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A Sociedade de Cultura Artistica orgulha
se de ter conseguido que Daniel Baren
boim, apesar de seus compromissos, reges
se sua Orquestra West-Eastem Divan, que 
pela primeira vez é apresentada no Brasil. 

Trata-se de um grupo artístico excepcional, 
fundado há 6 anos por duas grandes per
sonalidades: Edward Said, escritor e critico 
literário palestino, que viveu nos Estados 
Unidos e infelizmente já é falecido, que 
lutou durante toda a sua carreira pela 
aproximação entre palestinos e israelenses, 
e Daniel Barenboim, regente e pianista ar
gentino mundialmente famoso, que tem 
em sua vida o mesmo propósito. Ambos 
decidiram formar uma Orquestra compos
ta de 100 músicos jovens, sendo 50 israe
lenses e 50 palestinos ou ~rabes. A idéia 
teve grande sucesso, e além, ou ainda aci
ma, do aspecto musical tem um grande 
valor simbólico, ao demonstrar que uma 
aproximação entre duas grandes comuni
dades há tantos anos em conflito é passi
vei. As formas de aproximação são varia
das, sempre dependendo da existência de 
vontade política. Neste caso, foi escolhida 
a música, que se revelou um excelente ins
trumento de união e entendimento. Essa 
Orquestra já se apresentou em numerosos 
países da Europa, assim como nos Estados 
Unidos, e desta vez se apresenta entre nós 
e na Argentina. 

Esperamos que esta apresentação contri
bua para o sucesso do empenho de todos 
os homens e mulheres de boa-vontade, 
para que se atinja o ideal da paz no Orien
te Médio. Quando conseguimos sua apre
sentação no Brasil, achamos que seria da 
maior importância que nosso público a 
conhecesse, inclusive com a presença das 
comunidades de origem árabe e judaica, 
num ambiente de confraternização. Agra
decemos o interesse do público que aqui se 
encontra e que, além de ouvir um excelen
te concerto, certamente pensa como nós. 

~' ~. l'v--4<!~ 
Pela Diretoria - José Mindlln 
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Em memória de Edward Said 

Uma das primeiras coisas que vem à men
te quando se fala em Edward Said é ovas
to horizonte dos seus interesses. Said sen
tia-se à vontade não apenas em música, 
literatura, filosofia e política, mas era tam
bém uma dessas raras pessoas capazes de 
enxergar as conexões e paralelos entre as 
diferentes disciplinas, por sua elevada com
preensão do espírito e do ser humanos, 
e capazes de perceber que paralelos e pa
radoxos não são contradições. 

Ele não via a música como uma mera com
binação de sons, mas considerava que toda 
obra-prima musical é, por assim dizer. uma 
concepção do mundo. A dificuldade está 
no fato de que essa concepção não pode 
ser descrita em palavras - se fosse possível, 
a música não seria necessária. Mas reco
nhecia que o fato de ser indescritível não 
lhe subtrai significação. 

Sua enorme curiosidade intelectual pro
porcionou-lhe um olhar privilegiado do in
consciente das pessoas, dos criadores. 
Some-se a isso a extrema coragem com que 
manifestava publicamente suas opiniões, 
e esta explicado por que Said conquistou a 
admiração de muitos, mas também a inve
ja e a inimizade de tanta gente. 

Muitos israelenses e judeus não toleram 
suas críticas, não só ao atual governo de 
Israel, mas a uma certa mentalidade que ele 
identificou em algumas idéias e ações israe
lenses, em particular o fato de não se en
tender que a Guerra de Independência de 
Israel, em 1948, se possibilitou à parte ju
daica da população a aquisição de uma 
nova identidade, não foi, para a população 
não-judaica da Palestina, apenas uma der-

rota militar, mas também uma catástrofe 
psicológica. Por isso ele era tão crítico em 
relação à incapacidade de os líderes israe
lenses fazerem os gestos simbólicos que 
necessariamente devem preceder toda e 
qualquer solução política. Os árabes, por 
sua vez, eram e continuam a ser incapazes 
de aceitar a sensibilidade de Said em rela
ção à história judaica, limitando-se a reafir
mar sua inocência no que concerne ao so
frimento do povo judeu. 

Said teve essa invulgar capacidade de en
xergar não apenas os diferentes aspectos 
de todo pensamento, de todo esse proces
so, e suas conseqüências inevitáveis, mas 
também a combinação dos elementos hu
manos, psicológicos, históricos e, no caso 
do conflito entre árabes e israelenses, até 
mesmo dos elementos "pré-históricos" 
dessa tensão. Ele foi uma dessas poucas 
pessoas a estarem sempre conscientes do 
fato de que a "informação" é apenas o pri
meiro passo em direção à compreensão. 
E sempre buscou aquilo que estava além 
das idéias, invisível aos olhos, inaudível aos 
ouvidos. Foi a integração de todas essas 
qualidades que o levou a fundar comigo o 
West-Eastern Divan, que proporciona aos 
jovens israelenses e árabes um fórum onde 
podem aprender juntos a música e todas 
suas ramificações. 

Com a morte de Edward Said, os palestinos 
perderam um dos mais eloqüentes defenso
res das suas aspirações. Os israelenses per
deram um adversário, mas um adversário 
leal e humano. E eu perdi uma alma gêmea. 

Daniel Barenbolm 
25 de setembro de 2003 
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West-Eastern Divan Orchestra 

Em inglês, a etimologia da palavra divan, 
correntemente um sofá sem encosto, reme
te às línguas turca e persa e designa um 
"livro de registro", além de nomear a sala 
onde se reunia o conselho de Estado na 
Turquia Otomana (essas duas significações 
também estão presentes na etimologia da 
palavra divã em língua portuguesa). Já a 
expressão West-Eastem Divan alude a uma 
importante coleção de poemas do escritor 
alemão Johann Wolfgang Goethe. Os fun
dadores da West-Eastern Divan Orchestra 
deram esse nome ao grupo pelo fato de 
Goethe, um homem que decidiu aprender 
árabe quando tinha mais de 60 anos, ter 
sido um dos primeiros alemães a se interes
sar verdadeiramente por outros países. 



A West-Eastern Divan Orchestra tem sua 
origem no West-Eastern Divan Workshop, 
que surgiu em 1998 por iniciativa de dois 
grandes artistas e intelectuais: o israelense 
Daniel Barenboim e o palestino Edward 
Said. Movidos pelos mesmos ideais, Baren
boim e Said decidiram criar uma oficina 
para jovens musicistas de Israel e de outros 
países do Oriente Médio, com a finalidade 
de combinar o estudo e o aperfeiçoamen
to musicais com o entendimento entre jo
vens de culturas tradicionalmente rivais. 
Nas sucessivas edições da Oficina, os parti
cipantes desenvolvem seus conhecimentos 
e convivem com pessoas de países que po
dem estar em conflito. O West-Eastern 
Divan Workshop não é apenas um projeto 
musical ou uma Orquestra, mas também 
um fórum de diálogo e reflexão sobre a 
questão palestino-israelense. Ao promover 
o contato cultural entre seus artistas, o pro
jeto visa colaborar para a superação das di
ferenças políticas e culturais entre os países 
representados na Oficina. Nesse sentido, 
a Orquestra serve como um bom exemplo 
de democracia e convivência civilizada. 

Um número aproximadamente igual de 
jovens músicos árabes e israelenses forma 
a base da Orquestra. Soma-se a eles um 
número considerável de musicistas andalu
zes, uma vez que o Governo Regional Au
tônomo da Andaluzia dá sede ao grupo e 
apóia vigorosamente a iniciativa. Além dos 
integrantes da Orquestra, trinta estudan
tes da Espanha e da Palestina participam 
da Oficina como observadores. Todos os 
anos, Divan confere a musicistas especial
mente talentosos bolsas de estudo, que 
lhes permitem completar sua formação em 
escolas de música da Europa e dos Estados 
Unidos. Foi desse modo que alguns dos 
bolsistas tornaram-se membros de conjun
tos como a Filarmônica de Israel, a Sinfôni
ca de Damasco e da Ópera do Cairo. 

O West-Eastern Divan Workshop é realiza
do todo verão na Andaluzia, com duração 
de várias semanas. Os jovens artistas cum
prem um programa de trabalho intensivo 
- cada sessão dura o dia todo e combina 
diversas atividades - e desenvolvem seus 
talentos musicais num ambiente de paz e 
integração. Além disso, estimula-se a dis
cussão das mais diversas questões sociais e 
políticas e criam-se oportunidades para a 
exposição de diferentes pontos de vista 
sobre o conflito árabe-israelense. Segue-se 
à Oficina uma turnê da Orquestra, que 
desde 1999 vem se apresentando com su
cesso na Alemanha, na Espanha, na França, 
no Reino Unido, na Suíça e nos Estados 
Unidos. Em agosto de 2003, a West-Eastern 
Divan Orchestra tocou pela primeira vez 
num país árabe, em Rabat, no Marrocos. 

Ainda que a música não seja capaz de re
solver o conflito árabe-israelense, ela cum
pre a importante função de juntar pessoas 
de diferentes povos e permitir que elas se 
conheçam. O único aspecto político a per
mear a Oficina é a compreensão de que 
não existe solução militar para o conflito 
entre palestinos e israelenses. O projeto 
criado por Daniel Barenboim e pelo faleci
do Edward Said é admirado no mundo in
teiro por combinar o amor à música com a 
necessidade de um melhor entendimento 
entre as culturas mediterrâneas. Em seus 
seis anos de existência, Divan tem demons
trado que a música é uma excelente ma
neira de derrubar barreiras até então con
sideradas intransponíveis. A Oficina e a Or
questra West-Eastern Divan provam que se 
podem construir pontes capazes de incen
t ivar os povos a se aproximar e mostram ser 
possível a coexistência pacífica entre pes
soas de diferentes origens e culturas, da 
mesma maneira que seus jovens músicos 
compartilham partituras, quartos, refeitó
rios e, acima de tudo, a paixão pela música. 



Daniel BarenboiID Regência 

Daniel Barenboim nasceu em Buenos Aires, 
em 1942, numa família de judeus russos. 
Começou a aprender piano com sua mãe, 
aos cinco anos de idade, e deu continuida
de ao estudo desse instrumento com o pai, 
a rigor seu único mestre, ainda que o garo
to viesse a ser influenciado em seu desen
volvimento musical pelas apresentações de 
Artur Rubinstein e Adolf Busch na Argenti
na. Em agosto de 1950, com apenas sete 
anos, Daniel Barenboim deu seu primeiro 
concerto oficial, em Buenos Aires. 

Em 1952, a família Barenboim mudou-se 
para Israel. Dois anos depois, no verão euro
peu de 1954, os pais levaram seu filho 
Daniel a Salzburgo para participar das aulas 
de regência de lgor Markevich. Naquele 
mesmo verão, o menino conheceu Wilhelm 



Furtwangler, para quem tocou, e assistiu a 
ensaios e a um concerto do grande maestro. 
Pouco depois, Furtwangler escreveria uma 
carta na qual afirmava: "Barenboim, com 
seus onze anos, é um fenômeno ... ". 

Sua estréia na Europa como pianista foi em 
Viena e Roma, em 1952. Em 1955 tocou 
pela primeira vez em Paris, onde estudou 
harmonia e composição com Nadia Bou
langer, no ano seguinte estreou em Lon
dres e em 1957 em Nova Iorque, com Leo
pold Stokowski à frente da Symphony of 
the Air. A partir de então, Daniel Baren
boim passaria a realizar freqüentes turnês 
nos Estados Unidos e na Europa. Em 1958, 
apresentou-se na Austrália e logo passou a 
ser considerado um dos mais versáteis pia
nistas de sua geração. 

As primeiras gravações de Daniel Baren
boim datam de 1954 e deram início a uma 
extensa série de álbuns, em que viria a re
gistrar as principa is obras do repertór io 
pianístico, como os ciclos completos das 
Sonatas para Piano de Mozart e Beethoven 
e as séries completas de Concertos para Pia
no de Mozart, Beethoven (com Otto Klem
perer), Brahms (com John Barbirolli) e Bar
tók (com Pierre Boulez). 

Com o passar do tempo, Barenboim come
çou a se dedicar também à regência. Sua 
estreita colaboração com a English Cham
ber Orchestra, iniciada em 1965, durou 
mais de uma década, durante a qual se 
apresentaram com freqüência na Inglater
ra, com Barenboim como regente e pianis
ta, e empreenderam diversas turnês inter
nacionais. Desde sua estréia à frente da 
New Philharmonia Orchestra, em 1967, em 
Londres, Daniel Barenboim passou a atuar 
como regente convidado de praticamente 
todas as grandes orquestras européias e 
norte-americanas. Entre 1975 e 1989 ocu
pou a posição de Diretor Musical da Or
chestre de Paris, com a qual realizou uma 
gestão marcada pelo compromisso com a 
música contemporânea, apresentando 
obras de Lutoslawski, Berio, Boulez, Henze, 
Dutilleux e Takemitsu. 

Daniel Barenboim é também um ativíssimo 
camerista, condição em que já se apresen
tou ao lado de músicos como a violoncelis
ta Jacqueline du Pré (sua falecida esposa), 
Gregor Piatigorsky, ltzhak Perlman e 
Pinchas Zukerman, bem como acompanhou 
Dietrich Fischer-Dieskau em recitais de 
Lieder. Como regente de ópera, estreou no 
Festival de Edimburgo de 1973, com Don 
Giovanni de Mozart. Oito anos depois, 
ocupou o pódio do Festival de Bayreuth 
pela primeira vez e desde então tem sido 
convidado para reger nesse evento, à fren
te de produções de Tristão e Isolda, 
Parsifal, Mestres Cantores e do ciclo O Anel 
dos Nibelungos. 

Em 1991, Barenboim sucedeu Georg Solti 
como Diretor Musical da Orquestra Sinfô
nica de Chicago, com a qual, desde então, 
vem obtendo incontáveis sucessos em todas 
as grandes salas de concerto do mundo. Em 
1992, tornou-se Diretor Musical Geral da 
Deutsche Staatsoper de Berlim. No outono 
de 2000, a Staatskapel/e de Berlim nomeou
º Regente Vitalício. Barenboim também se 
apresenta regularmente com as Filarmôni
cas de Berl im e de Viena. Em fevereiro de 
2003, ganhou o Prêmio Grammy por sua 
gravação do Tannhauser, de Wagner; no 
mês seguinte, o maestro e a Staatskapelle 
receberam o Prêmio Wilhelm Furtwangler. 

Barenboirn é autor de vasta e premiada 
discografia, como pianista e como regente, 
e desde 1954 vem gravando para impor
tantes selos internacionais. A EM! Classics 
comemorou o 60º aniversário do artista 
lançando dois CDs gravados ao vivo e um 
DVD. Um dos CDs traz seu recital no Teatro 
Colón, no ano 2000, em comemoração ao 
50º aniversário do seu recital de estréia; 
o outro contém suas interpretações, grava
das em 1991, dos Concertos nº 1 de Schu
mann e de Tchaikovsky, com a Filarmônica 
de Munique regida por Celibidache. O DVD 
apresenta duas obras de Beethoven, regis
tradas com a Filarmônica de Berlim e o 
Coro da Oeutsche Staatsoper: a Fantasia 
Coral e o Concerto Tríplice, ao lado de Yo
Yo Ma e ltzhak Perlman. Em dezembro de 



2003, Barenboim lançou pela Warner Clas
sics a gravação do Cravo Bem Temperado, 
de Bach. 

A aguda inteligência de Daniel Barenboim, 
sua técnica excepcional e sua extraordiná
ria musicalidade permitiram que ele assi
nasse várias interpretações e gravações 
definitivas. O regente e pianista vem se 
abrindo também para novas experiências 
musicais: além de obras contemporâneas, 
tem acrescentado aos repertórios Clássico 
e Romântico, nos quais se destaca como 
um dos maiores intérpretes do nosso tem
po, a música afro-americana, o tango, o jazz 
e a música brasileira. 

Paralelamente a suas atividades nas salas 
de concerto do mundo todo, Barenboim 
dedica-se ainda à construção de pontes 
entre povos e culturas. Judeu nascido du
rante a li Guerra, e israelense de naciona
lidade, trabalhou por muitos anos com três 
orquestras alemãs, numa atmosfera de cor
dialidade e respeito mútuos: a Filarmônica 
de Berlim, a Orquestra do Festival de Bay
reuth e a Staatskapel/e de Berlim. 

No início da década de 1990, o acaso levou 
Daniel Barenboim a conhecer o pensador e 
ensaísta Edward Said, no saguão de um 
hotel de Londres. Nascia ali uma forte 
amizade entre o artista e o notável intelec
tual palestino, professor da Universidade 
de Columbia, amizade que teve significati
vos desdobramentos políticos e musicais. 
Os dois, que em princípio estariam em pó
los opostos do espectro político, descobri
ram, já nesse primeiro encontro, que du
rou quatro horas, possuir visões semelhan
tes sobre uma possível cooperação palesti
no-israelense. Decidiram continuar seu diá
logo e colaborar em eventos musicais, para 
promover sua visão comum da indispensá
vel coexistência pacífica no Oriente Médio. 

Eastern Divan, levou dois anos para ser or
ganizada e envolveu jovens musicistas 
de 14 a 25 anos, naturais do Egito, da Síria, 
do Líbano, da Jordânia, da Tunísia e de Is
rael. Barenboim escolheu dois Spallas para 
a Orquestra, um israelense e um libanês. 
No início houve alguns momentos de ten
são entre os jovens violinistas, mas eles 
logo os superaram, tocando e trabalhando 
com um entrosamento cada vez maior. Em 
1999 e 2000, o West-Eastern Divan foi rea-
1 izado em Weimar, em 2001 em Chicago e 
em 2002, o projeto ganhou uma sede per
manente na Andaluzia. 

Edward Said faleceu em 2003, mas sua par
ceria com Daniel Barenboim sobrevive no 
West-Eastern Divan e na Fundação Baren
boim-Said, que promove a música e a coo
peração através de projetos dirigidos ajo
vens árabes e israelenses. Em outubro de 
2002, Barenboim e Said foram agraciados, 
por seu envolvimento com o projeto West
Eastern Divan, com o prestigioso Prêmio 
Príncipe de Astúrias da Concórdia. 

Por sua contribuição ao diálogo e ao en
tendimento entre palestinos e israelenses, 
Daniel Barenboim foi homenageado com 
importantes distinções, dentre as quais se 
destacam o título de Cidadão Honorário 
da Espanha, o Prêmio de Tolerância da 
Academia Protestante de Tutzing, Alema
nha, que lhe foi outorgado em 2002, e a 
Grasses Bundesverdienstkreuz, a mais alta 
distinção alemã para cidadãos que não são 
chefes de Estado, que lhe foi conferido 
também em 2002 pelo Presidente da Ale
manha. Em 2004, recebeu a Medalha 
Buber-Rosenzweig, o Prêmio Wolf para as 
Artes na Knesset, em Jerusalém, e o Prêmio 
Haviva Reik da Paz. Barenboim é autor do 
livro A Life in Musice co-autor, com Edward 
Said, de Paralelos e Paradoxos: Reflexões 
Sobre Música e Sociedade, editado no Bra
sil. Ambos as obras foram publicadas em 

Resultaram daí o primeiro concerto de Ba- vários idiomas. 
renboim na Cisjordânia, um recital de pia-
no na Universidade Palestina Birzeit e uma 
uma oficina para jovens músicos do Orien-
te Médio. Essa oficina, denominada West-

1 
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Klabin 

West-Eastern Divan Orchestra 
Música unindo os povos e transmitindo a paz. 

A Klabin, desde a sua fundação pelas famílias Klabin e Lafer, vem há 106 anos 

praticando o princípio da não-discriminação e construção de um mundo sustentável. 

Nosso apoio a essa iniciativa de exercício da Paz é incondicional, pois é um exemplo 

da possibilidade de convivência harmoniosa entre os povos. 



Aonde a cultura 
brasileira vai, 

a VARIG vai junto. 
VARIG. Patrocinadora de shows 
musicais, orquestras s1nfôn1cas, 

peças teatrais, grupos de dança, 
cinema e casas de espetáculos. 
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Wolfgang Amadeus Mozart {1756 -1791) 

Sinfonia Concertante para Oboé, Clarineta, Fagote e Trompa, 
em Mi bemol maior, K.2978 (K.Anh.9 C14.01) e. 30' 
Allegro 
Adagio 
Andantino con variazioni 

Mohammed Saleh lbrahim Oboé 

Kinan Azmeh Clarineta 

inlenalo 

Gustav Mahler (1860 - 1911) 

Sinfonia nº 1, em Ré maior - "Titan" 
Langsam, schleppend (Lento, arrastado) 
Kraftig, bewegt (Poderoso, agitado) 

Mor Biron Fagote 

Sharon Polyak Trompa 

Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen (Solene e compassado, 
sem arrastar) 
Stürmisch bewegt (Atormentado, agitado) 

e. 50' 



Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) 

Sinfonia Concertante para Oboé, Clarineta, Fagote e 
Trompa, em Mi bemol maior, K 2978 (K.Anh 9 C14.01) 

Menino-prodígio de apenas 7 anos, capaz de inacredi
táveis proezas musicais, Wolfgang encantou os aristocra
tas franceses em sua primeira visita a Paris, em 1763. 
A recepção dada a ele em sua segunda estadia nessa capi
tal, em 1778, quando já tinha 22 anos e era um composi
tor em busca de reconhecimento fora do ambiente aca
nhado de Salzburgo, fo i bastante diferente. E, pior, viu-se 
envolvido em uma trama com toques de romance poli
cial, que acabou por deixar para a História um mistério 
não resolvido até hoje. 

Ao encontrar na capital francesa quatro excelentes 
instrumentistas de sopro que conhecera em Mannheim, 
Mozart escreveu especia lmente para esses artistas que 
admirava uma obra com partes concertantes destinadas a 
flauta, oboé, fagote e trompa. Como de costume, com
pôs rapidamente a partitura entregando-a a Joseph le 
Gros, diretor dos Concerts Spiritue/s, onde a obra seria 
estreada. Mas ela sequer chegou a ser ensaiada, talvez 
devido a intrigas do compositor Gambini, que considera
va ter sido humilhado por Amadeus pouco tempo antes. 
Dono de memória extraordinária, Mozart não se preocu
pou em retomar o seu original de le Gros, na medida em 

I que se julgava capaz de reconstituí-lo, por tê-lo de cor na 
cabeça. Mas, ao que tudo leva a crer, ele jamais voltou a 
pensar em colocar a obra no papel. 

Setenta anos depois da morte de Wolfgang, seu bió
grafo Otto Jahn, na década de 1860, apresentou ao pú
bl ico a Sinfonia Concertante em Mi bemol maior, para 
Oboé, Clarineta, Fagote, Trompa e Orquestra. No manus-

crito, que naturalmente não era da mão de Mozart, a parte 
que no original era destinada à flauta (instrumento que o 
compositor efetivamente detestava) fora transferida para 
oboé. E este instrumento, por sua vez, cedeu seus solos 
para uma clarineta. Se vários estudiosos saudaram a "des
coberta" com entusiasmo, outra parte negou perempto
riamente a sua autenticidade. Hoje, mesmo depois que 
uma análise realizada com auxilio de computador tenha 
apontado Mozart como o autor ao menos da música des
tinada aos solistas, os responsáveis pelo catálogo do au
tor continuam a colocá-la na lista de obras "de atribuição 
duvidosa" (Anh.). Seja como for, essa Sinfonia Concertante 
continua soando deliciosa. 

No desembaraçado e cativante primeiro movimento, 
os instrumentos de sopro ora funcionam em conjunto, ora 
em duplas, ora enquanto brilhantes solistas. No andamen
to lento, o oboé e o fagote se encarregam de exibir os 
dois temas principais, que generosamente compartilham 
com os outros colegas. O fina/e emprega seis variações 
para fazer brilhar com distinção cada um dos sopros, apoia
dos por um acompanhamento orquestral especialmente 
colorido (se essa obra é uma falsificação, quem haveria 
de ter sido o genial falsário, capaz de escrever uma músi
ca tão cintilante?). 

Gustav Mahler (1860-1911) 

Smfoma n 1, em Re maior - "Titan ., 
Por sua importância, o ciclo sinfônico de Gustav Mahler 

coloca-se entre os maiores de toda a história da música 
do Ocidente, ao lado dos de Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Brahms e Bruckner, para ficarmos apenas na es
fera clássico-romântica. Concebido dentro de um espírito 



monumentalista, ele revela uma das mais complexas ar
quiteturas sonoras erigidas em seu tempo, o fin-de-siécle 
que abrigou o período final do Romantismo. Nele, cada 
Sinfonia em particular possui o seu valor intrínseco, a sua 
autonomia; entretanto, todas elas acabam por se relacio
nar umas com as outras, em uma intrincada trama de re
ferências mútuas. 

Como um romance-rio sonoro, as dez Sinfonias de 
Mahler fazem lembrar a estrutura em proliferação de Em 
Busca do Tempo Perdido, o célebre romance de Marcel 
Proust em vários volumes. E, por agenciar velhos mate
riais de maneira surpreendentemente nova, com o auxí
lio de uma técnica que evoca a dos mosaicos, esse ciclo já 
foi comparado às obras da estética art-nouveau, contem
porânea do nosso músico, que teve no artista plástico 
Gustav Klimt um de seus maiores representantes. 

"O termo sinfonia significa, para mim, criar um mun
do com todos os meios técnicos disponíveis". Essa frase 
de Mahler é reveladora. Por um lado, ela aponta para o 
fato de o compositor desejar incorporar à sua música o 
maior número de referências que conseguisse reunir, 
erigindo um cosmo- metáfora fascinante - que espelhasse 
e transcendesse a realidade. Por outro lado, deixa claro 
que, para o compositor, só seria verdadeiramente possí
vel recriar artisticamente as imagens do mundo objetivo 
e do mundo mental a partir do mais completo domínio 
das formas de expressão musical. 

Termo-chave para compreender a linguagem de Gustav 
Mahler é expansão. Ele aumentou grandemente o efeti
vo instrumental da orquestra, ampliou o número de mo
vimentos de suas sinfonias, tornou mais extensa a dura
ção dos movimentos e das próprias obras e trabalhou 
com um número de temas bem maior que o habitual 
na construção de certas formas. Além disso, relat ivizou 
as fronteiras existentes entre canção e forma-sonata, 
entre música sinfônica e de câmara, entre música instru
mental e vocal. Assim foi que ele se tornou responsável 
pela amplificação de todos os meios expressivos existentes 
em seu tempo, ao mesmo tempo em que foi levado a 
prospectar o Expressionismo que, em música, ainda estava 
para nascer. 

Em todas as Sinfonias de Mahler - cantadas ou não -
afloram materiais expressivos que ele privilegia de forma 
quase obsessiva: ritmos de marchas e de velhas danças, 
cantilenas que ora fazem referências à música "baixa" das 
tabernas, ora à música folclórica de países da Europa Cen
tral. E mais: fanfarras militares, sons, melodias e ruídos 
que lembram a Natureza, seus animais e pássaros, e o 
mundo feérico da infância. Nelas, encontram-se alguns 
intervalos-chave, motivos portadores de significado sim
bólico e temas de conotação fortemente extra-musical. 
Além disso, costumam aflorar à superfície sonora de mui
tas Sinfonias temas retirados de suas próprias canções. 

A Sinfonia nº 1, em Ré maior, é a menos complexa en
tre as obras do imponente ciclo mahleriano. Foi esboçada 
em 1885, quando o compositor tinha apenas 24 anos, 
e completada três anos mais tarde. Foi ouvida pela pri
meira vez em 1889, em Budapeste, como um "poema sin
fônico em duas partes". Remanejada várias vezes, quan
do recebeu sua edição definitiva, e111 1906, ela havia per
dido até mesmo um movimento inteiro (Blumine). Seu ape
lido, Titan, provém de uma obra de Jean-Paul, artista 
romântico e panteísta. 

No começo do primeiro movimento, Mahler evoca o 
caráter misterioso da Natureza, para em seguida colocar 
em seu quadro cantos de pássaros e chamados de longín
quos trompetes. O amplo e expansivo tema que toma 
conta desse movimento inicial provém de uma adorável 
canção do ciclo Canções de um Caminhante, na qual o 
artista vai ao campo, pela manhã, primeiro alegre, depois 
triste por se dar conta de que não poderá mais ser feliz. 

O segundo movimento é um Scherzo de fis ionomia a 
um só tempo rústica e caricatural. Sua inovação está em 
urdir, no mesmo tecido sonoro, o raro e o banal, por meio 
de gestos de uma retórica musical que faz o vulgar tocar 
o sublime. 

O terceiro movimento também tem um aspecto 
paródico - seu primeiro tema, surpreendentemente ex
posto por um contrabaixo solista, provém de uma velha 
canção popular (Bruder Martin, em alemão, Frére Jacques, 
em francês}, e é tratado em macambúzio tom menor de 
marcha fúnebre. 

O movimento final, o mais longo e complexo da obra, 
que Mahler dizia conter um trajeto que levaria o ouvinte 
do Inferno ao Paraíso, contém forte carga dramática. Além 
de atordoantes idéias novas, ele faz referência a temas 
dos outros movimentos, culminando em uma apoteose 
que pode ser tomada como uma espécie de vitória (de 
Mahler ou do discurso musical?). 
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Aonde a cultura 
brasileira vai, 

a VARIG vai junto. 
VARIG. Patrocinadora de shows 
musicais, orquestras s1nfôn1cas, 

peças teatrais, grupos de dança, 
cinema e casas de espetáculos. 
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25 e~ atd Teatro Cultura Artlstica 

AJlifPnio Meneses Violoncelo 

i.2e19 de maio Teatro Cuttura Artística 

~nuualtimento Consort Am9terdam 
Willem de Vrlend Reglnda e VIOiino Solista 

r:.;j,ll~MN!lJoe • Teatro Cultura Artlstica 

~~- Guarneri Cordas 
~~~;lfjiiIDh}unho Sala Sio Paulo 

--~~ Center Jazz Orchestra 
•M1llM.arOlis Regência e Trom~te 

~~ 

~~!N~~JO;d! ~ Teatro Cultura Artfstlca 

atdino Armonico 
'~~~,r.·iti~P.. ... n!i· Antonini Regência e Flauta Solista 

t:• 9de agosto Sala São Paulo 

Orquestra Filarmônica de Israel 
iubin Mdlta Regência 

2t.e 30 de agosto Sala São Paulo 
Orquestra Filarmônica de São Petersburgo 
Yurl Temirkanov Regência 

S e 6 dé setembro Teatro Cultura Artistica 
Accentus Coro de Câmara 
Laurence Equilbey Regéncia 


