distinto da indeterminação

generalizada de Onthos, de Aylton Escobar. Na Elegia Violeta para Monsenhor Romero o

desenrolar formal é inteiramente estruturado e essencialmente determinado. Formalmente, a

obra se divide em seis grandes seções em que a nota mi sempre desempenha papel principal,

dando origem a diversas construções texturais, de massas sonoras, aglomerados harmônicos e

também figuras motívicas. Em diversos momentos, o compositor utiliza-se de notações

diferenciadas, com uma margem controlada de indeterminação, para a obtenção de certos

resultados sonoros específicos, ou seja, há campos localizados de aleatoriedade, e a somatória

das liberdades relativas conferidas a cada intérprete dá origem às construções orquestrais

globalmente imaginadas pelo compositor – portanto, determinadas em certo sentido. No

primeiro exemplo abaixo, podemos ver as linhas curvas representando os melismas em torno

da nota mi na parte vocal, sendo que o tamanho e o sentido ascendente ou descendente dessa

oscilação não são determinados, ficando a critério de cada cantor. Um outro esquema gráfico

aparece nas cordas, que saem do uníssono em torno da nota mi para alcançar, através de

glissandi, um agregado com 8 notas previamente determinadas. Os tempos de deslizamento

inicial, estabilização na nota-alvo e deslizamento de retorno à nota mi são relativos, devendo

ser determinados pelo regente.
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[Excerto da partitura Elegia Violeta para Monsenhor Romero, de Jorge Antunes]

No exemplo a seguir, vários fragmentos melódicos são dados aos instrumentistas de

sopro para livre permutação em um tempo determinado de dez segundos. Assim, há uma

liberdade relativa para os intérpretes, condicionada a um resultado sonoro global bastante

determinado e planejado pelo compositor.

[Excerto da partitura Elegia Violeta para Monsenhor Romero, de Jorge Antunes]
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Exemplo 8: Akronon

* compositor: Hans-Joachim Koellreutter

* data de composição: 1979

* para piano e orquestra ou piano solo

Akronon talvez seja um dos melhores exemplos da idéia de co-autoria em uma obra

musical. O incentivo de uma postura ativa e criativa do intérprete no momento da execução

tem sido uma das preocupações centrais de Koellreutter há várias décadas.

Trataremos aqui somente da versão para piano solista. A parte do piano de Akronon não

existe em uma partitura tradicional em papel, mas sim na forma de uma grande esfera

transparente sobre a qual aparecem “diagramas” inscritos. Tais diagramas são estruturas

formadas combinações de três figuras geométricas em três cores diferentes. As cores

relacionam-se a uma sugestão relativa de tempo: preto significa lento, verde significa

moderado e vermelho significa rápido. Quanto às formas geométricas, círculos representam

sons curtos, triângulos representam sons de duração média e quadrados representam sons de

duração longa. A distância relativa entre um som e outro está ligada à distância visual

concreta entre as figuras, demarcada com pequenos traços. Esses traços podem significar

tanto um prolongamento do som anterior até o ataque do seguinte quanto um espaço de

silêncio entre os sons. Finalmente, a intensidade dos sons está relacionada ao tamanho das

figuras. Das menores às maiores, oscila-se de intensidades mais fracas às mais fortes.

A posição da esfera pode ser alterada livremente no decorrer da execução. O intérprete

pode assumir – mas isso não é obrigatório – que os sinais que se encontram mais acima como

sons mais agudos, e os de baixo como sons mais graves. Nesse caso, ao se girar a esfera,

todas as relações iniciais se invertem. A transparência da esfera contribui para o potencial de

complexificação das estruturas sonoras, possibilitando a leitura multidimensional e a

sobreposição de diagramas em pontos opostos.

Akronon, palavra de origem grega, significa uma espécie de transcendência do tempo

cronométrico ou metronômico. Realmente, a co-autoria do intéprete de Akronon passa
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fundamentalmente pela habilidade na composição em um tempo global relativo das estruturas

de alturas-intensidades-durações (sendo que as relações entre os parâmetros destas últimas

são sugeridos pela codificação dos diagramas).

algumas comparações

Música para Piano n.º. 1 (Gilberto Mendes, 1962) foi resultado de uma encomenda ao

compositor feita pela rádio A Tribuna, de Santos, para ser tocada na prova final de um

concurso de piano. Gilberto Mendes já havia composto anteriormente uma coleção de Peças

para Piano; resolveu mudar de “peça” para “música” para começar um outro tipo de

composições para piano, escritas de acordo com suas novas preocupações. De fato, foi em fins

da década de 50 que Gilberto Mendes começou a tomar contato com as primeiras partituras de

Boulez e Stockhausen que chegavam ao Brasil, o que foi fazendo com que se voltasse

decisivamente para a música de vanguarda. Após grande viagem pela Europa em 1959, voltou

carregado de partituras e gravações que o influenciariam de forma decisiva, como os primeiros

Klavierstücke e o Kontrapunkte de Stockhausen. Música para Piano nº. 1 está próxima de

Klavierstück XI, de Stockhausen. Klavierstück XI é composta por uma grande e única folha de

papel onde estão dispostos dezenove blocos e fragmentos de música escrita, a serem tocados

em qualquer ordem escolhida pelo pianista. Após interpretar um deles o pianista escolhe outro

e o toca de acordo com as indicações de tempo, dinâmica e articulação indicados ao fim do

bloco anterior. São permitidas repetições de fragmentos, bem como a omissão de um ou mais

deles; a peça terminaria no momento em que um dos blocos for tocado pela terceira vez.

Música para Piano nº 1 tem uma forma um tanto mais “fechada” nesse sentido, mas a

semelhança de conceitos é evidente: na peça de Gilberto Mendes, quatro pequenos blocos são

dispostos ao pianista em uma ordem A, B, C e D. Devem ser tocados uma vez nesta ordem, e

duas outras vezes em qualquer ordem escolhida pelo intérprete. Como cada um dos blocos

possui suas próprias indicações de andamento, dinâmicas e articulações, não há o fator de

interdependência entre os fragmentos como havia em Stockhausen. A busca de novos timbres

do instrumento e a herança da escrita pontilhista e serial também estreitam as semelhanças

entre ambas as músicas. A Troisième Sonate de Pierre Boulez, comentada em seção anterior
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deste trabalho, também pode ser situada dentro desse universo de obras, embora o seu grau

de controle sobre a liberdade do intérprete seja um tanto ainda maior. Já Akronon, de

Koellreutter, foge desse universo da liberdade controlada: nela, há somente uma definição

bastante genérica das microestruturas a serem tocadas pelo piano, bem ao contrário do que

ocorre na Música para Piano nº 1 , no Klavierstück XI e na Troisième Sonate.

Blirium C-9 (Gilberto Mendes, 1965) é um dos caso bastante peculiar de indeterminação

aqui apresentados, ao lado de Onthos, de Aylton Escobar. De início, já se observa que não há

partitura escrita em formato tradicional – a maior parte dela é composta por um longo texto

explicativo, com alguns desenhos e gráficos ilustrativos. A própria instrumentação não é

definida, apesar de se situar dentro de um campo delimitado de possibilidades. Tais

características iniciais poderiam nos fazer pensar em uma semelhança com Aus den Sieben

Tagen, de Stockhausen, composta três anos depois (1968), que é o auge da chamada fase de

“música intuitiva” do compositor. Aus den Sieben Tagen também não tem partitura, mas uma

série de textos-poemas que sugerem situações musicais e estados de espírito aos intérpretes.

Uma análise mais cuidadosa, porém, nos mostra que tal semelhança é puramente

superficial, uma vez que conceitualmente ambas são completamente diferentes, senão

opostas. A proposta de “música intuitiva” de Stockhausen é baseada em uma recusa da idéia

comum de “improvisação” (na qual os músicos trabalhariam de forma mais ou menos

mecânica sobre modelos muito bem definidos, estruturas harmônicas e melódicas pré-

estudadas, por exemplo). Stockhausen buscava uma máxima liberação das possíveis

estruturas adquiridas em prol de uma atuação musical quase ritualística, onde os

instrumentistas deveriam tocar da maneira mais livre possível – o que não deixa de ser uma

situação paradoxal, já que os músicos do grupo de Stockhausen tinham anos de experiência

em música contemporânea, e em especial um profundo contato com a obra de Stockhausen.

Como esperar, então, que eles se desvencilhassem desse tipo de sonoridade mesma ao qual já

estavam tão habituados? Ainda que, dentro da prática da criação contemporânea, estivessem

todos abertos a uma variedade extremamente mais ampla de possibilidades sonoras, não há

como negar que a sua música “intuitiva” estaria situada dentro de um campo de possibilidades

razoavelmente claro – o meio da produção musical da vanguarda européia dos anos 50 e 60,

incluindo aí seus possíveis “clichês” e procedimentos mais comuns. De outro lado, resta ainda
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a profundidade do questionamento acerca da autoria da obra musical: se os textos de

Stockhausen serviam simplesmente como sugestão inicial para uma criação coletiva da

música, no momento mesmo em que era tocada, porque afirmar que a música é de (ou

“pertence a”) Stockhausen? Ou, mais pragmaticamente, porque só Stockhausen ganharia os

direitos autorais sobre as gravações comerciais de tal “composição”, se efetivamente ela era

criada por todo um grupo de músicos em um momento de experimentação e – vamos usar o

termo, ainda que a contragosto de Stockhausen – de improvisação coletiva? Bem, o fato é que

essas eram algumas das questões que se colocavam no ar no final dos anos 60 quando tais

paradoxos começaram a surgir de forma concreta. No caso de Stockhausen, podemos dizer

que ele encerra a questão (sem entretanto resolvê-la) ao redirecionar sua produção musical

com Mantra (1970), para dois pianos e processamento eletrônico dos sons, onde encontramos

um novo tipo de composição totalmente escrita e estruturada, de herança serial – é a primeira

composição em que Stockhausen se utiliza do conceito de “fórmula”.

Esta breve digressão sobre Stockhausen nos permitiu relembrar e rediscutir as principais

questões acerca de sua música intuitiva; podemos, agora, retomar a comparação com Gilberto

Mendes e entender as significativas diferenças entre Blirium C-9 e Aus den sieben Tagen. A

improvisação solista ou coletiva de Gilberto Mendes é realmente dirigida, criando em sua

própria explicação as balizas e as condições de liberdade para o intérprete. Assim, são

definidas microestruturas permanentes de notas, dentre o total cromático, associadas a um

evento aleatório que lhes ditará a ordem (o ponteiro do relógio). Sobre esse pano de fundo

razoavelmente definido, serão inseridos novos eventos a gosto do intérprete (como notas

extras, ou repetições extemporâneas de algumas dessas micro-estruturas), além da camada

de citações musicais variadas, que podem tanto surgir espontaneamente na hora da execução

como podem ser preparadas antecipadamente. Blirium C-9 não pretende oferecer espaço para

uma “liberação” do intérprete de estruturas preconcebidas; ao contrário disso, acaba sendo

uma espécie de jogo de tensões e relaxamentos de concentração dos músicos, que podem

facilmente se embaralhar em meio a tantas regras na condução da execução. Ou seja, a peça

exige realmente uma boa carga de estudo prévio de seus caminhos e problemas mais críticos

de coordenação, ao mesmo tempo em que dá abertura para “explosões” de liberdade para o

intérprete tocar o que lhe vier à mente. Dessa forma, um conceito usual de improvisação – ato
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de criação musical instantânea, baseado em determinados gestos, padrões e sonoridades

dentro de um repertório adquirido na prática do instrumentista – está de fato inserido nesta

peça de Gilberto Mendes. Entretanto, o músico é colocado frente a situações inusitadas que

exigem dele uma nova postura de execução: ao mesmo tempo em que ele é o principal

responsável por grande parte da realização de uma das possibilidades da música, podendo

virtualmente tocar “como quiser”, ele tem que se guiar pelas regras e limites diversos

impostos pela figura do compositor, que paira por trás de tudo mais como um propositor de

uma situação do que como responsável pelos sons que ali serão tocados. Assim, Gilberto

Mendes revela-se aqui muito mais influenciado pela aceitação plena do acaso como John Cage.

Onthos, de Aylton Escobar, e Akronon, de Koellreutter, podem ser vistas de mesma

semelhante: o papel do acaso e da abertura dada aos músicos co-autores atinge um grau

extremamente elevado, aproximando ambas as obras de um questionamento do próprio ato de

criação musical em seu sentido tradicional, e da existência mesma de uma “obra”, ao menos

segundo a definição de Umberto Eco. Tanto no caso de Onthos como de Blirium C-9  e

Akronon, até que ponto – sonoramente falando – ambas manteriam uma fisionomia mínima

que permitisse reconhecer duas versões diferentes como sendo a “mesma música”? Ou, sob

outro prisma, por que seria ainda hoje necessário esse reconhecimento de uma obra enquanto

uma fixada “mesma música”? Seja como for, as exigências interpretativas colocadas em jogo

em ambas são extremamente interessantes do ângulo de uma ampliação dos horizontes

técnicos e estéticos dos músicos, que precisam realmente mergulhar os ouvidos em uma

prática musical ainda hoje nova e inusitada para muitos, e que pode se revelar como um dos

possíveis caminhos para um estudo aprofundado e consciente das novas propostas estéticas

trazidas pelo século XX.

A Elegia Violeta para Monsenhor Romero de Jorge Antunes é um caso diferente dos

acima analisados. Dentro de uma preocupação formal muito mais definida e fechada, os

momentos de indeterminação maior restringem-se aos casos de liberdade relativa aos

intérpretes (liberdade dirigida), com a finalidade de obtenção de novas sonoridades que

dificilmente seriam conseguidas através de notação tradicional, mensurada e detalhada. Assim,

glissandos, alturas e ritmos relativos são mecanismos de escrita indeterminada para alcançar

um resultado desejado dentro de uma obra já pré-concebida por inteiro. Na mesma linha
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podemos situar a obra LIFE: Madrigal, de Willy Corrêa de Oliveira. Sintomaticamente, são

todas obras posteriores a 1970; podemos entender que cada um dos compositores assimilou,

de uma forma ou de outra, os resultados das radicais experiências com o acaso que marcaram

a década de 60, retomando posteriormente pesquisas formais próprias e menos abertas ao

acaso – é preciso reconhecer a dificuldade prática de se obter resultados musicais satisfatórios

quando depende-se de grupos de músicos não familiarizados com as mais diversas pesquisas

sonoras contemporâneas, ou mesmos músicos desinteressados e descrentes quanto à

improvisação ou à “música intuitiva”.

Os compositores brasileiros analisados parecem tender a realizar sínteses, em sua prática

composicional, entre o acaso consciente e a determinação, buscando um compromisso entre

os espaços de abertura ao intérprete e as definições maiores que dão um rosto às “obras”.

Sínteses, assim, que buscam soluções pessoais para a mistura de um acaso pleno como em

John Cage com o delírio organizado como em Pierre Boulez. Parece-nos que os compositores

brasileiros estudados trataram com seriedade e independência os mais diversos pontos de

vista, o que teria possibilitado certa mistura antropofágica no resultado final de cada um.

Assim, Jorge Antunes e Willy Corrêa de Oliveira, nas obras estudadas, apontam para uma

sintonia com uma preocupação predominantemente estrutural que os aproxima de Boulez e

Stockhausen; Gilberto Mendes e Aylton Escobar apontam também nesta direção, mas têm, nas

obras analisadas, traços muito mais marcantes de uma postura cageana, desmistificadora e

bem-humorada do fazer musical. Koellreutter, por sua vez, trilha um caminho extremamente

pessoal que parece fundir de alguma forma sua constante preocupação estrutural

(desenvolvida desde sua juventude) com a incorporação profunda do acaso como em John

Cage50. O musicólogo José Maria Neves, neste sentido, afirma que a influência de John Cage

na América Latina deixou marcas muito mais fortes do que as influências européias, apesar da

importância destas últimas. O uso de todas as possibilidades do mundo sonoro e de diferentes

maneiras de ordenação do ato musical caracterizará esta estética aleatória, ou estética da

ambigüidade. A equivalência de todos os fenômenos acústicos, sem hierarquia, estava

presente na idéia do happening, por exemplo, que busca mudar a visão do próprio

acontecimento musical: não mais um entretenimento de uma elite, mas uma aceitação de
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todos os fatos da vida cotidiana como impregnados de arte e criatividade: todas influências

claras de John Cage.

* * *

Até aqui, pudemos observar diversas manifestações da indeterminação na música de

importantes compositores brasileiros da segunda metade do século XX. Em todos esses casos,

a improvisação ainda permanece de alguma forma dentro do âmbito de uma divisão mais ou

menos clara entre o compositor (propositor das idéias musicais a serem improvisadas ou

permutadas aleatoriamente) e o intérprete (que assume o papel de um “co-autor”,

responsável por realizar na prática as instruções do compositor, além de diferentes dosagens

de liberdade para sua própria criação).

Passemos então a tratar exclusivamente da improvisação propriamente dita, que pode

agora ser situada de maneira mais precisa dentro de toda a discussão realizada sobre as

possibilidades de indeterminação existentes em diferentes práticas musicais contemporâneas.

Inicialmente faremos uma breve incursão na história da música ocidental a partir da Idade

Média, procurando verificar indícios da prática improvisatória ao longo das diferentes épocas.

V. IMPROVISAÇÃO: INDÍCIOS HISTÓRICOS

Define-se usalmente a improvisação como a criação de um trabalho musical ou da

forma final de um trabalho musical enquanto ele se dá no tempo. Indícios dessa prática podem

ser encontrados historicamente em função das formas de registro da atividade musical,

através dos escritos sobre música ou de conclusões acerca dos manuscritos do passado. Até

1600, podemos mencionar alguns registros que apontam para a presença da prática

improvisatória na música, como por exemplo no chamado jubilus do Aleluia. A vogal “a”,

extremamente melismática, seria um resultado de uma prática experimental que “excederia” o

que estava escrito ou programado, como a cadenza seria idealizada séculos mais tarde – o

momento virtuosístico como uma espécie de liberação de potências. Santo Agostinho

descreveu o júbilo como a efusão de um certo sentido de alegria sem palavras, como a

expressão de uma mente que emana em alegria51.
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O interessante é a posição em que tal expressão excedente se coloca dentro da

composição: a parte que excede é sempre a penúltima, assim como tempos depois teríamos

um Farinelli fazendo piruetas sonoras com uma respiração exatamente no penúltimo momento

de uma obra, em uma espécie de grande êxtase sonoro antes do fechamento. Isso está

presente em toda idéia de cadência, seja vocal ou instrumental: um júbilo transbordante,

inflexão em que o cantor ou o instrumentista desdobra sonoridades mais livremente, podendo

acessar uma parcela de sua inventividade. Uma fermata é colocada como uma espécie de

consentimento ao tempo mais livre a ser operado pelo performer, que demonstra seus dotes

performáticos sem que fuja do enquadramento da programação, já que a obra, via de regra,

termina com uma afirmação final que não é do solista. Uma espécie de feitiço sobre a platéia é

almejado, uma intenção de impressionar pela volúpia dos gestos; esse tipo de apelo perdura

até os dias de hoje, criando uma forte afinidade e um elo emotivo entre o público e o solista.

Em outro plano, é bem conhecida também a crítica de Adorno ao gesto wagneriano do regente

que envolveria todo um desejo de agradar e cativar o público, como uma espécie de

publicitário. Por outro lado, outros críticos do barroco apontavam tal momento com desdém e

muita ironia. Tosi chegou a escrever que a orquestra bocejava neste momento, enquanto o

cantor, ou melhor, a Garganta, era acionada, como um “galo tempestuoso num redemoinho de

vento”52.

  Mas, desde muito antes, o cantochão serviria também de eixo seguro sobre o qual

certas qualidades improvisadas gravitariam, mais ou menos livres ou dependentes do canto

estabelecido. Vários tratados indicam como improvisar linhas melódicas em contraponto

sobreposto ao cantus firmus. Em 1412, Prosdocimus Beldemandis menciona duas formas de

contraponto: o escrito e o executado (improvisado). Havia então um contraponto que se

alimentava da experimentação, e o que era escrito não daria conta da prática. Na Itália, quase

um século e meio mais tarde, Vicente Lusitano expõe um procedimento metodológico para

aprender a improvisar sobre um cantus firmus. Zarlino, em 1573, estabelece regras mais

estritas para a improvisação, ao instruir o cantor com mecanismos sofisticados de execução de

linhas de contraponto em cânone, com ou sem cantus firmus. Portanto, a evolução das

práticas musicais se dava cada vez mais em função da escrita.
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A partir do século XIV estabeleceu-se uma notação visual precisa, permitindo a

manipulação de estruturas complexas que só poderiam ser trabalhadas através da escrita,

como no moteto isorrítmico, por exemplo. Desde então, a dependência na notação para

compor música assim como para preservá-la se tornou um dos atributos mais marcantes da

cultura musical ocidental, e logo, a composição escrita seria o fundamento prioritário da

performance.

Entretanto, a música improvisada permaneceu um elemento importante por vários

séculos, e a interação entre estas formas diferenciadas de fazer música foram frutíferas. A

influência da música improvisada na música composta é vista na inserção do estilo

fauxbourdon na música dos compositores borgonheses como Dufay e Binchois, por exemplo.

Muito ainda se especula sobre que teria sido essa técnica. Dois casos seriam vinculados à

palavra fauxbourdon (“falso bordão”?). Se o cantochão era a linha central, adicionava-se, sem

que fosse necessariamente escrita, uma outra linha paralela quarta acima e uma linha paralela

terça abaixo. Ou então em uma acepção que se vincula ainda mais à improvisação, o

fauxbourdon indicaria simplesmente a linha inferior que não era escrita, nas peças em que o

cantus firmus se encontrava no topo da textura53.

A ornamentação foi outro aspecto “contagiado” pela improvisação. Um contraponto

florido surge da elaboração experimental melódica e rítmica sobre uma linha pré-composta. O

nome desse procedimento era “diminuição”, uma vez que uma nota longa era “reduzida”, ou

convertida, em várias notas mais curtas. Em geral, esta atividade interna de notas contidas

numa porção de tempo era operada pelo performer e não costumava ser composta, embora

ocasionalmente fosse descrita, a título de demonstração, em manuais de execução. Mas esta

pequena liberdade era bem balizada pelo eixo melódico das notas longas. A primeira e última

nota de tais diminuições costumavam coincidir com a linha pré-estabelecida ou então chegava-

se a alguma nota próxima, gerando um movimento de continuidade particular através da

dissonância. Todo um cuidado extremo era tomado para evitar confusão no contraponto; o

momento exato da ornamentação de cada participante para não haver choques de

ornamentação; uma dosagem em relação ao baixo, cujo uso de ornamentos teria que ser mais

cauteloso. Silvestro Ganassi chegou a publicar em 1535 um manual de improvisação de tais
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diminuições chamado Fontegara, procurando abarcar questões da prática ornamental do canto,

dos sopros e das cordas em obras contrapontísticas coletivas.

As diminuições tinham uma influência marcante na música composta, injetando

elementos ornamentais na execução da música renascentista, os quais formaram parte

integrante nas fusões do estilo barroco. Na música desse período, da Renascença ao Barroco,

costumamos observar a ascendência da prática instrumental e conseqüentemente toda

ornamentação vinculada a ela e os estilos idiomáticos particulares de cada instrumento. Um

tipo especial de gênero improvisatório que se formava era o prelúdio ou entonação, que visava

estabelecer o modo da peça que seguiria. Ele se caracterizava por esse virtuosismo

instrumental, por uma rítmica mais livre e construção temática mais solta.

A linha entre improvisador e compositor era mais tênue para o solista pois era comum

ele ter um repertório próprio, memorizado, improvisado, modificado e reciclado de acordo com

a situação. O fato de haver uma quantidade enorme de compositores performers a partir desse

momento não é mero acaso. Toda prática instrumental alimentava a própria atividade de

composição e vice-versa. A prática individual incentivava descobertas criativas.

O período Barroco é marcado pela estruturação do baixo-contínuo, que passou a

demarcar mais precisamente as pulsões rítmicas, emoldurando a música com um rigor de

pulso mais acentuado. Sua presença como elemento estrutural da composição ordenava a

improvisação, que passou a estar mais associada à configuração de acordes, de estruturas

acordais inseridas no contexto do contínuo. Aspectos mais melódicos se tornam cada vez mais

harmônicos. A fluência suave das linhas melódicas do século XVI passaram a ser pontuadas,

adquirindo uma maior acentuação rítmica, podendo provocar qualidades dramáticas

particulares.

Os ornamentos instrumentais que foram sendo inseridos ganharam bastante destaque

na prática musical, normalmente vinculados a um elemento dramático. O estilo foi descrito por

Bovicelli em Regole, passaggi di musica (1594), mas forte contribuição foi dada pela Camerata

Fiorentina ao focar a importância da declamação elaborada do texto. Passagens melódicas

eram em geral limitadas à penúltima sílaba do texto, local em que elas não atrapalhavam o

significado verbal, constituindo assim outra espécie de “precursor” da cadenza.
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Vários efeitos expressivos, inclusive aqueles descritos por Caccini em Le nuove musiche

(1601-1602), incluíam a variação de dinâmica que, embora não fosse escrita, buscava um

acordo expressivo sutil e delicado com o texto e a melodia. Muito disto foi conquistado com

uma prática experimental no tempo, juntamente com ornamentos do tipo diminuição, que

depois ganharam nomes particulares como trillo e gruppo.

 Na Alemanha, a descrição de caracteres ornamentais pode ser observada nos livros de

Michael Praetorius e J. A. Herbst. Muitos processos da nascente monodia italiana foram

descritos pelos alemães, como as novas variantes das diminuições possíveis, formas de

antecipar uma nota, formas de repetir uma nota, gestos que enfeitariam uma linha melódica,

entre outros.

Uma descrição da forma “ideal” de se tocar foi feita por Agazzari em Del sonare sopra il

basso (1607), obra da qual transcrevemos um trecho:

“Aquele que toca o alaúde deve tocá-lo com nobreza, com muita invenção e variedade,

não como aqueles que, por terem uma mão preparada, não fazem nada além de tocar escalas

corridas e diminuir tudo do início ao fim. Especialmente no trabalho em grupo, no conjunto,

em que tudo o que se ouve é tumulto e confusão, desagradando o público. Portanto, cabe uma

dosagem entre golpes delicados, passagens lentas, rápidas e repetitivas, as vezes somente

nos baixos, as vezes rivalizantes e arrogantes, repetindo e transpondo as figurações para

regiões diferentes; ele deve, resumindo, costurar as vozes com grupetos, trilos, acentos, cada

um por vez, e assim dará graça ao conjunto, prazer e alegria aos ouvintes, evitando com

sensatez que tais adornos entrem em conflito, deixando tempo necessário a eles,

especialmente quando há outros instrumentos semelhantes –  algo a ser evitado, na minha

opinião, a menos que eles toquem com uma grande distância entre si ou tenham afinações e

tamanhos distintos (…). O violino exige belas passagens, diferentes e longas, com figuras

alegres, pequenos ecos e imitações repetidas em vários lugares, acentos expressivos, golpes

mudos do arco, de trilos, grupetos etc. O Violone, como parte mais grave, procede severo,

sustentando a harmonia de todos com ressonância suave, insistindo o quanto for possível nas

cordas mais pesadas, tocando com mais freqüência as mais graves. O theorbo, com suas

consonâncias cheias e suaves, reforça a melodia, se destacando um pouco mais que o baixo,

com trilos e acentos mudos. A arpa doppia, que é sempre útil, tanto no soprano como no
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baixo, explora seu registro com notas pinçadas, ecos de ambas as mãos, trilos etc; em suma,

visa um bom contraponto. A cítara comum ou o ceterone é usada com os outro instrumentos

de maneira alegre, fazendo contrapontos. Mas tudo isso deve ser feito com prudência; se os

instrumentos estão sozinhos no grupo, eles devem conduzir e fazer de tudo; se tocarem em

companhia, um deve observar o outro, dar espaço ao outro e não entrar em conflito; se há

vários, cada um deve esperar sua vez e não gorjear juntos como pardais, tentando vencer os

outros no grito”54.

Na Inglaterra, uma escola de improvisação instrumental floresceu no século XVII

herdando a tradição dos virginalistas e se valendo de melodias conhecidas como Greensleeves.

Esta prática contribuiu para a formação do ground inglês, que servia de base para

improvisadores. Na França do século XVII a air de cour foi desenvolvida por autores como

Pierre Guédron e Antoine Boësset, importando um pouco da monodia italiana e suas

diminuições, com gosto especial pela antecipazione della sillaba (avantson ou port de voix),

que consistia em antecipar a nota do canto principal. Já no século XVIII, Couperin começa a

balizar o ornamento em função da harmonia; assim, os ornamentos passam a se iniciar

sempre no começo de cada pulsação.

Outra forma da improvisação francesa da época envolvia também o ritmo, já que

práticas com notas pontuadas e notes inégales nunca eram anotadas. O performer tinha que

improvisar toda a trama rítmica de muitos prelúdios, que eram escritos como uma espécie de

esqueleto, com notas longas e poucas indicações de execução. O estilo non-mesurée podia

fornecer apenas seqüências de notas em semibreves, quase sem definição rítmica, como

observamos por exemplo em alguns prelúdios de Rameau ou de Gaspard Le Roux, que serviam

de base para improvisações dirigidas55.

 Uma outra prática que se tornou comum no Barroco foi tratar uma reprise de um

trecho de maneira diferenciada da primeira apresentação. Isto envolvia a necessidade de

transformar o conteúdo proposto por meio de alteração mélodico-rítmica. Numa forma ABA,

por exemplo, o segundo A teria que conter diferenças claras de articulação, ornamentação,

adições e omissões que sem dúvida instigavam a criatividade no ato de tocar, fazendo com

que o performer experimentasse diferentes maneiras de tocar a mesma passagem. Carl P. E.
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Bach chegou a comentar esta inserção de adornos dos performers como  uma forma de cativar

o público e como corremos o risco de agredir os “afetos” da peça ao exagerar na dose.

Uma história bastante conhecida é aquela da visita de J. S. Bach ao rei Frederico o

Grande. O rei lhe propôs um “tema real” e Bach improvisou uma fuga sobre ele sem maiores

dificuldades – tema que mais tarde seria trabalhado na Oferenda Musical. Mas sem que

percamos o rumo de discussão em histórias que por vezes ganham um quê mitológico

bastante acentuado, vale lembrar um tipo peculiar de peça improvisatória do barroco: o

partimento. Esta forma de contínuo operava sobre um baixo dado, que poderia conter algumas

cifras de harmonia sobre as quais o performer improvisava, detendo boa parte da

responsabilidade sobre a realização da música. Desta prática resultavam peças de vários tipos,

como toccatas, danças ou até mesmo fugas. Esta versão italiana encontrava sua semelhante

no ground inglês56.

Outra forma em que a improvisação ganhou bastante destaque foi a fantasia livre. J. S.

Petri, em 1767, chegou a dizer que a fantasia era o grau mais alto de composição, no qual

composição e execução estão diretamente conectados um ao outro. Um sinal claro desta

relação com a improvisação é que muitas vezes as fantasias não apresentam compassos

demarcados; a escrita reflete um desejo de fluidez característico.

No período clássico duas tendências se complementam: virtuosismo performático e a

suposta “simplicidade” clássica. Muitas das liberdades performáticas do barroco já não

vigoravam mais. A improvisação continuou a fazer parte da prática musical, embora fosse bem

mais dosada, dividindo-se em dois tipos: na forma de adornos sobre uma música pré-

estabelecida e na forma de peças livres de salão. Quanto às cadências, elas se tornavam mais

e mais pré-programadas, ou seja, não dependiam tanto de uma criatividade momentânea

quanto de uma idealizada anteriormente, tornando a espontaneidade improvisatória uma

atividade cada vez mais rara em concerto. Quanto ao compositor, vale mencionar dois fatores

cruciais que colaboraram para este declínio da improvisação em concerto: o desejo e uma

crescente valoração da autenticidade do que o autor queria expressar, e a freqüente decepção

com performers mais preocupados com os dedos ou cordas vocais em movimento do que com

a escuta. Mozart, por exemplo, raramente escreveu esqueletos.
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Já no século dezenove, um outro fator de cunho social foi importante. O salão do

palácio dava lugar às grandes salas de concerto. Muitas atividades improvisatórias em recintos

pequenos não faziam sentido em grandes espetáculos. A crescente formalidade da idéia de

concerto tendia a deixar a improvisação de for a, apesar de a improvisação estar mais viva do

que nunca em Liszt ou Chopin, por exemplo. A improvisação se vinculava cada vez mais a uma

atividade caseira, um exercício de descoberta e uma prática diária que foi deixando de fazer

parte das apresentações públicas. Os Estudos e Prelúdios de Chopin partiam de improvisações,

o que explica, em geral, a duração curta das peças; suas texturas melódicas são, em boa

parte, produto da atividade experimental dos dedos. Entretanto, o impulso criativo da

improvisação foi deixando de se fazer presente no cotidiano dos instrumentistas; assim,

começa a declinar a figura do compositor-performer, e mesmo o mito do criador como aquele

que “sai tocando”, embora tenha perdurado até o início do século XX em músicos como Busoni

e, ainda hoje, em um certo sentido, no meio jazzístico.

No final do século XIX e início do século XX, a improvisação continuou também a existir

nas práticas litúrgicas como parte da atividade dos organistas. Músicos como Marcel Dupré

praticavam improvisações bastante variadas e chegaram a relatar estas práticas em livro. Uma

série de improvisadores se destacam na França desde Franck até músicos como Widor e

Messiaen, por exemplo. Tal atividade não apenas alimentava a composição mas também era

praticada em público, ainda que não fosse em sala de concerto.

VI. A IMPROVISAÇÃO HOJE

Em um trabalho bastante peculiar de 1949, Kalkbrenner chegou a questionar: ”Quantos

de nossos melhores pianistas são capazes de ‘preludiar’, mesmo que de maneira insatisfatória?

E entre os estudantes não há um em mil que faça de suas improvisações algo mais que uma

cadência”57.

Embora tal afirmação seja pertinente para retratar a imensa maioria dos

instrumentistas de formação erudita tradicional, na segunda metade do século XX vimos

renascer práticas improvisatórias ligadas à música nova. A criação musical contemporânea

baseada na improvisação instrumental expressa uma maneira peculiar de pensamento
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composicional, e tem seus valores específicos que a distinguem da composição escrita

tradicionalmente conhecida. A tentativa de identificar e compreender tais valores constitui um

dos objetivos principais desta pesquisa.

Em primeiro lugar, nesse tipo de prática a figura do compositor e do intérprete fundem-

se em uma mesma pessoa, ou seja, o improvisador passa a ser responsável pela elaboração

musical no ato de tocar o seu instrumento. No momento em que o músico deixa de reproduzir

simplesmente as codificações que aprende, transmutando-as para a confecção e elaboração de

seres sonoros singulares (e que, no caso de uma improvisação em grupo, se entrecruzam com

a multidão de seres sonoros de todos os participantes), ele passa a atuar no campo da criação.

Esse duplo papel do improvisador pode aparecer tanto na forma individual, de um

instrumentista solista, como também em pequenos grupos camerísticos. Neste último caso,

todos os musicistas integrantes do grupo dividem entre si a responsabilidade pela criação

musical, e desta situação surgem desafios que, como veremos, são realmente especificidades

da prática improvisatória.

Ao improvisar em grupo, os intérpretes se vêem obrigados a desenvolver de forma

bastante aguçada uma espécie de capacidade de síntese simultânea, isto é, receber as

informações musicais emitidas pelo restante do conjunto, compreendê-las, elaborá-las em

relação à sua própria intenção criativa e traduzir isso tudo imediatamente em um resultado

sonoro, em uma ação musical que procure se integrar, divergir ou interferir de alguma

maneira na composição improvisada. Isso que chamamos de síntese simultânea, portanto, é a

própria capacidade de elaboração composicional de cada musicista posta a serviço de uma

criação em “tempo real”. O entrosamento entre os componentes de um grupo assume aqui um

valor especial, pois é muito mais potencializado do que a noção usual de entrosamento em um

grupo camerístico de música tradicional; em geral, a prática corrente da improvisação pode

trazer, ao longo dos anos, um alto nível de aprimoramento musical que se reflete diretamente

nos resultados composicionais obtidos.

Argumenta-se contra a improvisação que ela seria uma via de criação limitada, com

resultados caracterizados por uma pobreza elaborativa e por uma quase impossibilidade de

multiplos de níveis de escuta. É verdade que a composição escrita, elaborada ao longo de um

tempo relativo muito maior (de dias, meses ou anos), pode sem dúvida atingir um grau de
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elaboração bastante elevado e que lhe é peculiar, podendo apresentar diversas camadas de

sentido e uma estrutura que revele sempre novos caminhos ao seu ouvinte. Contudo, não

vemos porque na improvisação isso não seria possível; a questão é que composição escrita e

improvisação são manifestações diferentes de pensamentos musicais possíveis. A improvisação

pode atingir também diversas camadas de sentido, e oferecer aos seus ouvintes múltiplos

caminhos de leitura, embora não tantos – mas também não da mesma forma – quanto a

composição mais determinada. A improvisação consiste em uma trilha específica do

pensamento musical contemporâneo do ocidente, e que objetiva também uma pesquisa

estética, sonora, musical, e nesse sentido ela compartilha valores e desvalores com as

diversas tendências da música especulativa de hoje. Uma improvisação ou uma composição

“determinada” são, ambas, intervenções criativas da vontade humana que se manifesta

musicalmente. Por isso é muito comum que as práticas improvisatórias e as tendências de

composição mais determinadas alimentem-se umas às outras, como aliás pode ser observado,

em maior ou menor grau, em quase toda a história da música ocidental.

Vincular a capacidade de elaboração unicamente à criação determinada leva a uma

depreciação a priori de toda atividade improvisada. O pensamento escritural, segundo essa

linha de raciocínio, seria prerrogativa exclusiva das composições que são criadas de forma

não-instantânea; condiciona-se assim a capacidade elaborativa à necessidade de um tempo

dilatado para a sua maturação, tempo que deve ser administrado com relativa calma pelo

compositor, seja em sua escrivaninha ou em seu estúdio eletroacústico58.

Opomos a isso a idéia de que a escritura musical, entendida enquanto elaboração, pode

também se manifestar em espaços de tempo mais curtos, tão curtos quanto o próprio ato de

criação e execução simultâneas de uma música improvisada. A peculiaridade temporal da

música improvisada não elimina a capacidade de atuação do “pensamento escritural” do

improvisador, mas faz com que essa capacidade se veja obrigada a reagir de forma

diferenciada, abrindo trilhas novas que talvez em um tempo dilatado dificilmente seriam

descobertas. Surge assim o conceito de improvisação elaborada, que procura expressar essa

idéia de que a invenção musical improvisada é também dotada de uma elaboração intrínseca,

que pode ter pontos em comum com o pensamento escritural no sentido usual da obra fixada,

como pode também explorar possibilidades estruturantes desconhecidas da música
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determinada. Um “pensamento improvisacional” seria, nesse sentido, aquele que não oprime

em demasia tal átimo instável e fertilmente violável do momento criativo, nem tampouco

santifica o ato de improvisar como uma apologia do instante e do irrepetível.

São muito debatidos os problemas gerais e específicos trazidos pela prática

improvisatória, como por exemplo:

* a dificuldade de se manter um tempo estriado virtual, um pulso organizador ‘sub-

cutâneo’ ou até mesmo evidente;

* a freqüente falta de sutileza na imediaticidade da percepção de quem improvisa;

* a aparente dificuldade de estabelecimento de um pensamento musical, a “impotência”

quanto à instituição de um discurso musical de fôlego;

* a falta de logismos ou idéias que lhe forneçam sustentação tanto musical como

institucional e histórica;

* o perigo dos hábitos adquiridos;

* a dificuldade em estabelecer as vias e os critérios de aprimoramento da prática;

* a suposta relação inconsciente com os sons como dissimuladora de questionamentos;

* a falta de certas peripécias obtidas somente através de jogos de linguagem escrita.

Muitas destas críticas têm sua pertinência na medida em que *a prática improvisatória

quase nunca foi pensada per se, sendo comumente apenas praticada, e em geral em função de

uma obra ou contexto social.

Por exemplo, ela costuma servir ao compositor de duas maneiras: como reservatório de

materiais experimentais ou como rota de fuga da escritura (já que esta exige um tempo

extremamente longo para a realização e conclusão de um produto final). Assim, a

improvisação se torna, para os incautos, uma espécie de ready-made de fácil circulação, com

uma potencialidade performática garantida servindo facilmente de prova de produtividade,

sem uma necessidade de maiores cuidados prévios. Muito em função disso, é comum se ter

notícias de apresentações do gênero apontando para piruetas sonoras enfadonhas ou pouco

refinadas. Também é comum observarmos o descaso ou decepção dos próprios executantes

com a prática, como se ela não fosse algo que dependesse de muita experiência sedimentada

e transformada continuamente pela sensibilidade e pelo pensamento. Sua maturação vem
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desta experiência acumulada, sendo portanto um equívoco tratar da prática improvisatória

simplesmente sob o aspecto de sua imediaticidade.

a dissolução relativa do compositor-proprietário

Fala-se muito de uma suposta ou possível dissolução da figura do autor per se através de

uma interconectividade em rede cada vez mais acentuada permitida pelos meios tecnológicos

recentes, que possibilitam rapidíssimas fusões, cruzamentos e interpenetrações de idéias e

referências em várias áreas do conhecimento, como por exemplo o que ocorre com algumas

comunidades computacionais de âmbito mundial, que hoje se baseiam em uma criação de

caráter mais coletivo, através do desenvolvimento de diversos programas ou sistemas de

código aberto59.

A atividade de improvisação vem acompanhando a prática musical de longa data,

conforme vimos no breve histórico deste trabalho. A relativização da noção do autor-

proprietário de uma idéia musical não seria uma grande novidade para certos improvisadores,

pois sua atividade costuma ser particularmente coletiva há um bom tempo, efetuando-se

muitas vezes sem a valoração historicamente consagrada que advém de um registro de posse

do processo criativo. A criação costuma ser um produto de todos os participantes e tem sido

justamente um certo distanciamento da idealização da figura do autor único o que tem

possibilitado uma comunhão de criadores musicais através da improvisação, fazendo interagir

pensamentos e senbilidades num âmbito plural, em uma atividade menos autocrática. Hoje em

dia podemos evitar qualquer idealização mística, “libertarista” ou psicologizante da criação

musical coletiva, descartando também a mitificação da persona, da presença do performer ou

do ato de tocar, para simplesmente destacarmos como um dos principais interesses de tal

atividade a idéia de um campo de reciprocidade (e por que não de mutualidade), congregando

músicos com experiências singulares em um ato de interferência criativa instantânea e em

conjunto.

A rigor, uma improvisação não deixa de ser autoral. Mesmo o ensemble de

improvisadores é, por assim dizer, autor de suas improvisações, e suas manifestações

musicais terão sempre suas próprias “marcas registradas”, suas características de grupo. Seja
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como for, a improvisação, também sob esse aspecto, foge concretamente de um

enquadramento preciso no tripé compositor-obra-intérprete.

a marca do improvisador

A marca de cada improvisador é o conjunto de suas singularidades e opções criativas

sonoras que ele coloca em ação no ato de sua composição instantânea, de forma análoga a

como o compositor de música determinada também possui suas próprias marcas que se

manifestam em suas obras escritas. A capacidade de elaboração musical do improvisador-

criador não está somente no momento presente do ato de tocar, mas também no tempo

acumulado de toda sua experiência de vida e de sua prática musical passada. No caso de um

grupo que trabalha junto há muitos anos, toda a bagagem adquirida com a prática

improvisatória incide diretamente sobre a capacidade de elaboração musical instantânea em

conjunto. Assim, podemos dizer que a improvisação tem uma espessura do tempo presente

diferente do tempo de uma composição escrita60. Um compositor dispõe de todo o tempo de

preparação que lhe for necessário (dias, meses, anos) para lapidar e inscrever sua idéia

musical no papel ou sobre suporte tecnológico, para posterior realização no tempo, chegando a

um resultado final que chamamos de “obra”. O “tempo presente” desse tipo de processo

composicional é, portanto, mais dilatado do que o “tempo presente” à disposição dos

improvisadores para a inscrição de suas idéias musicais; na verdade, para estes últimos o

tempo da elaboração e o tempo da realização musical final é o mesmo. Entretanto, tanto a

elaboração do compositor como a do improvisador dependem de uma experiência e de uma

familiaridade com os seus tempos específicos de criação, e quanto maior for essa experiência,

mais habilmente o criador saberá manifestar seu pensamento musical de maneira significativa.

O improvisador, se não mecanizar ou subestimar sua prática, mantém um certo grau de

liberdade, sabe digerir informações que lhe são passadas pelo contato tanto com a música

escrita como com experiências vividas, e faz proliferar continuamente sua experimentação a

partir da relação instrumento/escuta. A idéia de digestão aqui se coloca em oposição à visão

da atividade improvisatória como mera reprodução de gestos automatizados. É muito comum

encontrarmos improvisadores simplesmente condicionados pela técnica adquirida ou
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enclausurados no hábito de uma escuta condicionada pela imposição ou sacralização de uma

teoria, de um conjunto de conceitos ou idéias musicais, de certas referências estilísticas

idealizadas, ou pelo maneirismo que se torna hábito a partir do próprio conforto adquirido no

ato de tocar. Observamos, em certas práticas do jazz ou mesmo em certas tentativas de

intérpretes condicionados, uma certa frustração ao improvisar ou uma grande dificuldade de se

desligar de alguns gestos convencionais que foram adquiridos através da linguagem ou em

função do contexto social ao qual o gesto se vincula. Mesmo assim, não há como chegar a um

grau zero absoluto: uma dose de hábito tem que ser manejada mesmo pelo improvisador mais

libertário, mas como um hábito a ser constantemente transfigurado. Operar deformações de

certas cristalizações não significa meramente um desvio de uma forma qualificada, normativa

ou reconhecível, mas constitui a geração de relações inusitadas em que os acidentes podem se

tornar desconfiguradores produtivos. Nada impede também a possibilidade do brotamento de

mutações dessas aquisições de forma independente do aprendizado convencional do

instrumento através da leitura de códigos musicais. Assim, existe de fato a possibilidade do

surgimento de singularidades em um músico improvisador, desde que ele esteja realmente

interessado em uma multiplicidade de escutas e em sua potencialidade de expressão criativa.

Por fim, não há um objetivo último que irá finalizar essa prática em um suposto modelo

ideal de improvisação a ser alcançado. Ela se torna consistente exatamente no momento em

que altera suas condutas repetitivas ou suas rotas pré-qualificadas, possibilitando que nos

libertemos de certos maneirismos cravejados, sugerindo focos diferentes para se pensar e

ouvir.

o poder institucionalizador da partitura

O tripé formado por compositor-obra-intérprete tem raízes profundas na cultura musical

ocidental; todo o peso e o significado desse alicerce dificultam enormemente uma ampliação

do espaço da atividade improvisatória nos dias de hoje. Alterar qualquer centímetro dessa

tradição envolve não só problemas musicais e culturais, mas também econômicos. O

compositor é o proprietário da obra, e ganha por ela direitos autorais, assim como o intérprete

realiza gravações e recitais, e editoras e gravadoras vendem partituras e discos. Mesmo no
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meio da música contemporânea, há uma certa resistência na assimilação de propostas de

criação baseadas em improvisação.

Tanto a música escrita em partitura como a música eletroacústica são modos de

composição que chegam a um produto final fixado, com status de documento e de obra mais

ou menos acabada. É possível abordar um compositor, sua obra e seu pensamento

composicional através de suas partituras, das gravações de suas músicas instrumentais, e

ainda através de tapes ou CDs com sua música eletroacústica (neste caso, o próprio suporte,

como por exemplo o CD, assume o papel de “documento”). Tanto o tape eletroacústico como a

partitura determinada “inscrevem” na história uma proposta fechada e reprodutível de uma

manifestação musical específica. Neste momento estamos desconsiderando propositalmente a

eventual existência de algum tipo de indeterminação em etapas anteriores do processo criativo

para considerar apenas a sua apresentação final enquanto obra. Mesmo que, por exemplo, o

compositor Bernard Parmegiani tenha “improvisado” em grande parte do processo de

composição de suas obras eletroacústicas, o resultado final existe de forma acabada,

virtualmente “imutável”, e se impondo dessa forma enquanto obra. Mesmo não havendo

partitura escrita, uma obra eletroacústica “x” existe concretamente sobre o suporte

tecnológico, e pode ser repetidas em concertos musicais sem deixar de ser ouvida enquanto

obra “x”.

Por outro lado, a música improvisada não tem esse mesmo poder de “institucionalização”

através de alguma fixação documental; afinal, uma música improvisada prescinde de partitura

e, ainda mais, não permite que a toquemos duas vezes “da mesma forma”, ao menos não

idênticas o bastante para que sejam percebidas enquanto uma “mesma obra”61.

No caso da música escrita, a partitura garante um certo poder instaurador da obra,

representando a “fala” própria de determinado autor62. As gravações de diferentes

interpretações dessa música fixada contribuem para esse mesmo reconhecimento social da

obra, assim como todos os escritos teóricos do próprio compositor e de outros musicólogos. A

importância social do falar e teorizar sobre a música venho ganhando importância sobretudo

após Beethoven, e enraizou-se fortemente na música do século XX. A música eletroacústica,

ou acusmática63, dispõe, igualmente, de seus escritos teóricos, de CDs, e  das figuras dos

compositores, só se diferenciando da música instrumental por prescindir de partitura escrita e
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de intérprete (embora exista um tipo de intérprete da música eletroacústica, que é o

responsável por difundir os sons no espaço da sala de concerto).

A improvisação tem uma relação diferenciada com cada um desses elementos. Em

primeiro lugar, funde a figura do compositor e do intérprete em uma única pessoa ou grupo

instrumental. Em segundo lugar, os improvisadores, até os dias de hoje, dificilmente

encontraram disposição, paciência ou mesmo capacidade de distanciarem-se

momentaneamente de sua prática para elaborarem uma reflexão teórica aprofundada sobre

sua atividade, o que possibilitaria sem dúvida uma maior inserção e um maior debate de suas

idéias no meio musical contemporâneo; a inexistência dessa reflexão teórica é também

responsável pela condição atualmente marginal da improvisação. Em terceiro lugar, devido à

sua não-fixidez intrínseca, a improvisação prescinde de partitura escrita, ou faz dela um uso

restrito, limitando-se a indicações gerais sobre alguns aspectos micro ou macroestruturais

(pois se determinasse muito mais do que isso deixaria de ser improvisação). Não existe, a

rigor, o registro documental de uma “obra” improvisada. Nesse sentido poderíamos lembrar

que a música eletroacústica também não faz uso de partitura, mas nem por isso deixa de se

impor enquanto obra musical; como dissemos, isso se dá por certo parentesco escritural-

elaborativo da composição acusmática com a composição instrumental escrita, sendo que as

músicas eletroacústicas permanecem fixadas, em última instância, sobre o próprio suporte

tecnológico (o CD ou a fita magnética). No caso da improvisação, não faz muito sentido tomar

uma gravação de uma performance ao vivo como registro definitivo de uma obra improvisada,

assim como não faz sentido tomar nenhuma gravação de concerto como substituto fiel do

concerto ao vivo. E isso com a diferença substancial de que qualquer CD com as sonatas para

piano de Beethoven sempre conterá, a despeito das diferentes interpretações pianísticas, as

sonatas para piano de Beethoven; enquanto um CD com a gravação de um concerto de

improvisação pode conter algo enormemente diferente da próxima apresentação ao vivo do

mesmo improvisador ou grupo de improvisadores. Portanto, o caráter documental que a

gravação de uma improvisação pode assumir não é similar ao poder documental de uma

partitura ou de um tape eletroacústico.

o papel da gravação na música improvisada
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O registro de uma improvisação na forma da gravação permite o estudo e a análise do

próprio processo de elaboração compositiva do improvisador ou grupo de improvisadores. Essa

é uma das principais contribuições da gravação no campo da reflexão crítica sobre a atividade

improvisatória. No entanto, esse tipo de estudo não pode seguir exatamente os mesmos

caminhos de uma análise de uma música eletroacústica, por exemplo. A música para tape foi

composta sobre o próprio suporte tecnológico e possui uma forma final “fechada”, por assim

dizer, como uma partitura escrita, com as informações musicais em sua maioria determinadas.

A música improvisada, por sua vez, é feita para e n a apresentação ao vivo, e sua gravação

tem as mesmas limitações de qualquer registro de música de concerto ao vivo (sendo a

gravação, aqui, uma espécie de fotografia do real, por isso mesmo já se transformando em

outro objeto; o tape eletroacústico não possui essa alteridade). A única semelhança que

poderíamos apontar entre a abordagem analítica de uma música acusmática e a abordagem

analítica de uma gravação de improvisação é o fato de que ambas estão atadas diretamente

ao som que se escuta, e que todo o estudo das relações musicais existentes só pode ser

deduzido, baseado e justificado a partir dos sons, sem o intermédio visual de uma partitura.

A instauração, o reconhecimento ou a legimitação das práticas improvisatórias de forma

mais ampla no meio musical contemporâneo pode vir a ter lugar na medida em que sejam

desmontadas e superadas as generalizações que negam o potencial escritural e elaborativo da

criação musical no ato do tocar. Com estudos mais sólidos e mais freqüentes acerca da

natureza e das particularidades dessa elaboração musical da improvisação, podemos esperar

por uma nova valorização da atitude improvisatória, assim como das diversas possibilidades

híbridas fundindo improvisação, aleatoriedade e variados graus de determinação e

indeterminação. Podemos nos perguntar se é realmente possível esperar por um maior

reconhecimento da improvisação contemporânea dentro das estruturas sociais já bastante

sedimentadas que “organizam” a produção musical atual; nesse sentido, a condição marginal

da criação improvisada só poderia ser superada, e isso a longo prazo, conforme fossem sendo

superados, ou transcendidos, os moldes e os preconceitos tradicionais (aos quais a

improvisação não se adapta) que são essencialmente responsáveis pela sua quase total

exclusão do ensino, da pesquisa e da produção musical contemporânea.
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Impor-se teorica e praticamente enquanto via legítima de criação musical; tornar

reconhecidas as suas especificidades e seu potencial elaborativo; e, finalmente, difundir-se e

disseminar-se amplamente em diversas esferas do meio musical contemporâneo (através da

proliferação de improvisadores e conjuntos de improvisação de alta qualidade, refinamento e

originalidade de propostas musicais, da veiculação de trabalhos por meio de gravações, do

incentivo ao debate por meio de artigos teóricos e da inserção criativa da improvisação

contemporânea na educação musical). Estes seriam os principais desafios da improvisação nos

dias de hoje.

VII. SOBRE A PRÁTICA IMPROVISATÓRIA

Gostaríamos de apontar algumas considerações acerca de nossa prática e elaboração

improvisatória, a fim tanto de registrar os problemas mais comuns que emergem como de

tornar pensável uma série de situações e operações, sempre no intuito de fazer evoluir tal

processo de elaboração e aprimorar a prática. Estas constatações podem inclusive servir de

relato de experiência, útil para aqueles interessados na prática improvisatória coletiva e

solística. Elas são um produto parcial das questões por nós levantadas no ato da improvisação

coletiva e solística, e buscam tratar de algumas dificuldades comuns bem como de algumas

ferramentas (de pensamento e concretas) que nos têm sido úteis e auxiliadoras até aqui. A

divisão em itens permite uma maior clareza na exposição de cada situação ou ferramenta

comentada.

o exercício improvisatório

A atividade de improvisação pode conquistar novos terrenos com exercícios mais ou

menos dirigidos sobre determinados materiais sonoros. Uma vez incorporado um certo objeto,

pode-se pensar uma série de variações, distorções, “injeções de diferença” sobre ele. Na

dificuldade de realizar uma proposta de execução variada, o improvisador se confronta com

objetos diferentes daqueles aos quais está habituado. Um material específico pode ser alterado

por diferentes maneiras de pensar sua execução. Por exemplo: executamos um objeto que se

caracteriza por um ataque brusco seguido de uma ressonância contínua que pode ser realizada
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sobre outras notas. Muitas variações são pensáveis a partir do primeiro objeto que foi

executado, mantendo-se sempre o sentido global “ataque-ressonância”. Se fizermos um objeto

com ataque na região grave e ressonância na região média do piano, podemos simplesmente

inverter os registros e avaliar o resultado. Uma série de diferenças sonoras e físicas são

constatadas apenas com uma alteração desse tipo. E a partir de alterações experimentais

como essas, novas tentativas, com diferentes tipos e graus de alteração, poderão ser

sugeridas, sempre com base no resultado escutado e nas dificuldades surgidas.

[Exemplo diagramático de um objeto ataque-ressonância no piano e uma forma de variação (inversão de registros)]

Uma dificuldade comum na improvisação livre é a manutenção de uma forte presença

rítmica que não seja extremamente repetitiva e mecanicamente banal. Por exemplo, a idéia de

um retorno constante de uma fundação rítmica ou pulsação com certa complexidade, como

vemos em certos trabalhos de Gyorgy Ligeti por exemplo, costuma ser mais difícil de ser

sustentada ou bem resolvida, do que uma música com harmonias ressonantes espaçadas,

mais livre no tempo. Um rigor rítmico constante, quando não é talhado por alguns tratamentos

a priori nem reduzido a uma repetição simplista, ocasiona com certa frequência desencontros

indesejados entre os participantes. É preciso um cuidado e um trabalho bastante dirigido ao se
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buscar uma improvisação de caráter rítmico. Uma outra razão constatada sobre essa

dificuldade vem do fato seguinte: é necessário, em alguma medida, desenvolver um

planejamento anterior para desenhar variações sobre um tempo que se prefigura em um pulso

fixo. Para que uma tentativa de variação sobre uma pulsação regular seja bem sucedida

durante a prática, o elemento rítmico de base deve estar bem incorporado pelo grupo, pois

muitos dos elementos errantes da improvisação podem se tornar surpresas infelizes nesse

caso. De alguma forma, já devemos ter incorporado o pulso e as acentuações e é como se um

pensamento a priori fosse necessário para fazer o maquinário rítmico funcionar com precisão e

riqueza. Por outro lado, toda a improvisação dessa natureza parece necessitar de alguma

forma de regência ou direção pré-definida, pois de um tempo mais livre para um pulsado e

vice-versa, tudo pode se perder muito mais facilmente ou se tornar uma massa exagerada de

eventos, na qual os participantes têm grandes dificuldades em alcançar uma integração rítmica

coletiva. Uma sincronia rítmica dos participantes que não caia na obviedade repetitiva, se não

for combinada de antemão, dificilmente funciona no momento do ato improvisatório. E quando

funciona, deve-se pensar no que fez “dar certo” e no que é este “certo” para o grupo. Por isso,

neste caso, o exercício com materiais rítmicos se torna de vital importância e as variações

nascem de um trabalho mais regrado no tempo. Depois de uma certa incorporação, de um

certo planejamento ou tratamento de materiais dessa natureza, estruturas rítmicas podem se

tornar uma “conquista” acessível e enriquecedora para o grupo.

Em resumo, diversos exercícios como esse que citamos podem ser criados e variados

para o aprimoramento da atividade improvisatória, todos com base na consciência do

improvisador, através do pensamento que dirige a ação, do feedback da escuta e de suas

próprias possibilidades gestuais.

a diferença entre solo e grupo e a importância do diálogo

Como em qualquer prática de música de câmara, a dosagem entre os instrumentos e o

“saber” ouvir os outros membros improvisadores são elementos essenciais para a prática.

Saber também cultivar o silêncio como fator ativo, como um ato de respiração fundamental

para as texturas criadas, é outra constatação bastante usual. Muitas das dificuldades mais
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comuns vêm da idéia ou sensação de que um participante só é participante ao fazer sons, um

pouco como se um ator no palco, no momento em que não expressa um texto, não estivesse

atuando. Tomar consciência da precariedade desta sensação e deixá-la de lado é importante,

pois a tendência em muitos grupos é a de uma saturação sonora. O ato de silenciar é

fundamental, principalmente em grupo. Mas para muitos improvisadores isto exige um tempo

de maturação bastante grandeo, além de depender de seu estado de espírito naquele

momento, o que ele também vai aprendendo a controlar com o treinamento. Uma série de

diferenças também aparecem em relação ao tipo de formação instrumental do grupo.

Instrumentos mais potentes têm a tendência inicial de cobrir os outros (por exemplo, um piano

em relação a uma flauta). Instrumentos com registros graves em geral devem aprender a

dosar seus baixos para não mascarar demais as sonoridades dos instrumentos que não

operam naquela região, pois ela é sempre mais poderosa em sua constituição sonora ou

“espectral”. Por outro lado, sons médio-agudos de grande potência sonora e timbre

penetrante, como clarinetas ou trompetes por exemplo, devem também adquirir um controle

de potência para o equilíbro geral. É claro que, eventualmente, o mascaramento pode ser um

interesse consciente: por exemplo, quando um piano ou um trompete desejam encobrir

gradualmente todo o restante do grupo. A dosagem de dinâmica é uma das principais

dificuldades de muitos improvisadores, especialmente quando a preocupação com a própria

atividade se sobrepõe à preocupação com o grupo em geral. Saber se ouvir sem precisar se

encobrir os outros pode parecer um conselho banal ou óbvio, porém se constitui em um dos

mais fundamentais da prática improvisatória em grupo.

O excesso de atividade de um improvisador é outro problema comum. Certos

improvisadores costumam abusar de figurações nada econômicas ou excessivamente

presentes, buscando às vezes demonstrar um virtuosismo qualquer como vemos em certas

práticas de free jazz ou mesmo de solistas não acostumados a trabalhar em grupo. Não que o

virtuosismo não seja um fator interessante de ser explorado na improvisação, podendo

inclusive ser uma de suas grandes virtudes: mas seu papel pode facilmente deixar de atuar a

serviço da escuta e se tornar alimento do super ego de quem desempenha a improvisação. Por

outro lado, ele pode servir como uma forma de soltar as energias expressivas acumuladas pelo

improvisador em um ou outro momento ou influenciar outros participantes a ponto de fazer
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com que experimentem terrenos “estrangeiros” a eles até então. O virtuosismo, ou melhor,

uma atividade gestual possivelmente excedente ou transbordante pode instigar a atividade dos

outros participantes, desde que utilizado de forma consciente, sem se perder em si mesma ou

no exagero. Essa atividade gestual exacerbada pode ter a função de despertar territórios

dormentes de outros membros do grupo que não imaginavam poder operar sobre certas

figurações. O lado teatral do improvisador pode também ser explorado, mas no momento em

que o resultado sonoro se entrega ou se torna uma função disso, não é raro obter-se um

resultado musical mais duvidoso ou aberratório.

O amadurecimento gradual de um grupo através de um trabalho sistemático de ensaios,

aperfeiçoamentos e apresentações dá origem a um tipo específico de refinamento sonoro e

elaborativo nas suas criações. Por outro lado, isso não quer dizer que devemos desprezar

encontros casuais entre improvisadores que não se conhecem; tais encontros de ocasião (ou

“encontros cegos”, do inglês Blind Date) têm justamente a virtude de colocar em choque

diferentes experiências acumuladas, em busca de potenciais de entrosamento insuspeitados.

Mas o fato de trabalhar e ensaiar com regularidade faz com que os membros de um grupo se

conheçam cada vez mais, permitindo um desenvolvimento de muitos aspectos da prática que

não são obtidos pelo encontro de ocasião.

Evidentemente, um improvisador solista deve desenvolver uma presença mais marcante,

intensificada por variações de caráter e desenvolvimento de materiais. Seu desempenho pode

ser gerenciado por questões mais pessoais, preocupações íntimas ou estéticas de uma

personalidade mais particular. Sua presença em um grupo deve ser mais dosada e combinada

aos interesses coletivos. Mas o diálogo consigo mesmo e com a opinião dos outros continua

sendo fundamental para a prática solística. Tocar para colegas, revezando-se, a fim de receber

críticas construtivas ou comentários em geral, é uma prática extremamente rica e produtiva

para o improvisador solista. Sua escuta deve estar sempre se transformando para que suas

improvisações evoluam com o passar do tempo, e a escuta dos outros pode lhe indicar

caminhos que não imaginava para sua atividade. A opinião alheia é fundamental para alterar

também determinados hábitos adquiridos que não são percebidos por quem executa. E seu

corpo deve buscar se confrontar com materiais que não domina e com territórios que não

costuma explorar normalmente.
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a gravação

Uma vez que na improvisação não há necessariamente alguma forma de registro

escrito, a gravação se torna uma ferramenta extremamente útil e eficaz. Ela permite tanto

avaliar e analisar o que foi feito como pode se tornar um produto, uma espécie de registro de

um resultado obtido. Além disso, um processo bastante rico que temos desenvolvido nos

últimos tempos é aproveitar a gravação de uma improvisação considerada interessante como

plano formal para a realização de improvisações subseqüentes (pode-se mesmo aproveitar o

modelo de uma improvisação originalmente solista como base para uma posterior

improvisação em grupo). Ou seja, analisamos e fazemos um plano gráfico das ocorrências da

improvisação gravada e logo buscamos utilizar este plano como guia formal para uma

improvisação coletiva. Os resultados têm sido bastante animadores nesse sentido.

Já como forma de análise, a gravação permite ao improvisador uma visão sobre sua

prática fora do contexto de performance. Esta observação externa de sua atuação é

fundamental. Ela serve de espelho para o improvisador, uma forma única de se observar e se

analisar. Com ela, ele pode exercer uma autocrítica muito mais aguçada. Da mesma forma, a

partir da gravação, o grupo pode buscar identificar e alterar momentos considerados

insatisfatórios e extrair idéias e materiais interessantes, buscando operar sobre eles em

seguida.

pesquisa empírica de timbres e corpos sonoros

Um lado bastante instigante da prática é a exploração de diferentes regiões sonoras

menos convencionais dos instrumentos, ou mesmo quaisquer outros corpos sonoros não

considerados como “instrumentos musicais” no sentido tradicional: o interior do piano, a

madeira dos instrumentos de cordas, as chaves da flauta, ou latas, madeiras, tubos,

eletrodomésticos etc. No início de uma sessão de prática improvisatória com timbres bastante

díspares depara-se com uma grande dificuldade inicial: é como se estivéssemos em um grau

zero de constituição musical. Fazer com que sons mais disparatados timbristicamente tenham
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uma evolução interessante no tempo é algo em certo sentido mais trabalhoso do que quando

nos limitamos a tocar tradicionalmente os instrumentos musicais que dominamos. Para que

não tenhamos um mero efeito anedótico ou uma mera seqüência de sons ou de gestos

concretos pouco relacionados entre si, um após o outro, vemos a necessidade de um trabalho

de exploração gradual das regiões tímbricas, buscando encontrar semelhanças sonoras entre

tipos de toque, locais exatos nos quais se toca etc.

É interessante notar que nesse momento em que somos confrontados com um universo

de sonoridades que em príncipio nos foge ao controle (fora da técnica instrumental com a qual

estamos habituados), exige-se uma atuação muito mais aguçada da nossa capacidade de

processamento instantâneo dos dados sonoros e musicais. Isto é, a capacidade de assimilar e

agrupar os sons por afinidades, adquirindo a consciência de novos diferentes modos de toque

que possam surgir, e integrando tudo isso numa intenção criativa musical.

o diálogo com a música escrita

A música escrita sempre pode fornecer materiais para a improvisação. Por exemplo,

podemos extrair um determinado trecho de uma peça e operar variações pensadas sobre ele:

por exemplo, selecionar as alturas determinadas de uma partitura e realizá-las com rítmica

livre; ou, inversamente, extrair elementos rítmicos definidos na partitura e tocá-los com

alturas diferenciadas; aproveitar-se de elementos harmônicos, de contornos e perfis

melódicos, de graus de densidades de eventos etc. O embate com o dado escrito traz sempre

o confrontamento com algo que não foi interiorizado e que portanto não faz parte do domínio

do improvisador. Peças com algum grau de indeterminação são extremamente enriquecedoras.

E mesmo peças que se pretendem totalmente determinadas podem fornecer materiais

bastante ricos, incluindo aí idéias para o movimento do braços e dedos, a prática de polifonia

em situações diversas, ou mesmo a apreensão do caráter global do estilo de um ou outro

compositor, no caso de improvisações “temáticas” etc. Nutrir-se de linguagens pessoais de

compositores e tê-las à disposição para operar variações, deformações, sínteses cruzadas é

um procedimento importante para o improvisador. O improvisador que queira agir

criativamente sem cair em mero plágio estilístico pode se utilizar conscientemente desde
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citações de um ou outro elemento, até sua total digestão e conversão em produtos não mais

reconhecíveis como o estilo de um compositor em particular.

elaboração de diagramas

Uma forma de dar sentido geral aos eventos de uma improvisação é esboçar

diagramas, desenhos que representam em algum grau certas sonoridades, sejam elas

imaginadas a priori ou anotadas a partir de uma experiência de escuta. Tais diagramas podem

indicar tanto qualidades sonoras como processos no tempo, e muitas vezes se tornam

bastante interessantes como guia da improvisação. É possível, assim, dirigir os elementos ou

comportamentos gerais, configurando um certo grau de organização que permite se valer

também do que é combinado entre os músicos, e não apenas dado no momento. Esse tipo de

organização, já com um certo grau de determinação, não restringe o ímpeto improvisatório se

ficar reservado à condição de generalidade, de plano ou estratégia geral. Pois se os detalhes

começam a ser muito definidos pode-se correr o risco de privar o improvisador de certas

forças de expressão que colaboram intensamente para a qualidade do resultado, aquelas

justamente que dão à improvisação sua substância fluida e corrente. Ao mesmo tempo, a

definição de certas linhas gerais pode forçar o improvisador a trilhar caminhos diferentes. A

atitude instrumental é modificada.

Segue abaixo um trecho de uma diagramação feita coletivamente. Uma improvisação

gravada foi escutada por membros do grupo e cada um anotou, desenhando ou escrevendo,

diversos aspectos de sua escuta particular. Depois, cada um expôs suas anotações, e tudo foi

combinado em um diagrama coletivo, a fim de servir de guia para uma improvisação seguinte.

E assim, as diagramações vão sendo moldadas e transformadas continuamente.
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[Trecho inicial de um diagrama como guia para improvisação coletiva, Junho de 2001]

VIII. ENTREVISTAS

PAULO ÁLVARES – Entrevista realizada em 29 de Agosto de 2001
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Vinko Globokar64 cita inúmeros caminhos que podem levar à improvisação:

ligações com o jazz; formação tradicional do conservatório (incluindo música

contemporânea “composta”); compositor que atua com seu grupo de

instrumentistas; instrumentistas amadores e inventivos, que não “lêem música” mas

toca muito bem; estímulos interdisciplinares entre música, poesia, dança etc.;

determinados campos de musicoterapia, ou grupos de pessoas que pretendem

“meditar coletivamente”; grupos politicamente engajados que pretendem promover

manifestações e happenings; tecnólogos que desenvolvem seus aparatos musicais e

improvisam com eles; improvisação e sua função social em outras culturas… De que

improvisação estamos falando no seu caso?

PAULO: No meu caso, eu não sou um músico de jazz, e na minha formação eu sempre fui

ligado à música do século XX. Eu comecei a tocar piano, e logo o repertório tradicional me

pareceu bastante enfadonho, e desde então nunca me interessou muito. A música do século

XX muito me estimulou, e então mais ou menos veio daí [o interesse por improvisação]. O

contato com a música contemporânea, com peças que exigem determinados momentos

abertos, formas abertas, isso estimula também uma liberdade maior em relação ao texto;

nisso eu concordo com o que você falou do [Vinko] Globokar. Mas eu também sempre tive

interesse em composição, porém uma grande alergia às receitas de composição dentro da

música contemporânea. Então para mim a improvisação não era uma “prática terapêutica”,

porque normalmente eu tenho uma certa alergia a isso. Eu imagino que a pedagogia, a

musicoterapia desenvolvam uma série de trabalhos sobre isso, que são louváveis, mas às

vezes essa improvisação se prende muito à facilidade pedagógica ou terapêutica, e não é bem

esse o meu caso. Eu acho que eu sempre fui muito insatisfeito: eu toco bastante música nova,

muitas obras de vários compositores, e eu esbarro, muitos momentos, em receitas

composicionais. Receitas históricas, “servidão” ou “obediência” histórica a determinados

arquétipos, e isso é uma coisa que na composição me irrita muito. Eu sempre gostei muito de

composições de formas bastante livres, quase que rapsódicas, com idéias bastante

contrastantes, uma coisa mais surrealista, e não esse desenrolar obediente e previsível das

composições, mesmo em termos de música nova. E a improvisação, para mim, reduz esse
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estado composicional organizado de uma maneira muito líquida, e nessa maneira fluida da

improvisação você tem mais surpresas – se o músico é competente, claro –, e isso me

interessa muito. A sucessão de imagens, talvez irracionais, ou não tão estruturadas de uma

maneira mais rígida, isso me interessa muito. Muitas vezes a improvisação também é

decorrente de uma certa… não diria “frustração”, mas de uma certa… de se estar um pouco

“entediado” com as formas normais da composição atual, e isso é muito freqüente. É claro que

a improvisação também tem os seus clichês, as suas receitas, e se o músico não é competente

ou não é bem treinado ele cai em todas essas receitas. Mas a improvisação é uma maneira de

compor a tempo real, e se o músico é bem treinado e tem uma percepção musical interna

bastante desenvolvida, nesse sentido o improvisador é um ser musical extremamente

inteligente, porque toda a sua bagagem histórica, toda a sua capacidade de articulação no

momento, a sua capacidade de pensar e de compor, tudo isso atua em um momento só, e isso

é muito importante para mim. E mesmo na história da música, quando você vê determinados

compositores para quem a prática de improvisação era uma coisa natural – Vivaldi era um

excelente improvisador, Bach, Mozart, Chopin, e mesmo alguns compositores que talvez nunca

tenham colocado a improvisação em um sentido muito forte, como Stravinski, Béla Bartók,

também utilizaram a improvisação em fases durante o seu processo criativo, durante o

processo de concepção de uma obra – , isso também para mim é bastante interessante.

Messiaen também era um grande improvisador… então, esse diálogo com a improvisação, no

sentido de um terreno livre onde você vai tentar desenvolver novas idéias, novas paisagens,

escapar um pouco das receitas composicionais, isso me é bastante interessante. Essa seria

mais ou menos a minha aproximação em relação à improvisação. Não uma “liberação de

energias”, uma coisa “terapêutica”, “vamos criar juntos”, não é nada disso não [risos]. É claro

que a improvisação esteve muito tempo ligada, principalmente nas décadas de 60 e 70, a

movimentos mais “impetuosos” de liberação, pelos quais eu tenho muita atração, tanto o

grupo Fluxus nos EUA, como outros também na Europa… isso para mim é muito interessante.

Aí a gente se aproxima talvez mais da música aleatória, da improvisação mais dirigida, dos

conceitos mais fechados, em que não é a improvisação o mais importante, mas a escolha do

acaso… isso também me é bastante interessante e bastante próximo. Ou seja, essa gradação

que existe entre a improvisação absolutamente livre e não planejada até o conceito fixo, toda
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essa gradação que tem da improvisação à música aleatória até o conceito delimitado me é

bastante interessante. Esse terreno um pouco “pantanoso” que existe entre as duas… me

parece bastante desafiador trabalhar nesse campo. Mas a improvisação, para mim, é um

elemento extremamente inovador, ligado ao mais alto método criativo de estruturação

musical, e ela requer músicos treinados dentro de uma técnica específica, que, para mim, são

as técnicas mais apuradas dentro da música nova. Não que você não possa se utilizar de

elementos históricos, citações, ou outros elementos heterogêneos etc, isso também faz parte,

mas que sejam elementos de exploração, e não elementos de cristalização terapêutica ou

pedagógica.

Qual a sua vivência pessoal com a improvisação, quais as motivações que o

levaram a ela, como começou e qual a sua prática atual?

PAULO: Paralelamente ao meu estudo de piano e música de câmera, eu também estudei

composição. A minha maneira de experimentar ao piano determinados objetos ou

determinadas idéias me levou à improvisação, e principalmente uma improvisação em que eu

tocasse comigo mesmo, através de playback. Eu comecei muito nesse tipo de improvisação

extremamente individualista na qual você improvisa consigo mesmo. Então é bastante

homogêno, bastante fechado, é uma pessoa só, e você consegue uma depuração estilística

muito maior do que com um grupo. Esse foi o meu ponto de partida, o que demonstra uma

certa insatisfação com determinados grupos instrumentais com os quais você não pode

desenvolver suas idéias, porque eles não têm a sua destreza instrumental, e também porque

quando você improvisa com você mesmo através de playback, tem muito mais coisas de você

com você mesmo, e sabe-se muito bem o que está acontecendo em todos os momentos. A

minha técnica era muito simples: eu morava lá em Belo Horizonte, não tinha muita coisa… eu

gravava um take determinado durante algum tempo, esse take era razoavelmente planejado,

mas não rigidamente construído de maneira que eu não tivesse mobilidade. Depois esse take

era ouvido, analisado, e então eu reagia a esse take tocando. Eram cachos de objetos, sempre

partindo do meu gesto instrumental, e isso para mim gera coerência o suficiente para enunciar

um discurso musical organizado. Esse foi o meu ponto de partida. Depois houve em Belo
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Horizonte alguns grupos com os quais eu improvisei, havia também trabalhos cênicos com

improvisação, ou seja, a improvisação começou a me interessar muito, porque era um meio

termo no qual eu não era o intérprete de uma composição rígida de música nova, eu não era

apenas um intérprete de música normal. A improvisação fundia em mim o criador e o

intérprete: eu tocava e eu criava. Essa fusão é extremamente liberadora para o indivíduo

musical. A divisão de trabalho entre o compositor, o autor (a “autoridade” do enunciado do

material musical) e o obediente “servidor” que vai atender a essas idéias – é claro que isso

pode atingir um nível de sublimidade excelente –, mas em determinados intérpretes isso

provoca uma certa frustração muito grande, porque, principalmente na música nova, existe

muito desacordo… se o intérprete é bem informado e inteligente, há muitos conflitos quando o

intérprete tem que tocar determinadas coisas que musicalmente são mal feitas, são mal

escritas, são mal enunciadas, ou o compositor não tem a vivência instrumental para reproduzir

um gesto interessante, e então ele recorre à escrita, e essa escrita nem sempre traduz uma

vivacidade eficiente do material musical, ou seja, existem conflitos muito grandes nessa área.

A improvisação funde, no meu ponto de vista, a criação e a interpretação. A perda da

autoridade do compositor e a elevação da liberdade do intérprete foi uma tendência que eu

acredito que tenha sido a mais importante, talvez, do século XX. Se você focalizar a figura de

um compositor como John Cage, por exemplo, que na verdade não tinha muito interesse por

improvisação, mas tinha interesse pela liberdade da escolha do material sonoro em

determinados momentos… a sua autoria como compositor foi reduzida em função disso. Isso

criou realmente um estágio revolucionário na organização interna da veiculação do discurso

musical. Sob esse ponto de vista, compositores como Stockhausen e Boulez são extremamente

acadêmicos – sob esse ponto de vista. São compositores ainda baseados na forte autoria do

compositor, quer dizer, é preciso manter a codificação, e essa codificação, quanto mais

abrangente for, mais interessante – para eles. Então eu penso muito nisso, principalmente

nessa mudança de século, a improvisação assume, juntamente com a música aleatória, uma

função muito grande, em que o intérprete e o criador se fundem, em que essas funções se

misturam um pouco. Eu acho que nesse estágio está um elemento de evolução da música

muito importante. Eu trabalhei com vários músicos, um pouco nos EUA, mas principalmente na

Alemanha, que, apesar de ser um país extremamente rígido, conhecido pela sua disciplina,
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tem um interesse inigualável pela improvisação, em termos mundiais. Fica-se estupefato com

o apoio que se dá a atividades nesse sentido, se você comparar com França, que é

extremamente acadêmica e conservadora… a Alemanha, com toda a fama de disciplina, na

verdade foi um país que acolheu compositores como John Cage, e outros compositores que

tiveram interesse nessa liberação, de uma maneira realmente muito importante, e isso, para o

ensino musical alemão, é uma coisa capital. Eu trabalhei com vários música, alguns vindos de

movimentos de jazz mais avançados, outros que fazem música nova em ensembles de música

contemporânea, e desse trabalho surgem focos mais intensos de trabalho de música de

câmera em improvisação, que são intérpretes com os quais eu já trabalho há doze ou treze

anos. A improvisação já adquire um outro caráter, como se fosse um grupo de música de

câmera com o qual já se trabalha há treze anos, você conhece a pessoa, você conhece o

repertório gestual dessa pessoa com o instrumento que ela toca, você conhece bem o

instrumentista… então a improvisação já deixa de ser uma coisa assim tão livre e ocasional do

encontro blind date: já é uma coisa estudada, uma música de câmera bem ensaiada, e então a

improvisação adquire caráteres de articulação composicional e de estruturação muito mais

refinados, e na verdade esse trabalho é o que mais me interessa. É claro que o encontro

casual de novos intérpretes é bastante interessante também; se as pessoas são bastante

experientes nesse sentido, isso é muito bom. Mas esses pequenos focos, esses grupos

altamente especializados na improvisação, que trabalham a improvisação como matéria de

estudo e aprofundamento musical, isso me interessa muito. Uma outra parte do meu trabalho

é a pedagógica. Eu sou professor de improvisação da Escola Superior de Música de Colônia, e a

Escola tem o máximo interesse nessa área. Eu sou o fundador do Grupo de Improvisação e

Música Aleatória da Escola Superior de Música de Colônia, o que é uma coisa inusitada, não

existe isso na Alemanha, fui eu que criei. Nesse grupo a gente trabalha não só peças de

compositores, conceitos livres nos quais há determinadas escolhas mas a fronteira do trabalho

é bastante delimitada, como John Cage, por exemplo, que na verdade tem pouco a ver com

improvisação: ele dá determinadas direções, você é coordenado por essas direções, e nesse

espaço limitado você se move. É uma dicotomia entre liberdade e autoridade. A esfera é

delimitada de uma certa maneira que você se locomove, mas controladamente. Trabalhamos

bastante peças intermediárias, que têm seções escritas e seções livres, e trabalhamos também
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a improvisação livre, blind date: a pessoa precisa ser treinada e ter destreza para atuar nesse

campo. O improvisador, como eu falei, é talvez o ser musical dos mais inteligentes porque ele

tem que reagir imediatamente a qualquer proposta que aconteça. A sua capacidade de ouvir,

analisar e responder é fulminante, mais rápida do que a do música normal. O músico normal

está protegido pela partitura, e esse processo quase não existe para ele. Existem os processos

de reagir a um regente, reagir dentro da música de câmera, mas o improvisador precisa ouvir,

reagir e participar de um contexto que está acontecendo ali naquele momento. Na verdade, ele

tem que ter um treinamento altamente desenvolvido para isso, e com os meus alunos eu

trabalho muito esse tipo de treinamento. Não só os conceitos rígidos, de composições já fixas,

mas também a atuação imediata frente a propostas que você desconhece. Eu tenho vários

compositores na minha classe – a maioria é formada por compositores – que procuram na

improvisação as coisas mais variadas… alguns, apenas um meio de refrescar um pouco a

inspiração, e outros realmente se envolvem e participam de um trabalho coletivo mais

interessante. Eu deixo isso a critério de cada um, jamais vou forçar meu ponto de vista. Alguns

compositores têm realmente um interesse secundário, mas de uma maneira sempre

provocante. Acho que a improvisação provoca os compositores. Existe alguma coisa ali

explosiva, desordenada às vezes, mas que escapa à organização da composição… são poucos

compositores que conseguem captar o gesto musical na sua fluidez, de maneira eficiente,

como os bons improvisadores conseguem fazer. Muitas vezes o gesto improvisatório é de uma

tal complexidade que a escritura musical não é senão um parco retrato em branco e preto de

alguma coisa que é muito mais rica. Na verdade, a intuição de um gesto improvisatório

carrega em si organizações intrínsecas. Ser uma coisa intuitiva não quer dizer que ela [a

improvisação] não tenha uma estruturação própria; só que essa estruturação não é a priori,

ela não é estabelecida antes de você fazer. Mas a intuição, quando acontece, vem com toda a

sua bagagem histórica, com a sua bagagem instrumental, com a sua escolha de materiais…

isso é uma coisa bastante subjetiva. Cada improvisador tem o seu grupo de objetos prediletos:

um gosta de Messiaen, outro não gosta de Schoenberg, um gosta de Béla Bartók, outro adora

Alban Berg etc. Cada improvisador escolhe seus materiais, e essa escolha já é um processo

pessoal de organização. Isso eu trabalho muito com os meus alunos, e acho que é uma coisa

bem importante. O que me interessa também na improvisação é a alta complexidade que isso
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pode gerar, e que não necessariamente tem que ser traduzida para uma partitura escrita. Eu

não vejo necessidade de transportar esse meio para outro intérprete, nem submeter essa

complexidade de informação a um outro intérprete. Então, realmente, é um domaine muito

importante, e atualmente, principalmente na Alemanha, há uma revisão de todo esse

processo, sem essa liberação um pouco psicodélica das décadas de 60 e 70, que foi

importante, mas hoje em dia há outros aspectos. Eu deixo bastante livre para os

compositores, do ponto de vista pedagógico, de que maneira eles vão atuar nisso. Geralmente

eles trazem composições para mim também, e eu sou bastante crítico quando eu encontro

fórmulas de escritura musical que são meramente transmitidas pela obediência histórica a

determinadas correntes. Por exemplo, a ornamentação na música contemporânea, gruppetos,

cachos de notas espalhados pelo espaço. Isso é um clichê da música escrita, que acontece

muito em Berio, em Boulez… menos na música alemã, que não é uma música muito

ornamental. Isso é uma coisa bastante questionável: o excesso da ornamentação como

“vestimenta moderna” de uma composição. A própria escritura espalhada pelo espaço se

traduz em uma determinada modernidade um pouco supérflua em determinados momentos.

Isso eu critico bastante em composições. Para quê esse excesso de ornamentação? Existe

mobilidade da figura, movimento gestual, ou é apenas uma herança de “preciso ser moderno,

vou escrever também com esses clichês”…? Isso é um pequeno detalhe. Às vezes a própria

organização da partitura de maneira parca pode produzir rigidez na composição só pelo fato de

você ter que fechá-la em uma partitura. Eu acho importante o compositor ser confrontado com

isso. Eu trabalho muito isso com os meus alunos, que são os alunos de composição de toda a

Escola de Música. Mas eu deixo também bem aberto o diálogo, há pessoas que não se

interessam por isso, escrevem lá um dois por quatro, cada um tem o seu… mas a improvisação

acho que seria um hábito extremamente importante também para o compositor. Para mim,

por exemplo, seria muito difícil pensar no final da Sagração da Primavera, a Danse Sacrale,

como uma informação composicional derivada de um processo histórico extraído de algum

outro compositor… aquele momento para mim é uma interferência brutal dentro da história da

música. De onde surgiu aquilo? É folclórico? Não é. Vem de Wagner? Também não. Vem de

Liszt? Não. O que é aquilo, de onde surgiu? Realmente são momentos muito importantes

dentro da história da música. Imagino que Stravinski fosse um compositor que experimentasse
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bastante as suas idéias. E essa experimentação, quando a pessoa tem genialidade ou

inventividade, isso é muito importante para o compositor, senão ele reproduz historicamente a

moda, e a música contemporânea também tem as suas modas e os seus clichês. A

improvisação talvez seja um processo de depuração da originalidade do músico, quer seja

como intérprete, quer seja como compositor. Na verdade, esse conflito entre composição e

improvisação perderia essa importância. No meu caso, eu também tenho composto atualmente

peças já fixas, organizadas, pois não é para todo grupo que você pode propor coisas assim

[improvisadas]. Para o grupo que não tem treinamento, pode ser um desastre. Mas eu já

trabalhei com vários grupos passando as minhas técnicas improvisatórias, mas é um trabalho

muito diferente do compositor. O compositor tem a partitura, escreve, e a outra pessoa

obedece. É claro que tem um treinamento: o compositor pode ter uma técnica instrumental

especial, ele passa aquilo etc. Mas em um trabalho de improvisação, quando a pessoa vai tocar

uma peça de sua autoria, o que é muito freqüente também, o contato direto do compositor

com o intérprete é muito importante, porque ele vai dosar, ele vai transferir oralmente

determinadas coisas, ele vai tocar etc… é um outro processo. Isso eu faço bastante também,

com grupos e ensembles que ouvem as minhas coisas e dizem “Queremos tocar uma peça

sua”; então eu digo “Tudo bem, ou vai ser uma coisa rígida ou você vai trabalhar comigo etc.”.

É um outro tipo de processo de trabalho, difere um pouco da separação clássica entre

compositor e intérprete que tem em uma obra “normal”.

Até que ponto a improvisação livre é livre?

PAULO: Ela não é livre. Isso se vê em pesquisadores ou compositores que analisaram a

intuição musical de várias culturas, como Béla Bartók… aquilo é intuitivo, é improvisatório, mas

na verdade carrega um sistema em si. Então, a análise da intuição humana vai revelar uma

série de organizações sistemáticas também. E se o aperfeiçoamento da pessoa, do ser musical,

é muito elevado, essa estruturação interna vai ser maior ainda. Talvez ela não corresponda a

clichês da música escrita, e talvez ela seja um pouco mais caótica na sua ordenação. Mas até

que ponto esse caos é caos? Até que ponto esse caos é indisciplina? Até que ponto isso é

estruturação? Então esbarramos em conceitos de composição que são extremamente puristas:
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economia de materiais, redução a pequenos meios que são sempre repetitivos e trabalhados

internamente etc., todos esses critérios da “boa composição”, às vezes se perdem um pouco

em um trabalho assim. Na verdade, a improvisação, no caso do músico, engloba também a

escolha de materiais, a escolha de gestos prediletos. Isso seria um improvisador mais limitado,

que tem os seus clichês e só trabalha com aquilo, é um improvisador estagnado, que não

evolui. Um improvisador precisa conhecer as suas limitações e lutar contra essa preferências

de materiais, e se desenvolver realmente. Isso também é um trabalho interno, e nisso já não

há muita… claro que sempre há o um impulso da intuição, a coragem de emitir imagens que

não são preconcebidas, isso faz parte da improvisação. Mas essas coisas podem ser

trabalhadas de uma outra maneira mais ordenada também. Eu trabalho muito com pianistas,

com os quais eu procuro desenvolver outras idéias coreográficas que não sejam tão

necessariamente ligadas a idéias harmônicas, melódicas… isso para mim é uma coisa um

pouco mais passé. A organização intervalar, harmônica, melódica, é um material, para mim…

muito secundário. Por outro lado, a atitude coreográfica que procura novas imagens sonoras

que não necessariamente sejam tão ordenadas intervalarmente ou harmonicamente, isso me

interessa pessoalmente. Então eu trabalho idéias coreográficas com os instrumentistas, que

são reduzidas a velocidades muito lentas, quando eles têm que trabalhar, e aí já um treino

para a improvisação, e isso não tem muita coisa de intuitivo. Por exemplo, como você trabalha

as duas mãos independentes ao piano, procurando relações intervalares que não sejam nem

modais, nem pentatônicas, nem escalares ou seja lá o que for. Passeios livres, independentes

com ambas as mãos: você reduz o metrônomo a 20 e as pessoas vão fazendo. É um exercício,

e você tem liberdade; eu não vou dar os tons, nem uma série dodecafônica, isso não

interessa. É um trabalho preparatório, são várias etapas sobre o trabalho de improvisação.

Mas a mágica do impulso da improvisação é capital, apesar de toda a preparação. Eu realizo

muito diálogo com a literatura da música contemporânea também: como o piano se

desenvolve em Helmut Lachenmann, como o piano se desenvolve em Xenakis, autores que

para mim são realmente pujantes e novos. Ou até as Structures II de Pierre Boulez, cuja força

selvagem me interessa muito, ou uma peça do Nono para piano e tape […]. Enfim, analisamos

atitudes instrumentais, que partem muito do tocar um instrumento também. Em compositores,

como o Lachenmann, que são excelentes pianistas e tocam tudo o que escrevem, você
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percebe que existe uma comunhão muito grande entre o movimento, a coreografia e a idéia

musical, e isso falta muito a determinados compositores que não tocam, que não têm a

experiência de improvisação, não têm a experiência do gesto musical em si, vívido… isso

frustra determinados momentos na composição, você percebe imediatamente quando isso

“escorrega”, e aí vira uma coisa escrita, mais forçada. Por outro lado, a composição, pelo fato

de ter mais tempo de decisão no processo de estruturação, tem sem dúvida uma vantagem,

porque ela organiza as coisas de uma maneira mais calma. Na improvisação não há tempo: o

tempo está correndo, você está tocando. É uma coisa muito localizada, enquanto na

composição você organiza os materiais com um espaço de tempo muito maior. Pode-se

trabalhar meses em uma composição, alterar detalhes etc. Esse processo de organização é

mais “profundo”, por assim dizer. Essa é a vantagem da composição. Aí você tem que explorar

elementos que serão passados a um grupo, e eles vão seguir a sua partitura, e então depende

do tipo de trabalho que você vai fazer. Se você tiver um excelente intérprete, que seja um

excelente improvisador mas também trabalhe com partitura, você pode criar uma obra

[especialmente] para ele, sabendo usar toda a capacidade do intérprete de se libertar e de se

movimentar. Depende do tipo de trabalho. Para uma orquestra, é difícil fazer um trabalho

totalmente improvisado, coordenar cem músicos… depende da proposta. Porém, não se deve

também pecar pelo outro lado e dizer que a composição rígida [não é boa]… é só compreender

como funcionam os processos, e usar de maneira harmônica uma e outra. É claro que existe

entre uma e outra o problema da autoria do compositor, e isso é uma coisa um pouco já…

anquilosada, como é que se diz? Não é “esclerosada”, “anquilosada” é onde se depositam

calcários [risos], é um problema meio difícil. Isso é extremamente oriundo da nossa civilização

ocidental: a questão da autoria… e a improvisação provoca isso, porque [nela] essa autoria se

dissolve. Os compositores se sentem um pouco atacados e… [risos] bem, existe o mau

improvisador, existe o mau compositor, enfim, isso depende do ser musical e de até que ponto

ele é refinado em si mesmo para enunciar materiais musicais. Esse seria o meu ponto de vista.

Eu acho que, mesmo na intuição, você descobre toda uma organização interna, ainda que seja

rapsódica, turbulenta, caótica; você pode encontrar uma grande riqueza como pode também

encontrar uma pobreza terrível.
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Quais as virtudes e as limitações da atividade improvisatória?

PAULO: Bem, eu já falei muito das qualidades, mas também existem limitações. Por

exemplo, [a improvisação] depende da capacidade e do treinamento do intérprete. Acho que

toda informação musical, quer seja ela composta ou improvisada, tem um período de

vitalidade, um período de informação, e é fácil perceber em qualquer uma das duas quando

isso declina ou falha. Nesse momento a improvisação pode ser mais perigosa, pois se o

improvisador não controla o seu timing… até que ponto a idéia está veiculando uma

informação e até que ponto ela já morreu? A improvisação corre o risco de virar um “recheio”

do tempo musical. Isso acontece muito em determinadas práticas do free jazz. Este talvez seja

um lado muito crítico da minha pessoa, mas existe um delírio, a “êxtase” da improvisação, as

pessoas entram em determinado delírio que é maravilhoso para quem está tocando, mas para

está ouvindo já “passou”, e passou há muito tempo. Esse é um tipo de treinamento do músico

mais ligado à música nova, contemporânea, em que o timing é muito preciso; e esse é um

problema da composição também: quantas não ouvimos que são longas demais, em que não

há contraste de texturas, não há informação, uma coisa muito monótona etc… é claro que

existem compositores “monofônicos”, mas mesmo dentro daquela distribuição muito

homogênea, a informação é extremamente… “delicada”, e se nos concentramos naquela

textura que é quase imutável, percebemos que ela está se movendo, e acho que essa

mobilidade da informação musical é muito importante para prender a nossa atenção. E quando

essa mobilidade da textura, da idéia musical, seja lá o que for, escorrega, isso “pifa”, e o

improvisador tem uma tendência muito grande a fazer “recheio”, se ele não é treinado e

alertado para esse problema. Ou seja, enche-se o tempo musical com uma atividade que não

informa mais. Isso tudo depende de um treinamento muito preciso por parte do músico. Já a

composição pode manejar muito mais no tempo esses problemas. Por outro lado, até que

ponto a improvisação pode provocar pontuações precisas de um conjunto? Nesses casos,

temos que articular a improvisação de uma maneira mais dirigida em determinados

momentos, de forma que também ela possa se articular, e não ser sempre aquele “molho”,

aquele “plasma”, que são clichês de improvisação. Temos que detectar os clichês da

improvisação e saber articular, motivando as pessoas a fazer coisas interessantes, com
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articulações, movimentações, mudanças, em duos, trios etc. Pessoalmente, as minhas

improvisações têm uma tendência a se miniaturizar. Essa é uma temdência minha; não vou

dizer que eu não “aprove” uma improvisação de uma hora, mas eu acho que a improvisação,

para se manter coerente, tem um fôlego mais curto. Mesmo quando eu faço coisas longas,

improvisações de 20 ou 25 minutos por exemplo, há sempre divisões em miniaturas. Essa é

uma tendência pessoal minha, como compositor, como músico, como improvisador. Para mim,

a improvisação interessa enquanto a informação musical está mágica e ágil; quando ela entra

na monotonia, ou no delírio, ou na terapia, para mim perde o interesse. Quando ela perde a

quase irracionalidade, o surrealismo, o choque de imagens elétricas que ela pode produzir, eu

sinto que perde o interesse. Há improvisadores que improvisam de maneiras bastante

diferentes. Markus Stockhausen, por exemplo, tem uma tendência bem diferente da minha, é

uma coisa mais “mística”.

Eu passo tudo isso para os meus alunos, o controle do timing… quando tem concerto, nós

gravamos e depois ouvimos… às vezes depois de dois minutos, “acabou”, e eles continuaram lá

tocando… é uma coisa que tem que ser percebida. E a pessoa às vezes só percebe depois que

tocou. Então, na verdade, não é uma improvisação muito consciente, pois a pessoa não se deu

conta do que estava acontecendo no momento. A improvisação tem também uma limitação de

grupos: uma coisa muito grande tem que ser mais coordenada. Quanto maior o grupo, mais a

coordenação tem que ser imbricada de modo a produzir algo interessante. Mesmo quando as

pessoas são extremamente treinadas, se a formação é muito grande, [a improvisação] tem

mais facilidade de se desintegrar. Outra característica da improvisação que também depende

do treino é que o improvisador acha que ele só é ativo quando ele toca. É comum vermos a

pessoa que só toca toca toca toca toca [risos], e nessa “tocação”, a informação já caiu, e na

verdade o improvisador pode ser muito mais ativo com a sua pausa, especialmente se ele está

em um grupo de quatro ou cinco pessoas, por exemplo; se ele faz pausa (não uma pausa

esquemática, mas uma pausa “ativa”), o improvisador modifica a textura da improvisação no

momento em que silencia. É uma questão de prática e de estudo, é preciso saber o momento

de se fazer isso. Às vezes em um grupo muito heterogêneo há uma pessoa que toca, toca,

toca e os outros não sabem mais o que fazer. Isso são estudos, como em um grupo de música

de câmera: são dosagens. A informação sempre tem que ser móvel, interessante. Se ela
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“pifa”, houve um problema, quer seja na improvisação ou na composição. Se estivermos

cientes desses problemas, podemos tornar a improvisação cada vez mais rica.

Enfim, existem os “perigos” da improvisação, sem dúvida. Depende do treinamento.

Agora, nesse campo entre a improvisação absolutamente livre e a obra fechada existe a

música aleatória. Nesse terreno bastante amplo há diferentes gradações de liberdade do

intérprete, e isso é fascinante de ser trabalhado. Até que ponto vamos orientar o intérprete,

até que ponto vamos “prendê-lo” em uma forma em que ele vai ler o que está escrito etc… são

maneiras interessantes de se trabalhar com os músicos. Não essa coisa mística, “pense numa

estrela…” [risos] Não, pelo amor de Deus, eu tenho uma profunda alergia a isso, a todo esse

processo do Stockhausen, textos místicos… não é a minha época. Eu nasci em 1960, mas… é

claro que adoro muitas coisas que aconteceram nessa época, acabei de fazer um concerto com

peças conceituais de Yoko Ono, que acho extremamente interessantes. Todo esse caráter

revolucionário desse período é o que mais me interessa; “iconoclasta”, essa é a palavra. Ir

contra as receitas de composição. Na verdade, nessa época, o serialismo foi um momento

bastante infeliz que homogeneizou demais determinadas técnicas musicais, perdendo-se muito

a originalidade da pessoa do compositor em função de um sistema que se dizia

“historicamente presente”. Obras aleatórias de Mauricio Kagel, Pousseur, mesmo Stockhausen,

dependem de como intérprete trabalha. Se o intérprete é ruim, o resultado é uma porcaria,

mas se ele sabe trabalhar de uma maneira coerente com isso, pode resultar em algo muito

interessante. Eu gosto muito desse tipo de obra, porque exatamente temos uma determinada

fronteira estabelecida pelo compositor, mas ele deixa também um campo livre para nossa

atuação. Depende muito do intérprete, alguns podem não se sentir bem, não conseguindo se

movimentar nesse campo.

Nesse diálogo entre composição e improvisação, como é que um compositor

pode se nutrir, ou ser motivado e provocado pela improvisação? Ou vice-versa, o

improvisador compondo? Enfim, como se dá essa relação na sua opinião?

PAULO: Sobre esse diálogo entre improvisação e composição, eu realizei um trabalho sob

encomenda que foi um concerto com duas composicões que trabalhavam nessa linha entre
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improvisação e composição. Eu trabalhei com um conjunto chamado Ensemble Koeln, que era

um conjunto de música nova, mas que não tinha muita experiência em fazer essas coisas.

Então eu pedi para chamar dois intépretes que eu conheço muito bem, que já improvisavam

comigo. Eu tinha os dois lados: por um lado, um ensemble que estava acostumado a decifrar

partituras de música nova com um regente (e eu me perguntava “o que vou fazer com um

regente?” Tive que integrar o regente [Risos]);por outro lado; aqueles dois intérpretes. Um

deles é percussionista e o outro é um violista que trabalha comigo há dez anos. A gente se

entrosa super bem. Eu concebi uma peça na qual nós éramos solistas, piano, viola e

percussão, mais o ensemble. Eu fiz várias camadas de organização: havia peças totalmente

escritas, peças escritas para o conjunto sobre as quais nós improvisávamos (uma partitura

escrita, um “tapete” que era regido), peças em que os intépretes recebiam uma partitura

móbile, como o Klavierstück XI de Stockhausen, e o regente coordenava esses objetos. O

Ensemble era estereofônico, sopros e cordas, e tinha uma outra pianista. Nós tocávamos em

três pianos, sopros, cordas e percussão, e solista de piano e viola. Eu coloquei o regente como

um controlador de improvisação. Na verdade, é uma peça de música aleatória. Cada músico

recebia sua partitura com números. Existia um momento entre sopros e cordas de luta

antifônica que era coordenado pelo regente. O regente compunha a peça na hora. Um trabalho

que o Earle Brown fazia muito, assim como Bruno Maderna nos anos sessenta em Darmstadt.

O compositor fornecia materiais, e o regente compunha na hora. Como nós [os três solistas]

éramos mais treinados, econômicos e competentes, atuávamos nos momentos nos quais

detonava-se uma certa energia musical rápida, que me interessava na improvisação. Isso era

uma dosagem. Não era uma partitura rígida, escrita, mas havia objetos, o regente coordenava

e nós improvisávamos sobre isso. Existiam peças totalmente escritas, em que o “tapete” era

escrito para o conjunto e nós improvisávamos; momentos de pura improvisação do trio solista,

às vezes improvisação com flauta, clarinete, improvisações mais dirigidas. Então, nessa peça,

havia várias gradações entre a composição e a improvisação. Eram trinta minutos de música e

acho que funcionou muito bem. Sempre de acordo com uma coisa minha, em que tudo é

miniaturizado. Não é uma coisa de grande fôlego onde existe uma contemplação do tempo

musical. Não é bem esse o meu estilo. É preciso que o compositor tenha uma estratégia clara.

Pode-se compor fechando possibilidades ou abrindo determinadas possibilidades. Isso é um
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outro processo de organização musical. É importante saber bem o que deixar aberto para a

escolha e ter a certeza de que isso vai funcionar. Há a liberação, mas estrategicamente

sabem-se as possibilidades. Isso responde sua primeira pergunta.

Como analisar e pensar a improvisação, isto é, diferentemente de uma

composição? Analisamos composições, mas como funciona a análise de uma

improvisação? Quais as ferramentas e abordagens possíveis?

PAULO: Essa análise pode ser feita por uma pessoa que tenha tocado a improvisação ou

que escutou a improvisação, isso é uma coisa variável. Mas eu recomendo muito a gravação

da improvisação. Gravar é como tirar uma fotografia daquilo. É o que o Bartók fazia. Ele

gravava e depois escrevia todos os quartos de tons, todas as appoggiaturas, todos os sons

guturais… Ele escrevia tudo. O metrônomo, o rubato, o diminuendo, o rallentando. Ele tirava

uma foto da canção que ele escreveu. Claro que canção não é improvisação. É uma variação

permanente de um esquema. Mas na improvisação podemos fazer isso. Temos um trio e

vamos analisar. Vemos o que acontece: uma tentativa de imitação canônica aqui, uma

imitação textural, isso aqui funciona bem etc. A improvisação pode ser um repertório de

possibilidades. Se o grupo trabalha intensivamente, esse momentos que são as luzes da

improvisação podem ser retirados, e trabalhados de uma maneira metódica. Aí existe um

problema muito sério. Há improvisadores que não conseguem fazer isso. Eles não conseguem

se desligar daquele momento intuitivo, analisar a improvisação e ver o que que aconteceu, o

que está interessante. O violoncelo tocou sul ponticello, notas agurdas, o piano tocou uma

coisa lá dentro com as cordas que funcionou bem… a organização intervalar do motivo do

violão também funcionou muito bem, porque ele tocou terças menores… Tudo isso pode ser

analisado, buscando-se explicar porque determinado momento funcionou bem. Podemos

também trabalhar somente com associações sonoras, sem pensar em relações harmônicas ou

intervalares. Isso eu acho fundamental para a evolução do trabalho do grupo de improvisação

ou do improvisador. Tiramos um retrato daquilo, gravamos e depois analisamos. Isolam-se os

momentos melhores: ”agora vamos trabalhar isso aqui. Vamos fazer estudos, exercícios de

improvisação só com esse material… isso funcionou… por que funcionou? Vamos fazer
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laboratório e analisar com lupa”. Mas o problema desses exercícios é que eles nunca podem

perder o impulso, a vivacidade da improvisação. Se fica chato, é um problema da pessoa, do

improvisador. Acho que não deve haver essa dicotomia entre a análise e a intuição. Não deve

haver essa separação. O bom músico tem que manter a pujança do gesto vívido também no

laboratório. Isso é um momento muito delicado que encontramos também na sala de aula. Há

pessoas que não conseguem analisar e trabalhar de uma maneira “cartesiana” a improvisação

em si. E isso eu acho, muito pelo contrário, o lado fascinante da improvisação. Como produzir

coisas impulsivas, analisar, fixar aquilo, montando uma peça coletivamente. Há também uma

grande possibilidade da composição coletiva em relação à improvisação. A composição coletiva

já caiu em desuso, vamos dizer assim, também por causa da autoria pessoal, mas isso pode

funcionar dependendo do grupo. Um dos trabalhos que a gente fez aqui, na semana de

composição da USP, foi com o Flo [Menezes]. A gente fez um trabalho sobre Berg e Bartók,

uma coisa mais histórica, com citações. Era uma composição coletiva.

Que trabalhos de improvisação e música aleatória você conhece no Brasil?

PAULO: O Gilberto [Mendes] tem peças de música aleatória, com coisas mais livres e

outras mais definidas. O Willy [Corrêa de Oliveira] também. Ele, numa época, fez um trabalho

em que existiam momentos de improvisação que ele coordenava. Eram criações bem

interessantes. Eu fiz vários trabalhos de improvisação em São Paulo e em Belo Horizonte com

grupos em diferentes espaços. Fizemos um evento uma vez na USP com jovens compositores

em que havia alguns trabalhos de improvisação. Na verdade esse evento foi em 1979. Eu,

Silvio [Ferraz], Rogério [Costa], Marcos Câmara, Eduardo Seincman, todo esse pessoal. Todos

tinham seus 19 anos. No Rio, o Tato Taborda e o Tim Rescala devem desenvolver algum

trabalho, mas não conheço. Em Belo Horizonte houve uma época de muita intensificação desse

campo. Em vários eventos, como os festivais de inverno da Univerdade, compositores traziam

propostas de trabalhar coletivamente e nisso havia muita improvisação. O Aylton Escobar fazia

muita improvisação nesses festivais também. Depois, houve um declínio de interesse, e eu não

sei como está atualmente.



110
Havia um grupo na Universidade Federal de Minas Gerais que eu praticamente criei,

ligado ao núcleo de música contemporânea; depois eu me mudei e o grupo se desfez. O

primeiro concerto que fizemos foi em dezembro de 1991. Eram professores da Federal de

Minas Gerais e o que a gente fez foi um trabalho de improvisação; um concerto só de

improvisação, que era uma coisa pela qual a gente lutou. O Maurício Loureiro, que é professor

de clarineta na UFMG também tem muito interesse no assunto. Não sei qual é a situação atual,

mas ele também é um intérprete que se aproximou da composição e automaticamente passou

a ter interesse nesses trabalhos também. Na Unesp não conheço muita coisa, na USP também

acho que não tem acontecido nada. É uma pena porque dentro do trabalho de música de

câmara seria um trabalho muito importante. Eu sei que o Carlos Kater fazia alguma coisa

assim, mas eu não conheço. Eu só conheço mais os trabalhos que a gente fazia. Com o Duo

Diálogos a gente fez algumas coisinhas. Eu sempre tive o maior interesse em improvisação

como performance. Não somente em aula, mas tocar em apresentações. Acho importante, é

um tipo de treino que o músico tem que ter. Quando se está no palco e não se tem uma

partitura a situação é outra. Você tem que prever o que está fazendo. Eu sei, por exemplo,

que o Almeida Prado é um excelente improvisador: houve um evento recentemente mas eu

não pude assistir. Com a música popular eu não tenho muito contato. Se existem alguns

grupos inovadores dentro do free jazz ou alguma coisa assim, eu não conheço. Lelo Nazário

trabalhava numa área intermediária, mas eu não conheço o que ele está fazendo. Uma vez

fizemos um trabalho que foi uma encomenda do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro:

chamava-se O Pio do Trombone. Foi com o Zito [Joaquim Abreu?], meu irmão, eu, e um

trombonista de Belo Horizonte. Havia muita improvisação no trabalho; coisas escritas e

improvisadas, era uma mistura. Em Belo Horizonte a gente fez alguns espetáculos com música

absolutamente improvisada. Com o Grupo Galpão, que hoje é famoso, fizemos, em um ciclo de

música contemporânea, um trabalho com músicas minhas. Eu improvisava e eles realizavam

pequenas cenas teatrais, bem aforísticas. Eu trouxe também intérpretes de fora para fazer um

concerto de improvisação. Teve um compositor Gerhard Behague? , que fez um ciclo no

Festival Música Nova. Realizamos concertos e eventos bem variados nesse sentido. Mas com o

declínio do Festival em Belo Horizonte e aqui em São Paulo isso perdeu muito espaço. E

quando um festival é organizado por um compositor, claro que ele tem outra linha ou outras
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tendências. Seria necessário alguém com uma visão um pouco mais ampla que consiga

também integrar esse tipo de atividade.

Gostaríamos que você nos falasse um pouco sobre a parte pedagógica e sua

importância para os intrumentistas, seja em nível iniciante, médio ou avançado.

Como é que você instiga alguém a improvisar, o que você acha importante… mesmo

para instrumentistas que não tenham esse impulso?

PAULO: Para mim, o mais importante numa fase inicial é treinar esse impulso. As

pessoas que não tem o hábito de improvisar, é preciso que elas se encontrem em um meio em

que isso seja propício. Claro que, da minha parte, essa fase inicial não é dominadora. Eu,

como professor/orientador, deixo uma pessoa improvisar, e para mim o mais interessante é

que esse fluxo esteja desbloqueado. Depois… a gente faz um pressãozinha! [Risos]

Mas esse momento inicial é muito importante, e às vezes a minha classe está um pouco

heterogênea. Tem gente com três anos de prática e tem gente que começa. Eu dou aula em

master-class, ou seja, todo mundo está lá. Eu já falei, “Gente, tem gente demais”, mas todo

mundo quer ouvir os outros improvisando porque aprendem… Então as vezes há intérpretes

um pouco ingênuos que começam a improvisar, e eu deixo livre. Os que já estão mais

treinadinhos já querem dar palpite e eu falo: “não senhor, quando você chegou também

estava uma porcaria” [Risos]. É importante você deixar a pessoa se soltar. Acho que,

pedagogicamente, isso é uma das coisas mais importantes, porque existe uma certa inibição

nessa atividade, ainda mais numa escola tradicional. A pessoa se sente culpada logo na

primeira nota, toca e já está errada. Então é importante se soltar. E depois de um certo

tempo, você vai introduzindo literatura, material, gestos. Quem começou a improvisar comigo

é um contrabaxista de São Paulo chamado Gustavo Langefontes, que foi aluno da USP. Chegou

lá com algumas peças de música contemporânea, começou a trabalhar comigo e hoje, após

um ano, é excelente… Mas é um aprendizado, a pessoa tem que treinar. A gente analisa o

instrumento, descobre novas fontes sonoras, novos meios de atuação instrumental, literatura…

Você vai dando meios para as pessoas começarem a manipular diferentes objetos musicais.

Mas o impulso é vital, depois vai-se ampliando esse impulso. Depois vêm as práticas coletivas.

Por exemplo, no caso do contrabaxista: para tocar com um conjunto de instrumentos de
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cordas, desenvolvemos toda uma linguagem de cordas. Se ele for tocar com o piano, então é

difícil casar, assim como com os metais, os sopros. Variamos cameristicamente a formação de

cada dos grupos e vemos como isso pode funcionar. É muito importante em todo trabalho de

câmara o entrosamento do grupo, o que funciona, o mecanismo do grupo. Analisamos muito

isso. Por exemplo, “Olha, o piano aqui massacrou todo mundo”, o que geralmente acontece…

[Risos]. Tomar cuidado com o pedal… enfim, há certas práticas de música de câmara comuns,

em que a mão esquerda não pode pesar como chumbo, senão acaba com todo mundo. O pedal

deve ser dosado, deve haver pausas, a textura tem que respirar, senão vira uma bolacha, uma

pasta… São determinadas coisas que custam muito para serem passadas. Principalmente para

pianistas. Nós [pianistas] temos um instrumento muito possante, muito dominador. Mas na

improvisação, pelo menos no meu trabalho, existem vários níveis. Há compositores que tocam,

não são todos que tocam bem, mas com qualquer material que eles oferecem eu posso

trabalhar. O que me interessa é eles serem inventivos, mesmo que não dominem o piano.

Como a gente trabalha em grupo, o pouco que eles produzem se integra de uma maneira

enriquecedora. Este é um tipo de trabalho. Por outro lado, há o instrumentista cuja matéria

principal é o instrumento. Esse eu posso trabalhar muito, porque ele tem possibilidade, então

você puxa.Como o Gustavo, por exemplo. Eu tenho muitos assim. Há também aqueles que

têm o instrumento como matéria secundária, vindos da pedagogia, licenciatura, coisas assim.

Mas não dou material simplificado só porque fazem pedagogia. Eu não trabalho improvisação

com os clichês pedagógicos, dalcrozianos… “Vamos fazer melodia pentatônica em três por

quatro… tá, tá tá tá [solfejando]”… Eu acho um absurdo, hoje em dia, com a evolução da

percepção sonora no estágio em que está, voltarmos a essas coisas. Eu tenho certos

problemas em Colônia: a improvisação é muito mal tratada por essa área pedagógica. “Vamos

trabalhar ritmos de 3 por 4, colcheias e semicolcheias, tum… tum-tum tum [solfejando]”. É um

grau de significação que reduz a pessoa que lida com pedagogia a um estado de idiotice

mental muito problemático. E tem o outro lado da terapia. Tenho muitos alunos da

musicoterapia que chegam lá com um CD. Arrebentam com o som que a gente fica quase

louco! Dizem que estão testando a capacidade terapêutica da pessoa de resistir ao ruído. É

difícil, mas acho que nessa área de musicoterapia a improvisação vai ser cada vez mais

importante. Essa liberdade da emissão é muito importante para a musicoterapia já que ela
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pretende modificar alguma coisa através da música. E a pessoa que improvisa se mostra

psicologicamente assim… pelada [Risos]. Ela escolhe seu objeto e está ali, é ela. Não que se

limite ao tipo B, C ou D, mas você conhece a pessoa. Ela se mostra, não tem mais partitura

para ser filtrada, ela aparece. E isso é um aspecto positivo que auxilia na musicoterapia, mas

esses simplismos que vêm às vezes dessa área e da pedagógica são um pouco problemáticos.

Eu trabalho com meus materiais novos em qualquer área, essa é a minha tendência como

pedagogo. Eu não vou fazer exercício de melodia pentatônica para tocar com criança. Eu acho

que a percepção do som hoje em dia é uma coisa tão vasta que reduzi-la de novo a materiais

interválicos, harmônicos ou rítmicos seria um retrocesso muito grande, na minha opinião. Para

mim, o som em si já é o material mais vasto com o qual você pode trabalhar. Eu tenho alguns

alunos que fazem uma matéria de Rítmica que integra a coreografia, o movimento rítmico, um

coisa um pouco teatral, e eu trabalho com a mesma liberdade de materiais com a qual eu

trabalho com meus alunos de música nova. Isso dá problemas curriculares, mas é a minha

tendência. Isto porque existe muito esse tipo de improvisação primitiva na área pedagógica,

principalmente esses conceitos velhos como o de Dalcroze, esses grandes teóricos da

pedagogia que trabalharam a música em uma determinada época, ou então os políticos como

os “marxistas”65 aqui no Brasil: “a música tem que ser melódica, entre dois tons”. Isso aí é um

entrave realmente. A minha geração passou por problemas muito sérios com isso. Rogério,

Silvio… é uma coisa muito problemática, eu acho. E a improvisação deveria romper com todos

materiais e não se limitar a determinados campos. Fuji um pouco da pergunta? Qual era

mesmo? [Risos]

A pergunta era como você lida com a improvisação ensinando,

pedagogicamente. Como você instiga o aluno…

PAULO: Nós desenvolvemos técnicas para cada instrumento, e eu não gosto de trabalhar

só com pianistas. Eu gosto de fazer conjuntos heterogêneos porque aí a pessoa aprende,
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cameristicamente, a se comportar com outro instrumento. Quando ouve um contrabaixo, ela

se modifica para acompanhar e tocar com o outro. Por outro lado, o contrabaxista, ao tocar

com um trompete, prescisa fazer alguma coisa para o instrumento soar melhor. Soar melhor,

não desculpe…soar mais forte! [Risos] …não vai publicar isso não! [Risos]. Ou um violão, que

é um instrumento íntimo… se for tocar com um piano, então vamos desenvolver. Existe toda

uma contraposição do instrumentista com outros grupos que é muito saudável para ele

mesmo. Seja o piano ao se conter ou o violão ao ser mais presente, agressivo. Há também a

parte vocal. Tem algumas vocalistas que vêm para a minha área. Algumas são atrizes,

cantoras, recitantes, e fazemos trabalho com texto. Tem uma que dança, canta e é acrobata.

Mas tudo depende do seu talento como pedagogo. Você tem uma pessoa na sua frente e sabe

exatamente as tendências que pode puxar da pessoa. Ou você pode mostrar: “Escuta, você

tem muito talento, mas isso aqui está uma porcaria, meu filho, vai trabalhar isso aqui.” Isso às

vezes é muito difícil, o improvisador geralmente é uma pessoa talentosa, senão não estaria

improvisando… eu penso assim. Há uns que têm um determinado talento e esquecem que têm

algumas coisas a trabalhar. Eu tenho um aluno fantástico que toca violino e piano muito bem,

mas de vez em quando ele faz também movimento cênico. Ele já me estragou várias coisas

com esses movimentos [Risos]. Eu já falei que eu vou filmar e mostrar para ele. Também falei

a ele que já avisei várias vezes e que minha pressão pedagógica não está resultando em

nada.Tem certas coisas que a pessoa tem que ver depois e evoluir. Tem horas que o aluno ou

o improvisador está tão preso no material que não adianta… você fala, fala, fala, mas não

adianta. Aquilo é uma evolução interna da pessoa. Por exemplo, eu tenho um aluno que adora

Alban Berg. Quando ele vai improvisar, tem toda aquela harmonia, o pedal, a melancolia etc.

Claro que funciona em determinados momentos, mas eu procuro contrastar com outros

materiais e ele [o aluno] é muito resistente, porque não sente aquilo próximo. O improvisador

tem que ser um pouco mais flexível e englobar no seu repertório outras coisas. E não ficar só

na sua cápsula estilística. Isso é um problema sérissimo do compositor: não namorar outros

elementos. Ele se fecha na sua tendência para ter a coerência com sua linguagem. Ele elimina

elementos, coisas que ele não pode fazer porque já não fazem parte do seu vocabulário. O

improvisador também tem isso, mas acho que seria interessante como exercício aproximar-se

de outros materiais e tentar manipulá-los… confrontar-se com eles e tentar utilizá-los.
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Eu sempre dei cursos de improvisação esporádicos. Mas agora eu tenho um trabalho

intensivo, um grupo que é bastante diversificado em várias tendências, mas eu não posso

dizer que seja uma metodologia rígida. Claro que não. Existem linhas genéricas, mas são

baseadas na escuta da pessoa com quem se está trabalhando. Dependendo do aluno ou do

problema, você o faz confrontar-se com determinados materiais. Ao mesmo tempo que é

muito importante o trabalho direto com a improvisação, é muito importante expor aos alunos

repertórios que eles não estão habituados a ouvir. Por exemplo, “extraímos” o funcionamento

de uma harmonia de Messiaen.Como ele trabalha, como ele toca isso, e como podemos

incorporar esses elementos. Como funciona a harmonia de Schoenberg numa peça como a

Suíte opus 25 para piano? Como funciona o Pierrot Lunaire, que é outro vocabulário de

Schoenberg? Isso é importante. Eu tenho isso no meu repertório porque eu as toco, mas

muitas pessoas não têm. Então, temos que passar essa vivência, e os alunos têm que

manipular o material, mesmo que não seja para tocar em concerto. Eu acredito muito na

improvisação, e em uma coisa que Stravinski falava: a mão, ela é táctil, ela procura percursos,

e esse “procurar” coreográfico que às vezes não é tão intervalar, harmônico, estrutural,

composicional ou histórico, é importante. Porque às vezes ela vai procurar outros caminhos.

Direcionalidades, outras coreografias, blocos, outras coisas. Por exemplo, um trabalho que eu

faço com os meus alunos entre o teclado, o esqueleto do instrumento e a harpa do piano. Só

essas variações já possibilitam uma multiplicidade coreográfica tão grande, em termos de

simultaneidade de atitude do instrumentista com seu… “móvel”… eu não chamo nem de piano

[risos], que eu acho que assim a pessoa pode ter uma fantasia um pouco liberada desses

critérios mais composicionais, mais comuns. Eu acredito muito na força coreográfica. Eu

conheço muito bem Vivaldi, é um compositor que me interessa muito. Ele descobriu uma nova

forma de fazer concerto, que é o concerto de solista. Existe uma estrutura temática muito fixa

dos tuttis e existem os episódios de solista, que são extremamente livres e improvisados. Acho

que a própria técnica do compositor de improvisar influenciou muito esse tipo de textura

musical, na qual estes episódios estão em permanente variação e são fluidos. Enquanto isso,

os tuttis tentam prender a estrutura musical em termos mais sólidos. Então, existe um

contraste. É claro que é uma forma histórica, que teve sua evolução e impregnou toda a

história da música. Mas vem de uma prática musical que era muito forte na época, na qual os
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músicos improvisavam. Chopin, por exemplo, tem paisagens sonoras que não são oriundas

somente de uma reflexão histórica. Ele explorava o instrumento, novos gestos, novas atitudes

instrumentais. Isso eu acho muito importante. Beethoven também era um improvisador

excelente. Então, a improvisação funciona muito bem como meio de explorar novas paisagens,

pois às vezes a escritura está exaurida, cansada. A improvisação pode ajudar nessa liberação

dependendo do talento do músico. Nós passamos, neste século passado, por um processo em

que a escritura foi muito dominadora, principalmente com o sistema serial, onde tudo era

muito pré-calculado. É claro que havia uma gestualidade do próprio sistema, mas essa

gestualidade era muito catalogada, e homogeneizou muito o estilo das peças. Perdemos um

pouco e durante algum tempo esse contato[ com a gestualidade improvisatória]. Por outro

lado, existem técnicas composicionais que desenvolvem novas gestualidades. Estamos tocando

o Pierrot Lunaire [Paulo Álvares apresentou a peça em concerto no Instituto Goethe de São

Paulo, em 05/09/2001], e na peça número treze, por exemplo, aquele motivo principal de sete

notas, que significa decapitação, aparece em volutas muito maiores. Ele desenvolve aquele

motivo no piano de tal maneira que as mãos são completamente independentes, cobrinhas

cromáticas meio atonais… Isso é uma coisa realmente pensada, uma coisa desenvolvida

através de um processo de composição. Ele alargou aquela estrutura, desenvolveu, não é

canônico, não é imitativo, não é banal. É uma coisa realmente livre o movimento das duas

mãos. É completamente descoordenado, é dificílimo de se estudar e tocar. Não existe

imitação, é uma contra a outra, às vezes parelelas, às vezes uma para lá e outra para cá. É

uma coisa nova de escritura musical que desenvolveu um novo gesto musical.

Portanto, existe também o caminho oposto: a escritura que abre caminhos e

desenvolve novas atitudes instrumentais. Por exemplo, se você extrai esse trecho do Pierrot

Lunaire, que é um momento de escritura musical extremamente inovador e revolucionário,

você provoca uma nova atitude coreográfica do pianista, muito difícil de coordenar. E com isso,

você pode fazer exercícios de improvisação, tirando da literatura uma janela. Em alemão

chamam isso de fenster. A partir de uma textura, um objeto musical, trabalhamos tentando

incorporar aquilo no seu material de improvisação. Isto também é um diálogo muito frutífero.

Na verdade essas oposições poderiam ter muito mais um sentido de cooperação e o músico

inteligente vai saber extrair das duas o que pode ser mais interessante. Eu citei só esse
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exemplo do Pierrot Lunaire que é para mim uma obra absolutamente fascinante da história da

música, e a obra máxima de Schoenberg. Uma riqueza e um encantamento que às vezes me

parecem perdidas nas obras dodecafônicas mais tardias. O concerto para piano, eu acho uma

obra muito… “difícil”, se comparada com o Pierrot Lunaire. É uma questão da juventude, da

inovação, do discurso. Depois se tornou uma coisa muito histórica, muito sistemática: “Eu

tenho um sistema e agora eu preciso provar que funciona”. Se bem que o concerto de piano é

até meio tonal, mas perde a força, na minha opinião. Fica uma coisa muito histórica,

tradicional. Aconteceu muito com Stravinski esse tipo de coisa também. Não em tudo, mas

algumas obras perdem um pouco a vitalidade. Por exemplo, uma maneira de escrever como

Webern nas variações opus 27. Aquilo também é uma coisa extremamente organizada, do

ponto de vista histórico, mas desenvolveu uma nova coreografia, em que o pianista toca com

espacialidade. Isso é algo que eu retiro do sistema e utilizo como coreografia. Tem muitos

alunos que vêm improvisar com as mãos assim… (mostra as mãos correndo em paralelo

juntinhas). As mãos já nem se separam… (risos). Fica parecendo máquina de escrever. Existe

hoje toda uma coreografia, como em Prokofiev, por exemplo. Nada a ver com Webern, tem

outro vocabulário musical, mas a coreografia “no ar” da sua música é uma coisa

impressionante. Ele trabalha essa mobilidade independentemente do sistema. O concerto no. 5

para piano e orquestra é uma coisa muito espacializada, muito próxima dessa selvageria

coreográfica presente na música do Webern.

Então depende de como se trabalham esses elementos que são tirados e colocados em

improvisação. Eu acho que há um diálogo mais frutífero com a escritura e a composição

musical em relação a isso. A maneira pela qual uma coopera com a outra depende do processo

e da estratégia do músico.

Fale brevemente do sua trajetória pessoal como músico.

Meu nome completo é Paulo Sérgio Guimarães Álvares. Nasci em Uberlândia, Minas

Gerais, em 1960. Estudei no Conservatório de Música de Uberlândia, e desde então o interesse

em música do século XX era para mim o mais importante. Eu tinha uma certa dificuldade em
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entrar naquele currículo mais tradicional. Mas eu tive uma professora excelente que me deixou

o caminho livre. Eu, mesmo morando lá, tinha acesso a muitas partituras e havia coleções de

discos excelentes disponíveis na Universidade, onde eu tive contato com toda a produção da

música do século XX. Isso foi muito importante para me direcionar já naquela época. Me

transferi para Belo Horizonte em 1977. Estudei numa escola de música livre, onde havia os

festivais de inverno de Ouro Preto, dos quais participei; tive aulas de composição e conheci

vários compositores, toda essa esfera da música contemporânea, que foi muito importante.

Depois eu vim estudar em São Paulo, me diplomando em piano pela USP com Caio Pagano.

Voltei a Belo Horizonte, e essa volta foi muito importante porque eu criei eventos de difusão da

música contemporânea, fiz ciclos de música contemporânea, simpósios para pesquisadores de

música contemporânea, formei grupos, fiz muita improvisação, e me lancei como

instrumentista nessa área da música de câmara moderna, tocando com orquestras,

participando de vários festivais. Eu vinha a São Paulo, o Florivaldo [Menezes] morava aqui, e

organizava aquelas semanas de composição da USP. Sempre tínhamos trabalhos juntos. Então

eu desenvolvia um trabalho muito intenso entre São Paulo e Belo Horizonte até que chegou

um ponto em que o Brasil passava por uma fase muito difícil. Sistema militar, Tancredo Neves,

inflação exorbitante e tal. Eu pedi uma bolsa para a Alemanha e não consegui na primeira vez.

Apareceu uma bolsa nos Estados Unidos e eu fui para lá. Isto foi um parênteses na minha

formação. Nos Estados Unidos, tudo era muito conservador. Fui estudar no Texas, e era muito

tradicional, embora os professores fossem excelentes. Eu refiz bastante todo meu repertório

tradicional mas mesmo assim tinha um Ensemble for New Music, e eu procurava continuar

tocando música de câmara do século vinte. E nessa época eu ganhei uma bolsa DAAD para a

Alemanha para estudar música de câmara e música nova com o Aloys Kontarsky. Fui para

Colônia, fiz dois anos com ele, me diplomei em música de câmara e piano. Eu fiz muita

improvisação nessa época na Alemanha. Havia um professor que promovia uns encontros de

improvisação e eu comecei a fazer concertos de improvisação solo e em grupos. Criei um

grupo de improvisação chamado ALEA, e fizemos alguns concertos juntos. Isto tudo

paralelamente ao curso de música de câmara e o curso tradicional de piano, tocando sonata de

Beethoven, Prelúdio e Fuga do Cravo Bem Temperado. Quer dizer, eu tinha que cuidar do

diploma e tinha que fazer a outra parte que para mim era muito mais importante. Ficar sem
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diploma também é difícil, pois depois você não consegue sua vida profissional. Esses dilemas

do músico… O Florivaldo estava em Colônia, no Estúdio de Música Eletrônica; nessa época

fizemos a peça dele Profiles Écartélés, que ele escreveu para o Pousseur. Eu toquei essa peça

e comecei a me aproximar muito da música eletrônica. Eu já fazia esse trabalho de playback

com o piano, me gravando em acumulação de camadas musicais, já se aproximando da

música eletrônica. O Humpert me convidou para fazer música eletrônica no estúdio dele,

exatamente por causa desse processo com improvisação. Eu trabalhei lá 4 anos. Nessa época

eu fui para Darmstadt e em 1990 ganhei um prêmio de piano por interpretação da música do

século XX. Ganhei também um outro concurso por lá, no qual fiz trabalhos com improvisação,

associados a vários meios interdisciplinares como filme, vídeo, slides, várias outras coisas. Fui

convidado para tocar no conjunto Musik Fabrik na época em que estava sendo fundado. Com

isso, entrei bem profundamente na cena alemã de música nova, conhecendo vários

compositores, trabalhando com vários regentes, conhecendo novas tendências de composição

bem atuais. Depois comecei a tocar com a orquestra da Rádio de Colônia. Hoje trabalho com 4

orquestras do Estado onde eu moro. Trabalho também com vários ensembles, não apenas com

o Musik Fabrik, mas também com Ensemble Résonance, Spectra Ensemble, que já esteve aqui

no Brasil. A partir de 1997 eu fui convidado para ser professor de Escola de Música de Colônia,

onde desenvolvo trabalho pedagógico não só na área de improvisação mas com música de

câmara também. Minha cadeira é de Música de Câmara Nova e Improvisação. Eu criei esse

conjunto de improvisação e música aleatória na Escola e continuo desenvolvendo meu trabalho

como solista, gravando CDs, tocando bastante com orquestras, vindo muito ao Brasil. Toco

muito em outros países como Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Suíça, Grécia, Inglaterra, EUA.

Desenvolvi minha carreira em vários países e minha atuação como pianista tem sido muito

variada: solista em recital, solista com orquestra ou em grupo, como membro de conjunto ou

orquestra, improvisação, música eletrônica… Para mim, sempre foi muito importante ter um

campo muito variado de atuação.

IGNACIO DE CAMPOS – Entrevista realizada em 4 de Setembro de 2001

De que improvisação estamos falando no seu caso?
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IGNACIO: Na verdade houve um trajeto. Começamos com uma determinada

necessidade de fazer música improvisada, mas nós não sabíamos bem o que queríamos; eu

comecei a improvisar junto com o Bilé (Alexandre Lunsqui) em 1989, quando nos conhecemos

na Unicamp. O Alexandre Lunsqui, pianista, havia acabado de entrar na primeira turma de

música popular da Unicamp. O que nos unia era um interesse pelo jazz, por improvisação e por

música contemporânea. Eu tinha uma formação mais “erudita”, estudei contrabaixo acústico e

conheci música contemporânea ao lado de outros tipos de música. Algumas das primeiras

coisas que me lembro de ter ouvido de música “erudita” foram a Nona de Beethoven e o

Gesang der Jünglinge de Stockhausen, no mesmo dia [risos], e ambas me pareceram

igualmente muito interessantes; eu nunca fiz distinção entre a música contemporânea e a

música erudita do passado etc. Eu tinha uma necessidade fazer coisas diferentes, coisas

novas, de criar, na verdade, e não queria só ser o instrumentista de orquestra que fui educado

para ser. O Alexandre também gostava muito das suas “outsides”, tocando jazz e “entortando”

tanto até que ninguém entendia mais nada [risos], e também gostava das poucas coisas de

música contemporânea que conhecia. Nós nos juntamos com essa vontade inicial de fazer

alguma coisa nova, juntando nossas experiências. Queríamos inventar alguma coisa diferente,

mas não tínhamos a intenção de escrever, pois não tínhamos prática de composição; nem eu e

nem ele pretendíamos ser “compositores”. Quando começamos a tocar junto, vimos que

gostávamos de criar e gostávamos daquilo que estávamos fazendo. Começávamos a tocar e

milhões de coisas iam aparecendo, e um ia seguindo o outro. Não tínhamos muitas

expectativas ainda do que poderia surgir daquilo. Eu nunca tinha ouvido grupos de

improvisação de música contemporânea; isso é muito raro, é difícil encontrar gravações,

menos ainda poder assistir algum concerto ao vivo. Alguns de tipo de free jazz nos eram mais

familiares, como Anthony Braxton… um free jazz que fugia tanto do jazz que quase virava só

free, e esse tipo de improvisação me estimulava muito. Assim, procurávamos criar enquanto

tocávamos, desenvolver a interação um com o outro, com a única preocupação de fazer o som

que nós realmente gostássemos.
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Desde o início vocês já tinham alguma intenção de se apresentar em público

ou não?

IGNACIO: Não. Quando começamos a tocar juntos, o que nos guiava era mais a

vontade de tocar mesmo, e de poder trocar idéias sobre música contemporânea um com o

outro, já que ambos tínhamos os mesmos interesses. Na Unicamp, na época, e não só na

minha época, como em todas as outras épocas que eu tenho visto, isso é um tanto quanto

difícil, encontrar outras pessoas com os mesmos interesses e idéias etc. Como o passar do

tempo vimos que nós tínhamos mais idéias em comum, mas no início o que nos unia era a

vontade de tocar, curtir, fruir. Com o resultado das coisas que fomos fazendo, após um ano,

resolvemos enfim estabelecer um grupo, e tocamos inicialmente no Mostradamus (Mostra da

Música), na Unicamp.

Como eram as primeiras improvisações?

IGNACIO: Havia uma preocupação inicial harmônica. Eu devo ter a gravação da

primeira vez que tocamos juntos. Eu levei o contrabaixo, havia um piano na sala, e também

levamos um monte de cacarecos, percussão, pratos, madeira, cadeira, qualquer coisa… mas

havia uma preocupação harmônica. Bem, o apelido dele (“Bilé”) não era à toa, pois ele era um

aficcionado por Bill Evans; ele nunca gostou muito do apelido na verdade. Mas deram esse

apelido porque ele sempre pensava muito em harmonias à maneira do Bill Evans, procurando

seguir certos percursos harmônicos etc. Essa preocupação era muito presente nele na época.

Eu já gostava muito de um certo tipo de jazz “ECM”, europeu (produzido pelo selo ECM); são

coisas mais livres, sem muitos beats definidos, pensando mais em harmonia do que outras

coisas… então nós começamos improvisando harmonicamente. Nasceram depois outros

interesses: queríamos sair daquele tipo de idéia meio “jazz-ECM”, e buscamos outras

possibilidades. Há sempre as descobertas das primeiras improvisações: improvisamos, e

depois, quando paramos, percebemos que algumas (poucas) coisas soaram bem legais, e a

imensa maioria soou um lixo [risos]… então íamos guardando certas idéias, certos tipos de

concatenações e agrupamentos sonoros que geraram aquilo que achamos interessante. Íamos
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juntando várias coisas depois de muitas improvisações; nós não anotávamos as idéias nem

discutíamos sobre elas, apenas memorizávamos o que era interessante. Quando fomos ao

palco pela primeira vez, inscrevemos a peça chamada Impromptu 1… criativo, não? [risos] Não

era nada mais do que improvisação, não tínhamos ensaiado uma determinada peça. Subimos

no palco sem a mínima idéia do que fazer, baseados somente na experiência de ter tocado.

Isso deve ter sido em 1990, em um daqueles Mostradamus. No palco, baixamos a cabeça e

começamos a tocar. É claro que aí um “corre para o lado do outro”, tentando ver o que está

acontecendo, definir uma idéia predominante, buscando aquelas idéias interessantes com as

quais havíamos formado um “repertório” de boas idéias sonoras. Fomos concatenando isso e

criando a peça dessa forma. Eu já havia trabalhado com jazz, o Alexandre também, então

tínhamos um certo tipo de sensibilidade que nos permitia saber o momento de acabar, sem

deixar sobrar ninguém e sem destoar muito um do outro. Após encerrar a peça, as pessoas

pensavam que nós tínhamos planejado tudo. Assim, começamos a trabalhar improvisação com

essas idéias: formar um repertório de situações interessantes, memorizando isso de alguma

forma, e simplesmente tocar sem pensar em mais nada; pensar somente no som e naquele

momento, sem definição primeira nenhuma. O importante era fazer alguma coisa que tivesse a

ver com aquele momento em especial, com aquele público, moldando para isso o repertório

que tínhamos à nossa disposição. Isso foi se modificando, e essas modificações se

relacionaram muito com a entrada de novas pessoas no grupo. Depois de um tempo

chamamos o Álvaro [Peterlevitz] para participar. Tínhamos algumas amigas artistas plásticas e

surgiu a idéia de fazermos a música para uma vernissage em Campinas, no Centro de

Convivência. O Álvaro foi com um teclado, que o permitia determinar formas de onda,

envelopes, timbres etc, eu com o contrabaixo e o Bilé ao piano. Direcionamos mais ou menos

como seria o trabalho, explicamos ao Álvaro, mas ele acabou inventando alguma desculpa

qualquer para não participar porque ele não gostava de improvisação. O Álvaro é um músico

excelente; queria que déssemos as coisas definidas para ele, e ele toca qualquer coisa; só não

queria que pedíssemos para ele inventar. Depois houve um concurso, “Firestone” Concurso de

Música Criativa; acho que houve só duas edições desse concurso. Chamamos novamente o

Álvaro e também o Paulo Justi [fagotista], que se interessou também em fazer algo diferente.

Juntamos os quatro em uma sala e fomos resolver o que fazer. Eu e o Alexandre, por termos
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começado com a coisa, pretendíamos dirigir esteticamente o trabalho, dentro mais ou menos

de certos princípios. Houve brigas fenomenais. Com quatro sagitarianos tocando, é claro que ia

sair briga [risos]… bem, definimos algumas coisas, detalhes de performance, e chegamos a um

trabalho dirigido por uma partitura gráfica. A partitura dava apenas uma idéia geral, um guia

para a improvisação, concatenando e “compondo” as idéias, texturas etc. Tinha performances

junto: o Paulo Justi começava a falar de Nietzsche no meio, o Bilé corria em volta do piano, eu

girava o contrabaixo, todo um esquema… [risos]. Então isso acabou sendo outra fase do

trabalho do grupo, em que começamos a elaborar e pré-definir texturas e montá-las dentro de

um pensamento composicional. A realização final dos elementos, é claro, continuava a ser

improvisada. O Paulo Justi acabou saindo por problemas de tempo, mas o Álvaro continuou.

Depois veio a Glória [Glória Cunha, percussionista], que deu um outro “ar” para a coisa toda,

afinal não era sagitariana… [risos]. O grupo se sedimentou assim: eu, o Bilé, o Álvaro e a

Glória. Nos últimos dois anos, próximo ao final do grupo, o Alexandre ainda conheceu o Fred

[Frederico Grassano, violonista] e ele também veio participar.

Você diz “últimos dois anos” porque você considera que o grupo acabou hoje?

IGNACIO: Considero que sim. Não que isso tenha sido “decretado”… bem, o Bilé foi

embora [para os EUA], e ele era um dos principais centros do grupo. Eu e o Bilé éramos o

“núcleo pensante” do grupo, nós direcionávamos as coisas. O piano era um instrumento muito

importante para o conjunto, fundindo tudo que acontecia, a harmonia era sempre muito

importante… sem o Bilé, que dava um caráter especial para o que a gente fazia, tudo ficou

mais complicado. Eu considero como o “fim” aquela última apresentação que fizemos no

Centro de Convivência com o Paulo Álvares [1997]. Continuávamos até ensaiando,

precisávamos de um outro pianista, pois o Bilé tinha ido fazer mestrado nos EUA. O Paulo

Álvares topou fazer aquela apresentação, mas depois não teve mais como; não conseguimos

achar alguém que subsituísse o Bilé. Seria muito difícil achar alguém que o substituísse, seria

mais fácil reconceber o grupo. Além de que todos começaram a ter problemas de tempo,

problemas profissionais, a necessidade de ganhar dinheiro… hoje eu considero que o grupo

acabou.
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Mas nesse período entre 1989 e 1997 as atividades foram constantes?

IGNACIO: Sim, constante, e na verdade as atividades foram progressivamente

crescendo. Fazíamos ensaios regulares, chegando a duas ou até três vezes por semana.

Fizemos algumas apresentações aqui e ali, o Dalga [Larrondo] arranjou uma apresentação em

Diadema-SP, com cachê e tudo. Imagine, ganhar cachê para tocar música contemporânea!

Isso foi estimulante, de alguma forma. Mas era desestimulante não ter muitas perspectivas de

concertos e apresentações, além daqueles que a gente “forçava a barra” para pegar uma sala

emprestada e fazer uma apresentação gratuita. Gostávamos muito de fazer isso, e só paramos

mesmo pela saída do Bilé e por outros problemas que foram aparecendo. O trabalho foi de fato

constante, exceto no último período depois que o Bilé foi embora; então ficamos mais

desarticulados, ensaiávamos menos, até a última apresentação do grupo.

E sobre o nome do grupo?

 IGNACIO: O nome do grupo, In Sanum, é um trocadilho. Para os colegas em geral da

Unicamp, o que a gente fazia sempre soou como uma coisa insana… bem, na verdade, eles

achavam mesmo uma estupidez. Sofremos todo tipo de preconceito e sabotagem… sim, até

sabotagem: em um dos Mostradamus, o aluno responsável pela gravação do evento inteiro

para o arquivo da Unicamp não gravou só a nossa música, porque disse que aquilo “não era

música”. Era um guitarrista que inclusive tocava com o Bilé, e agora se formou no Mestrado da

Unicamp há pouco tempo. Faço questão de nomeá-lo: Bud Garcia. Não gravou propositalmente

nossa apresentação. O próprio Bilé sofria todo tipo de preconceito; ele tocava com pessoal de

jazz, um pessoal muito preconceituoso com relação a música contemporânea. Diziam que ele

tocava jazz muito bem para ficar perdendo tempo com essas “porcarias”… Há um

contrabaixista famoso do círculo jazzista, do jazz tipo “ECM”, que é o Miroslav Vitus… bem, o

apelido que me deram na época foi “Piroslav”… diziam que o Bilé era completamente de tocar

aquele tipo de porcaria comigo. Com tudo isso, fomos pensar em um nome para o grupo. Na

opinião de praticamente quase todos, na época, o que fazíamos era “insano”, mas na nossa
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opinião era in sanum: em latim, esse in quer dizer “em direção a”, ou seja, “em direção à

sanidade”. Quem só consegue entender algo mais superficial, vai entender que aquilo é algo

“insano”, mas quem pensa um pouco saberá que é algo em direção à “sanidade”, ligado a algo

mais verdadeiro, sei lá [risos].

Até que ponto a improvisação livre é realmente livre?

IGNACIO: É livre de um certo racionalismo mais consciente, é talvez livre da nossa

consciência. Ao menos para a gente era assim. Claro que nunca é totalmente livre, sempre vai

ser algo preso a todo o seu caminho e percurso musical, toda a sua experiência, todas as suas

perspectivas, tendências preferenciais… é preso a tudo isso, evidentemente, senão não haveria

nada; mas é livre de uma elaboração mais consciente. Livre de algumas amarras e convenções

sociais. Por exemplo, ao pensar na elaboração uma peça, muitas vezes, sem se aperceber

disso, evitam-se determinadas coisas que são julgadas “constrangedoras”, coisas que talvez as

pessoas possam não gostar etc. Em uma improvisação, na qual não há tempo para muitas

elaborações racionais, é possível se sentir mais livre desses limites e dessas pressões. Em

determinadas improvisações, o Bilé ao piano e eu ao contrabaixo, ainda quando éramos só nos

dois, começávamos a fazer sons percussivos nos instrumentos, batíamos, andávamos, de

repente ele começava a se jogar no chão, rolar, se debater, gerando sons com o corpo no

chão… havia um envolvimento muito grande com a coisa, e se fôssemos escrever alguma

coisa, possivelmente não chegaríamos a essas coisas, porque iríamos julgar tudo isso: “isso

vai soar muito assim ou assado, soa muito estranho, o que os outros vão pensar, isso não é

muito musical…”. Ora, dane-se, nós queríamos nos libertar dessas amarras, da preocupação

sobre o que os outros poderiam pensar. Podíamos começar a falar no meio de uma

improvisação, com gritos, sons guturais… tudo como uma continuidade da sua expressão, ou

até do seu instrumento através de uma outr a forma; se debatendo no chão ou gritando, não

importa. Eram sonoridades obtidas com o objetivo de fazer aquela música. Enfim, uma

liberdade de várias amarras, embora não seja uma liberdade “total”.

Procurávamos evitar os clichês de música contemporânea, com certeza. No início, essa

busca era consciente, uma vez que criávamos um repertório de situações e escolhíamos entre



126
uma coisa e outra. Não queríamos fazer jazz. Eu gosto de jazz, mas não é a minha linguagem,

não achávamos que devêssemos fazer jazz. Penso que, mais do que tudo, nós buscávamos

fazer algo que fosse “legítimo” para nós, e não tentar se enquadrar em alguma coisa. É

limitador demais tentar se enquadrar em algum sistema composicional pré-fixado… são limites.

Queríamos buscar algo que não fosse em direção a limites específicos, mas descobrir alguma

coisa que fosse legitimamente “nosso”… não diria algo “original”: às vezes até tirávamos sarro

dessa busca pela originalidade que alguns compositores têm, essa vontade de ser original a

qualquer custo. Não nos importávamos com isso, mas apenas com os sons. Fazíamos coisas

nas quais nós acreditássemos, buscando uma certa “beleza” no som… não o “belo”

convencional, mas algo que nos satisfizesse.

Quais as virtudes e os limites da atividade improvisatória?

IGNACIO: Acho que a improvisação, tanto quanto qualquer outro tipo de música, tem

suas particularidades. Não sei se isso é bom ou não. Mas quais são essas particularidades? Eu

aprendi, fazendo, que há determinadas coisas que se consegue com música improvisada que

não se consegue de outra maneira. O Bilé pensa a mesma coisa. Recentemente ele veio para

cá, durante suas férias da Columbia University, e fizemos algumas improvisações. Depois de

tanto tempo fazendo outras coisas, composições determinadas, escritas, ouvimos nossas

improvisações e realmente concluímos que não se chega em certas coisas de outra forma sem

ser improvisando. O que é isso? Ao menos na nossa experiência de improvisação, é uma certa

organicidade (aqui começam os problemas conceituais), uma naturalidade, um gestual que é

difícil de se colocar no papel. Como colocar um gesto no papel? Como se compõe um gesto?

Analisamos um gesto, tentamos codificar aquilo, transcrever aquela idéia, criar uma notação?

São tantos percalços no meio do caminho… será que conseguimos realmente captar a essência

do gesto? Alguns compositores mais afortunados conseguem, mas na improvisação isso é

muito mais “natural”. Eu acho que toda essa idéia de organicidade está ligada ao corpo, à

maneira de tocar, aos ritmos e limites do próprio corpo, ao pulso acelerado ou não do

coração… se você está se sentindo relaxado para tocar, a maneira como você toca, tudo isso

gera informações na hora em que o som é produzido, e isso é praticamente impossível de se
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retratar de alguma outra maneira. Quando improvisamos, sinto que há alguma coisa ligando

isso tudo, uma espécie de energia que envolve os improvisadores, e essas pessoas

compartilham uma determinada idéia de corpo, de espírito e de intenção que é facilmente

refletida na maneira de tocar, mas é impossível de se escrever e de se descrever. Eu chamo

isso de orgânico porque acho que isso tudo vem do corpo e da maneira de se fazer as coisas.

Como podemos sentir que determinado ritmo ou informação vem na hora certa e nos satisfaz?

Uma porção de coisas acontencendo, e no entanto esperamos uma certa informação em um

determinado momento, e quando ela vem e se encaixa precisamente naquele momento,

sabemos que não poderia ter sido nem um pouco antes nem um pouco depois. O que é isso?

Como descrever isso? Acho que isso acontece em função do corpo, e de como sentimos as

coisas mais ou menos naturais nesse sentido. Algumas das principais características da

improvisação estão ligadas a isso.

Por outro lado, não há tempo hábil para fazermos elaborações muito grandes, em

diversos níveis perceptivos no momento em que estamos fazendo. Pode-se chegar a peças

bastante elaboradas, é claro, mas isso depende da nossa experiência. Juntamos tanta

informação e experiência que conseguimos coordenar muitos pensamentos ao mesmo tempo,

subconscientemente, e isso produz uma música concatenada, bem estruturada… mas

normalmente não é assim. Quando se tem tempo, pode-se elaborar uma composição em

diversos níveis diferentes. É como uma partida de xadrez: jogue xadrez com um minuto para

cada jogador pensar, e outra partida com o tempo livre. Uma delas vai ser medíocre,

praticamente. O [pouco] tempo que se tem para pensar leva a coisas mais superficiais. Mas

também não podemos dizer que isso é pior, ou se essas coisas superficiais são as mais óbvias,

pois a decisão não é algo consciente, mas subconsciente ou inconsciente. Não há tempo para

pensar no que se vai fazer em uma improvisação – isso em um tipo de improvisação livre, em

que estamos a todo o tempo elaborando a peça, não em uma coisa mais pré-programada. É

difícil saber se essas poucas coisas que conseguimos elaborar subconscientemente ou

inconscientemente são coisas de níveis “profundos” ou “superficiais”; isso não funciona da

mesma maneira que o racional, pensado, escrito. Essas são particularidades da improvisação.

Em relação à música escrita, há o problema da notação, do registro, da impossibilidade da

reprodução (reprodutibilidade da obra), da autoria… as pessoas se ligam muito ainda a nomes,
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uma idéia bastante do século XIX, o artista “iluminado por Deus”, do qual brotam idéias, e

aquele nome significa uma obra única… não é como muito antigamente, quando a autoria não

importava, nem todo mundo assinava as obras etc. Essas idéias atrapalham o

desenvolvimento da música improvisada, idéias tipicamente românticas, do artista enquanto

“divindade”. E isso ainda é ensinado nos conservatórios.

E sobre processos criativos “híbridos”, entre a improvisação livre e a música

mais determinada?

IGNACIO: No In Sanum chegamos a fazer algumas coisas assim. Elaborávamos tanto,

tanto, que tínhamos que ensaiar muito tempo para reproduzir aquela idéia, daquele jeito,

embora não houvesse nada escrito. Chegamos verbalmente à idéia de tentar improvisar de tal

maneira que algum ouvinte “culto” não pudesse distinguir se a músia fosse escrita ou

improvisada. Criávamos determinados motivos, variações sobre eles, elaborações texturais,

concatenações, ápices, intenções, clímax e anticlímax, tensões e relaxamentos… pensávamos

na composição sob vários aspectos, mas sempre era tudo improvisado, nada escrito. Às vezes

havia um motivo melódico de três ou quatro notas, às vezes um motivo rítmico… o motivo

rítmico podia ser simplesmente “ter um ritmo” [risos]. Cada um ia trabalhando isso de uma

maneira própria, transformando ou interferindo no motivo rítmico do outro etc. Mas tudo isso

ainda se mantém longe da escrita. Considero esses processos como híbridos, e são mesmo

processos muito diferentes, porque muitas coisas eram elaboradas tocando. Sem nenhuma

grande idéia a priori, percebíamos que o próprio ato de tocar dava origem a muitas idéias.

Também é interessante dizer para tudo isso é preciso técnica; nós buscávamos elaborar

técnicas de improvisação, fazer estudos de improvisação; dias, semanas e meses estudando

somente alguns aspectos. Encontrar outras formas de improvisar, testar alguns limites, buscar

“esgotar” as possibilidades… é claro que “esgotar” em um sentido figurado, jamais isso será

possível. Nós nos esgotaríamos antes… [risos]. Mas a idéia era essa. Por exemplo, certa vez

resolvemos pegar uma série dodecafônica, decorá-la e improvisarmos sobre ela, com suas

transposições, retrógrados, inversões… é claro que isso é um travamento, de certa forma…
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Fale um pouco sobre a sua formação e sua trajetória pessoal como compositor,

suas influências etc.

IGNACIO: Bem, Meu nome completo é José Ignacio de Campos Júnior, nasci em

Americana-SP em 1966. Comecei a estudar música no Conservatório Musical de Americana.

Era bem conservatório… muito retrógrado. Lá estudei um pouco de contrabaixo e um pouco de

teoria… houve muitas falhas na minha formação. Depois estudei no Conservatório de Barão

Geraldo, conheci a Glória Cunha e o José Eduardo Gramani. Estudei harmonia do século XX

com o Marcos Antonio Ferrari, e comecei a me interessar. Depois entrei pelo vestibular no

curso de contrabaixo da Unicamp. Eu comecei a me interessar por tocar muito tarde, com 18

anos, ainda fazia colégio técnico de Química. Estudei muito sozinho, precisava correr atrás do

tempo perdido. Uma coisa que marcou, sem dúvida, foi o CDMC (Centro de Documentação de

Música Contemporânea Brasil/Unicamp) e o José Augusto Mannis. Com o CDMC, que foi

implantado em 1989, abriu-se um mundo para mim. O Mannis sempre foi muito ativo, trouxe

vários grupos musicais… eu conheci até o Dusapin lá no CDMC, o Ensemble Accroche Note. O

Mannis me sempre incentivou muito a fazer música contemporânea, e ele como professor

sempre foi um grande apaixonado pela música nova. Lembro-me de aulas de análise que

estudamos Messian, Xenakis, Stockhausen… conheci e aprendi a analisar música eletroacústica

também. Quando conheci o Flo [Menezes], em 1994 em Campos do Jordão, eu já conhecia

muita coisa através do Mannis. O Alex e a Maria Lúcia Pascoal também me estimularam muito

com relação à música contemporânea, ao contrário de todos os outros professores… [risos]

eles tiveram uma influência muito importante nesse sentido. Outra influência, em especial,

relacionada ao meu fazer composicional, foi a Glória [Cunha]. Ela me incentivou muito,

barbaramente. Por causa da minha formação irregular e fragmentada, eu me menosprezava

muito, além de um certo lado excessivamente negativo e autocrítico meu. Foi só graças a ela

que eu acabei indo para Campos de Jordão em 1994 e conheci o Flo [Menezes], comecei etc.

Muitas coisas novas eu ouvi através dela, aprendi a pensar a música sem preconceitos, a fazer

música de uma forma mais alegre e menos sisuda… devo muita coisa a ela. Por fim, mais

recentemente, também tive influência do próprio Flo Menezes, com o qual tenho trabalhado há

cerca de três anos aqui no Studio PANaroma. Depois de 1994, ele se interessou pelo meu
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trabalho e me convidou a vir compor no Studio aqui em São Paulo. O Flo também me deu

muitos “empurrões”, e sempre gostou muito, sinceramente, de ver o crescimento e o

desenvolvimento dos alunos talentosos. Eu sempre também procurei não me deixar influenciar

tanto por divisões e brigas entre escolas. Atualmente trabalho aqui no Studio PANaroma como

técnico e assistente pedagógico, ensinado sobre os softwares e os equipamentos para os

alunos etc. O Rodolfo Caesar também me auxiliou e influenciou bastante. Ele me ajudou muito

com a minha primeira peça eletroacústica, e graças a ele essa peça foi tocada em uma Bienal

do Rio de Janeiro, o que para mim foi um estímulo enorme. Evidentemente há muitas outras

pessoas que colaboraram e me influenciaram, não dá para falar de todas, mas essas são as

fundamentais, salvo alguma imprudência ou esquecimento meu… Acho que é isso.

SILVIO FERRAZ – Entrevista realizada em 18 de Setembro de 2001

Como compositor, de que improvisação estamos falando no seu caso? Qual é e

como é sua vivência pessoal com a improvisação na música? Como começou, quais

os interesses e desejos musicais envolvidos?

SILVIO: Improvisar… eu acho que todos nós sempre improvisamos. A gente sempre

improvisou. Mesmo quando achávamos que não estavámos improvisando. As primeiras

músicas que eu escrevi quando estava no colegial eram improvisos. Eu sentava ao piano e

tocava alguma coisa, e então ia escrevendo aquilo que aparecia. Só que não havia a intenção

do improviso coletivo nem uma linguagem que pudesse estar por trás, como um jazz, uma

harmonia. Eu não tive essa formação de músico popular que improvisa, eu tinha formação do

músico erudito. Eu acho que o que distingue o músico erudito do popular ou jazzista é

simplesmente o fato de que um estuda sozinho e o outro toca em grupo. Eu me lembro de

tocar em bateria de carnaval. A gente curtia ficar fazendo as famosas rodas de samba. E

sempre tem a hora do seu repilique sozinho na caixa ou no tamborim. Mas não era a mesma

coisa de quando eu sentava ao piano e tentava fazer as minhas músicas. Porque esse fazer as

músicas era um improviso sozinho. E o improviso com a moçada era coletivo. Por ser coletivo,

tinha um domínio definido. Ninguém ia fazer algo que saísse daquela brincadeira, senão ela
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viraria um lixo. Então encontramos essa divisão: a prática musical coletiva e a individual.

Depois, na USP, nós montamos grupos de improvisação com horário: meio-dia todo mundo ia

para a sala de percussão e improvisava. Tinha de tudo. Eu me lembro de algumas pessoas que

ficavam mal e colocavam tudo para fora ou das que realmente queriam fazer música. Depois,

eu passei pela experiência do Aus den Sieben Tagen na aula do Willy [Corrêa de Oliveira]. Na

minha classe eu fui o único a fazer, pois a a Cléa Galeano, que faria junto comigo, não pôde

pois descobriu que estava grávida. Ela não podia, pois ficaríamos um dia inteiro dentro de um

quarto, sem comer, sem contato com ninguém, sem fixar seu pensamento em nada etc. Eu

fiquei um dia, uma noite e uma manhã assim. O Willy veio me buscar e me levou para a sala.

E aí eu fiz um trabalho de improvisação. Nessa época eu já lia bastante Cage e já começava a

imaginar improvisação não só com instrumento mas com outras coisas.

Uma coisa que sempre passa pela minha cabeça, que eu acho legal, é que se você

pegar um treco qualquer e ficar fazendo assim [tamborila em um pedaço de madeira], você vai

desenvolver uma técnica necessária para aquilo que você quiser fazer, mesmo que seja uma

técnica irrisória. Você vai perceber quais são as sonoridades, as variações. É um improviso. A

mesma coisa acontece quando você senta ao piano ou pega uma flauta e nunca tocou antes.

Você desenvolve uma técnica e com ela uma improvisação.

Então o meu início com a improvisação é esse, e ele está por trás de todas as peças

que eu faço. Ou eu improviso com a voz ou ao piano. Se é orquestra eu improviso imaginando.

Mas mesmo que tenha um plano a priori da peça, ela é um grande improviso. O Sérgio

Kafejian diz “caminhando e cantando”, assim você vai encontrando as coisas. Portanto, nesse

caso, trata-se mais da improvisação individual.

 

Como a indeterminação está presente nas suas composições?

SILVIO: Temos que distinguir improvisação de indeterminação. No meu ponto de vista,

se tivermos uma peça improvisada e uma não improvisada, é muito mais fácil encontrarmos

elos, amarras, naquela que é improvisada. A não ser que seja uma free improvisation



132
totalmente “randômica”. Um sujeito senta ao piano e faz qualquer coisa. Mas se ele quiser

ouvir, o que ele tem que fazer? Desenhar campos harmônicos, campos de sonoridades, e

assim acaba se repetindo muito mais do que numa peça não improvisada. A improvisação

acaba sendo uma coisa que obriga você a ficar circulando no mesmo lugar. Nas minhas

composições, portanto, há uma distinção entre a improvisação que eu uso para compor e outra

coisa que é o acaso, a indeterminação na composição, que seria deixar, em alguns momentos,

somente planos gerais para que os intérpretes trabalhem. Já usei diversas coisas desse tipo.

Havia uma peça para coral com notação livre em relação ao tempo chamada Algo sobre algo.

Era uma peça para coro baseada num poema de Edgar Braga, que tinha umas imagens, um

poema visual. Cada coralista tinha sua parte e a fazia no seu tempo. O que acontece? Cada um

não tinha ação sobre o resultado total. Tudo era improvisado em relação ao tempo, mas não

em relação a alturas e formas de ataque. Havia “nós” de pontuação onde todos paravam e

começavam de novo. Eu fiquei quebrando a cabeça para poder criar um mecanismo que

permitisse isso, além de fazer com que a textura soasse aquilo que eu estava sonhando

sonoramente. O Hora H, para quarteto de cordas, funcionava do mesmo jeito. Inclusive, havia

momentos em que podia surgir um solo de violoncelo, ou de violino, enfim, porque todos os

outros acabavam suas partes… Então eu usava um acaso fora do controle dos músicos, porém

com um plano harmônico que eu concebia de antemão, e ficava imaginando planos que

poderiam se intercalar. Se a porcentagem de pessoas que sobrassem em cima fosse “x”, tudo

aconteceria da maneira “y”. Se sobrar um só, tudo bem, não alteraria a textura geral. Então

eu compus seis texturas, e elas iam se intercalando de maneira totalmente louca. Mas elas

eram bem claras para mim. Isso foi legal porque o grupo com o qual trabalhávamos era um

grupo de amadores, o coral Lasar Segall. Eles liam altura, o problema era trabalhar com ritmos

muito complicados, ataques, conjunções, etc. Em suma, tínhamos uma grande escrita textural,

e as pessoas resolviam isso facilmente. A notação meio aleatória, indeterminada em relação ao

tempo, não alterava o resultado que eu já imaginava. Porque o resultado imaginado era uma

gama de resultados esperados. Aí sim eu trabalhei com a não determinação do tempo.

Posteriormente continuei trabalhando com indeterminação, mas das alturas. Sobretudo numa

peça chamada Com, para piano, que tem umas passagens muito rápidas, em que não estão

determinadas as alturas. É uma escrita por regiões e a duração está determinada. Mas
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nenhumas dessas coisas eu considero como acaso. Eu considero como não determinado. “Ao

acaso” é totalmente indeterminado. Eu trabalhava com indeterminação de um aspecto dentro

de um quadro determinável. Isto por que? Eu sempre tive uma música em mente, e eu queria

que as pessoas tocassem ou cantassem essa música que eu tinha em mente, que elas

ouvissem essa música que eu tinha em mente. Mas todas essas composições sempre foram

trabalhadas com aquele outro lado que é o da improvisação. A improvisação sempre

precedendo qualquer estruturação. Agora, vira e mexe, a própria estruturação gerava algumas

frases estranhas, e eu começava a ficar brincando com aquela frase, improvisando em cima

daquela frase. Então há um choque entre o formalismo da escritura mais estruturada e o

informalismo da improvisação.

Como você avalia hoje a condição da obra fechada, com um autor único, em

relação à outras práticas improvisatórias híbridas e de “autoria” mais diluída?

SILVIO: Eu acho que hoje em dia, diferentemente do momento em que surgiu (décadas

de 50 e 60) com a action music ou a action painting e todo um caráter experimental, todo

grupo pequeno ou mesmo um compositor sozinho, dentro do que a gente chama de música

contemporânea, é sempre autoral. Eu não considero autoral pagode ou samba, por exemplo.

Cartola está num espaço e quem pegar, pegou. Isso realmente não é autoral, todos fazem

uma série de variações em cima de uma mesma coisa. Mas mesmo as improvisações, Cage,

são autorais. Têm o nome assinado. La Monte Young, as grandes improvisações, Ornette

Coleman… O livro do Nyman, Experimental Music, cita uma série de improvisadores. São

sempre autorais, mesmo no sentido do produto. O compositor escolhe os gestos, a

instrumentação, diversas coisas. Mesmo quando Cage faz aquela experiência maluca realizada

na Itália, em que diversas crianças de diversas escolas trabalharam uma musiquinha com a

professora. Ele juntou tudo numa quadra de esporte e colocou os pais em volta assistindo. As

pessoas podiam passear no meio dessa mostra sonora. Mesmo ali, é Cage. Nenhum outro

sujeito teria essa idéia. Ele teve uma idéia de fazer uma coisa assim e assado. Mesmo ali,

existe um autor e uma sonoridade. Ele queria propor uma sonoridade.
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Eu vejo na obra fechada tanta possibilidade quanto na obra aberta ou na improvisada.

Temos um grupo agora que se chama Akronon, eu, Edson e Rogério. Nós não determinamos

nada. Vamos interagindo no caminho. Nenhum compositor deixaria isso. “Junte um grupo de

sete pessoas e faça música e chame isso de minha música”. Nenhum compositor aceitaria isso.

Mas nem a música para trecos do Jorge Antunes. “Cate qualquer treco, leve para o palco com

mais outras dez pessoas com trecos e toque”. Nem essa música era tão indeterminada. Não há

indeterminação. Há sempre um compositor que está guiando as pessoas, e você improvisa

dentro daqueles limites. Acho que não tem diferença nenhuma escrever exatamente o que que

deve ser tocado. Quando Stockhausen escreveu aquelas coisas malucas nos Klavierstücke, ele

inventou um novo gesto de piano que não existia. Quando Boulez escreveu coisas para voz

com aqueles saltos, ele inventou um novo gesto vocal. Stravinski inventou um gesto

instrumental. E o compositor que pede improvisação não inventa gesto nenhum. Ele usa os

gestos que outros compositores inventaram, às vezes através de cálculos totalmente travados,

de uma coisa rígida, dura. Eu vejo tanto na composição autoral escrita quanto na de

improvisação o mesmo nível de “aprisionamento” do instrumentista. Esse aprisionamento é na

verdade o grande barato também. Porque também é legal tocarmos a nota no lugar onde ela

está. É delicioso tocar Webern e acertar aquela nota certinha e “gelada”. É bom tocar Mozart e

tocar certo os ataques. É gostoso, ao tocar piano, sentir o acorde soando juntinho. Como em

Brahms, por exemplo, ouvir os acordes mais abertos sem arpejar. Há um gosto por isso. Deve

ser muito bom para um flautista tocar Brian Ferneyhough. Deve ser bom tocar, senão ninguém

estaria tocando. Então eu vejo esta questão da autoria e da improvisação hoje em dia como

um falso problema. Agora, na década de cinqüenta, sessenta era uma coisa importante a

música sem autor. Era dizer: “Está vendo toda esta técnica? É besteira. Nós podemos tocar

isso com pessoas que nunca tocaram instrumento nenhum”. Isso era uma posição

revolucionária. Hoje em dia, há diversos grupos de improvisação, mesmo em educação. O que

é pior, no caso da educação, é que junta-se dez alunos que nunca tocaram nada e o que eles

fazem? Plum, plum, plum, toda música óbvia possível na face da terra de uma vez só.

Improvisação para quem nunca improvisasou é isso: uma sequência de obviedades de cada

um. Outro dia um colega meu foi improvisar com outro colega numa sessão de improvisação.

Eles nunca tinham improvisado juntos. Um só trabalha com improvisação e o outro é um
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compositor que só trabalha “duro”. O que que o outro improvisou? Um Alban Berg e não

parava mais… [risos], não respirava, não interagia, não ouvia o outro, não repetia frases. Ficou

tocando sozinho durante horas [risos]. A primeira improvisação de todo mundo é sempre ruim.

Ela é sempre óbvia. É diferente de uma improvisação de um compositor que passou por

diversas coisas. Eu gosto bastante do meu trabalho com Fernando Iazzetta, que aliás é

totalmente de improvisação. A bailarina dança e a nós tocamos. Nós dois temos o mesmo

idioma de música contemporânea. Ele foi percussionista de um grupo de música nova, tocou

Cage, todas essas coisas. E eu um compositor dessas coisas. Por isso, as formas de articulação

são muito parecidas, um consegue entender o que o outro está querendo fazer. Por quê?

Porque nós temos esse repertório na cabeça, um repertório amplo. Na improvisação o

repertório deve ser cada vez maior. Alguém com um pequeno repertório improvisa muito mal.

Se você der uma caneta como essa [mostra a caneta] para o Fernando Iazzetta ou o John

Boudler improvisar, eles vão fazer loucuras. Já alguém como o Hermeto [Pascoal] vai fazer

baião. Por mais que ele fique cinqüenta horas com a caneta, ele continuará fazendo o ritmo

característico, uma escala mixolídia com sétima etc. Ele vai colocar dentro do idioma dele uma

sonoridade estranha. Ele pega um treco qualquer e faz… mas sempre a música do idioma dele.

Já com essa formação de música contemporânea, você acaba tendo idiomas os mais

disparatados na mesma improvisação. Isso é uma coisa importante.

Qual o papel da improvisação diante da composição? Qual o diálogo e como uma

alimenta a outra?

SILVIO: Beethoven é o compositor que vai finalmente dar o passo para que a composição

como escritura surgisse com maior força frente à composição de improvisação, e depois vamos

ter Chopin, que é o compositor por improvisação novamente. Chopin improvisava. Tanto

improvisava que cada vez que refazia um estudo, ele ficava diferente. E escrevia Prelúdios e

Estudos. Por quê? Para repetir a mesma frase durante um tempo, modulando, expandindo,

etc. Acho que a relação entre improvisação e escritura é essa. O Beethoven fala, em uma de

suas cartas, em ter um piano e ao lado uma mesa.  Algumas idéias devem ser desenvolvidas

na mesa, outras devem ser trabalhadas ao piano. Todos os gestos, as sonoridades, só
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aparecem tocando. A não ser que você já tenha tocado antes, aí poderá escrever sem o

contato. Por mais que você conceba, você não concebe o som do piano sem tocar. Então existe

a escrita no papel, que as vezes muda o que se faz no piano, e existe a escrita que vem do

piano que muitas vezes mexe com a escrita do papel. Aí eu vejo o diálogo entre as duas

coisas. Se você pegar a Sequenza para piano do Berio, se não me engano, ela é improvisada

até a página três. A partir da página três ela é composição. O [Claude] Helffer mostrou

exatamente o lugar. É o que é mais maluco é que até a página três você consegue achar uma

série de relações e da página três em diante as relações ficam dificílimas de serem

encontradas. Por quê? Porque na escrita as relações não são mais, como os franceses dizem,

proche a proche, passo a passo. Elas passam a ser à distância, não aparentes. Você se

pergunta? Isso se liga como? As coisas começam a tomar outro tempo. Um plano

composicional que duraria um minuto ela faz durar três. Três minutos de uma coisa que no

começo teria um minuto só. E dizemos: “que coisa esquisita”. Por quê? Porque no começo era

improvisado. A duração das texturas tem a ver com isso.

Como você vê a prática da improvisação no meio musical e sua inserção na

atividade dos músicos (pensamos em músicos com uma formação de escola que não

incentiva essa prática)? Você acha possível que a improvisação saia de sua condição

periférica atual?

SILVIO: Eu não tenho muita idéia no que anda se passando com a improvisação

musical no meio coletivo. Principalmente porque ultimamente tem surgido essa

“standartização” da música popular. Escolas, faculdades de música popular, que criam o

scholar popular, que faz música popular escolática, analisa música popular e faz musicologia

da música popular. É tão fechado quanto a pessoa que analisava barroco mineiro, as mesmas

restrições, posturas, citações bibliográficas… O que eu vejo nesse caso é a improvisação

popular se tornando cada vez mais limitada. Todo cara que sai da Julliard School improvisa

igual. Formação de Keith Jarrett, Chick Korea, etc. Então você tem aquela proliferação de

improvisadores iguais. O que eu vejo é que na música popular a improvisação é a escrita. A

música popular pode ser improvisada porque sua estrutura é a mais dura e imutável. Ela é tão



137
dura, tão rígida, que qualquer um pode improvisar. É uma estrutura de música coletiva na qual

há uma grande unidade. Rigidez harmônica, rítmica, e uma estrutura melódica altamente

determinada. Mesmo na improvisação, a estrutura melódica está o tempo todo conduzindo a

música. Ela está amarrada com aquelas coisas velhas, por exemplo: salto acima de sexta

resolve com meio tom para baixo, ou hoje em dia, a famosa sequência de quartas que resolve

um tom abaixo. Temos, digamos, as ampliações stravinskianas, como as que o Benny

Goodman utilizou, mas temos uma necessidade maior de estruturação. Então é um grande

paradoxo. A música mais estruturada é a que aceita mais improvisação, sem que ela sofra

grandes calamidades. Isto está na música popular. Minha peça para coro era totalmente

estruturada. O tenor poderia cantar sozinho até o fim, sem querer saber do tempo dos outros.

Ela estava estruturada de tal forma que existia uma gama de possibilidades previsíveis. Um

primeiro bloco com tal harmonia, um segundo com tal harmonia, a passagem entre um e outro

é perceptível, mesmo que haja cantores que ainda não passaram. Tem uma questão aí quase

que matemática. No avesso, o outro lado da moeda, é a música onde tudo é maleável. Outro

paradoxo. O chão é tão maleável que a sua organização extrema faz com que surja uma

música extremamente livre. Ouvimos Brian Ferneyhough e vemos como é totalmente

inusitado. Por quê? Porque sua música está estruturada no papel, mas não está estruturada

como prática coletiva. Aquele grupo de jazz “Varèsiano” do Varèse devia ser uma coisa muito

louca. Imagina um baterista… [imita com gestos e sons vocais a percussão das peças de

Varèse] [Risos]. Então o grupo de jazz varesiano resultava na música de Varèse. Esse é o

paradoxo que a improvisação vive.

Portanto, no panorama contemporâneo, eu acho que se houver esta tendência de

escolarização da música popular, a improvisação vai ser sempre marginal. Graças a Deus.

Porque o dia em que houver uma escola de improvisação, como há na Alemanha, você

aprenderá os idiomas de improvisação e como ser um bom improvisador. Se eu estiver

improvisando com o Tristan Murail, a improvisação será assim. Se eu estiver improvisando

com John Cage, será assado. Por que não escrever então? Eu acho que ela vai ser sempre

marginal. Essa é a força dela, ser marginal.
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No Brasil, qual o panorama da improvisação nos últimos tempos? Quais os

grupos que trabalham ou trabalharam com o assunto e em quais direções? Como

você vê a prática da improvisação na história recente do Brasil?

SILVIO: A primeira história que me vem a cabeça sobre improvisação é a do Choro n. 3,

para clarinete e flauta [De Villa-Lobos]. Dois “capiaus” se encontram numa encruzilhada e um

segue o seguinte diálogo: – O que você está carregando? – Uma flauta.– Você toca? – Não. E

isso aí, o que é?– Um clarinete.– Você toca?- Não.– Então vamos tentar alguma coisa juntos.

Os dois ficam tocando e o que um faz não tem nada a ver com o que o outro faz. São

totalmente independentes. Talvez o Villa-Lobos tenha improvisado alguma coisa. Acho que a

improvisação na história mais recente pode ser considerada a partir do Gilberto Mendes e Willy

Corrêa de Oliveira. A improvisação na música concreta, que se caracterizava em criar grandes

blocos de som. Uma das razões era o fato deles trabalharem com um grupo de músicos

amadores, o madrigal Ars Viva. O Life-Madrigal do Willy é um exemplo. Uma escrita com

alguns momentos livres. E é claro que haviam os ventos que sopravam da Europa e dos

Estados Unidos sobre improvisação. Não sei ao certo o título, mas havia uma ‘música para

trecos’ do [Jorge] Antunes, que envolvia improvisação livre. Os trabalhos da Jocy de Oliveira

são de improvisação ou ao menos muita coisa era improvisada, ainda que dirigida. O

Koellreutter, com aquela bola transparente… Aquilo é improvisação. Outro dia um colega meu

me explicou o que é planimetria. Realmente é muito interessante. Ela é uma maneira de você

pensar um livre que não é livre. Qualquer caminho que você toma está previsto pelo

compositor. Ela é uma composição em rede, embora a metáfora “rede” seja mais recente. O

Carlos Kater teve um grupo de improvisação. Mas eu não conheço nenhum compositor

brasileiro que trabalhe exatamente pensando a improvisação. Um ou outro usa, mas ninguém

pensa nela. Usa, ousa, deixa espaço aberto, mas não vejo um pensamento propriamente sobre

improvisação. Podemos dizer que Koellreutter pensa a improvisação. Tato Taborda tinha

trabalhos de improvisação, hoje em dia tem trabalhos escritos. Talvez o grupo de improvisação

mais atuante no Brasil tenha sido a banda performática do Aguilar. Era um artista plástica,

bailarinos, instrumentistas, pintores, era uma balbúrdia gigantesca. Mas também faziam

música popular, se não me engano. Era free, música experimental.
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Tenho esse trabalho com o Fernando Iazzetta, embora seja secundário da minha parte.

Não sei como o Fernando o considera para ele. Mais recentemente, há esse trabalho com o

Akronon, que para mim também é secundário. Eu gosto do papel. Eu gosto de improvisar no

papel. É gostoso imaginar uma coisa e ir escrevendo. Algo sempre escapa, especialmente os

processos mais matemáticos, nos quais começamos a perder de vista o que estamos fazendo.

Temos que solfejar de volta o que foi escrito. Mas no geral, não conheço grandes trabalhos de

improvisação no Brasil. Posso estar sendo injusto com alguém. Na música popular há bastante,

mas sempre muito idiomática, fechada etc. É a mais escrita das músicas. É tão escrita que não

precisa de partitura.

Fale brevemente da sua trajetória pessoal como músico.

SILVIO: Meu nome é Silvio Ferraz, nasci em 1959. Estudei com Willy Corrêa de Oliveira,

Jorge Olivier Toni. Eu tive como uns de meus principais professores Ademar Campos Filho, que

é um regente da banda da cidade de Prados. Depois, fiz cursos de férias com [Brian]

Ferneyhough e [Gérard] Grisey, que complementaram coisas que eu já vinha buscando. Coisas

que o Willy, Toni e Gilberto haviam contado. Estudei piano quando era garoto, depois fiz

faculdade em composição na Usp e piano complementar com Caio Pagano. No meio do curso

eu passei a estudar trompa e virei trompista de orquestra. Quando Willy teve sua reviravolta

eu trabalhei com ele no Jardim Miriam. Nessa época eu já trabalhava como voluntário com um

coral de crianças no Taboão da Serra. Teve uma época que eu fui diretor de fanfarra no Jardim

Pirajuçara. Também fui dar aula e reavivar a banda de Diadema. Depois, larguei a trompa, fiz

mestrado, doutorado… Fui trabalhar com música eletrônica, conheci Flo Menezes, que me

mostrou o estúdio. Voltei a compor minhas peças. Fiquei um tempo sem compor, de 1983 a

87. Trabalho atualmente na PUC de São Paulo.
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SÉRGIO VILLAFRANCA – Entrevista realizada em 19 de Setembro de 2001

De que improvisação estamos falando no seu caso? Qual é e como é sua

vivência pessoal com a improvisação na música? Como começou, quais os interesses

e desejos musicais envolvidos?

SÉRGIO: Improvisação para mim tem um sentido bem amplo, assim como para o

Globokar. Mas sempre é um limite. Por mais que eu pense amplamente em improvisação eu

sempre vou deixar de falar ou fazer algo. Nós fazemos improvisação desde que nascemos.

Nisso entra a atitude cageana na qual não se separa arte e vida. Se estou improvisando no

palco ou no dia-a-dia, tudo é uma coisa só. Às vezes é mais interessante a improvisação que

eu faço na rua que do no palco [risos]. E o valor é uma coisa pessoal. Algo que nem

chamamos de arte pode ficar mais interessante musicalmente. Mas improvisação é também

sinônimo de compor. Ela tem um sentido amplo hoje em dia justamente porque busca

trancender um material dado. O próprio Globokar tem alguns exercícios de improvisação que

funcionam mais ou menos assim: apreenda um material qualquer e repita. Segundo, faça o

oposto. Oposto, ele diz, não tem um sentido objetivo. Depois, com certa dose de ironia, ele

diz: hesite sobre o material dado e depois não faça mais nada que provenha dele.

Há uma associação entre improvisação, indeterminação e vida. Eu saio na rua e calculo

quantos passos eu levo para chegar à padaria. É um exercício interessante de determinação.

Assim como é interessante sair por aí anarquicamente. Eu já saí para viajar com a minha

mulher sem saber para onde. Pegamos uma estrada e pronto. Já o valor ou desvalor de ambas

é outra coisa. As pessoas estão acostumadas a tratar a arte, a música e a improvisação como

um fim. Isto é só uma parte. Há outros aspectos: outros tipos de exercícios do ser humano. O

ser humano costuma ter medo do indeterminado. Ele pode perder sua segurança. Muitos

compositores são assim. Com o Koellreutter é diferente, por exemplo. Ele aceitou a forma

como eu alterei as peças dele. Não estou me gabando, mas ele poderia muito bem não ter

aceito ou achar que não se pode mexer na obra.

É difícil dizer quando eu comecei a tocar com liberdade. É uma coisa que já vem da

personalidade desde muito cedo, mas mais intuitivamente. Eu já usava isso em imitações e
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jogos teatrais de colégio, inconscientemente. Como todo mundo na vida cotidiana. Eu gostava

muito de ver o Arthur Moreira Lima. Ele já tocava diferente do que estava escrito. É um tipo de

improvisação. Depois eu fui muito influenciado pelo Glenn Gould. Se não foi o primeiro, foi um

dos primeiros a fazer uma co-autoria. Obviamente, não era momentâneo, ele pré-determinava

as mudanças. Mas é um tipo de improviso, porque ele parte para outras idéias. Olhamos para

as notas e imaginamos outras intensidades, velocidades, etc. Assim, eu comecei a fazer co-

autoria com as obras. Primeiro, com o repertório tradicional, o que incomodava mais as

pessoas. É mexer com aquilo que não pode mudar, o sagrado… Depois comecei a fazer co-

autoria com obras do século XX. Deconstruía a música: acentuava onde não era para acentuar,

mudava o andamento, o ritmo. Em algumas apresentações eu pré-determinava, outras criava

na hora. Como faço até hoje. Uma vez eu errei uma música e comecei a mudar. Eu pensei:

“Do erro vou transformar em acerto”.

Você sempre fez isso sozinho com o piano, ou teve grupos…

SÉRGIO: Antes de tocar com outras pessoas eu comecei também a improvisar com

outros instrumentos. Não toco outros instrumentos no sentido tradicional. Uma kalimba, uma

madeira, seja o que for, junto com a voz e com atividade cênica. Atualmente tenho feito isto

com Danilo Tomike, que toca flauta shakuhachi. E também como professor. A improvisação

com os alunos também é uma maneira de ser mais fácil, sem querer menosprezar, de fazer a

pessoa ter um contato com a música contemporânea. Ela se integra ao material de uma

maneira que parte dela. É diferente de: “Olha, escuta essa música.” Claro que isso é pessoal,

mas há pessoas que precisam de outro meios.

O que chamamos de improvisação livre é livre até que ponto?

SÉRGIO: Depende do que pensamos para o conceito de “livre”. Liberdade total não existe

porque estamos sempre construindo as nossas regras, anárquicas ou não. Estamos sempre

presos, no sentido amplo, a algumas coisas. Cage, certa vez, chegou a conversar com cada

músico da orquestra sobre as possibilidades para cada um. Mas na hora da apresentação disse



142
ter havido várias atitudes não-profissionais. Ele diz: “Quero que os intépretes sejam nobres,

tenham grande liberdade, mas que não sejam um bando de imbecis”. O problema é que as

pessoas não utilizam a liberdade com um sentido de qualidade, o que implica na possibilidade

de se fazer uma bobagem.

O que você acha a respeito do improvisador livre em relação à experiência dele,

o repertório de escuta, e os trejeitos gestuais que ele possa ter?

SÉRGIO: Nós sempre carregamos os referenciais que temos. É interessante a pergunta

pois me faz pensar em exercitar improvisações com coisas que nunca fiz antes como, por

exemplo… o peido [risos]. Mas fica mais difícil de pré-determinar [risos]. Temos os

referenciais, mas quando dialogamos, somos influenciados pelo que o outro fez,

experimentando coisas novas. Ou então podemos ser influenciados por um som que apareceu

por acaso. Aquilo pode nos inspirar a fazer uma coisa que não havíamos feito antes. Eu tenho

feito um repertório muito indeterminado, acaso ou não. Há uma peça do Hespos que é um

texto assim: “Estrondos… silêncios… construa algo… e dessa construção destrua… e desta

destruição construa outra coisa.” Eu posso pré-determinar, improvisar ou encontrar um meio

termo.

Quais as virtudes e os limites da atividade improvisatória em relação à

composição mais “determinada”?

SÉRGIO: Eu acho que o determinado e o indeterminado fazem parte de uma coisa só, e

um não é melhor que o outro. É como na vida, nós determinamos e indeterminamos.

Inclusive, falta mais indeterminação na vida, para que tenhamos coisas mais imprevisíveis.

Koellreutter define improvisação: “Realização musical que deixa margem a interferências que

não estão pré-determinadas”. Mas Globokar também considera aquilo que não tem nada a ver

com o que se tinha antes.
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Como você avalia a condição atual da obra fechada, de um autor único, em

relação às práticas improvisatórias e híbridas, que deixam algum grau de espaço

para a indeterminação (música aleatória, por exemplo)?

SÉRGIO: A tradição ainda impera. O mundo é um processo só, mas as transformações

dos fenômenos de massa são muito mais lentas do que as transformações do que vimos no

século XX. Mas não é preciso negar nada, mas integrar. Bach teve sua época, mas também

está no presente. Passado, presente e futuro são uma coisa só. Temos que ver uma obra de

diferentes maneiras, não como algo estático. Há uma coisa que o Marcel Duchamp faz,

enfatizando o observador: ele coloca o observador como um ser ativo. A platéia costumava ser

muito passiva. Para torná-la ativa é preciso golpes como o dele ao botar um bigodinho na

Monalisa. E isso para tudo na vida. Não é sobre a arte que devemos nos centrar somente.

Menos adoração, mais reflexão. Da mitificação ao desprezo, tudo é muito pessoal e cultural

também. As pessoas ainda acham que a arte e o artista são diferentes. Mas é a atitude, o

exercício de sociabilização que importa.

Você poderia comentar alguns aspectos de como conheceu Koellreutter e do

seu pensamento acerca da indeterminação e da improvisação em música? Ele tem

várias conceituações… planimetria, coautoria…   

SÉRGIO: Eu comecei a entrar em choque com o aprendizado tradicional porque eu

queria fazer somente co-autoria e também porque queria um repertório do século XX. Mas ao

mesmo tempo eu não queria um professor de música do século XX, porque eu tinha medo de

encontrar os mesmos problemas que eu tive com professores ditadores. Talvez eu seja

pessismista, mas a maioria tem a mesma atitude, mesmo em se falando de música moderna.

Usam outros sons, mas como ser humano tem o mesmo ego, a visão de um dono da verdade

quanto ao próprio ponto de vista. Não que não existisse nenhum professor de piano

interessante.

Eu fiquei conhecendo o Koellreutter ao ouví-lo na Rádio Cultura, falando sobre música

indiana e improvisação. Era tão didática e tão interessante a maneira como ele falava de uma
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música tão estranha para mim e para a maioria. Tudo começava a ficar claro, ele sempre foi

um grande pedagogo. Em 1994, foi o ano em que o encontrei. Até então, a minha relação com

a música moderna só se estendia a Schoenberg e Alban Berg. Eu fui fazer um curso dele de

história da música do século XX no SESC Anchieta. Fiquei abismado com a visão de um

repertório muito mais amplo. Depois de um ano de curso, fui fazer aula de estética particular.

Com ele vale o seguinte: “Questione tudo aquilo que eu fale, e no final, não acredite em nada

do que eu digo”. [risos]. Este curso durou um ano, mas ele ainda não me conhecia como

pianista. Até que eu pedi para que ele me ouvisse, e toquei as 3 peças dele para piano. Eu fiz

uma versão pessoal, sem mudar completamente o andamento, a intensidade etc. Alterei

alguns ritmos. Eu não sabia qual seria a reação dele como compositor. “Puxa, nunca tocaram

desta maneira!”. Ele podia muito bem não ter gostado. Não estou querendo me gabar com

isso, mas eu estrava utilizando referenciais mais recentes, e isto o satisfez.

Então você começou a tocar as peças dele…

SÉRGIO: Ele achava interessante como eu interferia nas obras. Até que eu comecei a

tocar a “esfera”, parte de piano da obra Akronon. É uma peça em que o intérprete tem que ser

um co-autor. Portanto isso se aliava ao que eu já vinha praticando e aos meus interesses. É

uma obra muito aberta. Como o Koellreutter diz: “Ela é sempre igual e sempre diferente”. A

transparência da bola permite uma liberdade muito grande e as marcações são muito abertas.

Há leituras possíveis que nem o próprio Koellreutter imagina […]. A peça foi composta por

volta de 1979. Akronon é o título e significa a transcendência do tempo de relógio. Mas a

esfera é somente a parte do piano. É uma peça para orquestra e piano solo. Por ela ter uma

potencialidade tão grande, nós fazemos versões bem variadas. Pode soar uma bobagem assim

como pode soar interessante, porque ela tem uma estrutura muito livre. E os intérpretes não

estão acostumados com leituras gráficas, relativas, trabalhando multi-direcionalmente.

Kouellreuter se aproxima bastante de John Cage quanto a inserir música num contexto de vida

e de processo, embora este último fosse mais anárquico.
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Como pedagogo…

SÉRGIO: Koellreutter trabalha muito com improvisação no ensino. Mas de maneira

ampla, considerando por exemplo ritmos e “arritmos”, e instrumentos e objetos não-

convencionais. Tudo aquilo que produz sons. Eu também trabalho bastante com improvisação

com os alunos. Fica mais fácil com a criança porque ela tem menos preconceito. Hoje mesmo

fiz isso com uma aluna de 12 anos, que achou fantástico tocar dentro do piano. Geralmente

isso vem mais tarde para a gente, com a música contemporânea. Mas quando somos

adolescentes é uma descoberta, uma revolução. Com as crianças não. Não há uma reação de

espanto, porque elas não fazem essa divisão. Claro que no dia-a-dia elas não têm contato com

esse tipo de música, mas não fazem essa separação. E eu não vou argumentar com dados

históricos. Não é por aí. Então o problema é a atitude do professor ao pensar como inserir esse

tipo de música. E como diz o Koellreutter: “O mais importante não é fazer música e sim seres

humanos”.

Como você vê a prática da improvisação no meio musical contemporâneo? Você

acha possível que ela amplie seu espaço e sua inserção entre os músicos? Você acha

possível  a improvisação sair da sua condição “periférica” ou “marginal”?

SÉRGIO: Acho que a improvisação é muito pouco trabalhada. Deveria ser mais,

justamente para aprendermos a observar as coisas de uma maneira mais liberta, com um

olhar mais pessoal. Os músicos são educados a repetir o que está escrito, e muito bem aliás!

[risos]. Faltam erros, trabalhar com a liberdade e com a criação. E não só como obra, mas

como processo e aprendizagem mesmo. Damos um material e dizemos: “Isso é assim”. Mas

podemos olhar assim como também de outras maneiras.
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No Brasil, qual o panorama da improvisação nos últimos tempos e quais são os

músicos que trabalham ou trabalharam com o assunto e em quais direções?

SÉRGIO: Bem, já falamos do Koellreutter, tanto na obra como no trabalho pedagógico. O

Danilo Tomic, que é um intérprete que trabalha bastante com a improvisação. O compositor

Chico Mello trabalha bastante com isso. Acho que historicamente vale citar o Gilberto Mendes.

A Teca [Alencar de Britto], aluna do Koellreutter, faz muito trabalho com improvisação com as

crianças. Mauro Muszkat é um compositor, aluno do Koellreutter também. Há uma peça

chamada Metálogo a qual estou trabalhando que dá grande liberdade ao intérprete.

Como foi sua trajetória pessoal, principais professores e referências, trajetória e

situação atual?

SÉRGIO: Meu nome é Sérgio Gomes Villafranca, nasci em São Paulo, em 1967. Estudei

no Conservatório Musical Ernesto Nazaré. No último ano de conservatório tive uma professora

que começou a trabalhar música moderna. Estudei piano com Antonio Bezzan, Homero

Magalhães, Marisa Lacorte e estética com Koellreutter. Atualmente dou aula na Oficina de

Música da Teca, na Universidade Livre de Música e na faculdade Mozarteum.
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