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á trinta e sete anos que o Quarteto Alban Berg
vem se apresentando regularmente nas maiores
cidades e melhores festivais de música do mundo
inteiro. Além disso, o conjunto é titular de séries próprias
de concertos na Konzerthaus de Viena – onde o Quarteto
estreou em 1971 e de que seus integrantes são Membros
Honorários –, no Royal Festival Hall de Londres – sala de
que os músicos do Alban Berg foram Artistas Associados
por mais de 15 anos e onde o conjunto passou a ser Quarteto Laureado, desde a Temporada 2005/2006 –, na Ópera de Zurique, no Théâtre des Champs Elysées em Paris,
na Philharmonie de Colônia e na Alte Oper de Frankfurt.
Desde sua estréia, o Quarteto Alban Berg vem atuando intensamente também nos estúdios de gravação. A discografia do grupo já foi agraciada com mais de trinta importantes prêmios internacionais, como o Grand Prix du Disque,
o Deutsche Schallplattenpreis, o Edison Prize, o primeiro
International Classical Music Award, o Grande Prêmio
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Japonês do Disco e o Gramophone Magazine Award. Diversos de
seus álbuns são considerados pelo público e pela crítica como
registros definitivos das obras neles abordadas.
Dentre as diversas contribuições do Quarteto Alban Berg para o
mundo do disco destacam-se os registros dos ciclos integrais
de Quartetos para Cordas de Beethoven, Brahms, Berg, Webern
e Bartók, a gravação dos ciclos completos dos últimos quartetos
de Mozart e de Schubert, inúmeros outros álbuns – dedicados
a compositores como Haydn, Dvorák, Schumann, Ravel, Debussy, Stravinsky, von Einem e Haubenstock-Ramati –, bem como
gravações ao vivo no Carnegie Hall de Nova Iorque, na Opéra
Comique de Paris, no Queen Elizabeth Hall de Londres e, sobretudo, na Konzerthaus de Viena.
Tempos depois de sua primeira gravação da integral dos Quartetos para Cordas de Beethoven, feita em estúdio, o conjunto voltou
a gravá-los, dessa vez ao vivo, na Konzerthaus, por ocasião do
Festival de Viena de 1989 (registro lançado em CD, em vídeo e
em DVD). Também ao vivo, o Quarteto Alban Berg já gravou obras
de Janácek, Lutoslawski, Berio, Schnittke, Urbanner e Rihm – boa
parte delas dedicadas ao grupo –, os Quartetos opus 51 e opus
106 de Dvorák, os Quartetos opus 12 e opus 13 de Mendelssohn, os Quintetos para Piano de Schumann (com Philippe Entremont), Schubert (com Elisabeth Leonskaya), Brahms (Leonskaya)
e Dvorák (com Rudolf Buchbinder), o Quinteto para Clarineta (com
Sabine Meyer) e o Quinteto para Cordas opus 111 (com Hariolf
Schlichtig), de Brahms, o Quarteto para Piano em Mi bemol maior
e o Quinteto para Piano KV.414, de Mozart (com Alfred Brendel).
Recentemente, o Quarteto lançou dois novos álbuns gravados
ao vivo, ambos com Per Arne Glorvigen ao bandoneón: Tango
Sensations, com obras de Astor Piazzolla, e a estréia mundial de
Adieu Satie, do compositor vienense Kurt Schwertsik.

As críticas sobre o Quarteto Alban Berg confirmam a reputação
do grupo: “Certamente um dos maiores conjuntos da música de
câmara” (France Soir, Paris); Perfeição atordoante” (Washington
Post); “Um dos grandes conjuntos de nosso tempo” (San Francisco
Chronicle); “Um prodígio que atende pelo nome de Quarteto Alban
Berg” (Presse, Viena); “Poucos Quartetos, se é que os há, podem
competir com sua força e segurança nos compositores vienenses clássicos e românticos” (Times, Londres); “O Quarteto Alban
Berg alcançou patamar lendário na interpretação da música de
câmara” (Frankfurter Allgemeine Zeitung); “O Quarteto Alban Berg
é arrasador em Beethoven” (Suddeutsche Zeitung).
Mais do que os elogios superlativos da crítica e do que o entusiasmo do público, o que verdadeiramente importa para o Quarteto
Alban Berg é sua missão, auto-estipulada, de oferecer a mais
harmoniosa interpretação das obras que aborda e de ampliar seu
repertório, que se estende do Classicismo à contemporaneidade:
o nome “Alban Berg” simboliza precisamente esse compromisso.
Em 2005, o grupo sofreu uma dolorosa perda com a morte de seu
violista Thomas Kakuska. O Quarteto Alban Berg prosseguiu suas
atividades de concerto com Isabel Charisius, com a mesma convicção e de acordo com o espírito de Thomas Kakuska. Em outubro de 2006, o Alban Berg realizou um concerto em homenagem
a Thomas Kakuska na Konzerthaus de Viena, reunindo cantores e
musicistas como Magdalena Kožená, Thomas Quasthoff, Angelika
Kirchschlager, Simon Rattle e Claudio Abbado.
As apresentações do Quarteto Alban Berg na Temporada Cultura
Artística 2008 integram a turnê de despedida de um grupo de
musicistas que formaram, ao longo de 37 anos de vida artística,
um dos mais notáveis quartetos de cordas do século XX.
Fonte: www.impresariat-simmenauer.de
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pesar de constituir o carro-chefe da programação da Sociedade de Cultura Artística, nossa
Temporada Internacional de Concertos não é a única atividade que promovemos para difundir
a boa música. Além de nossos cursos, desde 2007 realizamos também um projeto cultural
inédito, cujo objetivo principal é levar ao público que reside fora dos grandes centros urbanos espetáculos musicais concebidos a partir de uma estrutura didática, o Ouvir para Crescer.
A cada semana, oferecemos uma série de espetáculos diferentes em cidades do interior. Esses concertos são bastante distintos de uma apresentação tradicional, pois incluem animada interação com
a platéia, abordam muitos dos aspectos que formam o universo da música – como duração, altura,
timbre, ritmo, melodia e harmonia – e mostram diversas formações populares e eruditas.
Em 2007, o projeto foi levado às cidades de Alumínio e Matão. Em 2008, iniciamos a primeira série de
concertos em Araras, onde já atingimos aproximadamente 4.500 espectadores. Agora, estamos em
busca de patrocínio para realizar outra série do Ouvir para Crescer em mais uma cidade do interior.
Os espetáculos têm ingressos gratuitos e ocorrem sem qualquer custo para as cidades onde são apresentados. Além
disso, incentivamos a presença de pessoas em situação de
fragilidade social oferecendo transporte gratuito, de áreas
específicas das cidades até os locais dos concertos.
No ano passado, com patrocínio da Citrovita e do Instituto
Votorantim, o Ouvir para Crescer fez soar a música de mais
de 120 compositores: de Villa-Lobos a Tchaikovsky, de Carlos Gomes a Bizet, passando por Edu Lobo e Chico Buarque.
Duzentos e cinqüenta artistas envolveram-se em 26 espetáculos, de que participaram cerca de 12 mil espectadores.
Esperamos que as apresentações em 2008 confirmem o
sucesso do ano passado.
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TEATRO CULTURA ARTÍSTICA E
QUARTETO ALBAN BERG: DESPEDIDA
Os dois primeiros concertos da Temporada 2008 do Quarteto Alban Berg foram realizados
na Konzerthaus de Viena, nos dias 28 e 29 de janeiro deste ano. Depois dessas apresentações na capital austríaca, o grupo tocou nas principais cidades da Europa e dos Estados Unidos em uma longa turnê, que tem sido chamada pela imprensa internacional de
“a temporada do adeus”. Os quatro integrantes do Quarteto decidiram, em conjunto, encerrar
suas atividades.
Agora, chegou a nossa vez de ouvir e aplaudir, pela última vez, um dos quartetos mais
prestigiosos que este Teatro já recebeu. Duas apresentações que ficarão registradas como
um belo capítulo suplementar da trajetória desse grupo, protagonista de uma das mais
brilhantes páginas da história da música de câmara. A Sociedade de Cultura Artística trouxe
o Quarteto Alban Berg pela primeira vez em julho de 1997. Trouxe-o também em 2000 e
2003, ainda com a mesma formação que o conjunto manteve por 25 anos. Em 2006, após
a morte do violista Thomas Kakuska, e já com Isabel Charisius à viola, o Quarteto voltou a
integrar a agenda de concertos da Cultura Artística.
O programa escolhido para a despedida do público paulistano pontua momentos fundamentais da escrita de câmara: uma obra de Haydn (1732 – 1809), que criou as bases formais
para os quartetos de cordas; o denso opus 3 de Berg (1885 – 1935), compositor que dá
nome ao grupo; e uma peça de Beethoven (1770 – 1827), o criador que transformaria
dramaticamente a escrita para essa sofisticada formação camerística.
Essas duas noites representam um acontecimento memorável na história da Sociedade de
Cultura Artística e na experiência musical de todos os que participam de nossas Temporadas;
não apenas pela intensidade emocional de todas as despedidas significativas, mas pelo
privilégio de estarmos, pela última vez, diante de músicos que a cada interpretação são
capazes de nos assombrar. Como se os ouvíssimos pela primeira vez.
Gioconda Bordon

SÉRIE BRANCA
TEATRO CULTURA ARTÍSTICA
2 DE JULHO, QUARTA-FEIRA, 21H

SÉRIE AZUL
TEATRO CULTURA ARTÍSTICA
3 DE JULHO, QUINTA-FEIRA, 21H

Franz-Joseph Haydn (1732 – 1809)
Quarteto de Cordas nº 66, em Sol maior, opus 77, nº 1, Hob.III.81

ca. 25’

Allegro moderato
Adagio
Menuetto: Presto
Finale: Presto

Alban Berg (1885 – 1935)
Quarteto de Cordas, opus 3

ca. 20’

Langsam (Lento)
Mässig Viertel (Bastante moderado)

intervalo
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Quarteto de Cordas nº 15, em Lá menor, opus 132

ca. 40’

Assai sostenuto – Allegro
Allegro ma non tanto
Molto adagio: Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der
lydischen Tonart (Cântico sagrado de agradecimento de um convalescente à
divindade, no modo lídio); Andante: Neue Kraft fühlend (Sentindo uma nova força)
Alla marcia, assai vivace
Allegro appassionato

O novo piano Steinway Grand Concert da Sociedade de Cultura Artística é uma generosa doação
de Yara e Roberto Baumgart e de Ursula Baumgart, a quem a Cultura Artística sinceramente agradece.

PRÓXIMOS CONCERTOS

Sala São Paulo

Orquestra Sinfônica de Israel
Dan Ettinger Regência
Sylvie Valayre Soprano
Edna Prochnik Mezzo-soprano
Hugh Smith Tenor
Dimitris Tiliakos Barítono
Coro São Paulo
Naomi Munakata Regência
Concertos Amarelos, 11 de agosto, segunda-feira
Concertos Vermelhos, 12 de agosto, terça-feira
Richard Strauss Quatro Últimas Canções
Beethoven Sinfonia nº 9

Teatro Cultura Artística

Orquestra Filarmônica de Liège
Pascal Rophé Regência
Susan Graham Mezzo-soprano
Série Branca, 18 de agosto, segunda-feira
César Franck Le Chasseur Maudit
Berlioz Les Nuits d’Été
Debussy La Mer
Série Azul, 19 de agosto, terça-feira
Berlioz Le Carnaval Romain
Berlioz Les Nuits d’Été
César Franck Sinfonia em Ré menor
O conteúdo editorial dos programas da Temporada 2008
encontra-se disponível em nosso site www.culturaartistica.com.br
uma semana antes dos respectivos concertos.
Programação sujeita a alterações.

MANTENEDORES E AMIGOS – 2008
SOCIEDADE DE CULTURA ARTÍSTICA
MANTENEDORES
Adolpho Leirner
Affonso Celso Pastore
Airton Bobrow
Alexandre Fix
Alfredo Rizkallah
Aluízio Rebello de Araújo
Álvaro Luiz Fleury Malheiros
Annete e Tales P. Carvalho
Antonio Carlos de Araújo Cintra
Antonio Correa Meyer
Antonio Hermann D. M. Azevedo
Antonio Teofilo de Andrade Orth
Argetax Adm. e Part. em Empreendimentos
Arsenio Negro Junior
Carlos Nehring Neto
Carlos P. Rauscher
Carmo e Jovelino Mineiro
Centauro Equip. de Cinema e Teatro
Cláudio Thomaz Lobo Sonder
Dario Chebel Labaki Neto
Eduardo L. P. R. de Almeida
Elisa Villares L. Cesar
Elisa Wolynec
EPU – Editora Pedagógica e Universitária
Fabio de Campos Lilla
Fanny Fix
Felipe Arno
Fernando Carramaschi
Fernando Eckhardt Luzio
Fernando Xavier Ferreira
Fernão Carlos B. Bracher
Gioconda Bordon
Henrique Meirelles
Israel Vainboim
Jacks Rabinovich
Jacques Caradec
Jairo Cupertino
Jayme Blay
Jayme Bobrow
Jayme Sverner
José Carlos Moraes de Abreu
José E. Queiroz Guimarães
José E. Mindlin
José Roberto Opice
Lea Regina Caffaro Terra
Livio de Vivo
Lucila e José Carlos Evangelista
Luis Stuhlberger
Luiz Rodrigues Corvo
Luiz Villares
Marcio Augusto Ceva
Maria Izabel Piza da Silva Gordo
Mario Arthur Adler
Marlene e Gerard Arnhold
Michael e Alina Perlman
Milú Villela
Minidi Pedroso
Morvan Figueiredo de Paula e Silva
Moshe Sendacz

Nelio Garcia de Barros
Nelson Nery Jr.
Nelson Reis
Paulo Cezar C. B. C. Aragão
Pedro Stern
Ricard Takeshi Akagawa
Ricardo Feltre
Ricardo Ramenzoni
Roberto Civita
Roberto e Yara Baumgart
Roberto Mehler
Rosa Maria de Andrade Nery
Ruth e Raul Hacker
Ruy e Célia Korbivcher
Salim Taufic Schahin
Sandor e Mariane Szego
Sylvia e Flávio Pinho de Almeida
Theodoro Flank
Thomas Michael Lanz
Ursula Baumgart
Vavy Pacheco Borges
Walter Ceneviva
4 mantenedores anônimos

AMIGOS
Adroaldo Moura da Silva
Alberto Emanuel Whitaker
Aleksander e Suzana Mizne
Alexandre Grain de Carvalho
Aluizio Guimarães Cupertino
Alvaro Oscar Campana
Ana Maria L. V. Igel
Ana Maria Malik
Ana Paula Fernandes Nogueira da Cruz
Anna Maria Tuma Zacharias
Antonio Carlos Pereira
Antonio Roque Citadini
Arnaldo Malheiros
Benedito Mauro Rossi
Bruno Musatti
BVDA / Brasil Verde Design
Carlos Fanucchi Oliveira
Carlos J. Rauscher
Carlos Souza Barros de Carvalhosa
Cassio A. Macedo da Silva
Cassio Casseb Lima
César Tácito Lopes Costa
Claudia A. G. Musto
Cláudio Roberto Cernea
Edith Ranzini
Edson Eidi Kumagai
Eduardo M. Zobaran
Eduardo T. Hidal
Eduardo Telles Pereira
Elias e Elizabete Rocha Barros
Elio Sacco
Erwin Herbert Kaufmann
Fabio Carramaschi
Fabio Konder Comparato
Fabio Nusdeo
Fátima Zorzato
Felipe e Hilda Wroblewski
Fernando K. Lottenberg
Francisco H. de Abreu Maffei
Francisco José de Oliveira Junior
Gerard Loeb
Giancarlo Gasperini
Giovanni Guido Cerri
Gustavo H. Machado de Carvalho
Heinz J. Gruber
Heloisa Pereira de Almeida Martins
Henrique B. Larroudé
Henrique Eduardo Tichauer
Herbert Gruber
Hilda Mayer
Horacio Mario Kleinman
Iosif Sancovsky
Itiro Shirakawa
Izabel Sobral
Jaime Pinsky
Janos e Wilma Kövesi
Jayme Vargas
Jeanette Azar
Jerzy Mateusz Kornbluh

João Baptista Raimo Jr.
Jorge Diamant
Jorge e Liana Kalil
José Carlos Dias
José e Priscila Goldenberg
José Paulo de Castro Ensenhuber
José Roberto Mendonça de Barros
José Theophilo Ramos Junior
Kalil Cury Filho
Katalin Borger
Leo Kupfer
Lilia Salomão
Luiz Roberto Andrade de Novaes
Luiz Schwarcz
M&H Alliance SS Ltda.
Marcello D. Bronstein
Marcos Flávio Correa Azzi
Maria Bonomi
Maria Malta Campos
Maria Stella Moraes R. do Valle
Maria Teresa Igel
Marianne e Ruy George Fischer
Mario e Dorothy Eberhardt
Mario Higino N. M. Leonel
Mario R. Rizkallah
Mauris Warchavchik
Miguy Azevedo Mattos Pimenta
Monica Mehler
Morris Safdie
Natan Berger
Neli Aparecida de Faria
Nelson Vieira Barreira
Oscar Lafer
Patrick Charles Morin Jr.
Paulo Guilherme Leser
Rafael Jordão Motta Vecchiatti
Ramiro E. Andreotti G. Tojall
RCS Auditores
Regina Weinberg
Renata e Sérgio Simon
Ricardo Ramenzoni
Roberto Bumagny
Roberto Calvo
Rodrigo Parreira e Carolina Chemin
Rosa Maria Salvetti
Rosa Sznajder
Rubens Halaban
Rubens Muszkat
Ruy Souza e Silva
Samuel Lafer
Silvio Meyerhof
Tamas Makray
Thomaz Farkas
Thomas Frank Tichauer
Thyrso Martins
Ulysses de Paula Eduardo Jr.
Vera Cartunda Serra
18 amigos anônimos
Lista atualizada em 18 de junho de 2008.

Franz-Joseph Haydn (1732 – 1809)
Quarteto de Cordas nº 66,
em Sol maior, opus 77, nº 1, Hob.III.81
Mesmo não sendo propriamente o inventor do gênero, Haydn passou a ser chamado pela posteridade, com muita justiça, de “o
pai do quarteto de cordas”. Na verdade, ele foi o primeiro a ter
levado essa formação instrumental a tão altas paragens criativas.
Partindo sobretudo dos divertimentos galantes para quatro vozes
instrumentais – alguns provenientes de Mannheim, outros da Itália
setentrional –, o compositor deu a essa música de entretenimento
muito peso, substância e complexidade. E por haver deixado 68
rutilantes partituras nesse formato, espalhadas por 40 anos de sua
fértil carreira, nada mais natural que elas tivessem sido tomadas
como modelos pelo amigo mais novo, Mozart, e pelo um tanto
rebelde aluno Beethoven.
Foi, portanto, a partir de Haydn que o quarteto de cordas ganhou
autonomia em relação a outros gêneros, ao mesmo tempo em que
passou a ser considerado uma das mais sublimes e depuradas
formas de expressão da música clássica do Ocidente, ponto de
vista vigente ainda hoje.
O Quarteto em Sol maior, opus 77, é obra bastante tardia: foi escrito
entre o outono de 1798 e o verão de 1800, depois que Haydn
voltara de triunfal viagem a Londres. Essa partitura faria parte de
um projetado ciclo de seis obras, encomenda do príncipe Lobkowitz
que ficou incompleta. Nessa mesma época, Beethoven compunha
seus 6 primeiros quartetos, publicados sob o número de opus 18,
dando início a um outro fundamental capítulo da história desse
refinado veículo da música de câmara.
Um dos exemplares derradeiros da notável série haydniana, o Quarteto em Sol maior inicia-se com um Allegro moderato no qual uma
marcha animada toma conta de todos os instrumentos. Quando
essa melodia é repetida, fornece espaço para um diálogo estabelecido entre o violino e o violoncelo. Um segundo tema aparece então
– uma idéia lírica mostrada pelo segundo violino, acompanhado
por marcações da viola. Segue-se uma Coda de aura caprichosa
e extrovertida. E então toda essa Exposição é repetida. No Desenvolvimento, esses dois temas são levados para várias tonalidades
diferentes e, também, transformados. Haydn confere uma importância especial a esse episódio, já que deu a ele praticamente o
mesmo tamanho da Exposição, algo raro durante o Classicismo.
Na Reexposição, que comporta algumas passagens inesperadas,
esses dois motivos voltam a aparecer em sua fisionomia mais
habitual, só que com ornamentações decorativas extras.
O segundo movimento, um Adagio em Mi bemol maior, é portador
de um tema compassado bastante longo, que aparece emoldurado por suaves harmonias. Em uníssono, os quatro instrumentos
o exibem com suprema elegância. Depois de sutis modulações,

há uma pausa que deixa o ouvido em suspenso. Nota-se, então,
uma variação de ritmo, mais modulações e, de novo, uma nova
pausa. O tema reaparece inteiro com seu ritmo característico,
levando o movimento ao seu tranqüilo final.
O Menuetto: Presto que vem em seguida, em definitivo, não serve
para dançar – é rápido e agitado demais para isso. Talvez ele seja
mesmo um Scherzo prenunciador dos violentos movimentos congêneres de Beethoven, com seus abruptos saltos dos agudos para
os graves e vice-versa. Repleto de impulso, de um ardor surpreendente, tem em seu Trio um episódio contrastante em Mi bemol,
mesma tonalidade do Adagio, que lembra uma festa camponesa
– muito animada e agitada, como é possível imaginar.
O último movimento – Finale: Presto – mostra os quatro instrumentos enunciando uma idéia que passa a impressão de ter sido
inspirada por algum folclore da velha Europa, o croata, é possível.
Exibida várias vezes, ela é desenvolvida e variada com enorme
imaginação. Movimento que exige especial virtuosidade de seus
intérpretes, esse final bastante extrovertido é terminado com muito
brilho.

Alban Berg (1885 – 1935)
Quarteto de Cordas, opus 3
Foi em 1910 que Alban Berg completou seu Quarteto de Cordas,
opus 3, que ao lado da Suíte Lírica é tudo o que ele concebeu para
essa formação instrumental. Theodor Wiesegrund Adorno, o filósofo
neo-hegeliano que foi aluno do compositor, disse que o autor de
Wozzeck compôs o Quarteto como uma forma de “desafio”, na
medida em que sua Sonata para Piano, opus 1, havia sido rejeitada
pelos editores. Com a nova partitura, Berg queria demonstrar, com
veemência explosiva, ser possível escrever música fora dos padrões
estabelecidos pela tradição. Para o célebre crítico da cultura, nessa
nova obra não há traços de aprendizagem e sim o gesto de afirmação de uma personalidade que, “através de um esforço brusco,
até mesmo violento”, alcança a plena maturidade. Passados quase
cem anos da sua composição, esse Quarteto continua a ser um
desafio para não-desprezível parcela do público. (É que todos nós
fomos embalados, desde a infância, pela música tonal – isso a
ponto de ela nos parecer mais “natural” do que um fruto da cultura,
coisa que efetivamente ela é; com freqüência, isso nos impede de
ouvir “o som de outros planetas”...).
Autor, na juventude, de apenas algumas dezenas de curtas canções
mais ou menos sentimentais – ora românticas, ora Jugendstiell
(art nouveau) –, Berg encontrou sua verdadeira personalidade de
artista junto ao professor Arnold Schoenberg, sob cuja orientação
esteve de 1904 a 1910. O músico mais velho passava, então, por
revolucionárias transformações estilísticas, acompanhadas de perto
por dois de seus mais talentosos discípulos, Berg e Webern. Par-

tindo do cromatismo de Wagner, Schoenberg levara à dissolução
total do sentido de tonalidade. Assim, chegara ao pantonalismo,
ao uso intensivo e/ou indistinto de todas as tonalidades em um
mesmo texto musical.
É a essa fase cheia de audácia do grupo vienense, a qual os
críticos da época chamaram pejorativamente de “atonal”, que
pertence o Quarteto opus 3 de Alban Berg. Última obra escrita
sob a tutela libertária do mestre Schoenberg, a partitura nos
revela um autor especialmente original, dono de uma linguagem bastante pessoal, e retirou Berg da condição de “aluno”,
dando-lhe o estatuto de “companheiro” de Schoenberg. A peça
emprega, como marcas d’água, infra-estruturas tradicionais
(forma-sonata para o primeiro movimento, rondó para o segundo), dentro do quadro desse pequeno grupo de cordas “clássico”
e “vienense” por excelência. Mas as referências ao passado não
vão muito além disso. Tanto assim que seus dois movimentos
terminam com dissonâncias não resolvidas, sem qualquer sinal
para chamar os aplausos dos eventuais ouvintes.
Na verdade, essa obra vive da utilização de algumas “matrizes
sonoras” (expressão talvez mais apropriada do que “temas”) que
fazem o discurso proliferar, por meio de uma gesticulação sonora por assim dizer “deformada” – expressionista, enfim. Essas
idéias obedecem apenas à imaginação do artista no tocante à
sua permanente variação – por expansões ou encurtamentos,
por diferenças de andamento e de campos de tessitura, por
modificações na sua dinâmica e na sua espessura. Essas variações contínuas, que ocupam o lugar das repetições simétricas
da música tradicional, pedem para ser um dos focos centrais
da atenção do público.
Como já foi dito, nessa obra tudo se dá dentro do novo universo
sonoro liberado dos entraves da tonalidade tradicional, o mundo
da atonalidade. Aí, o ouvido precisaria reconhecer os formantes
de base e suas transformações, em vez de procurar os antigos
parâmetros da música do passado, mais fáceis de serem retidos
pela memória (repetição de idéias, reiteração rítmica, “funcionalidade” da harmonia, por exemplo). Ainda segundo Theodor
Adorno, essa obra exigiria do ouvinte uma espécie de “escuta
total”, na medida em que, nela, os acontecimentos horizontais
e verticais são, simultaneamente, solidários e complexos, e requerem, portanto, muita atenção para poderem ser percebidos
em suas configurações particulares.
Em vez dos quatro habituais movimentos de um quarteto tradicional, Berg articulou sua obra em apenas dois. Talvez tendo
em mente a Sonata opus 90, de Beethoven, ou as duas seções
iniciais da Quinta Sinfonia de Mahler – uma marcha fúnebre
e um episódio tempestuoso, no qual as idéias anteriores são
desenvolvidas, ao lado de novos materiais –, o autor de Lulu faz
do andamento Lento de seu Quarteto opus 3 uma exposição de
idéias, e de seu subseqüente Bastante moderado uma espécie
de desenvolvimento dessas e de outras idéias. Logo nos compassos iniciais o compositor nos apresenta uma série de idéias

interligadas, que fracionadas até a atomização hão de irrigar
os dois movimentos. Esse tenso aglomerado sonoro estabelece
um nervoso percurso que, um pouco depois, é relativizado em
seu tom angustiado por uma espécie de dança marcada pelo
violoncelo. Ainda que descarnada e como que ouvida à distância,
tem-se aí a esperada idéia lírica contrastante da forma-sonata.
O tom de desespero – passagem à qual muitos ouvintes podem
atribuir a conotação de vitalidade – volta, e depois de várias
assombrosas peripécias o movimento chega ao fim, através de
um enigmático pianíssimo. Já no segundo movimento, a idéia
que faz o papel de refrão de um rondó é mostrada com modificações em cada uma de suas várias aparições. Serve como uma
espécie de baliza para a escuta, que a põe em confronto com os
episódios contrastantes inerentes à forma de um rondó.

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Quarteto de Cordas nº 15, em Lá menor, opus 132
Nos derradeiros anos de sua vida, Beethoven permaneceu isolado do mundo, mergulhado na mais completa surdez. Só se
comunicava com as pessoas através de incômodos bilhetes.
Fisicamente enfraquecido por várias doenças sucessivas, ele
ainda tinha de cuidar dos problemas relativos à educação e
à manutenção do sobrinho Karl, além de ser obrigado a lidar
com certas pendências jurídicas. E mais: morando em cômodos
sem conforto algum e sofrendo com a falta de dinheiro, para
fazer frente a despesas básicas por vezes escrevia inutilmente
a amigos pedindo socorro. Seus anos finais foram uma época
de miséria material e mesmo espiritual.
Entretanto, a música uma vez mais o salvou, mantendo-o vivo
enquanto foi possível. Acreditando que a sua arte era “uma revelação mais alta que a filosofia”, Beethoven entregou-se febrilmente à composição, até os limites extremos de suas forças
– para ele, a criação artística era a justificativa fundamental de
sua própria existência. E, na verdade, a grandeza do seu gênio,
como já acontecera de outras vezes, impôs-se diante dos fatos adversos da realidade objetiva, da detestável cotidianidade.
Assim ele foi capaz de nos deixar seu mais profundo testamento
artístico: cinco quartetos de cordas que ainda hoje espantam
pela modernidade, pelo tom radical de uma linguagem que carregou a música para novas fronteiras formais e expressivas.
Esses quartetos, em sua trajetória, desvendaram um universo
até então inteiramente desconhecido. A notável complexidade
formal e a extraordinária novidade expressiva dessas obras
tornam-nas especialmente difíceis de ser fruídas, compreendidas. Entretanto, enfrentando-as com coração e mente será
sempre possível acessar algumas de suas múltiplas camadas de
significado, encontrando nessa aventura uma razão a mais para
se devotar às criações verdadeiramente humanas.
Foi logo depois de haver composto a IX Sinfonia que Beethoven
deu início à criação da sua última série de quartetos de cordas,
em 1823. Alguns deles foram escritos simultaneamente, e sua

cronologia não obedece à ordem numérica de opus que lhes foi
dada pelo editor. O Quarteto nº 15, em Lá menor, opus 132, que
o compositor começou a compor em 1824, mesmo ano em que
trabalhava no Quarteto nº 12, foi completado em agosto do ano
seguinte. Assim, em termos cronológicos, é o segundo da série.
Estreada em Viena em 1825, a obra fez sucesso. Ainda que não
tivesse conseguido entusiasmar-se com sua boa recepção, Beethoven afirmou: “É uma das obras mais dignas do meu nome”.
O dramático Quarteto em Lá menor, em vez dos habituais quatro movimentos do modelo consagrado, conta com cinco deles.
O enorme andamento lento central, meditação de ordem religiosa, é a peça nuclear em torno da qual giram as outras partes.
Esse Adagio é precedido de dois movimentos que, somados, têm
a sua duração. E ele é seguido de dois outros movimentos que,
juntos, duram o mesmo que uma das duas primeiras seções.
Ainda mais incomum do que essa disposição em cinco partes
é a maneira pela qual Beethoven tratou os arquétipos formais
herdados de Haydn e Mozart, seus dois mais ilustres antecessores nesse âmbito. Na obra, cada estrutura é profundamente
repensada, transformada, transfigurada. Tal operação se dá a um
ponto tão extremo que faz com que esses modelos cheguem a
beirar o irreconhecível. Entretanto, por mais espantosa que seja
essa construção, se ela se mantém em pé é graças à nova lógica
emprestada à sua arquitetura pelo autor.
O primeiro movimento começa com uma breve introdução
(Assai sostenuto), onde, de maneira misteriosa, nos é mostrada
uma idéia que voltará a ser ouvida depois – claramente ou não,
marcando os pontos de articulação da estrutura formal. Saindo
dos graves e tomada pela viola, essa idéia liga-se ao dramático
Allegro, articulado em forma-sonata (princípio formal que elabora
algumas poucas idéias contrastantes nas seguintes instâncias:
Exposição, Desenvolvimento, Recapitulação e Coda). O primeiro tema, dado no violino, tem um recorte cantante e se move
em meio a pausas inesperadas, a dissonâncias espantosas e a
certas passagens tumultuadas. Um pouco depois é mostrado o
segundo tema, também nas cordas agudas, de fisionomia mais
lírica e sutil, que conta com o balanço de uma dança imaterial.
Durante o Desenvolvimento, essas duas idéias são interrompidas
por pausas e por grandes saltos intervalares que fraturam a
linearidade melódica. A Recapitulação inscreve-se na continuidade do episódio anterior e, inesperadamente, a Coda exibe uma
segunda e variada Reexposição, antes que ocorra a concentrada
Coda conclusiva.
O segundo movimento, um Allegro ma non tanto em Lá maior,
é bem um Scherzo, só que de grandes dimensões. Sua seção
animada comporta duas partes, nas quais os motivos são impulsionados com desenvoltura. Depois que ambas essas partes
são repetidas, tem-se o Trio, uma deliciosa dança rústica na qual
se pode ouvir até mesmo uma velha viela, como se tratasse de
uma arcaica musette pastoril. O Scherzo propriamente dito é
retomado, agora sem repetições.

Vem então o místico Molto adagio, que o autor chamou de cântico de ação de graças feito à divindade por um convalescente.
Ele se inicia com o desfiar de um longo tema que todos os instrumentos compartilham, à maneira de um velho coral protestante
dos tempos de Martinho Lutero. Mas sua condução harmônica
é moderna, revelando o fértil diálogo que Beethoven manteve
com a arte esquecida dos grandes mestres do passado. Essa
melodia de fundo religioso passa por duas variações discretas,
que não perturbam sua aura de oração. Entre essas variantes
foi colocado um episódio de andamento um pouco mais movido
– Andante em Ré maior –, de escritura menos arcaica e em ritmo contrastante, por meio do qual o compositor desejou traduzir
a sensação de “recobrar a vitalidade” (o “modo” medieval lídio
citado pelo compositor no título deste movimento é a escala de
Fá com Si natural).
O meteórico quarto movimento – Alla marcia, assai vivace –
é uma curta e enérgica explosão de vitalidade, na tonalidade de
Lá maior e em ritmo de marcha. Seu tom é epifânico: deixando
atrás de si a doença e o pessimismo, depois de ter endereçado à
divindade todo um fervoroso cântico, nosso artista parece agora
comemorar a saúde restituída.
Esse movimento também funciona como um prefácio ao Allegro
appassionato final, ao qual se liga por um episódio que evoca
um recitativo. Sua estrutura é muito interessante: por um lado,
parece ser um rondó com um refrão e episódios contrastantes;
por outro lado, lembra a forma-sonata, na medida em que seu
tema principal é por vezes desenvolvido. Assim, ele costuma ser
chamado de rondó-sonata. Esse finale tem início de maneira
ansiosa, mas logo nos primeiro compassos vem se impor uma
melodia que pode evocar paixão, orgulho e triunfo. Ela é, de imediato, reapresentada uma oitava acima. Mostrada quatro vezes,
chega a nós cada vez mais intensa e cantante. Os episódios que
lhe fazem contraste são ora serenos, ora violentos. Uma fogosa
aceleração e o uso dos extremos agudos dos violinos marcam
a Coda, que encerra a obra em tom de júbilo, de vitória do ato
criador artístico.
Comentários por J. Jota de Moraes
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