
TRACOS CARACTERfSTICOS NA MUSICA PARA PIANO
DE BRUNO KIEFER

Estacomunicac;:aotem por objetivo resgatar, preservar div I rum pro-
duc;:aomusical brasileira significativa na literatura pianlstica. Brun Kief r,
compositor gaucho, professor do Departamento de Musica d U R S, p s-
quisador e compositor de projec;:aonacional, escreveu TREZ obr p ra piano,
sendo uma delas para dois pianos. Estas obras na sua maioria, agu rd m ivul-
gac;:ao,impressao e execuc;:ao.

Para este estudo utilizei como referencial te6rico as ideias d
e Reti quanto as configurac;:oesintervalares que formam os cont
cas de cada uma das pec;:asdo compositor.

Tendo feito um estudo preliminar das composic;:oesp ra pi II

Kiefer, chamou-me aatenc;:ao0 fate de que existe um fio can lJ t r,
c;:oscaracterlsticos que articulam a linguage]T1do compositor qu
tam desde as suas~sobras.-Estes elementos caract rl Ii
mais acentuados a medida em que 0 compositor serviu-s d l P
linguagem individual e inconfundlvel.

Duas das primeiras pec;:as,"Poema para ti", de 1956 "Ar
(escrita presumivelmente em 1958) nao faraD parte de t
pois a primeira nao foi localizada a tempo de ser incluld
sendo encontrada.

Em 1957 Bruno Kiefer escreveu para piano uma T
rias. Estasduas pec;:asserias sao, impllcitamente, um pr
nomeia a composic;:aoassim) e, explicitamente, um lJ

que da inlcio asua produc;:aopara 0 piano, comec;:ac m
teratura instrumental, ou seja, com tltulos, cuja expr I:l
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rocO. A este perlodo que nomeio carinhosamente de neo-barroco, segue-se no
neo-ciAssico, com duas sonatas, a de 1958 e a de 1959. .

JA na Toccata, Bruno utiliza um dos motivos caracterlstlcos e qu.e e~tara
presente na sua forma original ou transformad?, em toda sua obra. No mfc.lo_d~
Toccata este motivo aparece ascendente e e 0 Impulso gerador da composlC;:ao.
DO-FA # -51. Nao e coincidencia que DO-FA # e urn trltono de FA # -51 uma

quarta justa. .' .
Pode-se afirmar, com base no pr6xlmo exemplo, (flgura 1) que Bruno ~Ie-

fer tinha uma preocupac;:ao quanto a integridade resultante da unidade ~~trvlca
de suas composic;:6es. Esta configurac;:ao, baseada em intervalos que sac mv~r-
tidos, permutados, recombinados e transpostos eo elemento propulsor do dls-

curso.

A configurac;:ao intervalar acima aludida esta presente desde os prime!ros
compassos da primeira sonata, de maneira sutil e mesmo carAter pr~pulslvo,
em direc;:aodescendente e com sons interme~iArios. 0 car.ate~ propul~lvo desta
configurac;:ao toma-se evidente no desenvolvlme.nto do p.nmelro movlmen!o d~
Sonata de 1958, acrescentando-Ihe um carAter vlrtuosfstlCO e - porque nao dl-
zer? - de uma Toccata.

Mas ja no primeiro movimento da Sonata podemos observar em esboc;:o a
utilizac;:ao do silencio de uma maneira peculiar, q~e.torna-se a.marca regls.trada
do compositor. Depois do movimento intermedlAno, cantabile e expresslv~, a

bra conclui com uma Fuga e Toccata. Neste ultimo movimento 0 compositor

utiliza-se tanto da figurac;:ao trftono mais quarta justa, quanto da oit v dim IHI

ta (ou setima maior). Tambem neste ultimo movimento fica estab I idtl, (Ie
maneira indelevel, a vocac;:ao do compositor para esculpir motivos cujo p rfilln
tervalar (principalmente recheando a setima de terc;:as menores e de segund
maiores e menores) adquire uma identidade marcante.

Na Segunda Sonata, de 1959,0 compositor toma evidente a utilizac;:ao de
figurac;:6es rftmicas que vem a formar 0 corpo s61ido da sua linguagem musical:
o uso da sfncope e do contratempo, tanto a nfvel de tempo, quanta de compas-
sos. Considero esta obra um pi va dentre as obras de piano. Pelo tftulo, aspec-
tos formais e proximidade com a primeira sonata, de 1958, ela pertence ao gru-
po de obras de um perfodo anterior. Pelos elementos intrfnsecos ao discurso,
aponta um novo caminho a ser trilhado. Sinaliza 0 fim de uma etapa e 0 possfvel
infcio de outra. A presenc;:a dos intervalos de setima, nona e segunda, ou seja,
disposic;:6es intervalares que realc;:am as possibilidades de dissonancia ao redor
de uma oitava ou unfssono e um trac;:o distintivo na composic;:ao. Nesta Sonata
estas formac;:6es tem muita forc;:a de articulac;:ao, principal mente na inversao
mostrada no exemplo a seguir (figura 4), funcionando como agente propulsor
para um tempo forte.

Uma decada separa a segunda sonata do "Trfptico" de 1969. Mudou 0
pafs, mudou 0 mundo. As mudanc;:as refletem-se na maneira pela qual a Iingua-
gem e articulada. 0 compositor torna mais afiadas as ferramentas com as quais
esculpe seu estilo pr6prio. 0 material utilizado vem, no entanto, da r:nesma fon-



te, sem quebra de continuidade. Os elementos podem ser trac;:ados a uma ori-
gem anterior, mas 0 aspecto exterior sofre no trlptico uma mudanc;:a radical. 0
quefoi esboc;:ado na segunda sonata, em termos de economia e na definic;:ao de
contornos do material, no Trfptico e elevado a uma nova potencia. Esta obra es-
ta impressa e publicada pela Editora da UFRGS. Nela encontramos comenta-
rios analfticos feitos par Armando Albuquerque.

A respeito da pr6xima obra, "Terra Selvagem" de 1971, Celso Loureiro
Chaves diz " ... expoe 0 estilo do autor a perfeic;:ao ... pela ampliac;:ao e metamor-
fose de elementos caracterfsticos ... " (CHAVES, 1982, p. 6). 0 que foi esboc;:a-
do na primeira sonata, utilizado deliberadamente no ultimo movimento do
"T rfptico", toma-se em "Terra Selvagem" um recurso composicional operante
e dramatico, que chama de rftmica do silencio. As figurac;:oes motfvicas utiliza-
das em "Terra Selvagem" adquirem um carater tao agudamente expressivo e
pungente que acabam por "estilhac;:ar-se em cacos" (id., ibid.). Este fen6meno in-
corpora-se como um trac;:o definidor. 0 discurso atinge 0 seu mais alto grau de
autonomia na rejeic;:ao das figurac;:oes motrvicas propostas por pausas, gestos
de silencio. Esta obra esta impressa pela editora da UFRGS. Nela encontramos
comentarios de Celso Loureiro Chaves que descreve os principais eventos mo-
trvicos como "tema de chamada no agudo" (veja figura 5) em dialogo com so-
noridades percussivas no registra grave (id., ibid.).

+R.\h.I'\OS

e!~
A composic;:ao para dois pianos "Vendavais: Prenuncios" mostra 0 traba-

Iho de tres ideias bem distintas entre si, mas que fazem parte do vocabulario do
compositor. Estas ideias sao: notas repetidas, a chamada de oitavas e as passa-
gens num estilo de cantilena, de carater Ifrico, calmo e expressivo.

As pr6ximas composic;:oes sac filhas de um pai com poderes para determi-
nar com exatidao a heranc;:a genetica da sua prole. "Lamentos da Terra", tam-
bem descendente direto do ultimo movimento do "Trfptico", incorpora ele-
mentos de "Terra Selvagem", da segunda sonata, adquirindo amplidao e se
propulsion a por suas pr6prias forc;:as.

"Alternancias" de 1984 e a ultima composic;:ao para piano solo e reforc;a
troc;:os caracterfsticos do autor. Faz uso de material cuja genese e tambem 0
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"Trfptico". Esta compasicao, no entanto. mostra que a "aflQulo id d Jr II I

sensac;:oes de suspensao angustiante" lid., ibid.) sac abrandada ,t m ,; II If "
dativamente um carater de resignac;:ao. Se em "Terra Selvagem" rima fll II

ma de chamada e desafiador, ate mesmo·brutal no seu uso insistent d trltl)
no, em "Altemancias" este contorno nao menos expressivo prevalec f;I f 11 II
adquirindo com a amplidao da oitava e a definic;:ao da terc;a menor um f i '
suavizada.

Assim como Beethoven nas "Bagatelas" op. 119 e 126 resumiu de man
ra singela e sintetica sua trajet6ria pianfstica, nos "Seis Pequenos Quadr "
(1981) Bruno Kiefer nos revel a um catalogo de si mesmo e da sua obra. A utili
c;ao de elementos comuns nao produz redundancia, mas sim coesao na lingu
gem.

Na obra do compositor distinguem-se estruturas que sac ao mesmo tem-
po individuadas e justapostas. Sao estruturas:

1) De som: articuladas pelos intervalos utilizados, relacionando-os com a
caraterfstica mel6dica principal da sua obra, qual seja a utilizac;:ao de segunda
malores e menores, terc;as maiores e menores, quartas justas e trftonos sua
inversoes e a oitava. Estes intervalos sac utilizados, inserindo-se no co~torno
total de sua obra para formar um todo maior, onde sac articulados elementos
consoantes e dissonantes. Esta e uma con stante de sua obra desde 1957 a
1984. 0 intervale ou a combinayao de intervalos e 0 menor elemento na cons-
truc;ao. Mas e tambem 0 mais s6lido, visfvel e caracterfstico.

2) De ritmo: motivos rftmicos sac atirados sobre um contfnuo temporal, de
manel~a semelhante ao tratamento intervalar. Figurac;:oes rftmicas homoge-
neas sac apresentadas porfrases e perfodos, tendo via de regra 0 caraterde sfn-
cope ou contratempo, provocando a i1usao de um desequilfbrio rftmico. Os mo-
tivos rftmicos sac interrompidos uns pelos outras, mas de maneira mais elo-
quente pelo silencio, 0 que nos leva a uma nova estrutura : 0 espac;:o articulado
por timbres. 0 compositor explora os recursos do instrumento atraves da mani-
p~lac;ao de registros e da sua diferenciac;:ao, contrapondo as regioes grave, me-
dia e aguda, assim como atraves do uso de diferentes densidades. Homofonia
polifonia, monodia, contraponto, repetiyao, unfssono, sac term os tecnico~
que nao refletem a riqueza de combinac;:oes encontradas caleidoscopicamente
na obra pianfstica do compositor. Estas estruturas acima mencionadas sac utili-
zadas nas suas composic;oes para esculpir ge5tos sonoras e articular a distribui-
c;:§ode sonoridades, contrastar consonancia e dissonancia, 0 som e 0 silencio, 0

den~o e 0 esparso, 0 contfnuo e 0 fragmentado. Atraves destas estruturas pro-
curel descrever algumas das ideias geradoras das composic;oes de Bruno Kie-
fer.
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