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Música minimalista

Música minimalista é uma forma de música de arte que emprega materiais

musicais limitados ou mínimos. Na tradição da música ocidental, os

compositores americanos La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich e Philip

Glass são considerados os primeiros a desenvolver técnicas de composição

que exploram uma abordagem minimalista. Originou-se na cena do centro da

cidade de Nova York da década de 1960 e foi inicialmente vista como uma

forma de música experimental chamada New York Hypnotic School.

As características proeminentes da técnica incluem repetições de padrões

melódicos ou rítmicos (ostinato), transformações graduais (pequenas

modificações na melodia ou ritmo), sons sobrepostos e repetições cíclicas.



Prosódia e metrificação

O termo prosódia vem do grego “prosōidía”, que originalmente

tinha o significado de “canto em concordância”; de onde se

originaram os sentidos de “canto acompanhado pela lira” e

“metrificação das palavras”.

Do ponto de vista da prosódia musical, em que se deve levar em

conta a metrificação poética (distribuição das palavras dentro de

um ritmo) para adaptá-la aos elementos da melodia, ambos os

critérios (sílaba átona/tônica e longa/breve) devem ser levados

em consideração.

Regra: Para se obter uma prosódia perfeita, a sílaba tônica da

palavra deve combina com o tempo forte do rítmo.



Recitátions (George Aperghes)

Georges Aperghis, nascido em Atenas em 1945 e instalado em Paris desde

1963, é um compositor cuja obra se divide entre os universos da música

instrumental ou vocal, o teatro musical e a ópera. Sua obra Récitations foi

concluída em 1978. Dedicada à atriz Martine Viard, Récitations traz

condensadas características desses universos artísticos pelos quais

Aperghis transita.

Récitations , escrita entre 1977-88, é um trabalho ambicioso e difícil para voz

feminina solo. A aglomeração de notas agudas é interrompida por tosses,

murmúrios e palavras erradas, aparentemente faladas fora de hora. Baseada

em uma técnica vocal ampliada, a forma descontínua da obra se insere entre

as estruturas de suporte musical e verbal, e força o cantor a construir seu

próprio caráter vocal nos interstícios da palavra e do som.Na medida em que

deixa diversos parâmetros controláveis propositalmente em aberto, o autor

ratifica o exercício da atriz no papel de “co-realizadora” da obra,

interpretando não só o sentido musical da escritura como também cênico,

deixando-a livre na criação de seus próprios personagens imaginários

(Viard in Aperghis, 1992 p. 3).


