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Resumo: O presente artigo é parte da pesquisa de mestrado em andamento, abordando a presença no 
Rio de Janeiro, do regente, organista e cravista alemão Karl Richter (1926-1981) nos Ciclos Bach 
realizados na Sala Cecília Meireles nas décadas de 1960 e 1970. Segundo críticas musicais especializadas 
do período mencionado, consultadas em fontes primárias, estes Ciclos constituíram o maior e mais 
importante evento ocorrido na referida sala de concertos. O objetivo da pesquisa é a documentação 
historiográfica destes Ciclos, bem como um levantamento de informações para a constatação de uma 
possível existência de um legado que este evento artístico possa ter deixado para futuras gerações.  
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Karl Richter 

Karl Richter, regente, organista e cravista nasce na cidade de Plauen na 
região da Saxônia, Alemanha em 1926. Vindo de uma família de luteranos do norte do 
país, Richter estuda com profundidade a teologia luterana, mantendo-se fiel aos 
preceitos da religião (GOLOMB, 2004, p.55), e segue a tradição da chamada "Escola 
de Leipzig", o que viria influenciar diretamente sua visão e interpretação da obra de 
J.S.Bach.  

Segundo GOLOMB (2004, p.53), a Escola de Leipzig pode ser entendida 
como toda a associação de músicos que dirigiram o Thomanerchor (Coro da Igreja de 
São Tomás) ao longo do século XX, desde Karl Straube, que exerce as funções de 
organista e kantor110 da referida igreja entre os anos de 1902 até 1940, passando por 
Günther Ramin (1940-1956) até Erhard Mauersberger (1961-1971). A Escola inclui 
ainda o Kreuzchor em Dresden, dirigido por Rudolf Mauersberger (1931-1971) e outros 
estudiosos, destacando-se Arnold Schering (1877-1941).111 

A carreira musical de Karl Richter inicia-se já na sua infância quando em 
1937 ingressa no Kreuzchor em Dresden e paralelamente estuda órgão em Leipzig com 
Straube. Em 1949 é indicado para o cargo de organista na Thomaskirche (Igreja de 
São Tomás), sob indicação de seu professor Günther Ramin e eventualmente atuava 
como cravista realizando o baixo contínuo.  

Em 1951, com apenas vinte e cinco anos de idade, Karl Richter é convidado 
para exercer o cargo de kantor na Markuskirche (Igreja de São Marcos) em Munique. 
Ali encontra o coro misto "Heinrich Schütz", expandindo-o e então sendo rebatizado 

                                                           
110 Segundo o The New Grove Dictionary of Music and Musicians, o termo alemão kantor está relacionado ao 

diretor de música na Igreja Luterana, bem como o diretor musical de qualquer estabelecimento educacional que 

esteja ligado à igreja.  
111 GOLOMB (2004) situa a Escola de Leipzig em sua tese, especificamente ao longo do século XX, mas há de 

se entender, que tal movimento tem suas origens no século XIII com a fundação do Thomanerchor, e os primeiros 

"kantors" como Georg Rhau, que exerceu a função entre 1518 e 1520, bem como posteriormente Johann Hermann 

Schein, Johann Kulmau, Johann Sebastian Bach, entre outros. Ver "The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians" verbete "Leipzig 1.Church music." 
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em 1954 como Coro Bach de Munique. Logo após, Richter funda a Orquestra Bach de 
Munique.  

A partir de então, Karl Richter concilia sua função de kantor em Munique 
com uma sólida carreira internacional e numerosas gravações através do selo 
"Deutsche Grammophon".  

Convém observar que, a partir do início da década de 1960, começa a 
despontar um novo modelo para a interpretação da música barroca, a denominada 
"performance historicamente informada" (PHI), tendo como seus principais 
defensores Nikolaus Harnoncourt (1929-) e Gustav Leonhardt (1928-2012). As bases 
para tal performance encontram-se fundamentadas na necessidade de se reavaliar a 
interpretação da então denominada "música antiga", “recriando-a segundo o espírito 
do tempo em que foi concebida” (HARNONCOURT, 1998, p.18). 

Buscava-se com isso a tentativa de uma reconstrução da música dos séculos 
XVII e XVIII, direcionada por extensas pesquisas musicológicas e a proposta de um 
total antagonismo ao estilo interpretativo da música barroca em uso desde o início do 
século XX, inspirado na herança romântica vinda do século anterior. Fortes 
características estão relacionadas a esta nova prática, como uma maior liberdade 
improvisatória em relação à partitura, mudanças de articulação, padrão de afinação, 
uso de instrumentos originais ou cópias fiéis aos originais (HAYNES, 2007). 

Karl Richter mantém-se fiel ao seu estilo interpretativo, obtendo enorme 
receptividade pelo público que então começava a tomar contato com a nova PHI. Em 
entrevista concedida para o jornal "O Globo", Richter denuncia seu estilo performático 
citando alguns dos seus mentores e modelos de regência dizendo que  

Karl Straube, Günther Ramin, Furtwangler112 e Knappertsbusch113 Eles [sic] 
deixaram as marcas mais importantes na minha juventude. Com eles aprendi 
tudo quanto sei hoje. (6/09/75, Caderno Cultura, p.27)  

O estilo de Richter, ao confrontado com a PHI, passa a ser considerado 
pelos novos estudiosos em Bach como um gênero "antiquado" e "romântico". O 
regente explica sua opção  em não ter aderido ao novo estilo interpretativo 
considerando-o como um "modismo", e que o mesmo poderia causar "confusão"114. 
Segundo Richter, as modernas descobertas musicológicas levam a esta suposta 
confusão, pois não é possível existir uma interpretação baseada somente em regras, 
devendo-se valorizar essencialmente a expressão musical. (NYT, 1981)115 

GOLOMB (2004, p.52) cita o regente Helmuth Rilling116 que então aborda 
três formas distintas da interpretação de Bach: a tradição sinfônica, a performance 
histórica e os coros de igreja e os conjuntos instrumentais das congregações, 
principalmente das igrejas protestantes, em especial as luteranas. É importante 
observar que as duas principais instituições exponentes da obra de Bach, o 
Thomanerchor em Leipzig e o Kreuzchor em Dresden, optam por um misto de 
pesquisa histórica com a suposta tradição herdada de épocas passadas. Mesmo 
estando ligado à "Escola de Leipzig" (que em tese mantém a citada tradição), Karl 

                                                           
112 Wilhem Furtwängler (1886-1954), regente alemão, relacionado à Orquestra Filarmônica de Berlim.  
113  Hans Knapepertsbusch (1888-1965) regente alemão que atuou principalmente na Orquestra 
Filarmônica de Viena e no Festival de Bayreuth, especializando-se na obra de Richard Wagner.  
114 New York Times, ed. online publicada em 17/02/81. 
115 Ver site eletrônico "The New York Times", edição de 17/02/1981 
.http://www.nytimes.com/1981/02/17/obituaries/karl-richter-conductor-dies-at-54-leader-of-
munichbach-orchestra.html  Acesso em 4/12/2015 
116 Helmuth Rilling (1933- ), regente alemão fundador do Gänchinger Kantorei em 1954 e 
posteriormente o Bach-Collegium Stuttgart em 1965.  
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Richter adota um estilo de alta performance em suas execuções não admitindo coros 
congregacionais amadores bem como conjuntos orquestrais, e não aderindo aos 
preceitos da performance histórica.  

O crítico Zito Baptista Filho, na edição do jornal "O Globo" dos anos 70, cita 
que  

As interpretações de Karl Richter dramatizam ao extremo: suas exigências a 
todos, solistas vocais, coro e instrumentistas, levam à exaustão os intérpretes, 
impedidos, momento a momento, de não darem tudo de si para um realismo 
devastador. (15/11/76, Caderno Cultura, p.35)  

É bastante útil o texto de abertura do crítico Antonio Hernandez de "O 
Globo" sobre um concerto do Ciclo Bach de 1977, em que descreve de modo metafórico 
o estilo de Richter: 

La machine à coudre, que Colette identificava em Bach, começou a trabalhar 
em tempo lento. Era o Largo da Sonata para violino e cravo nº 5, em fá menor. 
Karl Richter estabelecia os pontos no cravo Neupert. (14/08/77, Caderno Rio, 
p.16)  

Renzo Massarani confirma a autoridade de Karl Richter, na época, perante 
a música de Bach em sua coluna musical do "Jornal do Brasil": "[...] É considerado o 
mais completo conhecedor da obra de Bach em todo o mundo." (17/08/70, Caderno 
B, p.4)  

Richter, que na América do Sul frequentava com regularidade as 
temporadas em Buenos Aires, a partir de 1966 passa a incluir o Brasil, em especial a 
cidade do Rio de Janeiro, na sua agenda anual de concertos acompanhado do elenco 
de solistas cantores alemães. Em duas temporadas do Ciclo Bach-Händel, nos anos de 
1976 e 1978, Karl Richter sobe ao palco da Sala Cecília Meireles acompanhado da 
Orquestra Bach de Munique.  

A Sala Cecília Meireles, a música barroca e os Ciclos Bach 
Gênese 

A história da sala de concertos tem sua origem na localização onde ainda no 
século XIX encontrava-se a confeitaria denominada Armazém do Romão, "com 
entrada pelo Beco do Império, rua lateral da Sala e que o passar do tempo batizou 
como Teotônio Regadas"117. Pouco ou nada se sabe sobre tal estabelecimento que 
inicialmente ocupava o terreno onde hoje se encontra a Sala Cecília Meireles.  

As primeiras notícias sobre o prédio que deu origem ao edifício remontam 
às últimas décadas do século XIX, localizado no Largo da Lapa para abrigar o Hotel 
Freitas construído em 1887 e que posteriormente mudando de administração, passa a 
denominar-se Grande Hotel em 1896. Estabelecimento respeitável, costumava receber 
como hóspedes políticos da época em que a cidade era o Distrito Federal, rivalizando 
em qualidade de serviços com o tradicional e renomado Hotel dos Estrangeiros, 
localizado próximo ao Largo do Machado. Por sua excelente localização próximo ao 
Passeio Público, Biblioteca Nacional (esta, teve seu atual prédio fundado 
posteriormente em 1910), ao Cassino Fluminense (atual prédio do Automóvel Clube 
do Brasil à Rua do Passeio, 90), era frequentado pela burguesia e políticos nacionais.  

                                                           
117 Consultar site eletrônico da Sala Cecília Meireles. 
http://salaceciliameireles.rj.gov.br/?page_id=5472 Acesso em 26/11/2015. 
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A história do Grande Hotel é escrita até o ano de 1939, quando a região da 
Lapa entra em franca decadência, em uma zona que abrigava a prostituição e a 
malandragem carioca. Neste ano o hotel fecha suas portas conforme notícia do "Jornal 
do Brasil" em sua edição de 12 de maio de 1939, na p.6: "Apogeu e Decadência"  

-Você não se recorda do velho Grande Hotel no Largo da Lapa?    

-Podemos considerá-lo uma tradição da cidade.    

-Ali tomaram aposentos o Campos Sales e o Afonso Pena, antes de assumirem 
a Presidência da República. Nele se hospedaram os parlamentares mineiros 
em sua quase totalidade, bem como os representantes de várias bancadas do 
Norte. Em suas dependências foram escolhidos novos Ministérios e 
resolvidas graves crises políticas...    

-Pois está fechado há muitos anos, após ter funcionado em seu andar térreo, 
uma tavolagem...    

-Que não o transformem em habitação coletiva! ... 

Após seu fechamento especula-se sobre a demolição do prédio, fato que é 
definitivamente descartado surgindo então o novo Cine Colonial, inaugurado em 1941. 
Possuía a mais alta tecnologia cinematográfica da época, dotado de grande conforto, 
tela de porcelana, ingressos a preços populares e exibia sempre os últimos 
lançamentos da temporada. O cinema manteve-se em funcionamento até 1965, 
encerrando por definitivo suas atividades.  

Surgimento da Sala Cecília Meireles 

No início da década de 1960, a cidade do Rio de Janeiro, perde o status de 
capital nacional com a inauguração de Brasília, porém ainda é considerada a capital 
cultural do país. Centro cosmopolita, lançador de modas e ideias, abriga importantes 
instituições culturais como a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas-Artes, a 
Academia Brasileira de Letras, o Museu Histórico Nacional, Arquivo Nacional e o 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.  

No que diz respeito à música, a cidade possuía poucos espaços disponíveis 
para tais produções culturais, sendo o Teatro Municipal e o Salão Leopoldo Miguez as 
principais sedes para tal manifestação. O primeiro, por suas grandes dimensões, 
abrigava com bastante conforto as montagens de óperas e balés, bem como grandes 
corpos sinfônicos e corais, porém um espaço demasiadamente amplo para a música de 
câmara. O segundo, apesar de sua excelente acústica e refinamento arquitetônico, era 
um auditório escolar aberto à toda e qualquer manifestação concertística de qualidade 
ou não, e padecia em não possuir um sistema de refrigeração o que fazia com que se 
tornasse uma sala extremamente tórrida e desconfortável para o público quanto para 
os artistas.  

Carlos Lacerda o então governador do estado da Guanabara, entre 1961 e 
1965, promove profundas mudanças de infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro. 
Grandes obras viárias são realizadas na cidade, como a abertura do túnel Rebouças, a 
criação do Aterro do Flamengo, alargamento da Avenida Atlântica, os primeiros 
estudos de viabilidade para o sistema de metrô, a construção do viaduto da Perimetral, 
a inauguração do Sistema Guandú, que poria fim à falta d'água, um problema crônico 
da cidade. Enfim, grandes obras que facilitariam a mobilidade urbana e o bem-estar 
social da população da Guanabara.    
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À época das futuras comemorações do IV Centenário da Cidade do Rio de 
Janeiro (1965), Lacerda, "homem de cultura, ex-estudante de violino e amante da 
música" (MARQUES, 2006), decide atender as solicitações do público carioca que 
ansiava por uma sala dedicada exclusivamente à música de concerto. O Rio de Janeiro 
até então não possuía um espaço adequado para formações camerísticas. Segundo o 
crítico  Renzo Massarani, a construção de uma nova sala iria    

descongestionar o superocupado Teatro Municipal, e criada exclusivamente 
para a orquestra e o coro (e a música de câmara) e para dar à vida concertística 
do Rio uma intensidade maior e portanto uma mais fecunda variedade de 
repertórios. (Jornal do Brasil, Caderno B, edição de 16/03/65, pg.2)   

Ao anúncio do então Governador, em dezembro de 1964, da desapropriação 
do edifício do Cine Colonial onde se instalaria a nova sala, o crítico Andrade Muricy 
entusiasticamente saúda a iniciativa, ratificando a verdadeira falta de uma sala de 
concertos adequada para a cidade. Apesar dos "pequenos e simpáticos" espaços 
alternativos de concerto, estes continuavam inapropriados, seja pelo tamanho 
reduzido, pela acústica, e pela falta de um piano em boas condições. (MARQUES, 
2006).  

Ainda Muricy, no "Jornal do Commercio", citado por MARQUES (2006, 
págs.20, 21), corrobora a antiga tese de uma necessária urgência na construção deste 
espaço, dizendo: "Há quanto tempo temos reclamado para o Rio de Janeiro, [capital 
cultural do país], um auditório de concertos!" 

Sob o ponto de vista político, entende-se que o então governador Carlos 
Lacerda, um homem ligado à temática cultural, estava em seu último ano de mandato 
e provavelmente pretendia deixar sua marca no campo da música, promovendo em 
tempo rápido e hábil, as diretrizes para a fundação da nova sala de concertos para a 
cidade. Assim, em dezembro de 1964, Lacerda desapropria o prédio do Cine Colonial 
e ali planeja instalar a mais nova sala de concertos da cidade do Rio de Janeiro.  

Após vários adiamentos, em 1 de dezembro de 1965 a Sala finalmente é 
aberta ao público, sob a direção do maestro Henrique Morelembaum, e com uma 
programação diversificada, na qual a primeira parte estava a cargo da atriz Maria 
Fernanda, filha da poetisa Cecília Meireles, e de Paulo Padilha. A segunda parte da 
inauguração contou com a participação da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, 
com a regência de Mário Tavares e Nelson Freire como solista.    

Ao longo das décadas, a Sala se afirma como o grande centro musical do Rio 
de Janeiro com uma programação diversificada, desenvolvendo políticas de formação 
de público, popularizando a música erudita e atingindo em mesmo pé de igualdade as 
grandes salas de concertos internacionais no que diz respeito à sua programação, 
segundo jornais da época.  

Em matéria publicada no jornal "O Globo", (18/08/70, pág. 20), o crítico 
musical Antonio Hernandez, comenta o concerto do violoncelista Paul Tortelier, então 
participante do Ciclo Bach, edição do mesmo ano, e abre com o seguinte comentário:     

Melômano algum, bem informado, trocaria neste mês de agôsto o Rio de 
Janeiro por qualquer outra cidade do mundo: primeiro, o Beethoven de 
Arrau; depois as seis Suítes/Bach que Paul Tortelier completou ontem; hoje, 
o Trio de Trieste; amanhã, Karl Richter. São todos astros de primeira 
grandeza. E o público está correspondendo. A Sala Cecília Meireles estava 
quase lotada para aplaudir a seriedade total: no palco, um compositor - a 
essência da música-, um instrumento - o menos popular dos homofônicos -, 
um intérprete, um sábio, um poeta - o próprio Don Quixote, de Richard 
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Strauss e, também, visualmente, de Cervantes, com tôdas as qualidades e sem 
os defeitos.   

A música barroca no século XX 

Após um longo período em que novos estilos a suplantaram, como o 
Classicismo e o Romantismo, a música barroca, de um modo geral, após seu período 
de apogeu, voltou pouco a pouco a ser novamente executada. Musicistas como Wanda 
Landowska e Arnold Dolmetsch, nos primeiros anos do século XX, estavam na 
vanguarda da redescoberta da música barroca, com o resgate de repertório e 
instrumentos chamados antigos, que por um longo tempo permaneceram 
desconhecidos aos ouvidos do século XIX.  

Assim, a música barroca ressurge e com o fim da Segunda Guerra Mundial 
grandes pesquisas musicológicas se desenvolvem no sentido de resgatar a música dos 
séculos XVII e XVIII. Vivaldi tem toda sua obra sistematicamente catalogada e editada 
pela Casa Editrice Ricordi na Itália (KOLNEDER, 1978) e imediatamente conjuntos 
musicais como I Musici passam a registrar grande parte de sua produção instrumental. 
Karl Richter, já na década de 1950, torna-se o grande nome associado à música de 
Bach. Nikolaus Harnoncourt e Gustav Leonhardt, na mesma época, dedicam-se a 
pesquisas musicológicas com embasamento histórico-científico para a elaboração de 
uma nova proposta interpretativa que se aproximasse ao pensamento retórico do 
período barroco.  

A música barroca atinge um momento de grande sucesso como consumo 
cultural ocidental na década de 1970 e no Brasil alcança a preferência do público de 
concerto. Segundo matéria publicada no "Jornal do Brasil" de 8/10/75, que discorria 
sobre a I Bienal de Música Contemporânea, há a informação de que uma pesquisa de 
opinião feita em 1974 na Sala Cecília Meireles, comprovou que   

[...]o barroco está em primeiro lugar no gosto do público. E que a música 
contemporânea vem logo em seguida, sobretudo junto ao público jovem, que 
constitui 80% da frequência média da Casa. (Caderno B, pg.8)  

Os Ciclos Bach 

Observa-se que ao longo da elaboração de suas temporadas anuais, a Sala 
Cecília Meireles mantém como premissa a diversidade musical, a divulgação de 
artistas nacionais sejam eles consagrados ou não, bem como o constante intercâmbio 
com artistas estrangeiros de relevância no cenário musical internacional.   

Outra iniciativa da Sala é a promoção de Ciclos ou Festivais que traçam um 
panorama de determinados compositores ou períodos estilísticos musicais.   

Com isso, em sua programação a Sala Cecília Meireles cria os Ciclos Chopin, 
Ciclos Beethoven, Ciclos Brahms, Ciclos Ravel, Ciclos Bach, Ciclos Música Nova, Ciclos 
de Música Francesa, Ciclo Barroco  e os Festivais Villa-Lobos, Festival Vivaldi, Festival 
Haydn, Festival Interamericano de Música, Festival das Américas, entre outros.  

Para a constatação de que possivelmente os Ciclos Bach tenham sido os 
mais importantes e relevantes já ocorridos na Sala, será feito um levantamento 
comparativo entre os outros ciclos em uma metodologia quantitativa ao longo da 
pesquisa e elaboração da respectiva dissertação  

Em março de 1966, com a mudança de governo no estado da Guanabara, o 
maestro Henrique Morelenbaum é substituído na direção da recém criada Sala Cecília 
Meireles pelo jornalista José Mauro Gonçalves (MARQUES, 2006). Uma de suas 
tarefas era "recriar" a Sala então fundada no ano anterior a toque de caixa, sem as 
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condições básicas de infraestrutura para tal. O prédio fora entregue precariamente o 
que fez com que longos oito meses fossem necessários para sua finalização.   

Assumida a direção, Gonçalves cria o cargo de "diretor musical" da Sala, 
nomeando o musicólogo Ayres de Andrade. Membro da Academia Brasileira de 
Música, Andrade tem uma formação pianística interrompida "devido a acidente que 
lhe afetou a mão direita". Sua maior realização na pesquisa musicológica foi a edição 
em 1967 da obra "Francisco Manuel da Silva e seu tempo", obra em dois volumes e 
referência para o entendimento da música carioca do século XIX.118 

Grande entusiasta e admirador da música do Padre José Mauricio bem 
como de Johann Sebastian Bach, Ayres de Andrade idealiza, para o primeiro ano de 
sua gestão frente à direção musical, um ciclo de concertos dedicado ao Kantor de 
Leipzig. Tal ciclo estava estruturado em uma série de quatro concertos no mês de 
novembro de 1966, com um elenco de músicos brasileiros e que iria abranger um 
apanhado das obras mais representativas de Bach, como alguns dos Concertos de 
Brandenburgo, cantatas, concertos para teclado, para violino, e coroando o concerto 
final, a primeira audição no Brasil das três primeiras cantatas do Oratório de Natal 
BWV 248. A grande novidade para o público brasileiro seria a vinda ao país pela 
primeira vez de Karl Richter, então a grande autoridade na música de Bach e que, 
desde 1962, fazia aparições anuais no Teatro Colón de Buenos Aires, atuando com 
artistas locais (MARTIN, 2005,p.11).  

Em sua estreia brasileira Richter estava acompanhado dos "quatro 
primeiros cantores da ópera de Munich",Antonia Fahberg, Norma Lerer, Güntner 
Morbach e John Van Kesteren - (Jornal do Brasil, 25/11/66, Caderno B, p.6), da 
Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal e do Coro da Associação de Canto Coral, 
preparado pela sua regente titular Cleofe Person de Matos. O mesmo concerto fora 
apresentado em 30 de novembro de 1966 e uma repetição no dia seguinte no Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro.  

O crítico do "Jornal do Brasil" Renzo Massarani enfatiza o grande sucesso 
do empreendimento de Ayres de Andrade em matéria assinada no mesmo jornal em 
2/12/66 quando diz  

E finalmente Karl Richter[...] foi o herói da emprêsa que Aires de Andrade, 
José Mauro Gonçalves e Cleofe Person de Matos quiseram, e que fechou 
triunfalmente a primeira temporada da Sala Cecília Meireles. (Caderno B, 
p.2)  

Ainda no final de sua coluna, Massarani avisa aos leitores que: "Não sei se 
a notícia deveria ser mantida em segrêdo: mas, em 1967, Richter voltará ao Rio com 
seus solistas, para a Paixão de São Mateus." 

O II Ciclo Bach, previsto para o ano seguinte, por motivos desconhecidos 
não foi levado à cena na Sala Cecília Meireles, ainda que estivesse programado para o 
mês de novembro (Jornal do Brasil, 26/10/67, Caderno B, p.7).  

Em julho de 1968, sob a colaboração da Embaixada da Alemanha no Brasil 
e do Instituto Cultural Brasil-Alemanha em comemoração ao segundo aniversário de 
abertura da Sala Cecília Meireles, realiza-se então a segunda edição do Ciclo Bach, 
igualmente apoiado em um grande elenco nacional mas que começava a receber 
músicos de fama internacional, como o violoncelista Paul Tortelier. Organizado em 
uma série de nove concertos, o II Ciclo recebe novamente o regente e cravista Karl 
Richter, que viria coroar o encerramento do evento com os dois concertos finais.  

                                                           
118 Ver site eletrônico da Academia Brasileira de Música. 
http://www.abmusica.org.br/academico.php?n=rayres-de-andrade&id=142 Acesso em 27/11/15  



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 164 

 

Pela primeira vez no Brasil ouviu-se na versão integral a Paixão Segundo 
São João, BWV 245, com Richter regendo ao cravo, e novamente acompanhado por 
seus solistas cantores (Maria Stader, Norma Lerer, John Van Kesteren e Ernest Gerold 
Schramm), a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o Coro da 
Associação de Canto Coral.   

No concerto final, Richter apesenta dois concertos da série dos 
Brandenburgos (3 e 6), o concerto para cravo em ré menor BWV 1052, como solista e 
regente, e a cantata BWV 189 para tenor e orquestra.  

A grande novidade para o ano de 1968 foi a aquisição pela Sala Cecília 
Meireles de um moderno cravo de concertos, da marca J. C. Neupert, de Bamberg, 
Alemanha, que seria utilizado por Karl Richter durante o Ciclo. A direção da Sala segue 
as orientações de Richter para a compra do cravo modelo "Bach". Até então, nenhuma 
sala de concertos no Brasil possuía um instrumento deste padrão, que à época era 
bastante aceito e utilizado por cravistas brasileiros e estrangeiros que vinham ao Brasil 
para seus recitais.  

Novamente as críticas especializadas são bastante favoráveis acerca do II 
Ciclo Bach e o sucesso é tamanho perante o público carioca que Renzo Massarani do 
"Jornal do Brasil" contraria o senso comum dizendo que  

As assinaturas para o Ciclo Bach [...] estão abertas na bilheteria da Sala Cecília 
Meireles, com uma procura que desmente certas afirmações bôbas sôbre o 
desinterêsse do público carioca para com a música de classe. (16/7/68, 
Caderno B, p.2)  

A partir deste II Ciclo, o evento adquire tamanha importância e proporção, 
que passa a se tornar algo constante no calendário anual de concertos da cidade do Rio 
de Janeiro e programa fixo da Sala Cecília Meireles. A abertura de matéria do "Jornal 
do Brasil", em seu Caderno B, do dia 4/8/68, diz que  

[...] O interêsse que cerca o Ciclo Bach desde a sua primeira realização em 
1966 fez com que a direção da Sala decidisse inclui-lo todos os anos em sua 
programação. Este é o segundo.  

Com isso, nos anos sucessivos de 1969 e 1970, são realizadas as III e IV 
edições do Ciclo Bach sempre nos meses de julho e agosto, em coincidência com o 
recesso estival no hemisfério norte, contando com isso com a regular presença de Karl 
Richter nos Ciclos.  

No início do ano de 1971 José Mauro Gonçalves e Ayres de Andrade deixam 
a direção da Sala Cecília Meireles e assumem o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 
Chagas Freitas, o novo governador do estado da Guanabara, toma posse neste mesmo 
ano e decide aplicar um modelo de gestão de dinamismo exemplar no então decadente 
Teatro Municipal. Ali as temporadas se tornavam cada vez mais empobrecidas, os 
corpos artísticos necessitavam de renovação, e a Sala era o grande espaço de concertos 
que refletia esse desejo de mudanças e modernidade no tradicional teatro carioca.    

Apesar dos Ciclos Bach terem tomado uma dimensão que aparentemente 
não dependiam  mais da antiga direção da Sala para que fossem realizados, é bastante 
sintomático que com a saída do grande artífice deste evento, Ayres de Andrade, abriu-
se um hiato na regularidade anual dos Ciclos.  

Não se sabe exatamente quais motivos levaram Jacques Klein, o novo 
diretor da Sala Cecília Meireles a partir de 1971, a não reeditar com a habitual 
regularidade os Ciclos Bach com a presença de Karl Richter. Foi realizado no mês de 
novembro de 1973 um pequeno Ciclo Bach de apenas duas récitas com a Orquestra de 
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Câmara da Rádio MEC, com entrada franca ao público, e que segundo pequena 
matéria publicada no "Jornal do Brasil", este Ciclo homenageava àqueles trazidos à 
cena anteriormente por Ayres de Andrade. (4/11/73, p.5)    

Houve um planejamento para a vinda de Richter junto à Orquestra Bach de 
Munique em 1972, para a realização do Ciclo (O Globo, 31/1/72, p.10), e 
posteriormente em 1974 (O Globo, 17/12/73, p.24). Ambas as edições jamais foram 
realizadas.119  

Ao final de 1973 Isaac Karabtchevsky deixa a direção musical da Sala Cecília 
Meireles e Jacques Klein convida a pianista e professora Myrian Dauelsberg para 
assumir o cargo que ficara vago na ocasião.   

No dia 26 de outubro de 1974 Ayres de Andrade morre vítima de uma 
trombose cerebral, e gera grande consternação no meio musical carioca. Em um 
depoimento ao Jornal do Brasil, a diretora artística da Sala, Myrian Dauelsberg, conta 
que soube da morte de Ayres de Andrade no momento em que iniciava contatos com 
Karl Richter para reviver os Ciclos Bach criados por Ayres em 1966. Disse que ao 
receber o convite de Jacques Klein para assumir a direção musical, hesitou, levando 
em conta  tamanha responsabilidade, e que só pode entender a real importância do 
cargo, quando avaliou o que o trabalho de Ayres representou para o cenário musical 
do Rio de Janeiro. (1/11/74, Caderno B, p. 2)  

A partir da temporada de 1975, Myrian Dauelsberg reedita os Ciclos Bach 
nos mesmos moldes e proporções que Ayres de Andrade havia criado quase uma 
década antes. Karl Richter é a figura central da programação que nesta edição conta 
com a participação de nomes como Aurèle Nicolet e Pierre Fournier, bem como a 
Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra 
de Câmara da Rádio MEC e a parceria com o Coro da Associação de Canto Coral de 
Cleofe Person de Matos. Para a realização dos Ciclos, em 1975, a Sala Cecília Meireles 
contou com a colaboração do Instituto Cultural Brasil-Alemanha.  

As grandes novidades para o Ciclo de 1976, foram a inclusão de Händel 
como compositor homenageado, passando a ser denominado Ciclo Bach-Händel, bem 
como a estreia carioca da Orquestra Bach de Munique. Neste ano, a realização do Ciclo 
contou com o patrocínio do Jornal do Brasil que na ocasião comemorava seus oitenta 
e cinco anos de fundação e copatrocínio do Instituto Goethe de Munique. Dauelsberg 
conta que não obteve auxílio da Embaixada da antiga Alemanha Federal que já havia 
atuado no Ciclo do ano anterior. (Jornal do Brasil, 17/8/76, Caderno B, p. 4)  

O Ciclo Bach em definitivo tornou-se um evento obrigatório da agenda 
cultural do Rio de Janeiro, tornando-se algo quase mitificado. Em extensa reportagem 
assinada por Liana Ximenes na revista "Domingo" do "Jornal do Brasil", de 12/9/76, 
p.12 intitulada "Lazer no Rio: Um problema sério na cidade que já foi maravilhosa", 
o então diretor do Departamento Estadual de Cultura Paulo Afonso Grisolli, questiona 
o significado de "lazer" como  

E o que é lazer, afinal? É jogar pelada no fim de semana? É ir à praia e torrar-
se ao sol? É assistir a um jogo no Maracanã? É fazer fila para comprar ingresso 
e finalmente conseguir assistir aos concertos do Ciclo Bach na Sala Cecília 
Meireles?  

                                                           
119 Segundo depoimento obtido através da professora e cravista Helena Jank, aluna de Karl Richter em 
Munique na década de 1960, em 1971 Richter sofre um infarto e a partir da metade da década de 1970, 
começa a ter problemas de visão que quase o levaram à cegueira. Possivelmente esses fatores tenham 
influenciado para o hiato ocorrido entre as edições de 1970 e 1975. 
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Em 1977 o Ciclo Bach-Händel toma um caráter essencialmente camerístico 
com a participação de Richter acompanhado pelos flautistas Jean Pierre Rampal e 
Aurèle Nicolet, pelo gambista Johannes Fink e pelo violinista Kurt Guntner. Pela 
primeira vez o público carioca teve a oportunidade de assistir Karl Richter atuando 
como organista em disputados recitais realizados no Salão Leopoldo Miguez da Escola 
de Música da UFRJ. O Jornal da Brasil novamente patrocina o evento em parceria com 
a Souza Cruz e Funterj. Segundo Ronaldo Miranda, a opção camerística deu-se 
decisivamente pela falta de patrocínio do Instituto Goethe que já havia atuado no ano 
anterior com a vinda da Orquestra Bach de Munique. (Jornal do Brasil, 12/8/77, 
Caderno Serviço)  

O ano de 1978 foi marcado pela última edição do Ciclo Bach-Händel, 
patrocinado pelo Jornal do Brasil e Funterj, Karl Richter veio novamente 
acompanhado de sua Orquestra Bach de Munique numa programação que culminou 
com o Oratório de Natal BWV 248, exatamente como o encerramento de sua primeira 
aparição no Rio de Janeiro em 1966. O crítico Luiz Paulo Horta, do "Jornal do Brasil", 
sugere uma possível decadência dos Ciclos a partir desta edição, quando aponta para 
um visão onde o público reconhece a qualidade e importância dos eventos, quando nos 
mesmos estão presentes nomes pródigos. O elenco de artistas passa a ser algo já 
habitual do público carioca, e Karl Richter, ainda que no auge de sua maturidade e 
fama internacional, não desperta com tanto entusiasmo o sabor da novidade aos 
ouvidos acostumados há mais de uma década ao estilo do regente. Paralelamente, 
Horta indaga o quanto as sucessivas temporadas do Ciclo possam ter contribuído para 
um legado e desenvolvimento do músico nacional. (22/8/78, Caderno B, p. 2)  

De fato, os Ciclos não serão mais reeditados e Karl Richter retorna ao Brasil 
pela última vez em dezembro do ano seguinte, onde encerraria um Encontro 
Internacional de Instrumentistas de Cordas, apoiado por um conjunto orquestral 
formado por alguns dos mais relevantes músicos nacionais em atividade na época.  

Morre prematuramente aos 54 anos, em 15 de fevereiro de 1981 vítima de 
um ataque cardíaco.  

O Estilo Interpretativo de Karl Richter 

O conceito de "estilo", pode ser entendido sob diversos pontos de vista. 
Tanto aquele ligado ao período histórico, onde há distinção, ordenação e generalidades 
composicionais, como por exemplo, os estilos de composição que caracterizam 
determinado autor e sua época, como também questões ligadas a possibilidades 
idiomáticas específicas, como o estilo polifônico, o estilo cromático, etc.     

A visão abordada neste artigo refere-se àquela que faz a distinção entre as 
diversas formas nas quais as obras musicais são interpretadas, de acordo com as 
tradições temporais e elementos cognitivos de performance.     

Para se entender o estilo interpretativo de Karl Richter convém, ainda de 
forma sucinta, entender as origens de tal, que remontam à herança romântica do 
século XIX, com a tradição das grandes orquestras e conjuntos corais.  

O musicólogo Bruce Haynes, na sua obra "The End of Early Music" (2007) 
traça um amplo panorama histórico de como os estilos interpretativos se 
desenvolveram ao longo dos séculos, de forma a entender suas origens bem como todo 
o embasamento teórico para o desenvolvimento da interpretação historicamente 
informada a partir do início da década de 1960.    



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 167 

 

Haynes (2007) classifica especificamente três formas distintas de 
interpretação da música histórica120: o estilo romântico, o moderno e o estilo de época, 
e como suas influências determinaram a interpretação da referida música em um 
contexto temporal, ou seja, o gosto da época (situando-se entre a segunda metade do 
século XIX e as primeiras décadas do século XX) refletindo na performance e trazendo 
para si as características próprias do período em que era executada. Haynes utiliza a 
palavra "estilo", de uma maneira ampla, para definir as distinções e/ou generalidades 
existentes nas três formas interpretativas por ele classificadas. 

Vamos nos ater em especial aos dois estilos: o romântico e o moderno, 
sendo que a performance histórica, no corpo deste artigo, terá um aspecto apenas 
comparativo ao estilo de Richter, de acordo com sua temporalidade e concomitância 
ao estilo moderno. 

Analisaremos a seguir as definições propostas por HAYNES (2007) para a  
interpretação específica da música retórica sob o olhar de dois dos estilos distintos por 
ele classificados e supracitados. Nota-se claramente o conceito do cronocentrismo 
existente nestes dois estilos, onde a estética do século XIX eclipsou de forma 
considerável o espírito da música dos séculos XVII e XVIII, assim como a modernidade 
do século XX propôs uma visão bastante rígida, em grande contraste com a eloquência 
original da música barroca.    

O estilo romântico 

O estilo romântico, segundo HAYNES (2007), é o único que não se 
perpetuou contemporaneamente, tornando-se de fato extinto. Sua origem remonta às 
primeiras décadas do século XIX, sob o domínio das novas estéticas que surgiam entre 
os artistas e intelectuais da época com o movimento romântico.     

Por um longo período o estilo romântico influenciou gerações de músicos 
em interpretações permeadas de elementos do caráter da época, não havendo qualquer 
tipo de preservação e preocupação com os modelos representativos dos séculos 
anteriores, ou seja, as características próprias da música originária destes períodos 
foram substituídas pelo gosto do século XIX.    

Haynes (2007, p.68) define algumas das características da performance 
romântica, que se mostram bastante anacrônicas para a interpretação da música 
barroca e que representam com clareza os ideais do século XIX no que diz respeito à 
arte musical:    

 Portamento, bastante aplicado aos instrumentos de corda   

 Grande legato  

 Falta de precisão ainda que sem intenção   

 Tempos mais lentos que os utilizados atualmente   

 Não há hierarquia métrica, e sim, ênfase nas marcações  

 Fraseado baseado na melodia   

 Caráter solene   

 Expressividade   

 Uso controlado do vibrato   

 Acentos agógicos constantes  

 Rubato   
 

                                                           
120  Tenhamos este conceito de "música histórica" como toda arte musical produzida em períodos que 
não sejam o atual, aquilo que foge à contemporaneidade.      
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Cronologicamente considera-se que o estilo romântico permanece em 
prática aproximadamente entre os primeiros anos do século XIX até às primeiras 
décadas do século XX, cedendo lugar então ao novo estilo moderno. 

O estilo moderno 

Na ordem sucessória proposta por Haynes, o novo estilo moderno começa 
a despontar por volta das primeiras décadas do século XX. O "The New Grove 
Dictionary of Music & Musicians" cita o verbete "stile moderno" como "um termo 
bastante usado, em antítese ao stile antico, para se referir à música da igreja composta 
depois de 1600, em um estilo atualizado."    

Já no verbete "modernism", o Grove Dictionary define como sendo a mais 
nova forma em teoria estética, composição e práticas interpretativas próprias da 
tradição do século XX. Richard Wagner é tido como o marco delimitador entre a 
estética romântica e a moderna, Anteriormente a Wagner "modernismo" era 
entendido como aquilo que fosse "novo", "recente", "contemporâneo", e dentro da 
estética wagneriana, "moderno" é entendido como a contraposição à música absoluta.    

Em qualquer das definições citadas, o significado de "moderno", 
"modernismo" ou "modernidade", nos remete ao ideal de um rompimento com o 
passado, à suplantação de estéticas, idéias ou paradigmas que se encontravam 
exauridos e que já não correspondem ao gosto vigente.     

No contexto deste artigo, o "moderno" será entendido como o novo estilo 
de interpretação da música histórica, que sucedeu àquela estética anteriormente em 
prática do século XIX com seus ideais românticos e a adequação da referida música 
dos séculos anteriores para esta linguagem de cunho cronocentrista.    

O estilo moderno, que então entra em vigor nas primeiras décadas do século 
XX, era claramente uma reação à estética romântica que por muitos já era considerado 
como algo ultrapassado e de caráter extremamente sentimental, o que não condizia 
com a nova visão de mundo despertada no século XX, especialmente após a Primeira 
Guerra Mundial.    

Haynes (2007) sugere que o novo estilo moderno comparativamente surgiu 
como total forma de antagonismo ao estilo romântico, e tudo nele era visto como uma 
reação à prática vinda do século XIX que estava por se extinguir. Questões agógicas, 
rítimicas, fidelidade à partitura, um caráter impessoal de interpretação, eram marcas 
registradas do estilo moderno que aflorava nas primeiras décadas do século XX. Os 
modernistas são caracterizados pela rigidez e criticam o sentimentalismo e liberdade 
expressiva excessiva atribuída aos românticos.    

O autor destaca algumas das características próprias do estilo moderno que 
vemos a seguir:    

 Legato sem emendas  

 Vibrato contínuo e forte   

 Longo fraseado  

 Falta de hierarquia nos tempos  

 Tempos inflexíveis e precisos  

 Dissonâncias não são acentuadas  

 Igualdade nas semicolcheias   

 Austeridade   

 Antissentimentalismo  
Haynes (2007) estabelece o período pós Segunda Guerra Mundial como 

sendo aquele onde o estilo moderno se afirma e então passa a ser o modelo de execução 
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para toda e qualquer música, seja ela a música retórica, a romântica, ou a 
contemporânea, ignorando as particularidades de cada uma delas e criando um padrão 
interpretativo. Em sua concepção este estilo tem a força de represar as singularidades 
tanto do estilo romântico quanto da música eloquente, que com suas especificidades  
se caracterizam pela liberdade interpretativa.   

O estilo de Karl Richter 

Karl Richter adota um estilo próprio (GOLOMB, 2004,p.55), ainda que 
seguidor da Escola de Leipzig e adepto do estilo moderno de performance.  

Elementos articulatórios que, segundo Richter, se caracterizam como 
excessivamente românticos e portanto inapropriados à interpretação de Bach, são 
explicitamente dispensados, como os rubati, crescendi e diminuendi, mas ao mesmo 
tempo adota o legato, e o uso do vibrato nos instrumentos de cordas (GOLOMB, 
2004,p.56).  

Paradoxalmente, Richter sendo herdeiro da tradição de Leipzig, utiliza coro 
misto com vozes femininas e com grande quantidade de cantores e igualmente 
orquestra com grande massa sonora (em média cento e cinquenta integrantes no 
total)121. Ao mesmo tempo, Richter como organista prioriza os instrumentos barrocos, 
utilizando regularmente os instrumentos construidos por Karl Joseph Riepp em 1766 
e instalados na Basílica de Ottobeuren122, próximo à Munique e orienta em 1967 a 
construção do "Ott-Orgel" na Igreja de São Marcos em Munique, com uma sonoridade 
que remete aos órgãos do século XVIII.123 Utiliza normalmente modernos cravos 
industriais da empresa J.C.Neupert, em modelos que não seguem padrões  históricos 
e com sonoridade distinta dos instrumentos barrocos,  dotados de até cinco pedais que 
mudam padrões dinâmicos do instrumento.  

GOLOMB (2004, p.57) afirma que o estilo de Richter está repleto de clareza, 
precisão e sobriedade, e que seu pensamento interpretativo se opõe ao romantismo 
nesse sentido. Na verdade, o estilo de Richter vigorou por muitos anos como um 
padrão interpretativo, e somente passou a ser classificado como sendo um artista 
"romântico", quando comparado à performance historicamente informada, que surge 
a partir da década de 1960. Percebe-se também uma larga dramaticidade expressiva 
se comparado a outros regentes da época, como Fritz Werner124, que abriria as portas 
para Harnoncourt e Leonhardt.  

Ainda GOLOMB (2004,p.58) defende que Richter associava ao mesmo 
tempo elementos modernistas e românticos, mas que ao longo de sua carreira, o estilo 
foi gradativamente sofrendo modificações. Inicialmente percebe-se precisão e rigidez, 
agregando ao mesmo tempo elementos obtidos durante sua formação inspirados em 
seus mestres, bem como características próprias criadas por ele. Richter adotava 
tempos mais rápidos e rigorosos se comparados com outros executantes 
contemporâneos a ele. A partir da década de 1970 adota forte expressividade (grande 
legato) e um caráter mais romântico (flexibilidade rítmica e dinâmica).  
 

                                                           
121  Revista "Der Spiegel" on line, edição digitalizada de 24/11/1965. 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46275119.html Acesso em 2/12/2015. 
122 Ver site eletrônico: http://www.pfarrei-ottobeuren.de/Basilika/Orgeln.html  Acesso em 2/12/2015  
123 Ver site de Markuskirche auf München: http://www.markuskirche-muenchen.de/orgel  Acesso em 
2/12/2015 
124 (1898-1977). Regente, organista e compositor alemão e fundador do  "Heinrich-Schütz-Chor 
Heilbronn", em 1947. 
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Conclusão  

A criação de uma nova sala de concertos na cidade do Rio de Janeiro vem 
atender à uma necessidade e demanda existentes na década de 1960. De fato, a cidade 
não contava com espaços de concertos adequados que pudessem atender as 
especificidades da música camerística, seja em acústica, níveis de conforto, 
instrumentos disponíveis, e temporadas concertísticas regulares.   

A conjuntura político-cultural da época favoreceu a fundação da Sala Cecília 
Meireles, com a política adotada pelo então governador Carlos Lacerda, de 
manutenção da cidade como capital cultural do país e "vitrine da nação". Através de 
ações culturais fomentadas pelo governo estadual à época houve incentivos para a 
criação de museus, institutos culturais e tornando a cidade um grande canteiro de 
obras que melhorariam consideravelmente sua infraestrutura.   

Indiscutivelmente o surgimento da Sala delimita um marco para a história 
da música de concerto no Brasil, desenvolvendo um papel inovador, crítico, e 
colocando a cidade em pé de igualdade com os grandes centros mundiais no que diz 
respeito à quantidade e qualidade de artistas que ali passaram a atuar.  

Karl Richter, um dos grandes nomes do cenário musical internacional a 
partir da década de 1950, e que segundo críticas de seu tempo o consideravam o maior 
especialista na música de J.S. Bach de sua época, foi um dos habituais hóspedes do 
palco da Sala Cecília Meireles. Figura central dos Ciclos Bach, Richter possuía um 
estilo interpretativo próprio, absorvendo tanto elementos da tradição musical-
religiosa de Leipzig, quanto características delimitadoras do estilo moderno de 
performance.  

Em um mundo no qual os parâmetros interpretativos para a música barroca 
estavam fundamentados em elementos remanescentes ainda do século XIX, e a 
incipiente performance historicamente informada ensaiava seus primeiros passos, 
Richter ocupa lugar primordial na divulgação da música de Bach no século XX, 
independentemente do fato de que novas visões interpretavas surgiram e se 
estabeleceram atualmente.  
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