


e Aldo Krieger não tivesse reprimido seu filho quando

este empunhava, curioso, o violão, incentivando que,

ao contrário, ele se empenhasse nos estudos do vio-

lino e da "música séria", a história da música brasileira de

concerto não teria conhecido um de seus criadores rnais

representativos. Desde que deixou Brusque, no interior de

Santa catarina, no início da década de 40, Edino Krieger apren-

deu a compor com o mestre Koellreutter, encantou-se com

a música moderna, depois questionou sua universalidade ao

arejar suas idéias musicais no contato com nomes como

Aaron Copland, Darius Milhaud, Peter Menin e Lennox Berkeley

e superou a querela nacionalismo x dodecafonismo conju-

gando formas livres e elementos da música brasileira.

Além de acompanhar esses movimentos fundamen-

tais na música erudita no século 20, Krieger exerceu um

pape! essencial na difusão e na preservação da memória

musical do Brasil. "Eu não me vejo isolado, me vejo como

um compositor que participa de um processo de criação de

uma história cultural do país", diz o músico, que acaba de

completar 80 anos. Para provar a tese, lembra que atuou

na Rádio MEC, fez crítica musical na Tribuna da Imprensa,

trabalhou pela profissionalização do meio artístico como

diretor da Fundação de Teatros do Rio de Janeiro (Funterj),

criou o Projeto Memória Musical Brasileira quando dirigiu o

Instituto Nacional de Música da Funarte e, como se não

bastasse, ainda presidiu a Academia Brasileira de Música.

Comemorando os 80 anos do compositor no final de

2008, muitos agradeceram a atitude enérgica do seu Aldo

- mesmo sabendo que, se o filho tivesse desobedecido o

pai e interferido no cenário da música popular na mesma

medida em que o fez no meio erudito, possivelmente seu

nome teria maior visibilidade no país. Do alto de seu invejá-

vel currículo, no entanto, Edino Krieger circulou praticamen-

te despercebido na noite de encerramento do v Festival

Contemporâneo-RS, quando a Orquestra de Câmara do

Theatro São Pedro lhe prestou homenagem interpretando

o seu Concerto para Dois Violões e Cordas.

A peça a que o público porto-alegrense aplaudiu em

pé (e com fervor) é uma obra emblemática da fase mais

recente do compositor homenageado. Combinando escrita

e estruturas harmônicas livres, uma linguagem clássica e

elementos da tradição musical brasileira, a peça apresen-

tada resumia as três fases em que se pode dividir o traba-

lho do compositor: primeiro, a aproximação com a vanguar-

da, o dodecafonismo; depois, o retorno a formas "do passa-

do", corno a sonata, a fuga, os concertos e os quartetos de

cordas, sob influência do neoclassicismo; e, por fim, a apro-

priação de materiais da música popular, em um movimento

pós-moderno que o acompanha até hoje.

A hibridização, de toda forma, estava colocada desde o

princípio. Mesmo que o pai o tivesse iniciado musicalmente

através do repertório clássico para violino, o garoto cresceu

em meio aos ensaios da jazzband que o seu Aldo liderava no

interior catarinense. Esse DNA musical, entretanto, só viria a

se manifestar mais tarde. Destacando-se como jovem

concertista em Santa Catarina, Edino Krieger foi convidado a

estudar no Rio de Janeiro. No início da década de 40, partiu

para a então capital brasileira e aprendeu o bê-á-bá da

composição com o professor alemão Hans-Joachim

Koellreutter.

Ern pouco tempo, o alemão Koeilreutter percebeu que

o aluno já esgotara as possibilidades de criação dentro do

sistema tonai e sugeriu que passasse a trabalhar com o

dodecafonismo - técnica moderna criada por Arnold

Schoenberg na década de 20 com o objetivo de organizar o

atonalismo e buscar uma sonoridade universal. Com ape-

nas 17 anos, Edino entrava para a vanguarda, passando a

fazer parte do grupo Música Viva, liderado por Koelireutter

e integrado ainda pelos também discípulos Cláudio Santoro,

César Guerra-Peixe e Eunice Catunda.

De saída, Krieger testemunhou a principal polêmica da

música erudita brasileira no século 20: nacionalistas x

dodecafonistas. Os nacionalistas acreditavam que a técnica

de Schoenberg atentava contra a identidade musical brasi-

leira. Koellreutter ficou conhecido mesmo como um "desen-

caminhador" de jovens compositores, por apresentar a eles

aquela proposta de vanguarda. A querela culminou quando

o nacionalista Camargo Guarnieri enviou sua Carta Aberta

aos Músicos e Críticos cio Brasil a todo o meio musical. A

publicação da carta pela imprensa causou um longo período

de discussões. Na época, Edino Krieger aproveitou o espaço

que tinha como critico do jornal Tribuna da imprensa para

condenar violentamente a manifestação de Guarnieri. "Mas,

com o tempo, essa discussão perdeu muito a razão de ser",

revisa o compositor catarinense.

Ainda que Koellreutter tenha ficado

conhecido corno o professor alemão que

botou o dodecafonismo na cabeça de

seus alunos brasileiros, uma breve ob-

servação de seus discípulos desmente

essa idéia, como explicar que a música

dos alunos do defensor de uma prática

composicional tão amaldiçoada pelos

nacionalistas evoque coisas tão nitida-

mente brasileiras quanto o Corcovado,

na canção deTomJobim, ou os abacaxis

de irará, na criação de Tom Zé, e ainda

tenha formado músicos de atuação tão

variada quanto Rogério Duprat e Isaac

Karabtchevsky? "A coisa importante para

ele era que cada aluno encontrasse seu

caminho", testemunha Edino Krieger.

Parece estar nessa característica a

semente da própria dissolução
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dicotomia nacionai x universal. Krieger lembra que, mesmo

dentro do grupo Música Viva, havia discussão sobre se a mú-

sica serial era ou não compatível com a música brasileira.

Tanto ele quanto o colega Guerra-Peixe Fizeram experimenta-

ções nesse sentido. "Um compositor sul-americano, japonês,

norte-americano, alemão ou francês tinha o mesmo tipo de

resultado, de idéias, de materiais sonoros, e eu sempre me

preocupei com isso", afirma o vanguardista catarinense, assi-

nalando o germe de superação da antiga quereia,

A liberdade concedida por Koellreutter a seus alunos

parece mesmo ter influenciado o pensamento pós-moderno

na música brasileira. Edino conta que o próprio mestre o acon-

selhara a escolher um novo professor de composição de ou-

tra corrente, de modo a diversificar seus conhecimentos e

suas experiências. De fato, depois de oxigenar suas idéias mu-

sicais em temporadas de estudo nos Estados Unidos e na

Inglaterra e de entrar em contato com o neoclassidsmo, Krieger

acabou por desenvolver um idioma próprio.

"Para mim, o seriaüsmo nunca foi um dogma", afirma o

compositor, indicando que mais importante do que a técni-

ca empregada é o resultado comunicativo - fundamental,

aliás, à arte. Nesse sentido, o compositor alcançou a desen-

voltura necessária para se apropriar das diversas influências

que se colocaram ao longo de sua trajetória, transitando

naturalmente entre o dodecafonisrno, a produção de jingles

e ainda algumas trilhas para Os Trapalhões.

Mas a vivência vanguardista no grupo Música viva não só

levou Edino Krieger, pela instrução libertaria de Koellreutter,

ã apropriação de elementos da música popular em sua

música de concerto, como também, indiretamente, abriu o

tapete para a sua incursão no universo musical boêmio que

seu Aldo reprimia, "Eu e o grupo Música Viva éramos muito

ligados aos intelectuais de esquerda", lembra Krieger. E acres-

centa: "O Vinícius de Moraes era um deles", Devido à proximi-

dade, foi pelas mãos do "poetinha" que o catarinense de

Brusque experimentou a canção popular.

Requisitado por um amigo para compor uma música "que

não fosse muito difícil" para o coro amador que regia, Krieger

transcreveu para vozes uma fuga com tema de marcha-ran-

cho que havia composto para piano e chamou o amigo poeta

para colocar a letra. Vinícius não só atendeu ao pedido, intitu-

lando a canção de Fuga e Anrifuga, como a inscreveu em

parceria no Festival internacional da Canção Popular de 1967.

"imagina se não iam aprovar uma música do Vinícius de

Moraes", brinca Edino Krieger ao lembrar do episódio. Acos-

tumado com o universo contido da música de concerto, ele se surpreendeu com

as faixas, em que se lia Fuga e Antifuga, sustentadas pelo público na final do

festival, e divertiu-se ao receber uma medalha.

Quando pensou que a experiência tinha acabado, o grupo 004, que interpre-

tara a música no festival, pediu que ele fizesse outra. "Imagina cantar uma fuga,

que é uma forma barroca, com ritmo de marcha-rancho", atenta o compositor

para o inusitado. Mas os cantores tinham gostado. Edino compôs, então, outra

forma barroca, a passacalha, também com ritmo de marcha-rancho. Não encon-

trando um poeta disponível, ele mesmo fez a letra. Resultado: foi aprovado pelo

mesmo festival no^ano seguinte, levando outra medalha.

A incursão no universo dos festivais da música popular terminava por ali, mas

as medalhas não seriam suas únicas heranças. Inspirado no que viu, Edino criou

o Festival de Música da Guanabara. "Eu vi o Maracanãzinho lotado e pensei: por

que na nossa música não existe nada nessa dimensão? Por que a música clássica

brasileira tem de estar sempre confinada à sala de concerto, ao pequeno públi-

co?" Ele criava, então, um dos eventos mais importantes da música erudita brasi-

leira, hoje conhecido como Bienal de Música Brasileira Contemporânea.

Ainda que não tenha atingido os números massivos de um ginásio lotado, à

maneira dos antigos festivais da canção, Edino não pode se queixar da

receptividade do público, principalmente jovem, que comparece aos concertos.

Além disso, comemora. "O número de compositores jovens aumentou fantastica-

mente," Outra percepção do organizador é de que a existência de um espaço de

apresentação de criações recentes, de dois em dois anos, estimulou a criação de

novos cursos de composição ao redor do Brasii, descentralizando a produção

antes restrita a Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.

Enquanto isso, Krieger encarou a tarefa de zelar pela memória da música

brasileira. Preocupado com a dificuldade de acesso à obra de compositores

brasileiros, ainda tão pouco conhecida, Krieger criou o Projeto Memória Musical

Brasileira. O projeto conta com rnais de 200 obras sinfônicas em seu catálogo.

Otimista, ele enxerga, inclusive, que orquestras e intérpretes têm cada vez mais

interesse pela nossa música. "Aquela época em que se dizia fazer música para

as gavetas passou", atesta.
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