
Jovens Compositores
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Pela primeira vez o Goethe-Institut tenta, por meio 
da documentação «Jovens compositores da República Federal da 
Alemanha», apresentar as tendências de estilo e as expressões 
individuais da produtividade artística da jovem geração de com
positores alemães menos conhecidos no exterior.

Emolduram esta tentativa partituras, ilustrações, 
textos, uma seleção de fitas magnetofônicas e complementando, o 
conteúdo deste catálogo, nos quais ela se baseia.

Porém, múltiplas limitações impõe-se à integridade. 
Há limitações por um lado, devido ao restrito espaço; disponível 
numa exposição, por outro, devido ao esforço em resumir o maior 
número possível de compositores, para, desta maneira, compor 
um quadro relativamente objetivo.

Tomando como limite a idade de 35 anos, a documen
tação contem nomes, cuja repercussão tornou-se indiscutível na 
vida musical alemã, e principalmente aqueles, cujo depoimento 
começa a formar, de modo complexo, a imagem da música con
temporânea. As reflexões sobre «o que fica» são menos decisivas 
em nossa documentação, do que a necessidade de demonstrar 
factos concretos e informar a respeito daquelas forças e partes 
integrantes da vida musical alemã, conquanto já não tenha sido 
caracterizada definitivamente.

Jovens Compositores 

da República Federal 

da Alemanha
Uma exposição do 
Goethe-Institut zur Pflege 
deutscher Sprache und Kultur 
im Ausland e. V., Mündien

Reconhecidos especialistas, principalmente a BSIGNM 
(Sociedade Internacional para Música Nova), departamento da 
República Federal da Alemanha, proporcionaram orientação 
valiosa ao Goethe-Institut na concretização desta documentação, 
a cujos colaboradores seja agradecido.

Otto Dredhsler
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28 jovens compositores da República Federal 
da Alemanha

Robert Wittinger
Primeira página da «Irreversibilitazione» per violon- 
cello solo e orquestra op. 10 (1968)
Detalhe duma página da «Irreversibilitazione» op. 10 
(1968)

1Jürgen Beurle 
Peter Michael Braun 
Herbert Blendinger 
Friedhelm Dõhl 
Johannes G. Fritsch 
Rolf Gehlhaar 
Erhard Grosskopf 
Walter Haupt 
Werner Fieider 
Robert M. Fíelmschrott 
Christoph Hempel 
Hans-Joachim Hespos 
Wilfried Hiller 
Hans Ludwig Flirsch 
Niels Frédéric Fioífmann 
Werner Jacob 
Peter Kiesewetter 
Helmut Lachenmann 
Roland Leistner-Mayer 
Norbert Linke 
Heinz Martin Lonquich 
Manfred Niehaus 
Martin Christoph Redel 
Aribert Reimann 
Peter Ruzicka 
Ulrich Stranz 
Michael Vetter 
Robert Wittinger

(11) 2
( 7)
(57) 3
(12)
(31) ROBERT WITTINGER
(29) Nasceu em 1945 em Knittelfeld (Áustria). Filho de 

pais húngaros, passou sua infância em Budapest, foi a Varsóvia 
em 1964 e em 1965 para a Alemanha Ocidental, onde vive até 
hoje. Conforme próprio depoimento, êle deve a sua «instrução» 
e sua «moral artística» ao compositor húngaro Zsolt Durkó. Foi 
bolsista em 1965, 66 e 67 nos Cursos de Férias de Darmstadt, 
onde atuou com os onze demais compositores, com os quais Karl- 
heinz Stockhausen compôs e apresentou sua composição «En- 
semble» (1967). (De partes desta sua contribuição, Wittinger com
pôs seu «Introspezione per fagotto solo».) Em 1967 Wittinger 
frequentou um curso no estúdio para música eletrônica em Mün-

(24)
(41)
(26)
(53)
(28)
(17)
(46)
(14) chen. Em 1967 recebeu o prêmio de promoção da Radio Süd- 

westfunk, uma encomenda de composição para os «Donau- 
eschinger Musiktage» (Concerto para violoncelo e orquestra) e 
um encargo da Rádio de Hessen para os Cursos Internacionais de 
Férias em Darmstadt (obra orquestral «om»). Foi-lhe conferido o 
prêmio de composição da cidade de Stuttgart em 1968 para a sua 
obra «Costruzioni», quartetto per archi. Atualmente Wittinger 
escreve um livro sobre nova instrumentação.

(51)
(56)
(39)
(44)
(10)
(48)

ÍNDICE DAS OBRAS
Symphonie per grande orchestra à la memoire d’Honegger, op. 1 
«Espressioni» per orchestra — música de ballet / Estreia Hamburg 

(1969)
«Concentrazione» per orchestra op. 6 / Estreia Hamburg (1967) 
«Concentrazioni» — quartetto per fiati op. 7 / Estreia Stuttgart 

(1967)
«Costruzioni» — quartetto per archi op. 8 / Gravação Baden- 

Baden (1967)
«Compensazioni» per piccola orchestra op. 9 / Estreia Stuttgart 

(1967)

(19)
(33)
(37)
(21)
(35)
(16)
(59)
( 5)
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«Irreversibilitazione» per violoncello solo e orchestra op. 10 / 
Estreia «Dias da música contemporânea», Donau- 
esdiingen (1968)

«om» per orchestra op. 12 / Estreia Frankfurt (1968)
«Divergenti» per orchestra op. 13 / Estréia «Berliner Festwochen», 

Berlin (1970)
«Tendenze» per tre suonatori op. 14 / Estreia «Cursos Internatio

nal de Férias», Darmstadt (1970)
«Tensioni» — quintetto per fiati op. 15 / Estreia Heidelberg 

(1970) •
«Tolleranza» per oboe, celesta e strumenti a percussione op. 16 / 

Estreia «Allgemeines Deutsches Musikfest», Hannover 
(1970)

«Strutture simmetriche 1» per flauto solo op. 17 / Estreia Stutt- 
gart (1970)

«Sinfonia» per orchestra d’archi e campane ad libitum op. 18 / 
Estreia Saarbrücken (1971)

«Catalizzazioni» per 24 vocalisti e sete strumentisti op. 19 / 
Estreia Ludwigsburg (1970)

Quarteto de cordas Nr. 3 op. 20
«Relazioni» per organo op. 21
«Costellazioni» per zimbalo ungherese solo, orchestra da camera e 

orchestra sinfônica op. 22 / Estréia Stuttgart (1971)

Peter Michael Braun
Primeira página de «Landschaft» para grande orquestra
(1970/71)
Página de «Terms» para nove músicos (1962—71)

PETER MICHAEL BRAUN
Nascido em 1936 em Wuppertal. De 1948 a 1956 

estudos no Conservatório Municipal de Dortmund. De 1956 a 
1959 estudos na Escola Superior Estadual de Música de Kõln. 
Composição com Frank Martin e Bernd Alois Zimmermann. 
Primeiras apresentações: Kõln, «Semana Internacional de Música» 
Bilthoven (1959) e «Curso International de Férias para Música 
Nova» em Darmstadt (1960). De 1959 a 1961 estudos com 
Giselher Klebe na Academia «Nordwestdeutsche Musikakademie 
Detmold». De 1958 a 1966 participação nos Cursos de Férias de 
Darmstadt. De 1965 a 1968 trabalho no estúdio para música 
eletrônica da Escola Superior de Música de Kõln, dirigido por 
Herbert Eimert. Em 1968 composição encomendada pela Rádio 
«Westdeutscher Rundfunk Kõln» («Transfer»). Em 1969 apresen
tações em Denver, Roma, Paris, Wien, Amsterdam, Atenas, Kõln, 
Frankfurt e Darmstadt. Composição («Landschaft») encomendada 
pela Rádio «Südwestfunk Baden-Baden». Em 1970 apresentações 
na 44a Festa Mundial de Música de IGNM em Basel («Varieté»), 
no «Outono de Varsóvia» («Transfer») e na «Festa Geral Alemã 
de Música» em Hannover («Essay»). Em 1971 apresentações nos 
Dias de Música de Donaueschingen («Landschaft») e nos dias ars- 
nova em Nürnberg («Spuren»), assim como em Tokyo e Rio de 
Janeiro («Ereignisse»), além disso composições de encomenda para 
a Rádio «Süddeutscher Rundfunk Stuttgart» («Exkursion») e da 
cidade de Dortmund («Entelechie»). Em 1972 apresentações em 
Tokyo, Siena, Berlin, Hamburg e Mannheim e composição en
comendada pela cidade de Bergisch Gladbach. A partir de 1973 
docente convidado na Universidade das Filipinas.

BOLSAS E PRÊMIOS
Bolsista da Fundação «Studienstiftung des deutschen Volkes» 

(1957—61)
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Prêmio de promoção da cidade de Kõln (1969)
Io prêmio de promoção da cidade de Stuttgart (1970)
Prêmio de promoção da Associação «Landschaftsverband West- 

falen-Lippe» (1971)
Bolsa anual da cidade de Kõln (1971/72).

«Neue Musik in der Provinz» (Música nova na província) / (1969)
«Kunst und Terror» (Arte e terror) / (1970)
«Marginalien zu Kagels Kunstprognosen» (Notas marginais para 

os prognósticos de Kagel sobre a arte) / Neue Musik- 
zeitung (1970)

«Musik, Musiker und Gesellschaft» (Música, músicos e sociedade) / 
Kõln (1970)

«Kompositorisches Selbstportrãt» (Auto-retrato compositivo) / 
Wien (1971)

«Die Situation des Komponisten in der Bundesrepublik Deutsch- 
land» (A situação do compositor na República Federal 
da Alemanha) / Loccum (1971)

«Musikalisches Handwerk heute» (Ofício de músico hoje) / Meios 
(1971)

ÍNDICE DAS OBRAS (seleção) 
Vozes e orquestra

«Entelechie» (1972)

Orquestra
«Interstellar» (1959)
«Transfer» (1967/68)
«Variété» (1968/69)
«Landschaft» (1970/71)
«Exkursion» (1971)
«Vier Stücke» para orquestra de câmara (1959/67)

Musica de câmara
«Vier Aphorismen» para piano (1956)
Quarteto de cordas (1957)
«Drei Lieder» para barítono e piano (1957)
«Proteus» para três flautas (1957/58)
«Partie» para seis intérpretes (1958)
Trio com piano (1958)
«Disposition» para violino solo (1958)
«Vier Stücke» para conjunto de câmara (1959/67)
«Reprisen» para piano (1959)
«Promenade» para clarinete (1960)
«Thesis-Medium-Échec» para piano (1960)
«Nocturne» para flauta e piano (1960)
«Essay» para oboé (1960)
«Monophonie» para guitarra (1961)
«Sextett für Blãser nach einem Bild von Georges Mathieu» 

(Sexteto para sopros sobre um quadro de 
Georges Mathieu) (1961)

«Sommerstück» para violino e piano (1962)
«Terms» para nove músicos (1962/71)

Aleatórica
«Spuren» para vozes ad libitum/instrumentos (1959/70)
«Alambic» (Semaine musicale) para regentes, instrumentos ad 

libitum inclusive eletrônica «live» e outras fontes de 
som ad libitum (1964/72)

Música eletrônica
«Ereignisse», homenagem a Edgard Varèse (1966—68)
«Pol II» (1967)
«Nocturne» para flauta, piano e eletrônica «live» (1960/67) 
«Essay» para oboé e fita magnetofônica com eletrônica «live» ad 

libitum (1960/71)

CONFERÊNCIAS E REDAÇÕES 
«Das Klavier und seine Signale» (O piano e seus sinais) / Grave- 

saner Blãtter (1962)
«Koordination der Kunstgattungen» (Coordenação dos gêneros 

da arte) / Radio «Westdeutscher Rundfunk Kõln» 
(1962)

«Zur Situation des Theaters» (Sobre a situação do teatro) (1965) 
«Kontrapunkte — Klanggewebe» (contrapontos — contexto do 

som) / (1965)
«Von der Stimmigkeit der musikalischen Form» (Das

forma musical) / Neue Zeitschrift für Musik (1966) 
«Max Reger — Musiker des 20. Jahrhunderts» (Max Reger — 

músico do século XX.) / Musik im Unterricht (1966) 
«Elektronische Musik» (Música eletrônica) / Dortmund (1969) 
«Kann ein Komponist vom Komponieren leben?» (Pode 

compositor viver da composição? / Meios (1969)

vozes na

um
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1

Jurgen BeurleRoland Leistner-Mayer
Detalhe duma página de «Mosaic» para seis músicos de 
percussão (1969/70)

7
Detalhe duma página de «Sinus» para soprano, barí
tono e três instrumentalistas

8

Detalhe duma página de «Sinus»

JÜRGEN BEURLEROLAND LEISTNER-MAYER
Nasceu em 1945 em Graslitz, na Checoslováquia. Após 

o ginásio em Ingolstadt, três anos de estudo autodidático de 
composição. Desde 1968 estudos na Escola Superior Estadual de 
Música em München. Composição com Günter Bialas e percussão 
com Karl Peinkofer. 1970 Premiado no concurso internacional de 
composição «A. Casella» em Nápoles.

Nasceu em 1943. Após o exame final do curso secun
dário (1962) estudou filosofia, ciência literária e música (composi
ção com E. Karkoschka) em Tübingen e Stuttgart. Aplicava as 
bolsas de estudos para aperfeiçoamentos com K. Stockhausen 
(1968)) e G. M. Koenig (Instituto para música eletrônica 
Utrecht) (1969/70).

em

ÍNDICE DAS OBRAS
«Sinus» para soprano, barítono e três instrumentistas 
«Variable Realisationen» para um a quatro intérpretes 
«Statisch-Dynamisch» para orquestra 
«Diaphon» para voz e percussão 
«Objets» para magnetofones, coro e instrumentos 
«Conditional» para três magnetofones, voz e piano 
«Madrigal» para dois córos, soprano e seis músicos 
«Neuril» para dois músicos 
«Differenz» para cinco fontes diversas de 
«Negation» para orquestra

Sobre sua última peça, o compositor escreve:
Na peça «Negation», a composição não é aquilo que 

consta em notas nas vozes, mas sim um sistema ramificado de 
regras, leis de jogo que determinam como procede musicalmente 
um determinado número de curtas peças musicais (tipos de todo 
o campo da música, desde o mais primitivo dos resíduos da 
composição, até formas complicadas de interpretação) : se elas se 
formam num decurso contínuo, atuam em rígidos complexos de 
repetição ou desenvolvem complexos de reação contrastantes, 
acompanhando subitamente o acontecimento principal. Estas 
regras são organizadas ambigua e contraditoriamente, de modo 
que as diversas peças musicais não só possam negar-se por simples 
oposição, como também possam as coerentes sequências ser per
sistentemente perturbadas por sua própria tendência contradi
tória: estas peças, clichês do nosso ambiente musical cotidiano, 
são entrechocadas e moidas até a derrocada, podendo-se reiniciar 
a partir de qualquer ponto.

ÍNDICE DAS ORBAS
«Mosaic» para seis percussionistas (1969/70) / Estreia München 

(1970)
«Mõglichkeiten» para conjunto variável (notação gráfica) (1971) / 

Estréia Wasserburg (1971)
«Solo» para um contrabaixo (1971) / Estreia München (1971) 
«Mittel-punkte» para viola, violoncelo, contrabaixo, trompa, 

flauta, clarinete, oboé (1971) / Estreia München (1971) 
«Stauung» para voz feminina, violoncelo, contrabaixo, guitarra, 

percussão (1) (1971) / Estreia München (1972) 
«Monodie» para contrabaixo solo e catorze cordas (1971/72) / 

Estreia München (1972)

som

(10) (ii)



Octeto (varianti) (1961)
«Canto W» para flauta solo (1962)
«Klangfiguren» para quinteto de sopros (1962)
«Improvisation I» para órgão (1962)
«Kartenspiele» para dois violinistas (1962)
«Passages» (Sonata IV) para piano (1962)
«Oculapis», reflexos para flauta e piano (1962)
«Albumblãtter» para uma a dez flautas (1963)
«7 Haiku» para soprano, flauta e piano (1963)
«Fragment Sybille» (sobre Hõlderlin) para barítono e conjunto 

de câmara (1963)
«Epitaph Tich Yuang Tuc» para soprano, clarinete e conjunto de 

câmara (1963)
«Julianische Minuten» para flauta e piano (1963)
Tocata para flauta, trompete, cravo e piano (1963/64) 
«Sternverdunkelung», cantata para barítono, coro, órgão e instru

mentos (1963)
«Tappeto», impressões para violoncelo e harpa, sobre poemas de 

Ungaretti
«Melancolia, Magische Quadrate» para grande orquestra, coro e 

solo de soprano (1967/68) 
também a ser apresentado isoladamente:
«Block I» (Sinfonia), grande orquestra e coro 
«En Passant» (Passacaglia), grande orquestra sem cor
das, coro e solo de soprano
«Block II» (Canon), grande orquestra, coro e solo de 
soprano

«Pas de deux» para violino e guitarra (1968)
«.. . wenn aber ...», nove 

barítono e piano 
«Klang-Szene I» (também a ser apresentado em forma concer- 

tante) para dois órgãos Hammond, modulação elétrica 
(cinco músicos), quatro grupos de alto-falantes, ob
jetos e iluminação ambiente (três grupos de holofotes 
ou lâmpadas) (1970)

«Klang-Szene II» (também a ser apresentado em forma
tante) para eletrônica ao vivo, objetos e iluminação 
ambiente (como Klang-Szene I) e quatro conjuntos 
diferentes, a saber: conjunto de solistas (instrumento/ 
voz), conjunto de cordas (cinco violinos), conjunto 
free-jazz e orquestra mecânica (1971)

«Klang-Modelle I e II» para piano (1971)
«Textur I» para flauta solo (1971)
«Textur II» para piano (1971)
«Deviazione», variações sete dias sobre variações de Cage, para 

um solista (1971)
«Sound of sleat», quarteto de cordas I (1971/72)
«Sound-Scene III» para três pianos de cauda abertos e orquestra 

(big band) (1972)
«Cadenza» de «Sound-Scene III» para três (1—3) pianos de cauda 

abertos (1972)
«Süll» para dois atores (flauta solo, recitante) e requisitos (1972)

fragmentos (sobre Hõlderlin) paraFriedhelm Dõhl
Fotos de «Klangszenen 2» para eletrônica «Life», 
objetos e Environment de luz e quatro diferentes 
elencos na Galeria Nacional em Berlin (1971)

FRIEDHELM DUHL
Nasceu em 1936 em Gõttingen. Estudou composição, 

piano, ciência musical e filosofia em Freiburg i. B., doutorou-se 
em Gõttingen com uma dissertação sobre Webern (Contribuição 
de Webern na transição de estilo da música nova, Gõttingen 
1966). 1965—68 Catedrático no Conservatório Robert Schumann 

• Düsseldorf. 1967/68 Prêmio Villa Massimo em Roma. 1968 
Prêmio de promoção em Nordrhein-Westfalen. 1971 Prêmio de 
promoção em Berlin. Atualmente catedrático de teoria musical 
na Universidade Livre de Berlin.

Rumos na composição: a) Contestação com a técnica 
serial («Oktett», 1961; «Klangfiguren» para quinteto de sopros, 
1962); b) desde 1962 («Passages» para piano) inclusão de gesticula- 
ção informal; c) após, crescente tendência em relativar, derivando 

forma. Som e forma como organismo, como condição 
variável, como processo. Identidade de construção, expressão, 
meditação («Melancolia», «Magische Quadrate» para grande or
questra, coro e solo de soprano 1967/68; «Sound of sleat», quar
teto de cordas 1971; «Sound-scene III» para 3 pianos de cauda 
abertos e orquestra 1972). Simultaneamente experiências, na cria
ção de uma nova forma de «Intermedium» em colaboração com 

plásticas (com Uecker: «Klang-Szene I» 1970: no Salão de 
Arte em Düsseldorf e no Festival Edinburgh, «Klang-Szene II» 
1971: na Galeria Nacional, Berlin). Processos acústicos e óticos 
são sobrepostos no espaço, ambivalentes.

ÍNDICE DAS OBRAS 
Sonata I para piano (1959)
Sonata II (Szenen) para piano (1960) )
Duo para violino e piano (1960)
Sonata III (Spiegelungen) (espelhamentos) para piano (1961)

concer-

em

som e

artes
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prêmio de promoção da cidade de München (1970) 
composição encomendada pela Rádio Bayerischer Rundfunk e 

pela Bienal Internacional de Música Zagreb (1972)

ÍNDICE DAS OBRAS 
Sonata para flauta e piano
«Cenas espanholas», cantata para tenor, coro misto e orquestra, 

sobre Lope de Vega
«Mensagens da chuva», ciclo para soprano e piano, sobre textos 

de Günter Eich
Madrigais alemães para coro misto a cappella 
«Drei Kauziaden» para tenor, coro misto e dois pianos, sobre 

textos de Liliencron, Hacks e Goethe 
Música de câmara para flauta, clarinete e instrumentos de 

percussão
Quinteto de sopros para flauta, oboé, clarinete, trompa e fagote 
«Dante-Kantate» para soprano, barítono, narrador e orquestra 
«Aubade, gigue e nocturne» para flauta, oboé, cordas e harpa 
«Canti delle vittime» in memoriam «Die weifíe Rose» (A rosa 

branca), para soprano, recitante e instrumentos, sobre 
textos de Alofonso Gatto

«Perdie» para soprano, clarinete e piano, sobre textos de Unga- 
retti

«Omaggi a Rossini», quatro movimentos para grande orquestra 
«Serenata», quatro movimentos para sete músicos 
Concerto duplo para oboé, fagote e cordas
«Cinco villanelle» in memoriam di Zanni Bergamasco alias Pulci- 

nella alias Arlecchino per 5 voei e clavicembalo 
Trio para due gambas e cembalo, composição encomendada pela 

Schola Cantorum, Basel
«Estudos vocais», sobre Aldo Palazzeschi, para tenor solo, coro 

a 6 vozes, cravo e piano

íümmm mm-:: :Y»v *;Y; V.

Hans Ludwig Hirsdb
Título e uma página de «Omaggi a Rossini», quatro 
andamentos para grande orquestra

HANS LUDWIG HIRSCH
Nasceu em 1937 em Memmingen, 1956 exame final do 

curso secundário (Abitur). De 1957 a 63 estudou na Escola 
Superior Estadual de Música em München (piano com a prof. 
Maria Landes-Hindemith, matérias de ciências musicais com o 
prof. Erich Valentin, composição com o prof. Harald Genzmer). 
Já durante os estudos foi correpetidor no Teatro Municipal de 
Ostbayern, no Gártnerplatztheater München, assim como na 
rádio e televisão Bayerischer Rundfunk und Fernsehen. 1964/65 
bolsista da Villa Massimo em Roma. 1965/66 Atividade autônoma 
como compositor e regente em Milano. Assistente do maestro 
Nino Sanzogno do Scala. No outono de 1966 retorno a München. 
Ensaios de ópera na Radio de Bayern como assistente de Gyorgy 
Lehel (Budapest) e Ernst Krenek. 1967 Estudos com Goffredo 
Petrassi na Itália. Desde o outono de 1967 assistente e encarre
gado do ensino de teoria musical na Escola Superior Estadual de 
Música de München. Estudos na Universidade de München (filo
logia italiana, provençal e ciência musical). Desde 1972 compo
sitor e regente autônomo. Fundação e direção do «Nuova- 
Maniera-Vokalensemble».

BOLSAS E PRÊMIOS
Bolsa «Grothe» da Escola Superior Estadual de Música de München 

(1961—1963)
1. prêmio no concurso de composição da cidade de Stuttgart 

(1964)
bolsista da Villa Massimo em Roma (1964/65) 
prêmio estadual de Bayern para jovens artistas (setor música) 

(1966)
1. prêmio no concurso de composição da cidade de Stuttgart 

(1967)
bolsista da Accademia Chigiana em Siena (1967) 
composição de encomenda para a Academia de Belas Artes de 

Bayern (1969)

(15)(14)
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Ulridi Stranz16
Hans Joachim Hespos
Detalhe duma página de «Sound» para instrumentos 
de sopro e contrabaixos (1970)

ULRICH STRANZ HANS-JOACHIM HESPOS
Nasceu em 1946 em Neumarkt St. Veit, Oberbayern. 

1956 primeiras aulas de violino. 1963 ingresso no semanário 
Walthershausen em München. Estudos gerais de teoria musical, 
assim como violino com Erich Keller e composição com Fritz 
Büchtger. 1966 exame final (Abitur) no ginásio de artes. 1968 até 
o verão de 1972 estudos de violino com o Prof. Heinz Endres e 
matérias principais de composição com o Prof. Günter Bialas, na 
Escola Superior de Música de München. Desde outono de 1972 
no estúdio para música eletrônica do «Institut für Sonologie» em 
Utrecht, Países Baixos.

Nascido em 1938 em Emden. Estudos. Desde 1967 
encomendas de composições para quase todas as emissoras alemãs, 
para a cidade de Delmenhorst, a Orquestra de Câmara de Kõln 
e a Muzicki Biennale Zagreb. Desde 1968 inúmerosas apresenta
ções no interior do país e no exterior: Pro Musica Nova, Bremen
— Curso de Férias para Música Nova de Darmstadt, Frankfurt — 
Academia das Artes, Berlin — Dias da Música Nova, Hannover
— Festa Geral Alemã da Música, Hannover — Dias para Música 
de Câmara Nova, Witten — Música da Época, Kõln — Música 
Nova na Igreja, Kassel — Música de Nossa Época, Stuttgart — 
43a Festa Mundial da Música da IGNM, Hamburg — La Biennale 
di Venezia — 6a Biennale de Paris — Quarto Autunno Musicale 
a Como — Semaine Musicale de Paris — Sociedade dos Amigos 
da Música, Wien — Internationale Muziekweek, Rotterdam — 
Muzicki Biennale Zagreb — Settimana Internazionale di Palermo. 
Desde 1969 retratado em várias emissoras de rádio e de televisão 
assim como várias gravações em discos. Em 1970 membro do juri 
da Festa Mundial da Música da IGNM em Londres.

ÍNDICE DAS OBRAS 
«Varioloc» para três flautas 
«5 moments musicaux» para dois violinos e viola 
«Diversono» para catorze solistas de corda. 1. prêmio no con
curso de composição da Südwestdeutschen Kammerorchester, 

Pforzheim, pelo seu 20. ano de existência (1971)
«Anabasis» para piano 
«Wendungen» para violino e violoncelo

BOLSAS E PRÊMIOS
Bolsista dos «Cursos Internacionais de Férias para Música Nova» 

em Darmstadt (1964)
Prêmio de composição da «Stichting Gaudeamus», Bilthoven/ 

Holanda (1967)
Primeiro prêmio para a composição da «Fondation Royaumont», 

Paris (1968)
Prêmio de promoção do Land Niedersachsen (1969).

ÍNDICE DAS OBRAS
«Verwerfungen im Bereidh des Stillen» para flauta, clarinete e 

percussão (1964) / Estreia Academia das Artes, Berlin 
(1970)
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«Für Cello-Solo» (1964) / Estreia Conjunto Musica Negativa, 
Schwelm (1970)

«Keime und Male» para conjunto de câmara (1965) / Estreia Dias 
da Música Nova, Hannover (1968)

«Einander — Bedingendes» para cinco instrumentistas (1966) / 
Estreia Conjunto Musica Negativa, Delmenhorst 
(1969)

«Frottages» para conjunto de câmara (1967) / Estreia La Biennale 
di Venezia (1970)

«Endogen» para trio de cordas (1967) / Estreia Pro Musica Nova, 
Bremen (1968)

«Break» para um pianista e um grupo orquestral (1968) / Estreia 
43. Festa Mundial da Música da IGNM, Hamburg 
(1969)

«Dschen — O excitante é como uma casca aberta» para saxofone 
e orquestra de cordas (1968) / Estreia Orquestra de 
Câmara da Renania, Kõln (1969)

«Passagen» para conjunto de câmara (1969) / Estreia Festa Geral 
Alemã da Música, Hannover (1970)

«Mouvements» para grande orquestra (1969)
«Splash» para percussão e contrabaixo (1969) / Estreia Ars Nova, 

Baden-Baden (1970)
«— Z... ( )», sugestão para um pianista (1969) / Estreia Tele

visão Norddeutsches Fernsehen, Hamburg (1970) 
«Druckspuren ... geschattet» para conjunto de câmara (1970) 
«Palimpsest» para voz e percussão (1970) / Estreia Muzicki Bien

nale Zagreb (1971) com Joan Carroll 
«Sound» para sopros e contrabaixos (1970) / Estreia Musik der 

Zeit, Kõln (1971)
«Zeitschnitte» para trio de cordas (1970) / Estréia Trio á cordes 

français, Delmenhorst (1971)
«En-KÍn, o longínquo perto» para cinco instrumentistas (1970) / 

Estreia Musica Nova na Igreja, Kassel 1971 
«Kitara» para guitarra solo (1971)
«Fahl — brüchig» para piccoloheckelphon, trompa em re, violon

celo (1971)
«Interactions» para grande orquestra (1971) / Estreia Das Neue 

Werk, Hamburg (1972)
«Point — for musicworkshop» para clarinete, trombone alto, 

violoncelo, piano (1971)
Comentário de uma artista da vanguarda sobre «Hespos-sound» 

«Esse cara está doido ...!» foi o que exclamou Joan 
Carroll, a «primadona» da vanguarda (americana em München), 
ao receber em sua casa a partitura de Hespos. «Um grito destes 
logo no início, fará com que o público desapareça em baixo dos 
bancos!». Mesmo assim a linda Joan gritou e a gravação saiu per
feita. Composições do vanguardista Hans-Joachim Hespos. A 
música deste professor de música de Delmenhorst, soa como 
improvisação desenfreada, é, prorém, pensada até nos seus míni
mos detalhes. Ela não cansa, provoca. O Hespos-Sound (premiado 
internacionalmente) volta-se contra a estupidez e os hábitos calci- 
fiçados do ouvinte. Êle sopra através dos ouvidos, refrescante! Na 
sua maneira, êle trata de transformar horas de folga em liberdade. 
Porque escolhemos exatamente este disco? Porque cremos que 
Hespos pertence aos compositores mais importantes da sua gera
ção. Hans-Joachim Hespos, um artista da época em que vivemos.

Heinz Martin Lonquich '
Título do quinteto de instrumentos de sopro «Missa» 
(1971) e um detalhe duma página

19
20

HEINZ MARTIN LONQUICH
Nasceu em 1937 em Trier. Estudos musicais nas Esco

las Superiores de Saarbrücken e Kõln. Piano com Alexander 
Sellier, composição com Bernd Alois Zimmermann. Ocupações 
no estúdio eletrônico da Escola Superior de Música Kõln com 
Herbert Eimert. Correpetidor de solistas e maestro nos teatros 
de Münster, Braunschweig e Kõln. Atividades de acompanha
mento de canções de câmara e pianista. 1969 Cofumdador da 
Sociedade de Compositores, grupo 8, de Kõln. 1968 Prêmio de 
promoção da Radio dos Países Baixos e prêmio de promoção do 
Land Nordrhein-Westfalen. 1971/72 Bolsa Villa Massimo, Roma.

ÍNDICE DAS OBRAS 
Piano

Nove pequenas peças para piano (1964/71)
«Incanto», composição para 2 pianos forte (1966)

Canto e piano
«Flower tales», dez canções não muito sérias para baixo e piano, 

sobre textos de Peter Paul Althaus (1960) 
«Meditationen eines Trinkers» para baixo e piano sobre textos de 

Günter Bruno Fuclis (1960)
«Auf den Tod der Todhter», oito poemas de Domingo Moreno 

Jimenez, para baixo e piano (1961)
«Kinderlieder» para soprano e piano, sobre poemas de Alberto 

B. Flores (1961)
«Der Weg nach Tsin», onze poesias chinesas para barítono e piano 

(1963)
«Mondblüten», 17 Haikus para soprano e piano (1966)

Música de câmara
«Reflexionen» para dois violinos e piano, também flauta e vibra- 

fone ad libitum (1964/70)
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«Pentameron» para guitarra, harpa e piano (1969)
«Emanation» para guitarra elétrica, piano e sons eletrônicos (1971) 
«Widersprüche», indicações de improvisação para cinco instru

mentistas e um metrônomo (1970)
«Vokalisation» para soprano, meio-soprano, violoncelo, percus

são e fita magnetofônica (1966)
«Blãserquintett — Missa» (1971)
«Studie» para violino solo (1972)
Piano trio para violino, violoncelo e piano (1972)

Orquestra
Concerto de câmera para flauta, clarinete, harpa e quinze instru

mentos de corda (1967)
«Corrispondenza» (1968)

Coro
«Beschreibung» para coro misto a 4 vozes, sobre um texto de 

Gertrude Stein (1972)

Composições eletrônicas
«Torso I» (1968)
«Torso II» (1970)
«Intermezzo» (1971)
«Plan für eine Improvisation mit drei Tonbãndern — sechs- 

kanalig», uma contribuição para as aulas de música em 
escolas (1972)

Palco
«Szene zu viert», uma peça de Eugène Ionesco, para dançarinos, 

cantantes e recitantes, flauta, saxofone-alto, contra
baixo e fita magnetofônica em colaboração com Hel- 
mut Baumann (1970)

Música litúrgica
«Psalmenbuch», canto em uníssono para o uso na missa (1970) 
«Zwei deutsche Ordinarien» para cantores principais, schola 

cantorum, comunidade e órgão ad libitum (1970) 
«Psalm 96» para cantores principais, coro, comunidade e órgão 

(1970)
«Deutsches Antiphonar», apr. 300 antífonas e outras canções em 

uníssono para uso em missas (1972)
«Gesãnge zur Liturgie», apr. 60 canções em uníssono para cantor 

principal, schola cantorum e comunidade, para o uso 
na missa (1972)

Anbert Reimann
Foto de escena da ópera «Melusine», encenação Rudolf 
Sellner, Todorova Taskowa como Melusine e Barry 
Daniel como conde, apresentação na Ópera Alemã em 
Berlin (1971).

ARIBERT REIMANN
Nasceu 1936 em Berlin.
O talento de Aribert Reimann adquiriu sua forma 

num lento processo de amadurecimento. Êle não pertence a 
grupo algum e mantém-se distante de modas e rumos: com auto- 
censura e sensibilidade, sempre seguiu seu próprio caminho.

Reimann, nascido no ano de 1936 em Berlin, descende 
de uma família de músicos. O pai foi, durante décadas, professor 
de escola superior, organista e maestro do Coro Estadual e Epis
copal em Berlin. A mãe, célebre cantora de oratório, foi profes
sora de canto na Escola Estadual Superior de Música em Berlin. 
Lá mesmo Reimann estudou composição com Boris Blacher e 
Ernst Pepping e piano com Otto Rausch. Reimann vive como 
compositor independente em sua cidade natal, embora nunca 
descuidasse de sua carreira de pianista. É estimado como músico 
de câmara e sobretudo um excepcional acompanhador, trabalha 
frequentemente com celebridades como Dietrich Fischer-Dieskau, 
Elisabeth Grümmer, Ernst Haefliger e Joan Carroll.

Três fontes de inspiração tornaram-se importantes no 
desenvolvimento da composição de Reimann; primeiramente a 
música de Anton Webern. Nesta figura paterna da mais jovem 
vanguarda, Reiman aprecia, não tanto o compromisso com uma 
construção rigorosa e até calculada matematicamente, mas princi
palmente a renúncia à loquacidade, o gesto expressivo compri
mido, a expressão reprimida. Reimann também admira Alban 
Berg, mais precisamente, o romanticismo contido e a expressão
deste músico, que todavia foi um arquiteto musical de alto nível. 
Para Reimann, o rítmico, o encontro com a música da índia 
tornou-se um acontecimento-chave, que influenciou longamente 
sua dicção.
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Orquestra
«Loqui» para orquestra (1969) / Estreia Saarbrücken (1969)
«Ein Traumspiel» suite da ópera «Ein Traumspiel».

Orquestra de cordas
«Rondes» para orquestra de cordas (1967) / Estreia Kõln (1968) 

Instrumentos soli com orquestra 
Concerto para piano e orquestra (1961) / Estreia Berlin (1962)

Música vocal
«Ein Totentanz» suite para barítono e orquestra de câmara 

(1960) / Estreia Berlin (1961)
«Hõlderlin-Fragmente» para soprano e orquestra (1963) / Estreia 

Mannheim (1965)
«Inane», monólogo para soprano e orquestra, sobre um texto de 

Manuel Thomas (1968) / Estreia Berlin (1969)
«Zyklus» para barítono e orquestra, textos do volume de poemas 

«Atemwende» de Paul Celan (1971) / Estréia Nürn- 
berg (1971)

«Fünf Gedichte» de Paul Celan, para barítono e piano (1960) / 
Estréia Berlin (1962)

«Epitaph» sobre textos de Percy Bysshe Shelley, para tenor e 
sete instrumentos (1965) / Estreia Heidelberg (1967) 

«Drei Sonette», três sonetos de William Shakespeare para barí
tono e piano (inglês) (1964) / Estréia Berlin (1964) 

«Engführung» para tenor e piano, texto de Paul Celan «Verbracht 
ins Gelânde» (1967) / Estreia Berlin (1968) 

«Nachtstück» para barítono e piano, texto de Joseph von Eichen- 
dorff (1966) / Estreia Nürtingen (1967)

Obra coral
«Verrà la morte» cantata sobre Cesare Pavese, para solistas 

(soprano, tenor, barítono), dois coros mistos e orque
stra (inglês/italiano) (1966) / Estreia Berlin (1967)

Narradores e orquestra
«Nenia» para voz recitante e orquestra, sobre um texto anônimo 

do século XVI em livre adaptação de Roman Alexan- 
der (1968) / Estreia Kassel (1968)

«Trovers» sobre antigos textos franceses de trovadores (1967).
Encomenda do Goethe-Institut München / Estreia 
Buenos Aires (1967)

Música de câmara
«Canzoni e ricercari» para flauta, viola e violoncelo (1961) / 

Estreia Berlin (1961)
«Reflexionen» para 7 instrumentos (1966) / Estreia Berlin (1966) 

Música instrumental
«Spektren» para piano (1967) / Estreia Zagreb (1967)
«Dialog I» para órgão (1963) / Estreia Berlin (1963)
Sonata para violoncelo e piano (1963) / Estreia Berlin (1965) 
«Nocturnes» para violoncelo e harpa (1965) / Estreia Madrid 

(1966)

A afinidade de Reimann com a música vocal é evi
dente. É notável a sua predileção por textos «obscuros», por 
poetas como Hõlderlin, Paul Celan, Cesare Pavese. Os ciclos de 
canções ou peças em prosa cantadas, com orquestra, tomam 
importante posição na criação de Reimann, desde a suite «Ein 
Totentanz» para barítono e orquestra, do ano de 1960, e a pro
funda e liricamente enredada, sofrida cantata «Verrà la morte» 
de Pavese (1966), até o monodrama «Inane» para soprano e 
orquestra, de 1968. Esta última peça já revela uma libertação da 
linguagem musical de Reimann, o desencadeamento do material 
de associação e identificação do gesto, da palavra e da música, o 
qual êle aparentemente mal consegue dominar com sua técnica.

A música de câmara vocal e instrumental apresen- 
taram-se como esquisitos meios de transporte para estudos de 
expressão monológicos. Todavia Reimann não encontrou satis
fação no isolamento lírico. Assim, uma elevada expansividade o 
levou ao teatro. Em 1957, juntamente com Günter Grass, criou o 
bailado «Stoffreste» (Retalhos)). Baseia-se num libreto deste 
autor, o bailado «Vogelscheuchen» (Espantalhos), estreado em 
1970, ao qual não faltam relações e alusões atuais.

Um dos trabalhos mais importantes de Reimann é a 
composição «Ein Traumspiel» sobre Strindberg, publicada em 
1965 e estreada no Opernhaus de Kiel. Aqui o compositor ainda 
mantem rigorosamente a técnica serial, a qual abandonou em 
1967. Paralelo a isso, sua paleta de expressão também ficou mais 
rica.

A segundo ópera de Reimann, «Mclusine», que foi 
apresentada pela primeira vez nos «Schwetzinger Festspiele» em 
1971, é uma importante fase do processo de libertação, ao qual o 
músico se submeteu. Como modelo serviu uma peça teatral de 
Yvan Goll, transcrita por PI. Henneberg. No estilo, esta obra 
traça caminhos próprios e totalmente novos. A originalidade e a 
plástica da descoberta, como a elaboração, são exatamente 
fundamentadas na dramaturgia. Aqui, o criador parece ter aban
donado preciosidades absortas e monólogos introvertidos. Rei
mann esquivou-se às várias algemas, às quais anteriormente se 
submetera. «Melusine» aproveita igualmente as experiencias da 
plástica da descoberta, como a elaboração, são exatamente 
submetera. «Melusine» aproveita igualmente as experiências da 
mais rigorosa articulação de composição e coloca tais como meios 
de uma escala de expressões incomparavelmente maior e mais 
rica. Webern, Berg e a rítmica indiana, os «bons espíritos» do 
compositor Reimann, são levados a uma brilhante síntese, a 
qual também contem consequências atualizadas para a música 
contemporânea. Reimann, que durante anos era sido como ex
cêntrico e pouco notado pelo grande público, nos obriga mais e 
mais a considerá-lo um daqueles compositores consequentes e 
importantes e sem influências da moda passageira, compositores 
esses, que não podem mais ser ignorados, pois são indispensáveis 
na vida musical. A pureza e sinceridade no seu caminho criador, 
que é completamente livre de sensacionalismos e escândalos, 
deveria tornar-se um modelo e exemplo para o individualismo 
das composições do amanhã, no verdadeiro e atual sentido.

Wolf-Eberhard von Lewinski

ÍNDICE DAS OBRAS 
Óperas

«Ein Traumspiel» de Strindberg, na tradução de Peter Weiss, 
organizada por Carla Henius (1964) / Estreia Kiel 
(1965)

«Melusine», em quatro atos. Libreto inspirado no drama homô
nimo de Yvan Goll, de Claus H. Henneberg (1970) / 
Estreia Schwetzingen (1971)

Bailados
«Die Vogelscheuchen», em três atos, de Günter Grass (1970) / 

Estreia Berlin (1970)
«Stoffreste» de Günter Grass (1957)
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Sonata concertante 2 para violino e orquestra (1967) / Estreia 
Berlin (1969)

«Nexus» composição acústica e ótica de Erhard Grosskopf e 
Bernd Damke, para flauta, percussão, fita magneto- 
fônica e elementos óticos (1968) / Estreia Berliner 
Festwochen, Berlin (1968)

«Konzert: Flecktreue Raritãtenkunst P» para clarinete 
junto (1969)

«Dialectics» para fita magnetofônica e três instrumentistas,
oito versões (1969). As produções em fita das versões 
uma a quatro foram apresentadas diariamente diversas 
vezes no auditório esférico do pavilhão alemão da 
Expo 70 em Osaca (sete canais)

«Hõrmusik» para violoncelo, cinco grupos orquestrais e eletrô
nica live (1970/71) / Estreia Berliner Festwochen, 
Berlin (1971)

«Stop», peça para coro 1 (1971) '
«Prozefi der Verãnderung» (processo da transformação), música 

eletrônica quatro e duas faixas. Estúdio para música 
eletrônica da Universidade de Utrecht (1971) / Com 
o título de «Balance Merg» surgiu uma improvisação 
de Michael W. Ranta (fitas magnéticas e live) para 
«Prozefí der Verãnderung».

«Night tracks», música eletrônica quatro e duas fitas, estúdio para 
música eletrônica da Universidade de Utrecht (1972) / 
Estreia Utrecht (1972)

«Sun», música para três grupos (1972) / Estreia Semana da música 
de vanguarda de Berlin (1972)

e con-

em

Erhard Grosskopf
O compositor escreve sobre «Night Tracks», sua obraFotos do «Konzert: Flecktreue Raritãtenkunst P» na 

Academia das Artes em Berlin (1972)
Fotos dum concerto comum de Erhard Grosskopf e 
Morton Feldman na emissora «Freies Berlin» à ocasião 
da «Semana da Música de vanguarda de Berlin» (1972).

mais recente:
Seis processos de som formam um espaço. «Night 

Tracks» é uma caminhada através desse espaço, no quaí, conforme 
a distância e a direção, a presença dos sons se altera. Todos os 
seis processos de som foram produzidos sem cortes, tendo cada 
uma duração de cerca de 20 minutos.

A origem deste trabalho foi uma sequência de pala
vras composta de 18 partes: cheiro, trabalho, filha, ondas, coxa, 
galo, um film, nenhum começo, mudança, 3 dias, força, tempo, 
claieza, nuvens, raizes, madeira, vento, sun. A sequência de pala
vras, uma vez pronunciada — que se pode repetir à vontade, 
graças a uma fita — tornou-se em duplo sentido o material básico 
de «Night Tracks».

ERHARD GROSSKOPF
Nascido em 1934 em Berlin. Nos anos de 1955 a 1961 

diversos estudos (medicina, filosofia, matemáticas). De 1959 a 
1964 estudo de composição na Escola Superior de Música de 
Berlin (com Pepping, Blacher, Hartig e Rufer). De 1964 a 1966 
é docente de teoria no Conservatório Municipal de Berlin. 
1966—67 permanência em Roma (Villa Massimo). Em março de 
1970 instala as gravações de «Dialectics» no auditório alemão de 
música na Expo 70 em Osaca. Em 1969, 1971 e 1972 respetiva- 
mente de vários mêses trabalho no estúdio para música eletrônica 
da Universidade de Utrecht (realização de «Dialectics» e «Prozefi 
der Verãnderung»). Além disso várias atividades em concertos em 
Berlin. No mês de dezembro de 1969 trabalho junto com Tho- 
mas Kessler na redação musical de «6 Tage Musik», quando pela 
primeira vez foram apresentados na Alemanha os mais impor
tantes grupos europeus de improvisação. Desde 1971 realização 
de concertos em Berlin sob o nome «Musik Projekte» em cola
boração com C. R. Alsina, M. Feldman, M. Ishii, Th. Kessler, 
M. Shinohara, P. G. Soegijo, W. Bachauer, E. Brown, W. Kotonski. 
No mês de julho direção técnica e colaboração da «Semana da 
música de vanguarda de Berlin 1972».

Através de duas cópias idênticas da sequência de pala- 
duas fitas e de mínimas derivações nas velocidades dos 

gravadores, foi conseguido um processo de som, no qual a 
sequencia de palavras se desloca temporariamente 
mesma: junta-se, corre simultaneamente e se : ,

Além deste processo concreto de

vras em

contra si
separa, 

som (linguagem)
existem cinco processos sintéticos, dos quais quatro foram condu
zidos pela sequencia de palavras: a duração de um som parecido 

do órgão espelha a derivação temporária das duas sequên
cias de palavras.
com o

Em outros três processos de som, as durações, fre
quências e amplitudes foram conduzidas por 2 a 4 sequências de 
palavras, derivadas como anteriormente.

O sexto processo é a mudança lenta, aperiódica em 
relação à duração da composição, da disposição do gráfico harmô
nico de um tom grave, a qual foi, porém, obtida através de meios 
periódicos.ÍNDICE DAS OBRAS

Sonata 1 para violino, violoncelo, piano (1965)
Sonata 2 para violino solo (1965)
«Fantasie 2» para soprano, flauta, violoncelo com texto de Paul 

Celan (1966) / Estreia Berlin (1967)
Sonata concertante 1 para pequena orquestra (1966) / Estreia 

Passau (1968)
Sonate 3 para flauta, violino, viola, violoncelo (1967)

Na mixagem dos seis processos de som consegui, a 
principio, resultados deprimentes, até que percebi que os sons se 
contrapunham sempre que eu interrompia demoradamente, ao 
misturar, a conexão com o seu próprio processo. Deu-se a solução, 
no facto de eu não movimentar os sons, mas contornar de certo 
modo os processos independentes de som, que estão presentes 
durante todo o seu desenvolvimento.
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Orgão
«Inneres» para órgão 

Orquestra
«Rítmica», combinações de um tema rítmico para orquestra 
«Glimpses of Night» para soprano, piano e pequena orquestra, 

texto de Frank Marshall Davis 
«Conflitos» para conjunto de percussão e orquestra (1963) 
«Contornos» para violino e orquestra 
«Estrofes» para clarinete e orquestra de câmara 
«da-sein», música para 20 sopros, in memoriam Willy Spilling 

(1966)
«Plano» para cordas 

Palco
«Modelle» para dançarinos, instrumentos, textos e quadros 

O compositor sobre suas obras:
«da-sein», música para 20 instrumentos de sopro, in memoriam 

Willy Spilling (1966)

Escreví esta peça em memória a meu professor Willy 
Spilling, falecido em 1965. O canto fúnebre propriamente dito é 
coordenado às três flautas. Este canto é reduzido aos poucos, 
para se expandir cada vez mais, depois do meio da peça. Os sopros 
restantes — sobretudo metais e trompas — interrompem essa 
elegia das flautas em diferentes passagens: primeiro alargando, 
em seguida afretando. O canto das flautas cresce, portanto, cada 
vez mais, enquanto que os vitais blocos sonores dos sopros 
restantes vão decrescendo. No começo — no meio — e no final 
da peça — existem complexos de som estáticos.

«Edition D» versão para orquestra sinfônica (1970)

Esta música se baseia na idéia da «ars multiplicata». 
O modelo original pode ser transcrito pelo compositor para 
instrumentação variável. Trata-se aqui de uma versão para 
orquestra sinfônica. A forma desta obra compõe-se de montagem 
de proporções musicais diversas. Sons agitados, sons inânimes, 
valores negativos (pausas/silêncios) são apresentados em quatro 
tonalidades diferentes — a saber, aguda, média, grave e univer
sal — e em andamentos escolhidos. Diversas partes são deter
minadas concretamente, outras, por sua vez, podem ser ilustradas 
pelos executantes por improvisações preestabelecidas. O material 
textual incluído (relacionado com Beethoven e a estrutura da 
peça) não é compreensível. Ele serve exclusivamente para ampliar 
o volume do som.

Werner Heider com um detalhe de «Edition D» 
múltipla para grupos instrumentais e vogais (1970)

WERNER HEIDER
Nasceu em 1930 em Fürth/Bayern. Compositor autô

nomo, pianista e regente. Estudos musicais em Nürnberg com 
Willy Spilling e em München com Karl Hõller. 1957 Prêmio de 
promoção da cidade de Nürnberg. 1965 Prêmio de composição 
da cidade de Stuttgart. 1965/67 Bolsista da Academia Alemã Villa 
Massimo em Roma. 1968 Prêmio de arte da cidade de Erlangen.

ÍNDICE DAS OBRAS 
Música de câmara

Toccata para piano 
Sonata em jazz para saxofone e piano 
«Modi» para piano 
«Landschaftspartitur» para piano 
«Diálogo» para clarinete e piano 
«Programm I» para cravo e gravador 
«Inventio I» para violino solo 
«Inventio II» para clarinete solo 
«Inventio III» para cravo
«Catálogo» para um flautista block (sopranino/alto/basso) 
«Catálogo» para um vibrafonista
«Commission» para combo jazz e narrador, texto de Ezra Pound 
«Picasso-Musik» para voz e três instrumentos, meio-soprano, 

clarinete, violino e piano, texto de Pablo Picasso. 
Composição encomendada pelo Goethe-Institut 

«Passatempo per sete solisti», clarinete, fagote, trompa, trompete, 
percussão, violino, contrabaixo. Composição encomen
dada pelo Goethe-Institut

Coro
«Sensemayá», três cantos para coro (a 3 vozes), clarinete e bongos, 

texto de Nicolas Guillén
«Edition D», música múltipla para grupos instrumentais e vocais
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Christoph Hempel Rolf Gehlhaar. Foto duma apresentação no auditório 
alemão na Expo 70 em Osaca.
Detalhe duma página de «Beckenstück — trajectories» 
para 6 pratos (1969).

29
Duas páginas de «Myng Wajosus» para coro a capella 
(1971) 30

ROLF GEHLHAARCHRISTOPH HEMPEL
Nasceu em 1943 em Breslau. Em 1953 foi aos Estados 

Unidos, estudou filosofia na Yale University e University of Cali
fórnia em Santa Barbara, Berkeley e Davis. Desde 1967 nova
mente na Alemanha, foi até 1969 assistente de Karlheinz Stock- 
hausen e componente do seu conjunto. 1970 Exposição mundial 
de Osaca. Criador autônomo, vive nas imediações de Kõln. Publi
cação: «Zur Komposition Ensemble», contribuições de Darmstadt 
para a Música Nova XI.

Nasceu em 1946. Ginásio clássico em Verden/Aller, 
onde fez o exame final do curso secundário «Abitur». 1965—67 
Serviço militar. 1967 Início dos estudos de música sacra em Han- 
nover, ao mesmo tempo composição e oboé (composição com 
Isang Yun e Alfred Koerppen, oboé com Lothar Koch e Ingo 
Goritzki). 1971 Exame acadêmico (música sacra) em seguida, 
estudos de música para escola, em Hannover. 1973 prestou exame 
estadual para professor de música em escola e de composição. 
Durante os estudos lecionou em escolas de música (entre elas, 
curso para Música Nova na Escola Musical Juvenil em Hannover) 
e estreou várias de suas obras (Dias da Música Nova em Han
nover, 1972 e prêmio de composição na Semana Internacional 
do Orgão em Nürnberg, 1971). Participou, como oboista, de 
vários conjuntos (conjunto Música Negativa, Essen, Orquestra de 
Estúdio da Juventude Musical Alemã, entre outros).

ÍNDICE DAS OBRAS
«Cello solo» (1966)
«Klavierstück 1—1» (1966)
«Helix» para quinteto (1967)
«Der, die oder das Klavier» para piano e filmes (1968) 
«Probe nicht» para grande conjunto variável (1969) 
«Beckenstück — trajectories» para seis pratos (1969) 
«Klavierstück 2—2» (1970)
«Klavierstück 1—2» (1971)
«Wege» para dois instrumentos de corda e piano (1971) 
«Musi-ken» para quarteto de cordas (1971)
«Cybernet I e II» — exposição cibernética de som (1972) 
«Phase» para orquestra (1972)

ÍNDICE DAS OBRAS
«Acht Lieder» sobre poemas de Emily Dickinson para soprano, 

flauta, oboé, clarinete-baixo e piano (1969)
«Vesper zum Tag des St. Stephanus» (Missa vespertina para o dia 

de S. Estevão) para narrador, tenor, flauta, órgão, 
cordas, percussão e coro (1970)

Suite para órgão (1970)
«Vier Bagatellen» para quinteto de sopros (1970)
«Der kleine Prinz» (O pequeno príncipe), dez episódios sobre 

Saint-Exupéry, para viola e conjunto de câmara (1971) 
«Myng Wajosus» para coro a capella (1971)
Seis canções, sobre textos de Helmut von Cube, para tenor e 

piano (1972)
Quarteto de cordas (1972)
Trio para oboé, viola e violoncelo (em preparo)

Juntamente com J. Fritsch, fundador do «Feedback Studio» 

Ideologia
Nenhuma música coletiva, no trabalho em grupo, 

contudo, fomento à produtividade individual; nenhuma música 
de consumo, porém, na comunicação feedback com o «consumi
dor», ampliação do horizonte nosso e deles; nenhum estilo, mas 
qualidade.
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Técnica
Painel de comutação de montagem própria, grava

dores Revox, geradores, filtros, demoduladores de amplitude, 
limitador de compressores, distribuidor de frequência, sintesizador 
VCS, amplificadores (montagem própria como também Sony, 
Trio e Yamaha), microfones (Sony, Altec, Sennheiser), alto- 
falantes (Heco, Lansing, Yamaha, Bose), instrumentos de medição 
(Heathkit, Kikusui, RCA, Sinclair, Lafayette). Laboratório 
eletrônico.

Editori Feedback studio Kõln
Primeira editora de compositores, cerca de 50 compo

sições de Michael von Biel, Peter Eõtvõs, Johannes Fritsch, Rolf 
Gehlhaar, John McGuire, David Johnson e Mesias Maiguashca.

Feedback papers
Documentação de resultados de trabalho do estúdio 

Feedback, publicado três a quatro vezes ao ano.

Projetos em andamento
Sala Feedback Superstring para a cena Rhein-Ruhr 72 

do Museu Folkwang, Essen.
Exposição de cosmogonia, Museu de História Natural

Órgão de vento em Ulm, realização sonora e plástica 
de uma tabela harmonical (Fritsch e H. Maier-Aichen).

Documentação (livro e disco) da música de rua de 
Kõln, prefácio de A. Silbermann.

Düsseldorf.

Johannes G. Fritsch
Detalhe duma página de «Akroasis» para grande 
orquestra (1966)
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JOHANNES G. FRITSCH
Nascido em 1941 Estudou na Universidade e Escola 

Superior de Música em Kõln, composições desde 1961, primeira 
música eletrônica 1964 «Fabula rasa» (realizada no estúdio 
eletrônico da WDR), várias obras de música de câmara, composi
ções eletrônicas «live» e músicas de palco. 1966 prêmio de promo
ção do Land Nordrhein-Westfalen, 1965—70 professor de teoria 
musical no Conservatório da cidade de Kõln, vários anos de 
colaboração com K. Stockhausen como violista em seu conjunto, 
1970 exposição mundial de Osaca, 1971 prêmio da Bienal de 
Paris para a composição orquestral «Akroasis», diretor do semi
nário para Música Nova na Academia de arte do som em Darm- 
stadt, professor na Escola Superior de Música em Kõln.

ÍNDICE DAS OBRAS 
Dueto para viola (1962)
«Bestandteile des Vorüber» (elementos do passado) (1962/63)
1. Quarteto de cordas «Zeichen» (sinais) (1963)
2. Quarteto de cordas «Nachtmusik» para violino, viola, violon

celo e contrabaixo (1963)
«Madrigal triste» para oboé solo e fita magnetofônica (1963) 
«Filigranfalter» para voz aguda e doze instrumentos de corda 

(1963)
«Fabula rasa», música eletrônica para quatro grupos de alto- 

falantes realizada no estúdio da rádio WDR (1964)
1. Piano trio (1964)
«Ikonen» para três pianos (1964)
Concerto da camera para violino e instrumentos de corda (1964) 
Partita para viola, captadores, magnetofones, filtro e regulador 

(1965/66)
«Modulation I», quinteto para violino, viola, violoncelo, contra

baixo e piano (1966)
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«Modulation II» para 13 instrumentos (1966)
«Akroasis» para grande orquestra (1966)
«Concerto battuto» para percussão, três trios de corda e contra

baixo (1967)
I Peça para piano (1971)
«sul g» para piano e flauta (1971)

Escreve o compositor para sua «Partita»:
Durante o concerto o som do violista é conduzido 

por dois captadores presos ao instrumento, e um acoplamento de 
dois filtros, dois magnetofones e três reguladores (servidos por 
três músicos ao todo) até três grupos de alto-falantes. Desse modo 
são superpostos em polifonia ao som real da viola: Io o som da 
viola, que é conduzido através do captador dinâmico pelos regu
ladores até o primeiro grupo de alto-falantes; 2o o som do 
segundo captador, modificado em espectro e dinâmica pelos 
reguladores, do segundo grupo de alto-falantes; 3o este, por sua 
vez, é gravado por um magnetofone, sendo reproduzido dez 
segundos após — modificado em espectro e dinâmica por filtros 
e reguladores — por um segundo magnetofone através do ter
ceiro grupo de falantes. Mas este som volta junto com o 2o atra
vés de um regulador fixo de zumbido, ao magnetofone de grava
ção. — Em princípio forma-se, assim, através de um acoplamento 
retardatário, uma superposição canônica, infinita. Através da 
composição dinâmica, a sempre nova filtragem e a preparação da 
fita que passa pelos dois aparelhos, surge, da união da música de 
câmara e da composição eletrônica, um campo complexo de 
composição. Resulta assim uma polifonia muito melódica e colo
rida, embora também formal e estilística, onde os materiais pré- 
formados quase descoram, em tão exótico ambiente. Manfred Niehaus33

MANFRED NIEHAUS
Nasceu em 1933 em Kõln. Estudos de germanística e 

música para escola em Kõln. Composição com Bernd Alois 
Zimmermann. 1961—63 Funções em escola. 1963—65 Drama
turgo e diretor teatral do Teatro Estadual de Württemberg, em 
Esslingen. 1966 Prêmio de promoção para música da cidade de 
Kõln. Até 1967 compositor e regisseur autônomo. Desde 1967 
redator musical da Radio Westdeutscher Rundfunk. Membro do 
Grupo 8.

ÍNDICE DAS OBRAS (seleção)
Música de teatro

«Bartleby», ópera de câmara (1961—66) / Estreia Kõln/Berlin 
(1967)

«Die Pataphysiker», farsa musical (1968) / Estreia Kiel (1969) 
«Maldoror», composição cênica (para um programa completo) 

(1969) / Estreia Kiel (1970)
«Die Badewanne», comédia radiofônica (1970) / Primeira emissão 

(1970), estreia cênica Bonn (1972)

Orquestra
Concerto para violino (1965) / Estreia Kõln (1967)
«Pop & Art», peça para orquestra (1968) / Estreia Herford (1970) 
Sinfonia I—III (1970) / Estreia Saarbrücken (1972)

Música de câmara
Trio de cordas (1959) / Estreia Radio da Alemanha Ocidental 

(1967)
Seis peças para órgão para a comunhão em dias úteis (1959) / 

Estreia Düsseldorf (1967)
«Verkündigung» para soprano, harpa, órgão ou: soprano, harpa, 

dois clarinetes, harmónio, violoncelo, contrabaixo 
(1960) / Estreia Mannheim (1961)

«Sete Haikus» para soprano, recitante, piccolo, violino, guitarra, 
Gláserspiel (1961) / Estreia Kõln (1961)

(32) (33)



Duo para violino e viola (1965) / Estreia Kõln (1969)
Quinteto de sopros para oboé, clarinete em mibemol, saxofone 

mibemol, trompa-tenor, pistão bugre (Flügelhorn)em
(1966)

«Cantata aos títeres, pendurados em arames,
pendurados», quarteto vocal, orquestra de cordas, 
piano, percussão, texto Franz Wurm (1959/66)

«Mapa geográfico» (hommage á Nelly Sachs), canto, três violinos, 
viola, acordeão (harmónio) (1966)

«Hommage á Günter Eich», vários movimentos para soprano, 
contratenor, tenor, barítono, três violinos, viola, 
percussão (1) (1967) / Estreia Radio Züridi (1967)

Suite para violino e guitarra 1967) / Estreia Graz (1969)
«Scènes lyriques & électriques» para fagote, violoncelo, guitarra 

elétrica (barítono solo ad libitum) (1969) / Estreia 
Leverkusen (1969)

Trio I e II (1970) / Estreia Arnheim (1970)
Quarteto com regulador (1970) / Estreia Wuppertal (1971)

forma negativa (1970) / Estreia Ham-

e novos arames

Quarteto de cordas com 
burg (1971)

Sexteto, para clarinete, trompa, fagote, violino, viola, contra
baixo (1968) / Estraia Mainz (1972)

«Meta», prosa musical sobre Carl Sternheim para dois executantes 
(soprano teclado) (1971) / Estreia Freiburg (1972)

Música ao ar livre
«Rahmenstück» para conjunto (1971) / Estreia Bundesgarten- 

schau Kõln (1971)
«Stadtmusik» para coros, grupo de solistas, sopros, Glockenwagen 

(1971) / Estreia Marktplatz Bonn (1971)
«Das Ohr auf der Strafle», composição encomendada pela cidade 

de Kiel (1972) / Estreia Olimpíada Kiel (1972) materiais para 26 instrumentalistas e violoncelo (1971)

PETER RUZICKA
Nesceu em 1948 em Düsseldorf. Vive atualmente em 

Hamburg. Formação teórica e instrumental no Conservatório 
de Hamburg de 1963 a 1968 (piano, oboé, contraponto). Após o 
exame final do curso secundário (Abitur) em 1968, estudos nas 
Universidades de München e de Hamburg. Paralelamente, estudos 
científicos sobre fisiologia auditiva (1968 vencedor do prêmio 
federal «Juventude pesquisa» com «Binaurale Hõrexperimente»). 
Como compositor é essencialmente autodidata; estudos também 
com Hans Otte em Bremen. Atualmente vem regendo frequente
mente composições próprias e de outros compositores.

BOLSAS E PRÊMIOS
Prêmio de promoção da cidade de Stuttgart (1969)
Premiado no concurso internacional de composição «Béla Bartók», 

de Budapest (1970)
Premiado pela UNESCO no «International Rostrum of Com- 

posers», Paris (1971)
Bolsa «Bach-Preis» da cidade de Hamburg (1972) e
nomeação para a «Semana Internacional de Música Gaudeamus», 

Países Baixos (1972).

ÍNDICE DAS OBRAS
«Drei Szenen» para clarinete solo (1967)
«Esta noche», música fúnebre para as vítimas da guerra no Viet- 

name. Cantata sobre um texto de Jesus López Pacheco, 
para contralto (tenor), flauta, corne inglês, viola e 
violoncelo (1967)

Concerto para beatband e grande orquestra, música para um 
bailado imaginário (1968)

«Todesfuge», cena inspirada em textos de Paul Celan, para con
tralto e conjunto de câmara (1968)

«Elis», tre ricordanze per oboe (oboe d’amore), mezzosoprano e 
orchestra (1969)
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«Movimenti», scena per cembalo (1969/70)
«Ausgeweidet die Zeit...», três peças noturnas para piano (1969) 
Sonata per violoncello (1969)
«Introspezione» documentação para quarteto de cordas (1969/70) 
«Antifone — strofe» para 25 solistas de corda e percussão (1970) 
«... fragment...», cinco epigramas para quarteto de cordas (1970) 
«Metastrofe», tentativa de uma evasão para 87 instrumentistas 

(1971)
«Epigenesis», materiais para grande orchestra (1971)
Sinfonia para 25 solistas de corda, 16 vocalistas e percussão 

(1970/71)
«De ... / Musac.», composições verbais para conjunto (1971) 
«Experience», teatro musical (1971/72)
«In processo di tempo ...», per violoncello e orchestra (1972) 
«Emanazione» para piano e grande orquestra (1972)
«Stress» para oito grupos de percussão (1972)
«Outside — inside», dois modelos para teatro musical (1972) 
«Feed back», música para quatro grupos orquestrais (1972)

Observações sobre a situação do compositor
na atualidade:

A profissão do compositor — como Adorno observou 
acertadamente — é hoje mais do que nunca eminentemente ideo
lógica.

Como compositor de uma geraçao que adquiriu sua 
consciência musical principalmente durante a década de 60, 
chega-se necessariamente à situação de ocupar uma posição num 
campo de forças de impulsos artísticos heterogêneos: selecionando, 
repelindo ou integrando-se.

Dessa reação a estados materiais existentes e ao «pro
testo do sujeito» particularmente inspirador, e estimulado através 
das mais diversas influências do meio ambiente, resulta uma 
configuração específica entre a música e a sociedade.

Fica portanto esclarecido que o ato de escrever música 
deve ser interpretado como um fenômeno social, e, partindo-se 
do conhecimento da estrutura económico-social de nosso am
biente, deveríam ser projetados determinados critérios sobre a 
música. Importante seria um rompimento do caráter de merca
doria, que a arte em geral ameaça tomar. Unido a isso, o domínio 
de sua primitiva afirmação: não apenas pura estética do existente 

motivo para consumo sem reflexão, mas a indução 
e estímulo a processos de raciocínio. Talvez, por fim, o seguinte: 
deixar aparecer em cada composição a «antítese da evolução do 
mundo e do rompimento» (conforme Mahler) como substância- 
lismo central.

Martin Christoph Redel
Detalhe duma página de «Strophen» para orquestra
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MARTIN CHRISTOPH REDEL
Nasceu em 1947 em Detmold. Filho do flautista Kurt 

Redel e da pianista Erika Seidler Redel. Após o curso secundário, 
estudou composição com Rudolf Kelterborn, Giselher Klebe e 
Johannes Driessler na Escola Superior de Música na sua cidade 
natal.. Percussão com Friedrich Scherz. Em 1968 e 1969 prestou 
o exame federal nas matérias: teoria musical, percussão e educação 
auditiva. 1970/71 Aperfeiçoamento nos estudos de composição, 
com Isang Yun, na Escola Superior de Música em Hannover. Foi 
bolsista das fundações «Oscar und Vera Ritter» e «Studien- 
stiftung des Deutschen Volkes». Em 1971 foi-lhe conferido 
prêmio de promoção da Associação do Land Westfalen-Lippe, 
patrocinado pelo «Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis». Desde 
1971 Redel é docente na Academia de Música do Noroeste da 
Alemanha, nas disciplinas de teoria e educação auditiva.

e com isso um

Exigências à música, entendidas como partes constru
tivas de uma futura imagem ideal da arte, pura e simplesmente, 
por enquanto apenas realizáveis gradativamente, mas, uma meta 
prospectiva que deve ser atingida. Peter Ruzicka ÍNDICE DAS OBRAS

«Um adeus», três canções para barítono e pequena orquestra 
sobre poesias chinesas do século VII (1965)

Quatro peças para piano (1965) / Estreia Kassel (1966)
Trio para flauta, viola e violoncelo (1965)
Música para piano e instrumentos de percussão (1966) / Estreia 

Kasseler Musiktage (1966)
Quarteto em um movimento para flauta, oboé, clarinete e 

fagote (1966) / Estreia Detmold (1967)
Sonata para piano e violoncelo (1966/67) / Estreia Darmstadt 

(1968)
Quarteto de cordas em três movimentos (1967) / Estreia Detmold 

(1968)
«Movimento variato» para orquestra (1967) / Estréia Stuttgart

f . í1?71)Sinfonia de câmara para cordas, em dois movimentos (1967/68) / 
Estreia Winterthur (1971)
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«Süfí verendet die entzückte Flõte ...», simbolismos para soprano 
e conjunto de câmara, sobre textos de Ricarda Hudi 
(1968/69) / Estreia 2. Allgemeines Deutsdies Musikfest 
Hannover (1970)

«Metamorfoses» para dois pianos (1969)
«Diálogos» para oboé d’amore e cimbalo (1970) / Estreia Kassel 

(1970)
«Estrofes» para orquestra (1970) / Estreia Congresso mundial das 

Jeunesses musicales, Augsburg (1972)
«Relevos» para conjunto de câmara (1970) /Estreia Hannover 

(1971) ,
«Epílogo» sobre palavras de Andreas Gryphius para baritono- 

baixo, flauta (também flauta-alto) e guitarra (1971)
«Dispersão» para conjunto de câmara (1972)
Composição para órgão (1972) / Estreia 5. Woche für geistlidie 

Musik der Gegenwart, Kassel (1973)

Partitura total

PETER KIESEWETTER
Nasceu em 1945 em Marktheidenfeld (Unterfranken). 

De 1957 a 66 estudou no Conservatório Leopold Mozart em 
Augsburg (piano, órgão, teoria). 1966 Exame final do curso 
secundário (Abitur), em seguida até 1970 estudos de composição 
na Escola Superior Estadual de Música em München, com Günter 
Bialas. Simultaneamente estudou filologia, psicologia e estudos 
científicos de religião comparada; paralelamente, incentivado 
pelo contato com o teórico de música Dr. Hermann Pfrogner, 
dedicou-se às questões de psicologia e terapia musical. 1970 
Exame estadual de Arte para a cadeira de composição. 1970—71 
discípulo de Günter Bialas. Desde 1968 colaborador autônomo 
na Radio Bayerischer Rundfunk, seção de crítica cultural. A 
partir do outono de 1971 assistente de teoria musical e educação 
auditiva na Escola Superior Estadual de Música, München.

ÍNDICE DAS OBRAS
«AriePs Songs» para soprano e cravo (1967) / Estreia München 

(1968)
«Szenen» para flauta, oboé e piano (1967) / Estreia München 

(1971)
«Divertissement d’après Lully» para conjunto de câmara (1968) / 

Estreia München (1968)
«musik unter tage» para oboé e fita magnetofônica (1968) / 

Estreia Ingolstadt (1968)
«Incantatio» para duas flautas grandes (com piccolo e flauta-alto) 

e piano (1968) / Estreia Augsburg (1968)
«... und Isolde?», uma colagem «Wagner» para conjunto de 

câmara (1969) / Estreia München (1969)
«agonia» para voz feminina e duas percussionistas (1969) / Estreia 

München (1969)
«Durch Nacht zum Licht» — uma hora solene alemã para quatro 

solistas, coro masculino, orquestra e órgão (1970 / 
Estreia München (1970)

(39)(38)



«Schwanenrõschen» — um romance sinfônico inspirado em P. I.
Tschaikowski para orquestra de câmara, órgão e fita 
magnetofônica (1971) / Estreia München (1971) 

«Invasion» — peça para músicos e atores (1971) / Estreia München
(1971)

«Tango pathétique» — inspirado em P. I. Tschaikowski para 
quarteto com piano (1971)

«Cassation» para quarteto de cordas (1967—1971)
«Das deutsche Wunschkonzert» para quatro solistas, coro mascu

lino, orquestra e órgão (1972) / Estreia München (1972) 
«Epilog» para flauta, oboé e piano (1967—1972) 
«Metakommunikation I» — plano para quatro músicos (1972) / 

Estreia Tutzing (1972)
«Interieur musical I—III» (1972) / Estreia I e II München (1972) / 

III Hof (1972)

(a boneca), ação cênica para um ator, boneca de sexo 
insuflável e piano, viola, violoncelo e contrabaixo. 
Estreia na cena de experiências da Ópera do Estado de 
Baviera (1971).

WALTER HAUPT
Nasceu em 1935. Estudou na Escola Superior de 

Música em München (piano com a Prof. Maria Landes-Hinde- 
mith, composição e regência com Dr. Roland Háfner). Marcantes 
foram os estudos de composição com Hans Werner Henze. Em 
1957 foi membro da orquestra da Opera Estadual de Stuttgart e 
desde 1960 membro da Opera Estadual da Baviera de München. 
Suas tendências nas composições movem-se na linha vanguardista. 
Por motivos de autocrítica não publicou suas primeiras obras. 
Haupt compôs e fez experiências com música para filme e teatro.

ÍNDICE DAS OBRAS (seleção)
«Apeiron», variável para oito a doze percussionistas (1962) 
«Volume» para quatro percussionistas e fita magnetofônica (1964) 
«Monolog einer alternden Frau» (Monólogo de uma mulher que 

envelhece) para contralto, flauta e dois percussionistas 
(1965)

«Musik von vierzehn solitáren Tonbandschleifen» (música de 
catorze fitas magnetofônicas solitárias) peça de ação 
com sons eletrônicos (1968)

«Solo-Cello-Sonatina», sonatina para violoncelo solo (1961) 
«Sümtome», colagem cênico-ótico-acústica para um orador, 

quatro atores, um regente, três músicos e um 
soprano-coloratura, assim como seis contrabaixos e 
fitas magnetofônicas (ou seja, coro feminino, seis 
contrabaixos, piano, órgão, percussão, ruidos indus
triais etc.) (1969)
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«Die Puppe» (A boneca), ação cênica para um ator, boneca de forme a música oriunda da fita magnetofônica. Seu instrumental
insuflável e piano, viola, violoncelo e contra- atua ao mesmo tempo como decoração, como uma espécie de

«maneira de interpretação de percussão». Seu campo de ação 
estende-se sobre três diferentes estrados, nos quais estão sub
divididos em grupos, instrumentos de metal, pele e madeira. O 
decorrer da projeção, luz e laser é, em parte, sincronizado com a 
música e desenvolve seu grande número de variantes.

Quando o show de luzes chega em toda sua pluralidade 
ao momento culminante, um corpo tetônico se move sobre a 
superfície de ação. Desta imagem irrompe o dançarino. Surge 
uma situação completamente inesperada, substituindo todo o 
precedente. Um raio de luz, fino, rubro e ardente é projetado 
sobre o corpo do dançarino. Pela fumaça que se eleva, tornam-se 
visíveis os raios de laser penetrantíssimos, em toda sua periculosi-

A curiosidade inicial e a fascinação do jogo com o 
desconhecido, transformam-se em sensação de profunda dor. O 
ponto culminante é formado com a crucificação do dançarino por 
meio de três raios laser. Durante todo o transcorrer coreográfico 
a música tem apenas função atmosférica. Por fim, o dançarino 
sucumbe à força mortal do raio.

sexo 
baixo (1971)

«Laser», música para um environment laser e light (1971)

O compositor sobre «Laser»:
A palavra laser (light amplification by stimulated 

emission of radiation) significa, na tradução literal: amplificação 
de luz, emissão estimulada de radiação.

Albert Einstein previu teoricamente, em 1917, o 
sistema do laser. Em 1960, o físico norte-americano Theodore 
H. Maymann construia o primeiro aparelho de raios laser. Um 
aproveitamento artístico foi apresentado primeiramente em 1966, 
pelo grupo americano E. A. T. (Experiments in Art and Techno
logy) com Billy Klüver e Robert Rauschenberg. Atua mente 
vários cientistas trabalham, em primeira linha, na aphcaçao 
econômica do laser (para fins bélicos, aproveitamento hsico, 
químico e medicinal, assim como para a transmissão de noticias).

Para o desenvolvimento da configuração artística, 
arquitetônica e cênica, a holografia (possibilitada pelo laser) pro
porcionará, em sua tridimensionalidade, acontecimentos^ visuais 
inéditos. Por marcação fotográfica do modelo de interlerencia da 
luz intermitente, surge um filme com uma variedade de minús
culas formas: o holograma. Quando este filme e projetado 
motivo fotográfico aparece em sua tridimensão. O motivo poderá 
ser observado de todos os lados, cenários e decorações dando 
efeito realístico: uma revolução na história do teatro. Inteliz- 
mente estas experiências são, por enquanto, muito dispendiosas e 
somente possíveis em microforma. Os aparelhos empregados em 
nossa produção são: um grande projetor laser de palco, que fun
ciona como gerador de efeitos de luz, e outros 6 lasers manuais.

O projector laser de palco utilizado compoe-se de 
2 laser de gás de funcionamento continuo: um laser-argônio de 
alcance espectral do azul ao amarelo-esverdeado e um laser- 
criptônio de luz vermelha. Os diferentes efeitos luminosos sao 
produzidos de maneira simples. O raio de luz correspondente e 
projetado através de um vidro incolor (que e construído em 
forma de lamina giratória) e refletida através de espelhos duplos, 

folhas sobre uma tela. Aparece, assim, um resultado

dade.

, seu

prismas e 
dinâmico de luz.

Os já mencionados projetores de laser manuais, 
potência luminosa muito menor, são usados adicionalmente:
1 laser manual assume — guiado por luz dinâmica a sincroni
zação da música. Vidros estruturais giram em torno do raio de 
luz (função parecida com aquela do laser de palco). Os lasers 
manuais serão usados posteriormente — completados por outros 
lasers — na sua forma primitiva de raio. . . . -

Vários aparelhos tradicionais de iluminação, projeção 
e cinéticos completam o show de luzes. Com esta produção 
alcançamos, involuntariamente, um recorde na Opera Estadua 
da Baviera: até agora, o máximo em focagens de iluminação num 
espetáculo com a duração de 90 minutos, era de 122 posiçoes, ao 
passo que a nossa peça requer 137 posições de iluminação num 
período de 35 minutos.

A apresentação
como um light-environment (iluminação ambiente), um acon
tecimento audiovisual. Elementos meditativos inspiraram esta 
música independente, a qual foi idealizada originalmente para 
grande orquestra e um solista de percussão. O instrumental m- 

oferece, na sua multiplicidade, um equivalente a esta
demonstração de luzes. .

A peça inicia-se com um som apenas (vidro, triccio-
nado) e um ponto de luz em evolução. Com os demais movi
mentos de luz, reconhece-se a estrutura laser. Com um crescendo 
ótico e musical, o laser transforma-se num efeito dominante. U 
solista de percussão apresenta-se interpretando e agindo con-

com

«Laser» foi concebida essencialmente

comum
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«Consolation II» para 16 vozes (1968) / Estreia Basel (1969)
«TemA» para flauta, voz e violoncelo (1968) / Estreia Stuttgart 

(1969)
«Air» para orquestra grande, com solo de percussão (1968/69) / 

Estreia Frankfurt (1969)
«Notturno» para pequena orquestra, com solo de violoncelo 

(1966/68) / Bruxelas Estreia (1969)
«Pression» para violoncelo solo (1969) / Estreia Como-Autunno 

musicale (1970)
«Guero» para piano (1970) / Estreia Ars Nova Nürnberg (1970)
«Dal Niente», música para clarinete solo (1970) / Estreia Ars 

Nova Nürnberg (1970)
«Kontrakadenz», música para grande orquestra (1970) / Estreia 

Stuttgart (1971)
«Gran Torso», música para quarteto de cordas (1971/72) / Estreia 

pro musica nova Bremen (1972)

para pequena orquestra com solo de violoncelo 
(1966—68)

HELMUT LACHENMANN
Nasceu em 1935 em Stuttgart. Estudou na Escola 

Superior de Música em Stuttgart, piano com Jürgen Uhde, teoria 
e contraponto com Joh. Nep. David. Desde 1957 participando 
regularmente dos Cursos de Férias de Darmstadt. 1958—60 
estudos de composição com Luigi Nono, em Veneza. Residente 

München desde 1961. 1965 estadia em Geneva, trabalhos no 
estúdio electrónico. 1966—70 professor de compisição na Escola 
Superior de Música de Stuttgart, desde 1970 docente de música 
na Escola Superior Pedagógica de Ludwigsburg.

Recebeu o prêmio cultural para música, da cidade de 
München (1965), prêmio promocional da Universidade de Inns- 
bruck (1967), um prêmio de composição da cidade de Stuttgart 
(1968), o prêmio Bach da cidade de Hamburg (1972).

em

ÍNDICE DAS OBRAS (seleção)
«Souvenir» para 41 instrumentos (1959)
«Fünf Strophen» para nove instrumentos (1961) / Estreia Bienal 

de Veneza (1962)
«Echo Andante» para piano (1961) / Estreia Cursos de Férias de 

Darmstadt (1962)
«Wiegenmusik» para piano (1963) / Estreia München (1964) 
«Introversion I» para seis instrumentos (1963) / Estreia Cursos 

International de Férias de Darmstadt (1964) 
«Introversion II» (1964) / Estreia München (1965)
«Szenario», música eletrônica (1965) / Primeira transmissão pela 

Radio Belga (1965)
Trio de cordas (1965) / Estreia Genf (1966)
«Interieur I» para um solista de percussão / Estreia Cursos Inter

national de Férias de Darmstadt (1967)
«Trio fluido» (1966) / Estreia München (1968)
«Consolation I» para vozes e percussão (1967) / Estreia Ars nova 

Bremen (1968)
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Orbas cênicas
«Sketch» esboço coreográfico de Helfried Scheuermann, para 

dançarinos, sons, um baterista de «beat» e um gonguista 
«Pentagramm» um bailado de Thomas Sdhilke, baseado nos 

Aitia do Kallimacho para dançarinos, dois cantores, 
coro masculino, instrumentos de teclado e batería 

«Spektakel» um teatro musicado
«Fata Morgana» uma representação musical de Manfred Eigen- 

dorf, para quatro atores e um virtuoso de monochord. 
«An diesem heutigen Tage» (en ma fin est mon commencement) 

de Elisabeth Woska, para uma atriz e quatro bateristas

Música para filmes
«Alastair» o homem dentro da garrafa 
«Die Sdiaukel» (O balanço)
«Kinetik»
«Zwischenfall auf Golgotha» (Incidente em Golgotha) 
«Olympiade der Kinder» (Olimpíada das crianças)
«Milch» (Leite)
«Menschen» (Pessoas)
«Alarm Alarm» (Alarme, arlarme)

MMM
Wilfried Hiller
Página de «Spektakel» (espectáculo), um teatro musical

44
45

WILFRIED HILLER
Nasceu em 1941 em Weissenhorn, Neu-Ulm. Após o 

ginásio foi correpetidor de ballet em Augsburg. Incentivado por 
Karl Amadeus Hartmann, Hiller foi a München estudar na Escola 
Superior de Música; com Günter Bialas estudou composição, com 
Hanns Hõlzl percussão e com Heinz Arnold regência de ópera.

Em 1968 recebeu o prêmio Richard Strauss da cidade 
de München e em 1971 o prêmio de promoção para música, da 
cidade de München. Conseguiu o segundo prêmio no concurso 
pela Fanfarra Olímpica em 1972. No ano de 1968, Hiller fundou 
a série de concertos «Musik unserer Zeit» em München, ainda
hoje existente.

Desde outubro de 1971 Hiller é organizador autô
nomo de programas, na Rádio Bayerischer Rundfunk.

ÍNDICE DAS OBRAS 
«Rhythmizomenon» para piano 
«Elegie» para oboé solo 
«Meditation» para trompete solo 
«Kaleidoskop» para fagote solo 
«Serenata» para contrabaixo e percussão 
«Solo für ein Lõwengebrüll»
«Let thy song be love» quatro canções de amor para soprano 

e piano
«Movements for a big cat» para oboé e fagote 
«Alastair» sete miniaturas para soprano, flauta e viola 
«Movements für Orgel»
«Katalog für Schlagzeug III (três instrumentistas) + IV 

(quatro instrumentistas)»
«Muspilli» para coro misto a cappella 
«Muspilli» para barítono e piano 
«Der Leuchtturm» ciclo para barítono e piano 
«Epigramm» para flauta e cravo 
«Concertino» para trompete e orquestra
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«Kammermusik 61» para soprano, clarinete e piano, sobre lírica 
moderna alemã (1961) Estreia Hamburg (1961) 

«Polyrhythmika Nr. 1» para piano (1961) Estreia Kiel (1961) 
«Canticum I» «... und nahm Gestalt an« para 16 cantoras e doze 

cantores sobre Else Lasker-Sdiüler (1962) Estreia Inter
nationale Musikwodie Bilthoven, Hilversum (1967) 

«Polyrhythmika Nr. 2» para piano (1962) / Estreia Hamburg 
(1963)

«Buntgeknüpfte Zeiten», três canções alegres para voz e piano, 
sobre poesias de E. Lasker-Sdiüler, Chr. Morgenstern 
e E. Roth (1962) / Estreia Oldenburg (1963) 

«Konkretionen II» para quarteto de cordas (1963) / Estreia Curso 
International de Ferias, Darmstadt (1963)

«Varim I» para um piano de cauda e dois intérpretes (1963) / 
Estreia da primeira versão Hamburg (1963) / Estreia 
da versão definitiva Curso International de Férias, 
Darmstadt

«Coloratura» per tre flauti (1963/64) / Estreia pro música nova, 
Bremen (1964)

«Das Verlorene», cantata para coro misto e 4 instrumentos, sobre 
textos de Jacob Bõhme (1964) / Estreia Darmstadt 
(1965)

«Fantasia und Zortzico» para clarinete (1965) / Estreia Hamburg 
(1965)

«Benn-Epitaph» para contralto (barítono) e 5 instrumentos 
(1966) / Estreia München Allgemeines Deutsches 
Musikfest, München (1967)

«Konkretionen IV» para trio de metais / Estreia Witten Tage für 
Neue Kammermusik, Witten (1970)

«Divisioni» para orquestra (1967) / Estreia Hamburg (1968) 
«Profit tout clair» para orquestra de câmara (1967) / Estreia da 

versão para noneto Frankfurt (Música viva) (1968) / 
Estreia da versão orquestral Gõttingen (1971)

Quinteto de sopros em um movimento (1967) / Estreia Krefeld 
(1970)

«Polyrhythmika Nr. 3» para piano (1968) / Estreia Kiel (1969) 
«Varim II» para soprano, piano obligato e instrumentos ad libi- 

tum (1968) / Estreia Hamburg (1968)
«Canticum II» «was sterblich war...» para 16 cantoras e 12 can

tores sobre Nikolaus Lenau (1968) / Estreia Inter
nationale Musikwodie Bilthoven, Rotterdam (1969) 

«Lyrical Symphony» para soprano e orquestra, sobre, poesia 
moderna inglesa (1961/68) / Estreia Hof (1969) 

«Strati» para grande orquestra (1965/68) / Estreia Allgemeines 
Deutsches Musikfest, Hannover (1970)

«Rital» para órgão (1969) / Estreia Celle (1969)
«Piccotelli (Lappatellen)», três peças para piano (1970) / Estreia 

Lindau (1970)
«O Musen», cena para soprano e piano (1970) / Estreia Hamburg 

(1971)
«Fresko» para harpa e violoncelo (1970) / Estreia Hamburg (1971) 
«Organ Pops», 16 versões para órgão (1970) / Estreia Hamburg 

(1970—72)
Concerto para piano e orquestra (1971) / Estreia Tage der neuen 

Musik, Hannover (1972)
«Ad voscem», cinco miniatures cenico-vocais para duas vozes e 

piano (1971) / Estreia Hamburg (1972)
«Violência» para violino (1971) / Estreia Berlin (1973)
Coral-suite para órgão (1972) / Estreia Wildbad (1972)
«Kontakt für Geeske», cena para voz feminina (1972) / Estreia 

Darmstadt (1972)
«Zeitplan» para grupo eletrônico ao vivo (cinco intérpretes) e 

fita magnetofônica de dois canais (1972) / Estreia 
Neues Werk Hamburg (1972)

Norbert Lmke
Detalhe duma página de „... und nahm Gestalt an“ 
(... e tomou forma). Cântico I para dezasseis cantoras 
e doze cantores.

NORBERT LINKE
Nasceu em 1933 em Steinau/Oder (Baixa Silesia). 

Estudos de composição com Ernst Gernot Klussmann na Escola 
Superior Estadual de Música em Hamburg (1952—57), ao mesmo 
tempo, ciência musical com Heinrich Husmann, além de fonética 
e germanística na Universidade de Hamburg.

Exame federal de música para escola (1955) e litera
tura alemã (1957), doutourou-se em filosofia com a dissertação 
«A fuga orquestral no fim do romantismo e no modernismo» 
(1959).

Desde 1962 participação nos Cursos Internacionais de 
Férias para Música Nova em Darmstadt, cursos de composição 
com Stockhausen, Ligeti, Boulez e outros.

Fundador da série de laboratório «Jovens compo
sitores do norte da Alemanha» (desde 1961) e do grupo Ham- 
burguês da Sociedade Internacional para Música Nova IGNM 
(secretário desde 1968). Cofundador do circulo musical no 
Ginásio Albert Schweitzer em Hamburg (1969). Professor incum
bido da didática musical na Universidade de Hamburg (desde 
1971). Escritor e crítico musical.

1962 e 1968 Prêmios de composição em Stuttgart, 
1969 em Hof, 1966 e 1970 em Hamburg. 1971 Nomeado membro 
efetivo da Academia Livre das Artes, Hamburg.

ÍNDICE DAS ORBAS
«Sechs Heine-Lieder» para voz masculina e piano (1959) / Estreia 

Hamburg (1965)
«Fünf Stücke» para clarinete e piano (1960) / Estreia Hamburg 

(1961)
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«Compor não será, no final das contas, um luxo defi
citário? Sem dúvida. Uns gostam de carros dispendiosos, outros, 
expressionistas em óleo e eu, pois bem, gosto de esbanjar meu 
tempo compondo. De qualquer maneira cada um de nós esbanja 
algo, nesta sociedade próspera...» Com estas palavras Linke 
referiu-se à sua atitude fundamental artística, numa carta a Hein- 
rich Strobel. Já aos 13 anos êle se dava ao «luxo de compor». Após 
uma formação musical árdua e extensa, êle alcançou uma posição 
independente. A profissão de diretor do circulo musical de um 
ginásio em Hamburg, assim como atividades de crítico musical 
autônomo na imprensa, radio e televisão financiam este «luxo». 
«Como não sou obrigado a compor por motivos financeiros, 
posso concentrar meus projetos inteiramente num plano idealista 
e construtivo». Pela primeira vez, Linke mereceu forte considera
ção, no verão de 1963, com a estreia de sua «Konkretionen II» 
pelo quarteto Parrenin no Curso Internacional de Férias para 
Música Nova em Darmstadt. Embora Ulrich Dibelius constatasse 

livro «Música Moderna 1945—1965» na obra de Linkeem seu
uma perda de aspiração e orientação no sentido tradicional da 
audição, êle admitiu «uma mobilidade extensa, que permite a 
passagem espontânea da forma de interpretação do tempo à 
noção do espaço».

Linke de fato desenvolveu um método de composição 
em forma de diário, que visava anular a diferença entre tempo de 
composição e de interpretação («Konkretionen II e IV» — «Can- 
ticum I e II» — «Coloratura» per tre flauti — «Piccotelli»). O 
conceito tempo era posto em questão. Linke relacionou suas 
inspirações de muitas variantes entre tempo interpretado e ouvido 
(vivido) com obras psicologicamente ricas em truques, com 
tendência burlesca; apareciam peças para rádio («Zeitplan») e 
televisão («Varim I e II»). Em seguida dirigiu-se aos famosos idio
mas musicais do mundo (por exemplo da Espanha: «Fantasia e 
Zortzico» para clarinete — índia: «Polyrhythmica III» para 
piano), análise consciente do passado oriental (entre outras, a 
Idade Média: «Divisioni» para orquestra — estilo serial: «Benn- 
Epitaph» — desenvolvimento da instrumentação: «Strati» para 
grande orquestra).

Consequentemente desenvolveu-se um critério plura- 
lístico de estilos, que primeiramente se definiu nas obras «Lyrical 
symphony», «Profit tout clair», «Rital» e principalmente no 
«Concerto de piano». Linke prefere, em lugar do sistema de 
colagens muito em voga, usar citações «como se», inventadas por 
êle próprio, ou ainda modificações surpreendentes de marcas de 
estilo populares e aparentemente gastas. Para êle não existem 
barreiras entre a «música séria» e a «de entretenimento»: em cada 
obra, Linke procura novas possibilidades de integração ou de 
cruzamento de estilos.

Página de programa da ópera «Ein Künstler feiert 
Geburtstag» (Um artista celebra o seu aniversário). 
Apresentação na Escola Superior das Belas Artes de 
Hamburgo (1968) com um retrato de Niels Frédéric 
Hoffmann.
Cartaz para a apresentação da ópera «Ein Künstler 
feiert Geburtstag» em Hamburgo (1968).

48
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NIELS FRÉDÉRIC HOFFMANN
Nasceu em 1943 em Hamburg, passou sua infância na 

Suiça françesa. Mais tarde exame final do curso secundário e 
compensação do serviço militar (Ersatzdienst) em Hamburg. 
Estudos na Escola Superior de Música e Universidade da mesma 
cidade. Atualmente atividades como jornalista musical e professor 
de música. Incumbência de ensino no ginásio P. H. Lüneburg e 
na Escola Superior de Música de Hamburg.

ÍNDICE DAS OBRAS 
Canções (Lieder)

«Bilder», canções para contralto e conjunto de câmara, sobre 
Haikus japoneses

«De profundis ex libris profanis», oratório de câmara para meio- 
soprano e pequena orquestra

Música de câmara com texto
«Trio con brio» ou a história dos músicos, trio com piano, texto 
«Elegischer Rückblick» ou «A vida de uma professora de música 

particular» em dísticos de Bernhard Laux (estudos 
para piano com texto)

Demonstrações de solo
«Études brillantes réthoriques» ou «Opinião geral sobre temas 

políticos desconsiderando em particular a questão 
vietnamita» para violoncelo solo

«Schõnheit, Schnelligkeit und Fleifi» (Beleza, rapidez e assiduidade), 
demonstração para percussão e piano
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«Atitudes brillantes» piano solo
Rondo em re menor ou «De onde o Sr. Roggenkamp tira tão 

belos sons?»

Bailados
«Jogos de Macacos» para cantores, dançarinos e um músico, 

coreografia: Fred Eckhardt
«O corpo de baile hoje numerado» música de fita magnetofônica, 

coreografia: Christine Meyer-Rogge
«Kurt, Alice und Edgar» ou «Porque Kurt hesita?» para quatro 

instrumentistas, um cantor e três dançarinos, coreo
grafia: Fred Eckhardt

Operas
«So kann es nicht weitergehen, aber so geht es weiter!» (Desta 

maneira não pode continuar, porém assim continua!) 
para quatro cantores, quatro instrumentistas, quatro 
narradores e quatro músicos, texto: colagem de 
jornais, revistas e novelas

«Zweierlei Mafí» ou «Porque é tão difícil concretizar os direitos 
humanos?», texto: Bernhard Laux, cenário: Johann- 
Georg Scharschmidt

Vários «mixed media shows», utilizando textos pró
prios

«Arte de queda», coreografia: Elmar Gehlen
«Discurso de ação», coreografia: Christiane Meyer-Rogge, objetos: 

Thomas Peiter
«Um artista aniversário», coreografia: Christiane Meyer-Rogge, 

objetos: Jõrg Mõller, contribuições musicais: Norbert 
Linke

«A história dos músicos mais novos», texto: Bernhard Laux 

Música para teatro
«Imagens vivas», coreografia: Elmar Gehlen 

Música para filmes
«Otto Hahn» / «Impression in E» / «Das erste Lebensjahr» 

(O primeiro ano de vida) / «Wirtschaftszentrum Ham- 
burg» (Centro econômico Hamburg)

Robert H. Helmschrott

ROBERT M. HELMSCHROTT
Nasceu em 1938. Recebeu de seu pai, aos 11 anos, as 

primeiras orientações na música. Com 13 anos foi organista em 
St. Põlten/Weilheim. 1954—58 Estudos de música sacra católica 

Escola Superior de Música, em München; 1958—62 estudo de 
regência no mesmo instituto, estudo complementar de composi
ção com Sachsse, Genzmer, Büchtger. Entre 1959 e 67 organista, 
maestro cappela, professor de canto em escola, professor ginasial 
e colegial em Augsburg, Erding e München. 1967/68 Prêmio Villa 
Massimo de Roma. Estadia em Roma até meados de 1969. 1969 
Prêmio para música nova coral, das indústrias Volkswagen, 1969 
«Prêmio di publicazione» da Ed. Carrara/Bergamo, 1970 prêmio 
de promoção para música da capital do «Land» München. No 
verão de 1955, breves estadias em Liège para estudo de composi
ção com Pièrre Froidebise, e no verão de 1969 em Siena, com 
Goffredo Petrassi. A partir de 1969/70 professor de órgão no 
Conservatório Richard Straufi de München e organista na mesma 
cidade.

na

ÍNDICE DAS OBRAS (seleção) 
Obras para piano 

«Musica piccolina» (1961)
«Quadrat» (1964)
«Fuge à 4 voice» para piano

Obras para órgão 
Tocata com variações (1957)
Prelúdio e fuga (1964)
«Meditation I» sobre o salmo 129 (1966) 
«Meditation II» sobre o salmo 52 (1967) 
«Meditation III» sobre o salmo 137 (1968) 
«Meditation IV» ... da pacem (1971)
«Três peças: in memoriam I. S.» (1971) 
«Michaelismen» (1972)
«Introitus» para órgão
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Música sacra
«Missa em la» para coro a 4 vozes, sopros e órgão (1959)
«Missa brevis» para coro a 4 vozes a capella 
«Proprium Alemão» para coro a 4 vozes e órgão 
«Missa unisono» para canto a 1 voz e órgão (1965)
«Messa alPunisono»,
«Missa unisono» (holandês)
«Missa pro usu», 3 vozes a capella (1963)
«Intenções Espirito Santo» para coro e órgão (1967)
«Cântico de louvor à salvação e a Jesus Cristo, Senhor»
«Messa per la pace» (1968)
«Prece à paz» (segundo Paulo VI) para solista (voz principal), coro 

e órgão
«Salmo 150», violino solo (voz principal), coro e órgão (1966) 

Canções solo
«Cantica Eucaristica» para barítono e órgão (1964)
«Salmo 116», violino solo (voz principal), coro e órgão (1966) 
«Brot für das Leben der Welt» para barítono e órgão

Música de câmara
Inuenção para clarinete, trombone e fagote (1963)
«atmosfera ovatatta I» para soprano e flauta (1969)
«atmosfera ovatatta II» para soprano, flauta, pistão, vibrafone e 

contrabaixo (1970)
Quinteto de sopros I (1969)
Quinteto de sopros II (1971)
«Tre pagine per flauto solo» 1968)

Obras corais
«Preghiera» para coro a 8 vozes e metais (1968)
«Wunschliste» para coro a 4 vozes a capella (1969)
«S.P.Q.R.» para dois coros mixtos, metais e percussão (1967)

Obras para orquestra
«Concertino» para órgão e orquestra de cordas (1964) 
«Lunchtime» para orquestra (1969)
«La settimana» para orquestra (1968)

Outros trabalhos
Catorze redações sobre questões de música sacra, uma 

série especial para a Radio Vaticano (1968—1972). Publicadas em 
«Im Dienste der Kirdie», Essen (1969—1971), e no «Bolletino 
Caeciliano», Roma (1970).

Palestra sobre «Novas composições litúrgicas vistas 
por um jovem compositor» no Seminário de Música Sacra da 
«18. Semana internacional do órgão», Nürnberg (1969).

para uma atividade por princípio. Eu a capto e aceito. Assim eu 
revido uma adaptação tendenciosa e programada em todas as 
partes.
O processo das comparações é eliminado.
Não quero chegar ao dilema de ter que me perguntar.
Para que e para quem é a minha música?
Sofro de uma capacidade de associação de idéias «ideomusicais» 
— fuga de idéias — e sinto-me feliz assim. Considero esta produ
ção emocional uma expressividade existencial, ela é o meu único 
meio de aplicar agressivamente o próprio impulso criador. Es
crevo uma música que, na hora de nascer, significa para mim 
alegria, opressão, impulsão e aprazimento, satisfação nervosa e 
visão retrospectiva em contemplação direta de uma nova confi
guração funcional e transcendental em toda sua plenitude.
Escrevo uma música que se baseia numa idéia, que torno audível 
conforme minhas possibilidades, e que me agrada.
Naturalmente fico satisfeito e muito agradecido, quando minha 
música também atinge o ouvinte, na minha intenção de apelo 
direto à consciência construtiva, quando ela o comove emocianal- 
mente, o oprime fisicamente e o envolve de modo registrável. 
Este seria o mais belo efeito.
Até a mais simples intuição transformada em música torna-se 
através do decorrer do tempo numa explanação intelectual e fin
da participação de uma forma de vida positiva.
Acho apenas que: nem a direção nem o caminho, nem a adaptação 
nem a distância são decisivos, nem mesmo os meios, importante 
parece-me ser principalmente uma forma clara e simples de ex
pressão humana e o desejo da conversação direta.
Escrevo porque me agrada.
Mas nada, porém, é absoluto.

O compositor sobre si próprio:
Não quero chegar ao dilema de ter que me perguntar.

Que música escrevo?
Minha música é método? Um compromisso de influências?
Ela foi instruída? Empírica? Sua chave é o emocionalismo?
Ela é busca ou adaptação? Ou será ela um lapso?
Eu recuso qualquer «diorismo».
Não me pergunto por alguma idéia nova — ela vem a mim.
Não me pergunto pela sua realização — ela vem a mim.
Não me pergunto por uma doutrina individual — ela vem a mim. 
Não me pergunto por um pragmatismo estilístico — êle vem a
mim.
Se é didática ou primitiva, tendenciosa ou irreal, especulativa ou 
perversa, séria ou grotesca, não me interessa.
Seja ela empreendimento.
Não quero chegar ao dilema de ter que me perguntar.
Que espécie de música escreví?
Escrevo uma música que pretende concretizar a projeção de uma 
intenção intuitiva. Não examino a idéia no seu eventual valor
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Werner Jacob
Detalhe duma página de «Da Pacem» para três coros, 
loquentes solos, locutor e órgão.

51 Herbert Blendinger53
52

HERBERT BLENDINGERWERNER JACOB
Nasceu em 1938 em Mengersgereuth-Hámmern (Thü- 

ringen). Instrução musical precoce. Com 10 anos de idade, orga
nista da comunidade de sua terra. 1956 Exame final do curso 
secundário (Abitur). Início dos estudos na Escola Superior de 
Música de Freiburg: órgão com Walter Kraft, cravo com Fritz 
Neumayer, regência com Carl Ueter e com Wolfgang Fortner 
composição. 1961 Exame acadêmico para música sacra, maestro 
cappella na Igreja de Lutero em Freiburg. 1963 Na Igreja da Trin
dade em Nürnberg, desde 1969 na Igreja de S. Sebaldo em Nürn- 
berg (dessa maneira, um dos sucessores de Conrad Paumann, 
Johann Pachelbel e outros Üustres organistas e compositores). 
Maestro da «Sebalder Kantorei» e da Orquestra Bach de Nürn
berg. 1967 Prêmio de promoção da cidade de Nürnberg. Con
certos e gravações para emissoras do país e do exterior.

Nasceu em 1936 Ansbach. Além de viola e violino, 
estudou piano e composição em Nürnberg e München (profes
sores: Max Gebhard e Franz X. Lehner). É um compositor de 
cunho independente e já recebeu vários prêmios honrosos pelas 
suas obras. De 1963 a 67 foi violista na Orquestra Sinfônica de 
Bamberg. Desde então Blendinger é violista da Opera Estadual da 
Baviera e componente do Quarteto Sinnhoffer.

PRÊMIOS E DISTINÇÕES
Edinburgh: Saltire Cup da Sociedade Saltire «for MuniclTs best 
young musician of the year» (1960).
Prêmio de promoção da cidade de Nürnberg «em reconhecimento 
às suas realizações no campo da música, como compositor e vio
lista» (1962).
Concurso pelo «Prêmio para promover jovens compositores», 
instituído pela cidade de Stuttgart. Pelo «Concerto para viola e 
orquestra de cordas 1962» recebeu menção honrosa por parte do 
juri do concurso (1966).
Prêmio de promoção no Robert-Schumann-Preis da cidade de 
Düsseldorf «em especial reconhecimento aos seus trabalhos» 
(1967).
Prêmio estadual de promoção 1967 «em reconhecimento às suas 
excepcionais realizaçõs como solista de viola e compositor».

ÍNDICE DAS OBRAS 
Chaconne para viola e orgão 
Sonatina para viola e piano, op. 2 
Suite para piano a quatro mãos, op. 3 
Sonata para flauta e piano, op. 5 
Tema com variações para violoncelo e piano, op. 8 
Primeiro quarteto de cordas (1957), op. 11 
Sonata para viola e piano, op. 12 
Sonata para viola e cravo, op. 13
«Die Ameisen» (As formigas), pequena cantata para cantores, 

flauta, piano e caixa, sobre Ringelnatz, op. 15

ÍNDICE DAS OBRAS
«De visione resurrectionis» (Ezequiel 37) para barítono solo, coro 

misto, dois grupos de percussão e órgão 
«Fantasie, Adagio und Epilog» para órgão
«Komposition 5/7», cinco estruturas para sete instrumentos solo 
«Duodecim Fabulae Mythicae», doze fábulas mitológicas — para 

soprano solo, conjunto de câmara e coro com três 
instrumentos

«Canticum I» para contrabaixo solo, coro misto e sete instrumen
tistas

«Telos Nomous — O fim da lei para oradores», quatro sopros, 
três percussionistas, cravo, piano e órgão 

«8’ 30”» para viola da gamba e fita magnetofônica 
«Improvisation sur e.b.» para órgão (em honra a Ernst Bloch)
«Da Pacem» para três coros (ou grupos de coro), soloquentes, 

oradores e órgão
«Carmina Profana» para coro misto a cappella 
«Improvisation AG 2» (atos dos Apóstolos 2, 1—21) para barí

tono, coro e órgão e instrumentos de percussão 
«Requiem» para solistas, coro e orquestra
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Concerto para viola e orquestra de cordas (1962)
Quarteto com piano (1965), op. 17
Concertino para violino e orquestra de cordas, sobre um «Minne- 

lied» de Dietmar von Eist
Música de câmara para barítono e quarteto de cordas, sobre 

uma poesia de J. Weinheber (1968), op. 18 
Segundo quarteto de cordas (1969), op. 19 
«Diálogo» para viola e percussão (1970), op. 20

Michael Vetter no Japão convidado pelo Instituto 
Goethe (1971)
Duas páginas de «Linienspiel» (Jogo das linhas), medi
tação e comunicção em sons para quatro tocadores e 
público. Estreia em Bonn (1972).
«Felder II» (campos II) projeto musical para crianças 
(1968). Partitura completa.

MICHAEL VETTER
Nasceu em 1943 em Oberstdorf/Allgáu. Como flau

tista block, revelou o seu instrumento à música atual, elaborando 
extenso programa de estudos sonoros e pesquisas de posições 
(resumidos na obra escolar «II flauto dolce ed acerbo», publicado 
em três volumes), incitou a criação de inúmeras obras de música 
nova para flauta block, desenvolveu a flauta block elétrica, e apre
sentou-se, ultimamente, em féstivais internacionais, como intér
prete de suas obras e de Stockhausen.

Suas composições, todas determinadas gráfica e tex
tualmente, ocupam-se na sua totalidade com problemas herme
nêuticos humanamente fundamentados: da audição ativa, cria
dora à expressão acústica é apenas um passo (muitas de suas obras 
contam com a participação acústica do público ou constituem-se 
exclusivamente dela), o homem pode se multiplicar na inter
pretação (duo resp. trio para um solista, solo para duo), pode 
elevar o instrumento a parceiro e materializar-se pela voz a 
instrumento. Inúmeras de suas obras contém sugestões alegóricas 
político-sociais («Orzismus», «Incussions», «Reaktionen auf Reak- 
tionãre») sem, porém, tendências ideológicas ou partidárias.

Participação na exposição anual «Schanze» (Münster) 
Estreias mundiais de composições experimentais para 
flauta block de L. Andriessen, J. Baur, R. du Bois, 
K. Hashagen, D. Schõnbadh, W. Eisma, M. Kagel, 
K. Stockhausen
Conclusão do manuscrito «11 flauto dolce ed acerbo». 
Viagem à Itália, encontro com L. Nono, S. Bussotti 
e F. Evangelisti. Três mêses no convento «Santuario 
delia Verna» em Appennin.

1958
1960

1964
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Estreias das «Konstellationen» e partes das «Figura- 
tionen» em Düsseldorf e Miinster. Docente convidado 
dos «Cursos para música nova de Kõln».
Estreia de «Rara» (dolce) em Darmstadt (Bussotti/ 
Vetter) participação no Outono de Varsóvia, estreia de 
«Rezitative» durante as «Berliner Festwochen».
Estreia de «Felder II» em Miinster. Três meses no sul 
da África. Estudos no Umpumulu Theological College 
e viagens.
Estreias de «Reaktionen auf Revolutionãre» (Han- 
nover), «Incussions» e «Orzismus» em Witten. Partici
pação, com «Rara», na «Passion selon Sade» de Bus
sotti, em Karlsruhe. Concertos com Stockhausen em 
St. Paul de Vence e nas grutas de Jeita (Líbano).
Estudos de teologia e filosofia em Münster, Gõttingen 
e Tübingen.
Ensaios de «Memorandum» em Paris e Corsega com 
Françoise Hardy. Encontros com Nicolas Schõffer e 
Victor Vasarely. Participação no programa de música 
ao vivo, no pavilhão alemão da Exposição mundial de 
Osaca. Concertos e palestras no Goethe-Institut, nas 
Escolas Superiores Toho-Gakuen, Ueno-Gakuen e 
Kunitachi-College em Tokyo. Estreia de «Aulodien» 
(aulas práticas) e «Informationen» em Tokyo e Osaca. 
Ensaios no Kurodani e noutros templos em Kioto. 
Concertos com os Institutos Goethe em Dublin, 
Glasgow, London, Chania, Heraklion, Kavala, Atenas, 
Tokyo, Osaca e Kioto. Estreias de «Horizont» (Ligeti/ 
Vetter) e «Stimmen» em Graz e Bonn, estreia de 
«Sonnenuntergang» em Osaca. Ensaios no Kurodani e 
no Shinjodo em Kioto. Direktor dos «estúdios para 
música experimental» da Escola de Música de Bonn.

ÍNDICE DAS OBRAS (seleção)
«Trigonogramme» uma composição-modelo geométrica, para dois 

intérpretes (1963)
«Figurationen», oito gráficas coloridas, para conjunto (1965), 

(«Figurationen III» transcrito por Moeck)
«Der Diditer und das Mádchen» (O poeta e a rapariga), ópera de 

câmara, apontada em colorido gráfico, em oito cenas 
. (1965/66)

«Konstellationen», peça para piano em 17 registros (1966) 
«Rezitative» para um flautista block para voz amplificada e 

flauta block (1967)
«Rara (dolce)» per flauto diritto, composição em colaboração 

com Sylvano Bussotti (1967)
«Felder II», projeto músical para crianças (1968)
«Reaktionen auf Reaktionáre» (Reação em reacionários), duo 

para um instrumentista e seu amplificador, uma pará
bola musical (1968).

«New Incussions for Two», entrelaçamentos vocal e instrumental 
de dois músicos (1969)

«Orzismus — entusiasmo contra coros» para intérpretes, proje
ções, fitas e público (1969)

«Informationen», uma aula de música vanguardista para crianças 
(1970)

«Horizont», composição em colaboração com Gyõrgy Ligeti 
. <1971)

«Liebesspiele» (Jogos amorosos) para ouvintes, composições Kioto 
(1970/71)

Esta coleção contém as seguintes obras:
«Liebesspiele», uma música de sons palpáveis 
«Früh Stück» do meu livro de receitas culinárias 
«Jüngste Gerichte»
«Wellen» (ondas), sobre tratamento e determinação 
das orelhas
«Übung» (exercício), instruções para tocar ao ar livre

«Liturgie», transsubstancializações de momentos acús
ticos
«Schriftbilder» (imagens escritas), declarações em 
língua inaudível
«Steinspiel» (jogo de pedrás), meditação musical entre 
pedras
«Mein Apfel» (minha maçã) de «Jüngste Gerichte» 
«Linienspiel» (jogo de linhas), meditação musical em 
linhas
«Prozession» um rumo musical 
«Parodie», sobre a interpretação em música composta 
«Sonnenuntergang» (crepúsculo), movimentos da luz 
no som
«Umweg» (desvio), música com sons internos e ex
ternos
«Sternstunde» (hora de estrelas), sobre as maneiras (ou 
melodias), de cantar estrelas
«Das ist das Lamm» (este é o cordeiro), do meu livro 
de receitas «Jüngste Gerichte»
«Nacht» (noite), música para dormir
Stück = peça, pedaço / früh = cedo / Frühstück = refeição 
matinal / das Jüngste Gericht = Juizo final / Gericht, e (pl) = 
juizo, justiça, tribunal, prato (culin).

«Kunst Stücke» (obras de arte), esboços para meditação e comu
nicação musical (textos e fotografias), Kioto e Bonn 
(1970—72)

«Linienspiel», música gráfica — gráfica musical (96 gráficas e 
20 páginas de texto), Kioto e Bonn (1970—72)

Os dois projetos acima citados, que podem ser executados com 
qualquer instrumentação desejada, contém, entre outros:

«Stimmen», ensaios para uma linguagem musical uni
versal
«Liebesspiele», esboço erótico-musical 
«Schriftbilder», a linha, como linha, onda, sinal, 
desenho, ponto, linha
«Telephonie», união de separados, partituras foto
gráficas em cabos telefônicos
«Wellen», esboços para a composição ouvinte, audição 
compondo

Concepção de uma moderna obra de ensino instrumental. Itens 
principais: improvisação, composição, descoberta 
instrumental, comunicação entre diferentes níveis 
técnicos e musicais, música como meio de comunica
ção e meditação.

Compêndio «Blockflõte» e «Hõrspíele» (esboços de improvisação 
para vozes e objetos manipulados como instrumento) 

Romance «Handbewegungen» (246 páginas desenvolvendo uma 
escrita não semântica, fundamentada nos movimentos 
da mão, e não no gesto)

«Schriftstücke», caligrafias intuitivas

1965 '

1967

1968

1969

1970

1971
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Composição Otto Drechsler
Diretor do departamento de música do 
Goethe-Institut / München

Hermann Vogei / KõlnRealização da 
exposição do 
catalgo

Fotos Andermatt / Boje / Buhs / Burg / Deuring / 
Funk / Fiolthausen + Kurbjeweit / Jaeger / 
Kirchbach / Kocher / Meyer / Rummen- 
holler / Toepffer / Vinage

Primeiras pagninas Detalhe duma página de «Akroasis para 
grande orquestra de Johannes G. Fritsch

Detalhe duma página de «Mosaic» para seis 
músicos de percussão de Roland Leistner- 
Mayer

Goethe-Institut / München 1973

interiores

Últimas páginas 
interiores

Copyright
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