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Ein Wort von Casanova: procedimentos composicionais no segundo
movimento da obra Kurze Schatten II de Brian Ferneyhough
Artur Miranda Azzi1
Categoria: Comunicação
Resumo: O presente artigo explora o jogo dialético entre procedimentos automáticos
e informais da técnica composicional de Brian Ferneyhough, apresentando uma
análise do segundo movimento da obra para violão solo Kurze Schatten II.
Palavras-chave: Ferneyhough. Análise. Musica Contemporanea.
Ein Wort von Casanova: compositional procedures in the second movement of
Brian Ferneyhough´s Kurze Schatten II.
Abstract: This paper explores the dialect relationships between automatic and
informal procedures in the compositional technique of Brian Ferneyhough,
presenting an analysis of the second movement from the piece Kurze Schatten II for
solo Guitar.
Keywords: Ferneyhough. Analysis. Contemporary Music.

Introdução
Em arte, tanto na pintura quanto na música, não se trata de reproduzir ou
de inventar formas, mas sim de captar as suas forças.
Gilles Deleuze

Em 1961 Theodor Adorno publicou uma de suas reflexões mais importantes para
a música contemporânea, o ensaio Vers une musique informelle. Escrito em um tom de
manifesto, Adorno propõe uma revisão do pensamento serial, até então dominante no
contexto da nova música europeia. Considerando a releitura que Ferneyhough faz do
ensaio, o presente artigo propõe analisar como as noções de informal e automático se
articulam dentro do contexto da técnica composicional de Ferneyhough e atravessam os
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procedimentos organizacionais no segundo movimento de sua peça para violão solo
Kurze Schatten II.
A análise enquanto disciplina autônoma é um fenômeno relativamente recente. É
relevante apontar que a prática analítica era guiada, sobretudo por outra finalidade. O
resultado final deveria ser muito mais direcionado a uma interpretação, uma outra escuta
ou uma composição, do que se constituir enquanto um trabalho analítico autônomo. Jean
Molino, em seu texto Analyse Musicale (1989) ilustra perfeitamente a motivação do
presente artigo, através da afirmação que “há uma experiência irredutível da música, mas
esta experiência é carregada de simbólico, o que assegura a passagem natural da
experiência ao discurso; a análise rompe com a experiência, mas, ao mesmo tempo, ela a
prolonga, a análise é a música continuada através de outros meios.” (MOLINO, “Analyse
Musicale” no 16. Revista da Sociedade Francesa de Análise Musical, junho/1989).
A relação de Ferneyhough com o violão é permeada pela vida e obra do pensador
alemão Walter Benjamin, seja na incorporação do instrumento como protagonista em Les
Froissments d’Ailes de Gabriel de sua ópera Shadowtime, ou no duo de violões No time (at
all), cujo material é completamente derivado de sua ópera. Em Kurze Schatten II, a obra
homônima de Benjamin (1994) serviu como impulso criativo e, embora não há a intenção
do compositor de estabelecer uma analogia semântica entre texto e música, percebemos
diversas relações entre as duas obras. O artigo se desenvolverá a partir de um breve
panorama biográfico, passando por alguns aspectos da técnica composicional de
Ferneyhough, exemplificando as noções de automático e informal para então partir para
uma análise do segundo movimento, continuando e dobrando as linhas do compositor por
outros meios.
1. Brian Ferneyhough
A música de Brian Ferneyhough (1943-) ocupa um lugar essencial na produção
contemporânea e proporciona um amplo e rico debate sob diversas perspectivas. As
primeiras obras do seu catalogo de composições se localizam durante o decorrer da
década de 1960: Sonatina (1963), Quatro Miniaturas (1965) e Coloratura (1966). Nesse
primeiro momento, podemos perceber que o interesse de Ferneyhough se direciona a
música de Anton von Webern, assim como a música de dois dos protagonistas da
2
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vanguarda do pós-guerra que se desenvolveu durante os cursos de verão em Darmstadt a
partir do início da década de 1950: Karlheinz Stockhausen e Pierre Boulez.
A década de 1970 é decisiva no desenvolvimento estético do compositor, período
no qual Ferneyhough leva as últimas consequências a complexidade da escritura – ritmos
extremamente complexos, uma quantidade excessiva de informação tímbrica, de modos
de ataque, de dinâmicas, de incorporação de elementos não habituais como diversas
técnicas expandidas assim como configurações estruturais e gestuais estranhas a música
de concerto tradicional – e compõe obras como “Cassandra´s Dream Song” (1970), “Sieben
Sterne” (1970) ou “Unity Capsule” (1973-1976).
O radicalismo da escritura de Ferneyhough levou a associação de seu nome à
chamada escola da Nova Complexidade, expressão empregada nos anos 80 pelo
musicólogo Nigel Osborne em referência a música de Chris Dench e James Dilon. Anos
mais tarde em 1988, o termo é empregado por Richard Toop no artigo Four Facets of the
New Complexity fazendo referência a um grupo de compositores britânicos – Richard
Barret, Michael Finissy e novamente, Chris Dench e James Dillon . É interessante notar que
Ferneyhough assume uma postura de insatisfação ao ver seu nome ou de outros
compositores reduzidos a uma escola:
Embora a atitude histórica exemplificada pelos termos Espectralismo,
Complexismo, ou o que quer que as pessoas chamem no dia de hoje, possa
não ser totalmente injusta, todos somos indivíduos. Então alguém da
minha geração fica irritado ao ser classificado como um compositor da
Nova Complexidade, afinal eu surgi antes do termo. [...] O que eu não
gosto muito é da sensação de pertencer a um determinado clã. Para mim
é muito mais interessante ver as diferenças entre as pessoas em vez de
suas semelhanças (FERNEYHOUGH, 2009, p.2).

A produção de Ferneyhough se caracteriza também, sobretudo a partir da década
de 1980, por dialogar incansavelmente com elementos extramusicais. Percebemos tal
característica em obras como “Lemma-Icon-Epigram” (1981) e suas referências a
elementos da poesia de Andrea Alciato e ao pensamento de Walter Benjamin. “Carceri
d´Ínvencione I” (1982) é inspirada pela obra homônima de Piranesi, “La Chute d´Icare”
(1988) pela obra A Paisagem com a Queda de Ícaro de P. Brughel e Kurze Schatten II
(1983-1989) é baseada em aforismos de Benjamin.
3
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É importante também mencionar as obras para quarteto de cordas, que
permeiam a produção de Ferneyhough desde a década de 1960 até hoje. Ao grupo de seis
quartetos compostos entre 1963 a 2010, podemos ainda adicionar as peças Sonatas para
“Quarteto de Cordas” (1967), “Adagissimo” (1983), “Dum Transisset I-IV” (2007),
“Exordium” (2008) e “Silentium” (2013). Um elo entre as últimas obras para quarteto e
outros trabalhos mais recentes é uma tendência do compositor em utilizar material
provindo de obras de compositores do passado. Enquanto em “Silentium” um cantochão
é utilizado como material de base, “Dum transisset I-IV” (2007) é baseado em
composições para consorte de violas do compositor elisabetano Chritopher Tye. Essa
tendência, que já havia sido apresentada no Quarto Quarteto – onde Schönberg é
claramente evocado – segue tendo um papel importante na produção atual de
Ferneyhough, como, por exemplo, na peça “Umbrations” (2017), onde Tye permeia
novamente o discurso. Ao lado de “Umbrations” podemos destacar outras obras recentes,
onde há a tendência para uma extrema fragmentação do discurso em formas longas: A
ópera “Schadowtime” (1999-2004) com libreto de Charles Bernstein – onde Walter
Benjamin tem novamente um papel importante – “Plötzlichkeit” (2006) para orquestra,
“Liber Scintillarum” (2012) para seis instrumentos e “Finis Terrae” (2012) para orquestra
de câmara e coro a seis vozes.
Ao entrar em contato com a vasta e intensa produção de Ferneyhough, é de se
admirar a capacidade do compositor em se reinventar ao longo das décadas, uma vez que,
em plena maturidade artística, Ferneyhough continua se questionando e transformando
sua música, permitindo uma abertura para novos caminhos da escuta e se mantendo
sempre em movimento, contribuindo incomparavelmente para a produção musical
contemporânea.
2. Técnica e Complexidade
A obra de arte que não faz surgir mais problemas do que aqueles que se propõe
a resolver será sempre insuficiente em relação ao potencial inato que ela carrega
nela mesma.
Brian Ferneyhough
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Antes de entrarmos em uma análise detalhada de procedimentos de organização
estrutural do segundo movimento da peça Kurze Schatten II, gostaria de elucidar alguns
pontos importantes na linguagem do compositor.
A extrema complexidade é de fato uma das características mais marcantes da
estética ferneyhoughiana, portanto me parece necessário destacar como o compositor
compreende o termo complexidade.
Para Ferneyough a complexidade pode ser definida como a decodificacao das
relações entre situações, tendências ou diversos estados da substância sonora, que geram
estímulos e condições para novos modelos formais. Como resultado da escritura
complexa o compositor reconfigura o papel do intérprete, o qual se vê mergulhado em um
labirinto face a desafios que o levam a escolhas pessoais, moldando a obra de acordo com
o seu modo de tocar e suas necessidades. Como o próprio compositor afirma, em obras
como “Cassandra´s Dream Song”, o material proposto é, em alguns momentos
conscientemente irrealizável, de modo que as barreiras do possível e impossível não são
bem definidas e as escolhas do intérprete filtram o material proposto.

Figura 1:

“Cassandra´s Dream Song” para Flauta solo.

Não é somente o papel do intérprete que é deslocado a um novo patamar. Ao
ouvinte é proposto uma escuta intensa e ativa, mergulhando-o, assim como o intérprete,
em um labirinto caótico, repleto de linhas descontínuas onde diversas tentativas de
esboços formais se dissipam em altas velocidades. Em um espaço caótico onde todas as
formas que se afloram de modo singular retornam instantaneamente às profundezas, a
5
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figura é liberada do figural, o gesto é dessemantizado, a escuta se volta ao molecular e os
espaços se dobram e desdobram incansavelmente…
A respeito da técnica composicional e a fim de introduzir a noção de automatismo
e de informal, gostaria de explorar um exemplo baseado em uma passagem da tese de
doutorado intitulada de “A Técnica e os Processos Criativos no século XX: Entre as artes
visuais e a música”, de Eduardo Campolina, na qual o autor analisou profundamente a
relação entre Ferneyhough e técnica composicional.

Figura 2: Esquema da quarta secção do “Quarteto de Cordas n°2”.

A figura acima representa o plano composicional da quarta secção do segundo
quarteto de cordas organizado em nove camadas superpostas. Nota-se portanto, um
extremo detalhamento do plano pré composicional. Ferneyhough não se contenta em
gerar o material simplesmente como fruto de um procedimento automático, ou seja, um
6
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sistema estabelecido a priori e que determina resultantes sonoras, como ocorre em
algumas organizações seriais ou na música tonal. O compositor entra na estrutura, a
confrontando, tensionando e deformando para enfim gerar o material resultante.
[…] a estrutura preenche o vazio inicial do projeto, ajuda a concentrar as
forças da criação que a partir dela não se encontram mais face a uma
situação amorfa; a estrutura funciona como o primeiro apoio, a “primeira
etapa de concentração” no processo. No segundo caso, a estrutura
funciona como um ente provocador; mais do que fornecer um material
sonoro, ela impele o compositor a reagir guardando uma “liberdade
absoluta” que evolui, no entanto, delimitada por um quadro bem
estabelecido. Ferneyhough não compõe a partir de um material mas a
partir de um impulso fundamental que tem sua origem no planejamento
(CAMPOLINA, 2013 p. 188).

A primeira camada do esquema é constituída de cartuchos e diz respeito aos
instrumentos que estarão ativos em cada unidade, representados pelas letras “A” (violino
1), “B” (violino 2), “C” (viola), e “D” (violoncelo). As letras serão maiúsculas quando um
determinado instrumento realizar um material principal e minúsculas quando realizar
um material secundário. Os números que se encontram ao lado direito das letras indicam
uma subdivisão baseada em outros elementos pré determinados, porém, infelizmente não
se encontra na literatura explicações mais profundas sobre tal procedimento. A segunda
camada indica os agrupamentos dos cartuchos em unidades formais e a terceira define o
andamento de cada unidade. A quarta camada define a duração das frases enquanto a
quinta a organização dos compassos. Na sexta camada fica estabelecido o material de
alturas, na sétima o material rítmico e nas duas camadas seguintes o tratamento dos
materiais de altura e ritmo, respectivamente. Examinemos como processos informais
permeiam a técnica composicional gerando uma resultante.
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Figura 3 – Cartuchos 19, 20 e 21

A figura acima representa o quarto agrupamento dos cartuchos. De acordo com o
esquema pré composicional temos três frases com andamento de colcheia a 70 BPM: a
primeira de cinco colcheias, a segunda de seis colcheias e a terceira de cinco colcheias,
organizadas em três compassos, com duração de respectivamente, cinco, seis e cinco
colcheias.
Nota-se que no primeiro e no segundo cartucho todos os instrumentos estão
ativos, porém no terceiro cartucho os dois violinos estão ausentes. Ao analisar a partitura
abaixo (compassos análogos aos cartuchos 20 e 21) percebemos uma divergência em
relação ao esquema predeterminado: a presença do primeiro violino no compasso 125,
quando, de acordo com o esquema, somente viola e violoncelo deveriam tocar.

Figura 4 – compassos 124 e 125 do quarteto de cordas n° 2
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Pode-se considerar que a relação dialética entre automatismo e informal na
técnica composicional de Ferneyhough tem suas origens na releitura que o compositor
faz do artigo “Vers une musique informelle” de Adorno, onde se entende por informal uma
música “que descartou todas suas formas rígidas e abstratas imposta de fora, mas que,
completamente livre de imposições alheias heteronômicas não se constitui em leis
estranhas à ela mas, a partir de uma objetividade contituída no fenômeno”

2

(ADORNO

1961, p. 496, traducão nossa).
4. Kurze Schatten II
A obra Kurze Schatten II, composta entre 1983/1989 e dedicada ao violonista
Magnus Anderson, recebeu seu título segundo o conjunto de textos que compreende sete
aforismos de Walter Benjamin. Assim como os sete textos de Benjamin a estrutura da
macroforma de Ferneyhough se articula em sete movimentos curtos. Em uma clara alusão
à suíte barroca, estes movimentos são agrupados em três pares alternando tempos
rápidos e lentos finalizando com uma fantasia, composta com referência em compositores
ingleses como Purcell ou Lawes.
Wenn es gegen Mittag geht, sind die Schatten nur noch die schwarzen,
scharfen Ränder am Fuß der Dinge und in Bereitschaft, lautlos,
unversehens, in ihren Bau, in ihr Geheimnis sich zurückzuziehen. Dann ist,
in ihrer gedrängten, geduckten Fülle, die Stunde Zarathustras gekommen,
des Denkers im »Lebensmittag«, im »Sommergarten«. Denn die
Erkenntnis umreißt wie die Sonne auf der Höhe ihrer Bahn die Dinge am
strengsten (BENJAMIN, 1994) 3.

2 “[...] eine Musik, die alle ihr äußerlich, abstrakt, starr gegenüberstehenden Formen abgeworfen hat, die
aber, vollkommen frei von heteronom Auferlegten und ihr Fremden, doch objektiv zwingend im Phänomen,
nicht in diesem auswendigen Gesetzmäßigkeiten sich konstituiert.”
3 “Quando se aproxima o meio-dia, as sombras ainda são apenas as orlas negras e nítidas na base das coisas
e estão prontas para, silenciosas, de improviso, se recolher à sua estrutura, ao seu segredo. Então, em sua
plenitude densa e encolhida, é chegada a hora de Zaratustra, do pensador no “Lebensmittag” (“Meio dia da
Vida”), no “Sommergarten” (“Jardim de Verão”). Pois o conhecimento delineia, como o sol a pino, as coisas
com máximo rigor” (BENJAMIN, Obras Escolhidas II, 1987).
9
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O texto acima, intitulado de “Kurze Schatten” é o último do grupo e segundo o
compositor, despertou o primeiro impulso composicional. A imagem do sol se
aproximando de seu zênite, quando ao meio dia as sombras desaparecem e as coisas se
tornam uma só, encontra uma analogia no gesto criativo de Ferneyhough, realizada a
partir da escrita de movimentos extremamente curtos e formalmente compactos onde o
processo gradualmente devém objeto, de uma maneira em que ambos de uma forma
hiper-real – expressão do próprio compositor – se tornem “eles mesmos”. Vale destacar
também que a afinação tradicional do instrumento foi alterada, dando espaço para uma
sonoridade microtonal. Como podemos ver na imagem abaixo, a terceira e quarta corda
permanecem na configuração tradicional, a segunda corda é alterada um semitom
descendente, a primeira corda é alterada um quarto de tom descendente, a quinta três
quartos de tom ascendentes e a sexta um quarto de tom ascendente:

Figura 5: scordatura de “Kurze Schatten II”.

Ao decorrer da obra existe uma direção muito clara do ponto de vista harmônico.
Ao fim de cada par de movimentos, uma das cordas retorna a afinação tradicional, ou seja,
temos uma espécie de filtragem das alturas microtonais, nos levando, por assim dizer, do
mod |48| ao mod |12|. Há também uma filtragem de características gerais do instrumento,
uma vez que a nova scordatura estabelece uma relação de ressonâncias completamente
10
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nova, ou seja, ao longo da obra nos reaproximamos das sonoridades tradicionais. Embora
no último movimento nao haja mais alturas microtonais, a reaproximação total não é de
fato efetivada, uma vez que a segunda corda é mantida alterada, representando – assim
como afirmou o compositor – uma “vitória” dos princípios de defamiliarizacao4.
5. Segundo movimento: Procedimentos de organização estrutural.
Cada movimento de Kurze Schatten II foi elaborado como uma espécie de estudo,
visando concentrar critérios de composição em torno de um tópico específico. O primeiro
movimento, por exemplo, trata o problema de trabalhar em dois níveis polifônicos
diferentes, cada um por sua vez, composto de outras camadas independentes: Um dos
níveis compreende duas camadas de harmônicos naturais e o outro nível compreende
uma polifonia de sucessividade, onde quatro categorias de figuras sucedem umas as
outras em um espaço curto de tempo. Poder-se-ia dizer que, em teoria, o compositor
trabalha com uma textura de seis extratos virtuais.
No caso do segundo movimento temos no centro do discurso uma potencial
distinção entre dois vetores opostos, o tempo metronômico da performance e a
densidade do material, ou seja, enquanto o tempo se reduz em blocos regulares, a
densidade dos eventos tende a crescer. A oposição entre os dois materiais encontra uma
possível analogia no segundo texto de Benjamin, no qual uma relação dialética na
prostituição é evidenciada através do dinheiro, com o qual se comprar prazer, que é
carregado de vergonha:
»Sie wußte«, sagt Casanova von einer Kupplerin, »daß ich nicht die Kraft
haben würde, zu gehen, ohne ihr etwas zu geben.« Seltsames Wort. Welch
einer Kraft bedurfte es, die Kupplerin um ihren Lohn zu prellen? Oder,
genauer, welche Schwäche ist es, auf welche sie sich stets verlassen kann?
Es ist die Scham. Die Kupplerin ist käuflich; nicht die Scham des Kunden,
welcher sie bemüht. Der sucht, von ihr erfüllt, sich ein Versteck und findet

4 Cf. FERNEYHOUGH, 1998 p. 152
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das verborgenste: im Gelde. Die Frechheit wirft die erste Münze auf den
Tisch; die Scham zahlt hundert drauf, sie zu bedecken.(BENJAMIN, 1994)5

Retornando à música de Ferneyhough, ao compararmos as duas figuras abaixo,
podemos ver a diferença entre os dois vetores: ao fim da obra as figuras estão muito mais
densas e o tempo foi desacelerado de 90 BPM até 60 BPM:

Figura 6: Primeiros compassos do segundo movimento

Figura 7: últimos compassos do segundo movimento

5“Ela sabia”, diz Casanova de uma alcoviteira, " que eu não teria coragem de me ir embora sem lhe dar nada."
Estranha afirmação. Que coragem seria necessária para enganar a alcoviteira com a sua paga? Ou, mais
exatamente, que fraqueza é essa com que ela pode sempre contar?É a vergonha. A alcoviteira vende-se, mas
não a vergonha do cliente que solicita os seus serviços. Este, cheio de vergonha, procura um esconderijo e
encontra o mais escondido de todos: o dinheiro. O descaramento lança a primeira moeda sobre a mesa; a
vergonha paga mais cem para a encobrir. (BENJAMIN, Obras Escolhidas II, 1987).
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O automatismo típico de Ferneyhough, já abordado por Castellani (2009) em seu
artigo Análise da obra Kurze Schatten II de Brian Ferneyhough, está aqui presente
sobretudo na organização da estrutura do movimento. A peça se organiza em seis grupos
de seis compassos, os quais são submetidos a uma permutação cíclica. A evolução dos
vetores opostos é percebida a cada permutação dos compassos. Segue abaixo um
esquema das seis variações com os seus respectivos andamentos:
Tabela 1: Permutação dos compassos ao longo do segundo movimento.

Colcheia = 90
1–2–3–4–5–6
Colcheia = 83
2–3–4–5–1–6
Colcheia = 76
3–4–5–1–6–2
Colcheia = 71
4–5–1–6–2–3
Colcheia = 67,5
5–1–6–2–3–4
Colcheia = 63,5 até 60
1–6–2–3–4–5

Os grupos consistem das seguintes formulas de compassos: 5/16, 3/16, 2/8, 1/8,
3/8 e 5/16, que foram representadas respectivamente pelos inteiros 1 a 6 no esquema
acima. O segundo grupo, evidentemente mais lento que o primeiro, apresenta a primeira
permutação e assim por diante. Existe porém uma anomalia no procedimento cíclico da
primeira permutação, ou seja, o primeiro elemento (que deveria se tornar o último) se
torna o penúltimo. É interessante notar que, as figuras presentes em cada compasso
passam por um procedimento denominado pelo compositor de intensificação figural,
onde as figuras de Ferneyhough são deformadas, rompendo com a periodicidade.
13
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Tomemos como exemplo o primeiro compasso:

Figura 8: Primeiro compasso do segundo movimento.

Segundo o esquema estrutural esse compasso se torna o penúltimo elemento do
segundo grupo. A figura é então deformada e adquire uma maior densidade:

Figura 9: Compasso 11 do segundo movimento

A partir de agora gostaria de focar a análise na estruturação das alturas. Mais
uma vez um procedimento automático é proposto, no qual, durante os seis primeiros
compassos, um determinado grupo de notas é apresentado. Esse grupo será sempre
repetido, porém, procedimentos informais rompem com o automatismo estabelecido. A
figura abaixo mostra as notas expostas ao decorrer do primeiro ciclo de seis compassos
(por considerar mais eficiente, optei pela representação das notas por inteiros):
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Figura 10: Alturas representadas por inteiros (compassos 1 ao 6).

Como já mencionado, as alturas acima serão repetidas até o fim da peça, mas, uma
vez que a densidade das figuras aumenta progressivamente, existe a necessidade de
incorporar novas notas ao fim do grupo previamente estabelecido, modificando a clareza
e obviedade inicial. A figura abaixo mostra as notas do segundo grupo de seis compassos:

Figura 11: Alturas representadas por
inteiros (compassos 7 ao 12).

Podemos notar que o conteúdo harmônico das duas passagens é praticamente o
mesmo até o último compasso, onde novos elementos foram adicionados. É importante
mencionar que os elementos são até certo ponto, livremente repetidos e permutados.

Figura 12: Alturas representadas por inteiros (compassos 13 ao 18)
15
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Acima podemos ver o terceiro grupo e as respectivas alturas. Mais uma vez, sob
uma perspectiva geral, as alturas continuam as mesmas, inclusive percebemos a
incorporação das novas alturas do segundo grupo e mais um novo conjunto de alturas no
último compasso. O procedimento é repetido portanto até o fim da peça, resultando em
cinco repetições das alturas expostas nos seis primeiros compassos. Abaixo se encontram
os grupos seguintes.

Figura 13: alturas do compasso 19 ao fim do movimento.
16
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Embora os procedimentos automáticos sugiram repetições, em Ferneyhough as
repetições não são idênticas, ou seja, não visam representar um mesmo objeto e retornar
as similaridades, mas num sentido contrário – tomando emprestado uma noção de
Deleuze6– compreende uma repetição, que repete a diferença: A cada repetição temos
uma configuração diferente do material musical. Além disso, a necessidade de inclusão de
novas notas ao fim de cada ciclo incorpora ainda mais multiplicidade dentro do contexto
da repetição. Por fim, ainda há mais um aspecto informal que contribui definitivamente
para uma repetição das diferenças, ou seja, uma vez que uma scordatura microtonal foi
estabelecida e as alturas são espalhadas livremente através de diferentes oitavas, temos
uma potencialização da resultante sonora, uma vez que a mesma altura realizada em
cordas diferentes será, na realidade, uma altura diferente. Tomemos como exemplo o
primeiro e o sétimo compasso:

Figuras 13 e 14: primeiro e sétimo compasso
do segundo movimento de Kurze Schatten II.

A partitura acima desconsidera a scordatura e temos até o Si natural do sétimo
compasso, como já visto anteriormente, uma exata repetição (não ordenada) das notas
em oitavas distintas Se considerarmos a scordatura teremos campos com alturas
completamente diferentes. No primeiro acorde do primeiro compasso, o Fá deve ser
tocado na primeira corda e o Lá na quinta corda, uma vez que Si e Ré são indicados para
serem realizados em cordas soltas. Nesse caso temos as alturas: Fá meio bemol, Si bemol,

6Cf. DELEUZE, Gilles. 1988.
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Si meio bemol e Ré natural. Já no sétimo compasso temos Si meio bemol, La bemol, Sol
meio bemol e Ré natural.

Figura 15: Décimo terceiro compasso do Segundo Movimento de Kurze Schatten II.

Acima vemos que o décimo terceiro compasso também apresenta uma repetição
das alturas previamente estabelecidas. Neste exemplo podemos notar que somente a nota
Ré e o segundo Si natural tem a indicação da corda que deve ser tocada. Existe portanto,
durante todo o movimento, momentos onde soluções diferentes para uma mesma altura
notada são possíveis, gerando ainda mais uma multiplicidade na resultante sonora. As
alturas reais deste compasso seriam: Ré bemol, Si bemol/Si natural, pela lógica
violonística provavelmente La meio bemol e Mi natural – mas não há nada impedindo que
seja, por exemplo Lá bemol e Fá natural – Fá meio bemol e novamente pela lógica
violonística teríamos um Si meio bemol, e assim por diante.
O sistema se repete, mas é através dos procedimentos informais que ouvimos na
realidade uma repetição do diferente, um retorno incessante de materiais
metamorfoseados, “tornando cada instante em singularidade” (FERRAZ, 1998, p. 33).
Conclusão
Ao analisar uma obra de Brian Ferneyhough nos deparamos com uma extrema
dificuldade face ao labirinto repleto de linhas que se sobrepõem, se cruzam, andam em
paralelo e se conectam, linhas segmentadas, linhas que estratificam, linhas de
territorialização, de organização, linhas de fuga: desterritorialização. O compositor dobra
o seu sistemas incontáveis vezes, conecta suas séries e camadas com qualquer outro ponto
do mesmo sistema, joga os materiais uns contra os outros, empurra um quantum de
energia contra matrizes e faz emergir arte do outro lado. A complexidade, tratada dessa
18
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forma, adquire uma enorme potência poética ao nos submergir em múltiplas forças em
movimento, oferecendo uma fascinante experiência musical, que a meu ver, é
potencializada pelo processo analítico, continuando a música por outros meios e abrindo
caminhos para novas possibilidades interpretativas, tornando sonoras forças que não são
sonoras. 7
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