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ABERTURA 

 

Meu nome é Sylmara Cintra e atualmente curso o Mestrado em Música 

da Escola de Música da Universidade Federal de Goiás. A área de 

concentração é Música, Cultura e Sociedade e a linha de pesquisa é 

Linguagem sonora, Semiótica, e Inter-relação entre as Artes. 

Iniciei meus estudos musicais aos oito anos de idade com aulas 

particulares de piano e ano seguinte, ingressei-me ao então Instituto de Artes 

da UFG na classe da professora Maria Helena Jayme. 

Dando continuidade aos meus estudos musicais ingressei-me no curso 

de graduação em Música na classe da professora Maria Helena Jayme e 

formei-me como Bacharel em Música em 2003, na classe da professora 

Consuelo Quireze Rosa. 

Em 2003 ingressei-me como portadora de diploma na Universidade 

Federal de Goiás e em 2005 conclui o curso de Licenciatura em Educação 

Musical – Ensino Musical Escolar. 

Também no ano de 2005 cursei e conclui o curso de Especialização em 

Educação, Artes e Tecnologias Contemporâneas pela Universidade de Brasília. 

Trabalho como pianista correpetidora do Colégio Dimensão em Goiânia 

desde 2000 e sou concursada como professora de música do Estado de Goiás 

desde setembro de 2006. 

No ano de 2007 tive minha primeira experiência como professora em um 

curso de graduação lecionando as disciplinas Metodologia da Música e 

Educação e Novas Tecnologias, tendo orientado nove trabalhos de conclusão 

de curso na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba. 

No mestrado em música cursei as seguintes disciplinas: Análise da 

Criação Contemporânea; Música e Semiótica; Metodologia da Pesquisa em 

Música; Música Cultura e Sociedade; Música e Complexidade; e no doutorado 

em História fui aluna especial cursando a disciplina História e Teoria das 

Interartes e Estudos de Performance: do Romantismo ao Pós-Modernismo. 
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Acredito que todas as disciplinas cursadas foram importantes para o 

meu conhecimento e para a realização deste trabalho dissertativo, mas devo 

destacar a disciplina Análise da Criação Contemporânea ministrada pelo 

professor e orientador Márcio Pizarro Noronha. 

A princípio, meu objeto de pesquisa inicial estava voltado para a música, 

tecnologias e semiótica, mas com a disciplina pude visualizar um novo campo 

de pesquisa e novas possibilidades para a minha vida acadêmica, onde decide 

aprender mais e concentrar meus estudos nas Relações Interartísticas, tendo 

assim iniciado minhas orientações com o professor Márcio Pizarro Noronha em 

setembro de 2006. 

Navegando por esse mar que passou pela perfomance musical e a 

educação, ambas presentes e importantes em minha vida, acredito ter 

encontrado na História (Musicologia) e na Teoria das Artes o meu porto seguro. 

Sinto que meu mestrado foi apenas o primeiro passo de um novo 

caminho de descobertas e possibilidades na área das Interartes. Essa 

dissertação é o princípio de minhas pesquisas, que precisam e estão sendo 

amadurecidas para um futuro e breve doutorado na História. 

A presente dissertação está divida está dividida em três capítulos: 

WAGNER, UMA BIOGRAFIA FÍLMICA, OU BIO-FILMOGRAFIA; 

GESAMTKUNSTWERK: A OBRA DE ARTE TOTAL; ENCONTRO COM 

VÊNUS. Em referência à ópera, que está presente de modo significativo neste 

trabalho, os capítulos são poeticamente apresentados como atos, e os sub-

tópicos como cenas. 

Nesta pesquisa foi adotada uma perspectiva geral das relações 

interartísticas, onde se destacam as relações entre a música e a imagem, a 

sonoridade e a visualidade, o audível e o visível de produções fílmicas. 

No primeiro ato (primeiro capítulo), buscou-se apresentar uma biografia 

fílmica de Richard Wagner enfocando sua importância enquanto personagem 

das artes, enquanto teórico e enquanto músico. 

Wagner é um exemplo de artista que ultrapassa o papel comumente 

designado para o artista pela sociedade. Wagner, além de artista, foi um 



13 

 

pensador da Arte e das artes. Afirmativa que se encontra na bibliografia 

estudada, mais especialmente em Macedo (2006). 

A importância de Wagner enquanto teórico é corroborada com escritos 

de vários filósofos, como Heidegger que afirmou que Wagner é um dos Seis 

fatos da Histórica da Estética, Adorno que realizou estudo da obra do artista; 

Thomas Mann e Baudelaire; e também de pesquisadores contemporâneos, no 

campo específico da Teoria e História das Artes como Noronha, que traz 

Wagner como paradigma na História e Teoria Interartes para pensar o modelo 

de fusão das artes. 

No segundo ato, buscou-se o estudo da concepção de arte que circula 

na obra de Wagner, apresentando o ideal wagneriano de junção das artes, 

onde música, teatro, canto, dança e artes plásticas se colocam a mercê de uma 

idéia integradora, breves definições sobre a ópera e o drama e realizando uma 

breve contextualização histórica, política e poética da Alemanha Romântica e o 

Romantismo em Geral. 

O terceiro e último ato, Tannhäuser e Encontro com Vênus, se 

concentrou no filme de homônimo de Istaván Szabó, onde se buscou enfatizar 

os aspectos narrativos, ideológicos e a metáfora wagneriana contida no filme. 
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ATO I 

WAGNER, BIOGRAFIA FÍLMICA OU BIO-FILMOGRAFIA. 

 

 

CENA I: Wagner: uma biografia fílmica1 

 

A perspectiva adotada nesta pesquisa diz respeito ao campo mais geral 

das relações interartísticas e, mais especialmente, das relações entre música e 

imagem (na formação do audiovisual), sonoridade e visualidade, audível e 

visível através de produções fílmicas. 

Nestes termos, seguindo uma linha já apontada por outros historiadores 

da Música, musicólogos e pesquisadores da Estética, investigam-se as 

ligações entre a Música e o seu campo externo – nas palavras de Gilles 

Deleuze, o seu “fora”. (BORGES e FONTES, 2008; NORONHA, 2007a, 

NORONHA 2007b)  

Por um lado, a própria história da arte musical assiste a duas formas de 

incorporação do “fora”: uma delas, promovida pela concepção da ópera, pensa 

a música num conjunto organicamente encadeado de relações entre texto-

imagem-som-corpo – com a idéia de obra de arte total -, a outra, historicamente 

ligada às vanguardas e ao modernismo musical, observa uma integração dos 

ruídos para o interior do campo sonoro, alargando a concepção de música – tal 

como se observa nas concepções da música de vanguarda, de Karlheinz 

Stockhausen a John Cage, dentre outros.  Por outro, esta relação com o “fora” 

                                                 
1
 A bibliografia acerca de Wagner é bastante extensa. Grande parte dela encontra-se escrita 

em alemão e em inglês. Dentre as coletâneas selecionadas para a leitura destacamos os 
seguintes textos: Wagner de Marcel Schneider; Nietzsche Wagner e a Filosofia do Pessimismo 
de R. Hollinrake; Ouvir Wagner: Ecos Nietzschianos de Yara Borges Caznok & Alfredo Naffah 
Neto; Richard Wagner e Tannhäuser em Paris de Charles Baudelaire; Música: Entre o Audível 
e o Visível de Yara Borges Caznok da Editora UNESP; Conservadorismo Romântico: origem 
do Totalitarismo de Roberto Romano; Teatro Grego: Tragédia e Comédia de Junito Brandão; A 
Ópera Alemã de Lauro Machado Coelho;Wagner: um compêndio organizado por Barry 
Millington; Nietzsche, Wagner e a Época Trágica dos Gregos de Iracema Macedo; A 
Correspondência das Artes de Étienne Souriau; Mito e Música em Wagner e Nietzsche de Luiz 
Cláudio Moniz; Música e Literatura de Federico Sopeña; O Romantismo de J. Guinsburg. 
Desses, os que dão maior sustentação teórica a este trabalho são: Iracema Macedo; Yara 
Borges Caznok; Barry Millington; Étienne Souriau; Luiz Cláudio Moniz e Lauro Coelho. 
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implica uma compreensão dos elementos maquinais (termo de Deleuze) que 

constituem as artes e uma observação de princípios de correspondência e de 

intervalos entre a música e a imagem. Trata-se efetivamente de uma relação 

complexa e que envolve algo do raciocínio histórico-cultural – um trajeto 

histórico no qual a presença da arte wagneriana é de extrema importância - 

mas, não deixa de atentar para as condições de uma estética, procurando 

ultrapassar este modelo de pensamento (da abordagem histórica), para pensar 

de modo mais abrangente as relações entre Música e Cinema. 

Foi desse modo que tentamos enfrentar o problema e a opção por dar 

seguimento a uma idéia de tratar da narrativa (fílmica) quanto das concepções 

estéticas nela apresentadas através de uma pequena filmografia – como efeito 

para um estudo de caso – pareceu-nos algo realmente sustentável. 

A música é considerada, no dizer de Carrasco, como tratando de um 

poder de transformação poética das situações, uma potência para a elevação 

do pathos a uma dimensão abrangente, afetando a sua ambiência de forma 

significativa. (CARRASCO, 2003) No audiovisual, a soma complexa de música 

e imagem, se traduz na concepção de uma máquina que permite uma 

identificação, seja histórico-cultural, seja imaginária (com nossas próprias 

fontes e experiências), mas que também, permite uma transposição, uma 

transversalização da experiência comum, podendo nos retirar dos lugares 

confortáveis de uma representação temporalmente (historicamente) situada e 

remetendo ao reservatório dos fundamentos criativos.  (COLEBROOK, 2006). 

Desse modo, música e cinema podem ser vistos como modos estéticos para o 

deslocamento das significações, desarticulando narrativas hegemônicas e 

marcadas pelo senso comum, para presentificar novos modos de vida. Desse 

modo, esta leitura deleuziana, acompanha dois procedimentos da filmografia 

sobre o compositor Wagner. No primeiro deles, a biografia histórica 

ficcionalizada (a biografia em filme) permite o acompanhamento de certos 

clichês de correlações entre som e imagem. No segundo, a cinematografia 

oferece outras potencialidades, no pensamento do filme como criação de um 

mundo, numa ruptura decisiva com a articulação tradicional música-imagem, 

traçados agora como alvo de uma conjugação-intervalo denominável de 

audiovisual. 
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Para tanto, optamos por desenvolver essa apresentação com base na 

filmografia, uma espécie de “bio-filmografia” de Wagner. Para que a visão não 

fosse tão restrita a esta fonte documental de caráter duplo, documentário e 

ficção, de cunho narrativo e audiovisual, faremos uso de um par de filmes e, 

sempre que necessário for, do cotejamento destes em relação a textos 

anteriormente lidos. 

O objetivo deste é a análise de como o artista é apresentado nos filmes 

e o lugar de Wagner enquanto personagem das artes. Nestes termos, o cinema 

é o meio “ideal” para o encontro com este tipo-Wagner, pois o cinema como 

princípio é a própria realização de uma vinculação complexa entre imagem 

visual e imagem sonora, tal como o foi procurada, enquanto princípio estético, 

por Wagner. Assim, buscar-se-á aqui apresentar uma biografia de Wagner 

enquanto artista, numa perspectiva fílmica, e não sua biografia privada2. 

Os filmes selecionados para esta biografia são: Wagner – Direção de 

Tony Palmer (documentário ficcional) e Ludwig – Direção de Luchino Visconti 

(filme onde Wagner aparece como coadjuvante de uma situação histórica e, 

mais especialmente, numa relação estética com o Imperador Ludwig e das 

relações entre ambos um entendimento dos modelos estéticos proposicionados 

por Visconti)3. Ludwig4 é uma obra-prima do destacado e importante diretor 

italiano Luchino Visconti5. O filme Ludwig não versa sobre Wagner, mas sim 

sobre o Imperador Ludwig II da Baviera, figura política que travou relações de 

                                                 
2
 Denota-se aqui como biografia privada, aquela apresentada pela literatura historiográfica, 

musicológica e musical. Assim sendo, procuramos apresentar, em anexo, a personificação de 
Wagner restrito aos contextos sócio-culturais e históricos. 

3
 Os dois filmes são longas-metragens que buscam mostrar a vida de dois grandes 

personagens da história alemã: o Rei Ludwig II e o músico Richard Wagner. Ludwig de Visconti 
possui aproximadamente quatro horas de duração e Wagner de Charles Wood 
aproximadamente onze horas. 
4
 Ficha Técnica: Ano de Produção: 1972; Áudio Original: italiano; Roteiro: Luchino Visconti, 

Enrico Medioli, Suso Cecchi d‟Amicco; Fotografia: Armando Nannuzzi; Figurinos: Piero Tosi; 
Edição Ruggero Mastroianni; Produção: Ugo Santalucia, Otto Geissles; Direção de Arte: Mario 
Chiari; Direção Luchino Visconti; Elenco: Helmut Berger, Trevor Howard, Romy Scheneider. 
5
 Um dos cineastas mais importantes da história do cinema, Luchino Visconti foi um dos 

expoentes do movimento neo-realista italiano. A trajetória desse começou em 2 de novembro 
de 1906, dia do seus nascimento na cidade de Milão. Pertencente a uma das mais tradicionais 
famílias nobres da Itália, nasceu conde com o nome Luchino Visconti di Modrone. 
Dividiu sua juventude entre as corridas de cavalo, as temporadas no palácio de verão da 
família e as atividades culturais. Aos 30 anos, tornou-se amigo do genial cineasta Jean Renoir 
e o acompanhou a Paris, onde trabalhou como seu figurinista e assistente de direção. Na 
capital francesa, tornou-se fervoroso marxista, apesar da origem nobre. Em 1940, voltou à Itália 
para dirigir seus próprios filmes. 
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mecenato com Wagner, num certo período de sua carreira. Ludwig II é 

considerado o grande imperador romântico e patrono de diversas artes. Ludwig 

trata-se de uma deslumbrante produção épica produzida no ano de 1972, sobre 

o lendário “rei louco” da Baviera, que entrou para história por construir os 

castelos mais lindos da Europa, e como o mecenas do Compositor Richard 

Wagner. Wagner6 é uma ficção biográfica documental que retrata a vida e o 

trabalho de Richard Wagner, desde antes da revolução de 1848, 

acompanhando o seu exílio na Suíça, seu resgate pelo Rei Ludwig II da 

Bavária (Baviera), até o seu triunfo em Bayreuth. Sua música, suas idéias 

políticas radicais, seu nacionalismo germânico são contextualizados e 

vivenciados nesse filme. 

 

 

CENA II: Wagner em Wagner  de Charles Wood 

 

Wagner é uma produção centrada em Richard Wagner; em sua vida e 

em sua obra, onde temos em um primeiro momento a visão de um Wagner 

altamente político e revolucionário, buscando amalgamar um projeto de estado 

que esteja combinado à vocação alemã para o universal7. 

 

 

                                                 
6
 Ficha Técnica: Ano de Produção: 1983; Áudio Original: Inglês; Roteiro: Charles Wood; 

Fotografia: Vittorio Storaro; Produção: Alan Wright; Direção de Arte: András Langmár; Direção 
Tomy Palmer; Elenco: Richard Burton, Vanessa Redgrave, László Gálffi, John Gielgud, Ralph 
Richardon. 

7
 O grande desejo de uma Alemanha unificada é mostrado apenas na produção de Charles 

Wood, bem como a identificação e a importância das relações intelectuais de Wagner com 
filósofos, artistas e poetas. 



18 

 

 

Ilustração 1 – Wagner discursa a trabalhadores, 
artistas e homens livres durante a Revolução de Desdren, 

pedindo que todos lutem pela autonomia do Estado Alemão. 

 

 

Ilustração 2 – Revolução lidera por Richard Wagner 
em prol do Nacionalismo Alemão. 

 

Com inflamados discursos, o compositor conclamava a sociedade para 

um conhecimento de sua própria história, seus mitos, lendas e religião, e para 

a busca de um Estado Saxônico livre, de uma Alemanha amada, acima de 

tudo.  

Assim, a unificação teria de passar não pela noção de cidadania 

(remetida à nacionalidade), mas ao tema da Kultur, que implica em raízes 

históricas profundas, remetidas para condições anteriores à formação das 

nações modernas. 

Nestes termos, o filme já indica tema comum aos pesquisadores da 

história política das nações do século XIX. Como afirma o antropólogo e 

historiador comparatista Louis Dumont, o individualismo alemão é do tipo 

subjetivo (individualismo íntimo) e integrado a um projeto de communitas. 
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“[...] a idéia de um individualismo puramente interior ao 
sujeito, que deixa intacta a sua pertença à comunidade 
nacional (holismo tradicional) até no que respeita às 
ambições expansionistas desta, mas rejeita a noção de 
sociedade enquanto formada por indivíduos e as questões 
sócio-políticas que daí decorrem.” (DUMONT, 1988, p. 45) 

 

Desse modo, entende-se que 

 

“[...] a Alemanha, dado que não desenvolveu a idéia – 
moderna – de soberania nacional, ficou limitada à idéia 
tradicional de soberania universal – encarnada, na Idade 
Média, no Santo Império Romano Germânico -, 
constatação esta que explica a vocação de domínio 
exterior [...]” (DUMONT, 1988, p. 46) 

 

Trata-se de uma busca pela consciência cultural e individualista alemã 

no wagnerismo, tal como o afirmará textualmente em momento histórico 

posterior o artista Thomas Mann8. 

 

                                                 
8
 Anos mais tarde, em pleno contexto da I Grande Guerra Mundial, outro artista alemão, 

Thomas Mann, procura definir o que seja esta configuração do político através do cultural, 
criando uma variante diferente daquela propugnada pela vertente francesa para a ideologia do 
individualismo nascente. Em citação de Dumont, temos: 
“Ninguém resumiu melhor a tese central das Considerações de um Apolítico do que o próprio 
autor da obra, Thomas Mann, numa conferência proferida anos mais tarde. [...] 

A mais bela qualidade do homem alemão e também a mais famosa e 
aquela de que ele mais vezes se gaba é a sua interioridade. Não foi 
por acaso que ele produziu esse gênero literário altamente espiritual 
e humano que é o romance de formação [Bildung] e de 
desenvolvimento, que é simultaneamente autobiografia e confissão, 
como uma tendência que lhe é própria dentro do romance ocidental 
de crítica social. A interioridade, a Bildung do homem alemão, é a 
absorção em si ou introspecção [Versenkung]; é uma consciência 
cultural individualista; é a preocupação [Sinn] do cuidado, da 
formação [Formung], do aprofundamento e da realização do eu 
próprio ou, em termos religiosos, da salvação e da justificação da vida 
própria; é pois um subjectivismo espiritual, uma esfera, se assim 
posso dizê-lo, de cultura pietista, pessoal, gulosa de autobiografia e 
de confissão, na qual o mundo do objectivo, o mundo do político, é 
sentido como profano e rejeitado com indiferença [...]. Quero dizer 
que a resistência mais profunda que a idéia republicana encontra na 
Alemanha assenta no facto de o burguês alemão, o homem alemão 
nunca ter admitido o elemento político no seu conceito de Bildung [...]. 
A exigência da transição da interioridade para o objectivo, para a 
política, para aquilo a que os povos da Europa chamam a liberdade, é 
por ele experimentada como uma intimação [Aufforderung] a 
corromper o seu ser, como directamente desnacionalizante. 
(DUMONT, 1988, p. 46-47) 
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Ilustração 3 – Wagner discursa por uma consciência alemã. 

 

Sendo assim, a revolução apontada no filme, liderada pelo compositor 

não alcançou o êxito almejado. O governo da Prússia, a pedido do monarca 

Alemão enviou grande contingente de soldados para conter a revolução. Nesse 

período da história a Alemanha estava submetida à Prússia. Com o massacre 

dos revolucionários, Wagner, que teve sua prisão decretada, se viu obrigado a 

fugir. Por dois meses ele ficou fora do alcance das autoridades prussianas, até 

que foi forçado a fugir da Alemanha por completo. Com documentos falsos, o 

compositor entrou na Suíça pela Bavária. 

Fixa-se assim, o primeiro momento desta narrativa que ganha um cunho 

épico. Ao artista é designado um lugar no contexto histórico e político-

ideológico, no modo como as questões políticas estarão intimamente 

imbricadas à formação de um “ser alemão”, à procura de um senso de pertença 

e para tal tarefa, as implicações de uma busca nas origens míticas e culturais. 

Parece, por vezes, que a história do filme aposta numa compreensão de que a 

saída de uma dimensão política que não se realiza encontra-se justamente na 

reafirmação da Kultur e na formação da intelligentsia. Isto justifica inclusive a 

passagem feita para o Wagner artista, no trânsito típico do individualismo 

íntimo alemão (Dumont), do social para uma cultura artística e nacional. 
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Ilustração 4 – Wagner deixa a Alemanha pela Bavária. 

 

A partir desse momento, Charles Wood passa a nos apresentar Wagner 

enquanto artista e músico; o idealizador de uma nova revolução, uma 

revolução artística e cultural. Na Suíça, após um ano sem escrever uma nota 

sequer sobre seu exílio, Wagner decide colocar sua posição como artista em 

um discurso aos suíços. O compositor inicia falando sobre seus estudos sobre 

antigas lendas e mitos germânicos e as primeiras idéias sobre o 

Gesamtkunstwerk, sua obra de arte total. Wagner coloca que o artista 

germânico do futuro surgirá de seu passado mítico, assim como ele próprio 

estava emergindo de seu longo silêncio em exílio. O compositor então passa a 

leitura do poema Siegfried, que futuramente comporia a fantástica tetralogia O 

Anel do Nibelungo formada pelo Ouro de Reno; Siegfried; A Valquíria e O 

Crepúsculo dos Deuses. 

 

 

Ilustração 5 – Wagner se pronuncia sobre o seu 
exílio e lê o poema Siegfried 
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Sem dinheiro e desejando um local para trabalhar e concluir Tristão e 

Isolda, Wagner decide deixar a Suíça e ir à Itália, mas precisamente à cidade 

de Veneza. A ida de Wagner a Veneza não era bem vista aos olhos de Liszt, 

seu grande amigo que sempre procurou ajudar a Wagner e que viria a se tornar 

posteriormente, sogro de Wagner. Liszt era pai de Cosima Liszt, a grande 

paixão do compositor. Wagner não teve grande êxito em Veneza, antes, 

acumulou para si maiores dívidas devido ao constante desejo de ostentação e 

luxo e gastos exorbitantes. Wagner decide então retornar à Suíça. 

Com a conclusão de Tristão e Isolda, recebe o convite para apresentar 

Tannhauser em Paris; sua primeira apresentação em dezesseis anos. Nesta 

época Paris era o grande centro do mundo musical, sendo desejável ser bem 

sucedido em Paris. Tannhauser foi mal-recebida pelo público francês e 

duramente criticada pela imprensa parisiense9. Desiludido, Richard Wagner 

deixa Paris, retornando para Suíça e indo logo em seguida à Viena. Wagner, 

após a grande desilusão em Paris, se inclina a procurar novos trabalhos, um 

patrocinador que pudesse pagar suas contas e um teatro que acolhesse às 

suas obras. O compositor esperava encontrar alguém que com visão e 

coragem que lhe ofereceria condições para realizar tudo o que queria. 

 

 

Ilustração 6 – Wagner deixa Paris e retorna para Suíça 

 

Em Viena, Richard Wagner recebe, após anos de sofrimento, sua 

anistia, tornando-se novamente um homem livre, podendo enfim um dia, 

                                                 
9
 Cabe ressaltar a relação positiva com o crítico e artista Charles Baudelaire, tema que será 

investigado no Segundo Capítulo desta dissertação. 
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retornar à sua amada Alemanha. Neste período a Alemanha ainda não estava 

unificada, e a Prússia buscava prevalecer pela forças das armas, se 

necessária. O único Estado capaz de conter a Prússia era a Baviera; que o fez. 

Wagner, porém, permanecia prisioneiro em dívidas e era perseguido por 

inúmeros cobradores. Neste período em que Wagner se encontrava em Viena, 

o jovem rei Ludwig ascendeu ao trono da Baviera em 1864, aos 18 anos, logo 

após a morte de seu pai. Em 1861, aos 16 anos, Ludwig havia assistido a uma 

encenação de Lohengrin, de Wagner, identificando-se com os ideais 

germânicos do herói da ópera wagneriana. Ao saber que Richard Wagner se 

encontrava em Viena, o jovem monarca ordena a busca imediata do 

compositor10. 

Neste momento Charles Wood nos mostra o primeiro encontro entre 

Wagner e Ludwig, aquele que seria o seu maior patrono, o seu mecenas11. 

                                                 
10

 O Rei Ludwig II aparece na história ao ser coroado em março de 1864 ao trono da Baviera e 
pela sua decisão imediata em resgatar o compositor de sua difícil condição financeira, 
liquidando suas dívidas e instalando-o com luxo e também mergulhando com fanático 
entusiasmo em sua obra. Ludwig que desde a infância fora um ardoroso wagneriano, logo que 
assumiu o trono convocou o compositor ao castelo real, o Schloss Berg, instalando-o na Villa 
Pellet, que dava vista ao lago Starnberg, e presenteou-o com uma grande quantia em dinheiro; 
cerca de 4000 florins, a primeira de muitas subvenções visando aliviar os encargos financeiros 
de Wagner. Wagner era muito importante para o rei. Em carta para Eliza Wille, datada em 26 
de maio de 1864, Wagner contava que o rei o convoca uma ou duas vezes por dia e que 
ficavam, horas a fio, sentados e conversando, perdidos em mútua contemplação.  (WAGNER in 
MILLIGTON, 1995, p. 134) 
11

 Em ambas produções analisadas, observa-se na figura do Rei Ludwig o grande mecenas de 
Wagner, não só de Wagner, mas o grande mecenas das artes no século XIX. De acordo com o 
historiador Barry Millington, um dos muitos paradoxos que acompanham a carreira de Wagner 
é que, numa época em que o apoio econômico aos compositores e instituições musicais havia 
quase inteiramente transferido para um mercado aberto urbano e burguês, Wagner se via 
como beneficiário do régio e incomparavelmente generoso mecenato do jovem rei Ludwig II da 
Baviera; um dos muitos paradoxos que acompanham a carreira de Wagner. A carreira de 
Wagner como um todo reflete algo dos variados sistemas de mecenato inaugurados no século 
XIX, e também a dificuldade de se existir como artista independente. 
Segundo Moniz (2007), o Ludwig, desde os 15 anos, cultuava Wagner quase como um deus, 
conhecia praticamente toda a sua obra musical e literária até então: Ludwig era um sonhador, 
amante das artes, um mecenas em potencial. Queria promovê-las, pois para ele eram 
prioridade, principalmente a obra de Wagner, tido como um de seus verdadeiros mestres, com 
toda a certeza, o mais significativo. Para ter o maestro, enviou seu secretário Pfistermeister, 
com a missão de convidá-lo a ir a Munique para conhecerem-se pessoalmente. (MONIZ, 2007, 
p. 102) 
Ludwig acreditava que somente uma revolução a partir da arte poderia realmente modificar e 
elevar a essência de um povo, no caso, o povo alemão e, em especial, o povo da Baviera. Por 
meio dessa revolução, arte, que havia perdido a sua função essencial dos tempos da 
Antiguidade clássica, função essa que proporcionava ao indivíduo um reintegração consigo 
mesmo e com a natureza, veria-se livre das garras da Indústria, sua atual senhora, e dos 
comerciantes, seus capatazes, que a transformaram em mercadoria e fonte banalizada de 
lazer. Ludwig acreditava que Wagner era o único homem capaz de modificar esse quadro 
sombrio, por meio do qual a arte moderna se mostrava para o mundo. (MONIZ, 2007, p. 103) 



24 

 

Wagner viveu sob o sistema do mecenato, uma estrutura aristocrática de 

patrocino das artes, num momento em que os artistas estavam submetidos aos 

moldes burgueses, obedecendo a novas regras e a novas estruturas para 

produção de espetáculos. 

 

 

Ilustração 7 – Wagner e Ludwig se encontram 

 

Ludwig revela a Wagner que o procurou em vários países e que está 

disposto a lhe conceder tudo àquilo que ele necessitar e declara sua fidelidade 

e admiração ao compositor12.  

Em seguida podemos ver Wagner com os servos do rei relatando todas 

as suas dívidas a serem pagas, inúmeras dívidas, e fazendo algumas 

exigências como a construção de um teatro digno de si mesmo e uma grande e 

elegante casa para ele, seu assistente von Bulow e esposa, Cosima Liszt von 

Bulow. A partir desse momento Wood expõe de maneira clara, porém sutil, o 

romance adúltero entre Richard Wagner e Cosima Liszt von Bulow. 

 

                                                 
12

 Ludwig tinha Wagner como um grande motivo de contemplação. Para rei inclinado por 
temperamento a fantasias germânicas extravagantes, cheias de castelos e cisnes, as óperas 
de Wagner eram um verdadeiro e rico tesouro. Ludwig em um momento de grande fascínio por 
Wagner e sua obra, chegou a cogitar a abdicação do trono para morar com o compositor. 
Wagner de pronto descartou esta possibilidade por não lhe ser nem um pouco conveniente. 
Como rei da Baviera, Ludwig proporcionou a Wagner condições de realizar a maioria de sua 
obra. O destaque foi a construção do teatro de Bayreuth, projetado pelo compositor para 
encenação de seus dramas musicais. 
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Ilustração 8 – Wagner e Cosima no quarto do compositor. 

 

A cena que se segue é uma das mais belas do filme, mostrando a 

intensidade da influência de Wagner sobre o rei Ludwig. Durante 

aproximadamente 20 minutos, Charles Wood demonstra a importância do 

compositor na vida do jovem monarca que revela a Wagner que a sua obra o 

influenciara desde o primeiro momento em que viu Lohengrin em Munique, 

quando era apenas um garoto. Ludwig afirma que embora o compositor não 

saiba, é o seu único e verdadeiro motivo de alegria, e pede que esse seja para 

sempre seu amigo. Lohengrin13, a ópera assistida por Ludwig quando garoto 

                                                 
13

  Ato I: Numa planície às margens do rio Escalda. O rei Henrique veio a Antuérpia formar um 
exército para combater as hordas húngaras que invadiram a Alemanha. Ele encontrou a região 
num estado de confusão, sem um líder desde a morte do velho Duque de Brabante. Os filhos 
do duque, a donzela Elsa e o garoto Gottfried, foram deixados aos cuidados do conde Friedrich 
de Telramund, a quem foi assegurado o eventual direito de casar-se com Elsa. Ela, entretanto, 
não quis casar-se com Telramund, o qual escolheu para esposa Ortrud, a filha do príncipe de 
Friesland. Um dia, passeando na floresta com sua irmã, Gottfried desapareceu 
misteriosamente. Telramund, despeitado pela rejeição, acusa Elsa publicamente de ter 
assassinado o irmão, para poder governar o feudo de Brabante ao lado de um amante 
desconhecido. Na qualidade de parente do duque, o seguinte na linha de sucessão, reivindica 
a soberania do ducado para si. O rei interroga Elsa, e a seguir ordena a Telramund que prove a 
acusação. Telramund diz ter uma testemunha secreta, que sua honra impede de revelar (Na 
verdade foi a mentirosa Ortrud quem lhe afirmou ter visto Elsa matar o irmão). Telramund 
propõe que a questão seja decidida pela antiga tradição do combate singular. Solicitada a 
apresentar um campeão que defenda sua causa, Elsa diz que aguarda a chegada de um 
cavaleiro de brilhante armadura que viu em seus sonhos, enviado por Deus como seu salvador, 
e reza, acompanhada das demais mulheres. Nesse instante, descendo o rio, surge um bote, 
puxado por um cisne, trazendo um cavaleiro completamente armado, que se oferece para lutar 
por ela e provar sua inocência. Ele promete, após a vitória, casar-se com ela e governar suas 
terras; em troca, ela jamais poderá perguntar-lhe seu nome ou sua origem. No duelo que se 
segue, Telramund é vencido, mas o cavaleiro poupa sua vida, e todos, com exceção de Ortrud 
e Telramund, se alegram.  

Ato II: Na fortaleza de Antuérpia. Enquanto todos celebram a inocência de Elsa, Telramund e 
Ortrud esgueiram-se furtivamente nas sombras da noite. Ortrud, conhecedora das antigas artes 
de magia negra, dirige seu olhar vingativo ao castelo. Ela explica ao marido que, os poderes 
mágicos que ela acredita protegerem o cavaleiro do cisne serão diminuídos se ele for forçado a 
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teve tanta influência sobre Ludwig que ele mais tarde foi conhecido como o Rei 

Cisne. Na ópera, Lohengrin é um cavaleiro, o Cavaleiro do Cisne, que surge 

em um pequeno bote para salvar a personagem Elsa. Ludwig construiu um 

castelo com detalhes baseado na ópera e sempre afirmou ser ele próprio 

Lohengrin, o Cavaleiro do Cisne. Para Ludwig, Lohengrin estaria acima dele 

próprio, de sua família.  

                                                                                                                                               
revelar sua identidade, e jura arrancar-lhe o segredo. Telramund concorda em ajudá-la, e sai 
em seguida. Agora, Elsa surge no balcão, e vê Ortrud no pátio, fingindo-se desesperada por ter 
sido banida. Elsa se apieda dela e a traz para dentro de casa como sua ama. Ortrud começa a 
minar a confiança de Elsa na credibilidade do cavaleiro enviado por Deus, e tenta induzi-la a 
pensar que ele poderá desaparecer tão misteriosamente quanto surgiu. A cerimônia de 
casamento foi marcada para a manhã seguinte. Quando Elsa vai entrar na igreja, é impedida 
por Ortrud, que alega ter precedência de entrada em relação à noiva. Elsa não entende a irada 
reação de quem foi tratada por ela com bondade. Aos gritos, Ortrud trata de difamar o cavaleiro 
desconhecido, atacando sua origem. A chegada do rei, acompanhado do noivo, silencia a 
invejosa princesa. Mas Telramund aparece, e o desafia publicamente a declarar seu nome e 
origem.Este, numa atitude de nobre indignação, chama Telramund de desonrado, e diz que a 
única pessoa que tem o direito de fazer tal pergunta é sua futura esposa. O rei apóia o recém-
chegado e homenageia seu heroísmo. Nesse meio tempo, o insidioso Telramund aproxima-se 
da confusa noiva, e lhe sussurra ao ouvido. Ficará, naquela noite, nas proximidades da câmara 
nupcial. Se Elsa quiser chamá-lo, ele cortará um pequenino pedaço da ponta do dedo do noivo, 
removendo assim, a mágica que o envolve. Com isso, seu segredo será revelado e o cavaleiro 
permanecerá ao lado dela para sempre. Ao ver Telramund e Ortrud com Elsa, o cavaleiro 
expulsa os dois, e conduz sua noiva ao altar. Elsa reafirma sua confiança no campeão que o 
Céu lhe enviou. Mas dentro dela, o amor começa a ser minado pelo medo e pela dúvida. 

ATO III: Cena I: Na câmara nupcial. Sozinho com Elsa, o cavaleiro lhe declara seu amor. Ela, 

por sua vez, sugere estar ansiosa por fazer a pergunta proibida. Ele lhe relembra a promessa 
feita, e lhe assegura ter vindo de um lugar de grande esplendor apenas para salvá-la. Mas 
essa afirmação a assusta em vez de tranqüilizá-la. Talvez seja verdade que o cavaleiro possa 
desaparecer a qualquer momento. Num estado de grande agitação, Elsa não resiste às 
dúvidas, e pede ao marido que revele sua verdadeira identidade. No momento em que Elsa 
está formulando a pergunta, Telramund invade o quarto, acompanhado de quatro 
conspiradores e ataca o cavaleiro. Este, com apenas um poderoso golpe, tira a vida do 
adversário. Muito triste, o cavaleiro ordena aos conspiradores que levem o corpo até o rei, Diz 
a Elsa, que toda a felicidade está perdida, e que ele responderá a fatal pergunta na presença 
de todos.  

Cena II: Mesma planície do primeiro ato. O rei saúda seu novo exército, que se prepara para 
partir para a batalha. O cavaleiro se apresenta, exibe o corpo de Telramund ao rei e narra todo 
o acontecido e responde a questão proibida. Ele vem do mítico castelo de Montsalvat, cujo 
templo brilhante abriga o sagrado Graal. Seu nome é Lohengrin, filho de Parsifal, o rei dos 
cavaleiros do Graal. Sua missão é proteger o Bem e a Verdade e lutar contra o Mal. Como 
cavaleiro do Graal, ele perde seus divinos poderes sempre que é forçado a revelar sua 
identidade. O barco conduzido pelo cisne reaparece no rio, e Lohengrin, preparando-se para 
partir, promete a Elsa que Gottfried será encontrado com vida. Surge agora Ortrud, que, com 
maldosa alegria, escarnece de Elsa, cumprimentando-a pela expulsão do cavaleiro. Exultante, 
Ortrud reconhece o cisne pela corrente dourada que carrega em seu pescoço: é o irmão de 
Elsa sobre quem a própria Ortrud jogou uma maldição dos antigos deuses, transformando-o no 
cisne. Lohengrin se ajoelha e reza. Dos céus, desce uma pomba branca que toma a corrente 
do barco em seu bico, enquanto o cisne mergulha nas águas do rio. Em seu lugar, auxiliado 
por Lohengrin, surge o irmão de Elsa. Lohengrin saúda o novo duque de Brabante e parte para 
sempre. Ortrud desmaia. Elsa abraça seu irmão, e cai morta a seguir. 
(http://www2.uol.com.br/spimagem/opera/lohengrin/sinopse.htm por Sérgio Casoy) 
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Ilustração 9 – Quadro no castelo com a figura do Cisne 

 

 

Ilustração 10 – Quadro com a figura do Cavaleiro do Cisne 

 

No momento seguinte temos a indignação de Franz Liszt ao descobrir a 

relação adúltera entre Wagner e Cosima. Liszt questiona como Wagner e 

Cosima puderam ter tal procedimento, principalmente porque Hans von Bulow, 

além de seu genro, era um grande amigo e seu maior pupilo musical, e 

questiona também a dor que isto poderia causar a todos, a Bulow, a Minna 

(esposa de Wagner) e a ele próprio. Liszt adverte-os também que agora eles 

são mantidos pelo patrono Ludwig II, rei da Bavária, ou Baviera. Este é um 

importante momento desta história, onde o embate Cosima – Ludwig fica 

explicitado. 
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Ilustração 11 – Liszt descobre o adultério de Wagner. 

 

 

Ilustração 12 – A Conveniente aceitação de von Bulow 

 

Como Liszt previa, a relação de adultério de Wagner chegou aos 

ouvidos dos muitos desafetos de Wagner. Ludwig, embora desconhecendo 

essa relação, recusa-se a receber Wagner por conselho de seus ministros. O 

espaço de tempo do afastamento entre Ludwig e Wagner não é revelado nessa 

produção, mas fica evidente que foi um tempo considerável. 

Assim, o filme investiga a intricada rede de relações afetivas do artista. 

Em toda a história vimos este círculo wagneriano entre Liszt – Cosima – von 

Bulow – Mirna – Ludwig. Observando-se na caracterização das biografias em 

geral, dá-se relevância às marcas da formação subjetiva e os pontos de 

interconexão entre a vida e a obra. Neste caso, em particular, as negociações 

vida-obra se dão no embate entre Cosima-Ludwig, dois personagens de suma 

importância na trajetória de Wagner-artista. 
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Como demonstram os biógrafos do artista, Wagner se fazia valer desta 

relação com Ludwig para sustentar sua obra e sua vida privada. 

 

Ilustração 13 – A reconciliação de Wagner e Ludwig. 

 

Com a reconciliação de Wagner e Ludwig, o compositor lhe dedica a 

estréia de Tristão e Isolda em Munique, que pela primeira vez teve grande 

aceitação pelo público, mas que também foi duramente criticado pelos 

ministros do rei que tinham em Wagner, apenas a figura de um grande 

aproveitador, rebelde revolucionário e imoral. Os grandes gastos pessoais de 

Wagner e quantidade de recursos que Ludwig empregava para realização de 

suas obras passou a incomodar os ministros e conselheiros reais. 

 

 

Ilustração 14 – Conselheiros reais discutem sobre os 
gastos do compositor 

 

A presença de Wagner em Munique incomodava a muitos. Bismark, Rei 

da Prússia está prestes a invadir a Baviera e os conselheiros de Ludwig pedem 
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que ele escolha entre o amor do povo bávaro e a amizade com Richard 

Wagner, exigindo que o rei determine a saída de Wagner de Munique. 

 

 

Ilustração 15 – Ludwig é pressionado pelo Conselho 

 

Contrariado e não podendo resistir à pressão do Conselho, o Rei Ludwig 

ordena através de um mensageiro que Wagner deixe Munique de imediato14. 

 

 

Ilustração 16 – Wagner prepara-se para deixar Munique 

 

Wagner deixa Munique sozinho, mas com a morte de Minna, sua 

primeira esposa, Cosima Liszt, a Baronesa von Bulow vai ao encontro de 

                                                 
14

 O pedido do Rei Ludwig para que Wagner deixe Munique é tratado diferentemente nas duas 
produções em estudo nesta dissertação. Em Visconti, fica claro que o Rei Ludwig descobre a 
relação adúltera de Wagner e que este seria o motivo de seu pedido para que o compositor 
deixe a cidade. Já em Wood, a princípio o autor nos transmite que esse também seria o motivo 
para o pedido, mas na seqüência ele aponta não ser este o motivo, investindo mais nos 
aspectos políticos e na pressão dos conselheiros do Rei. 
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Wagner na Suíça e lá permanece. Hans von Bulow irá algum tempo depois. 

Embora muitos soubessem da relação amorosa de Wagner e Cosima, ambos, 

juntamente com von Bulow, negavam veementemente. Ludwig não sabia, ou 

ao menos, não queria acreditar que Wagner e Cosima fossem amantes. 

Wagner então a pedido do rei Ludwig vai a Munique logo após a terrível derrota 

para os prussianos para apresentação de uma de suas obras, porém 

permanece morando na Suíça. Algum tempo depois Wagner e Cosima 

decidem assumir o seu amor. Cosima então pede a Hans que lhe dê o divórcio, 

pois almeja dar a Wagner um filho que ele possa realmente chamar de seu, 

mesmo que isso fosse contrário à sua religião e pudesse ofender Liszt, seu pai. 

 

Ilustração 17 – Wagner e Siegfried, seu filho 

 

Enquanto Wagner, na Suíça, comemorava o nascimento de Siegfried, a 

Baviera estava prestes a entrar novamente em guerra, mas dessa vez, ao lado 

da Prússia contra os franceses. O sonho de Wagner de uma Alemanha 

unificada começa a se concretizar ainda que discreta e vagarosamente e pela 

guerra15. 

Neste momento surge na história o filósofo Nietzsche. Nietzsche vai à 

Suíça para se encontrar com o compositor, passando a freqüentar a casa de 

Wagner que juntos tentam amadurecer a idéia de uma civilização alemã, 

diferenciando-a dos franceses, dos judeus e de todos os demais povos. 

                                                 
15

 É importante ressaltar o papel ideológico das guerras para a nação alemã. As guerras 
possuem o caráter de promover um senso de pertencimento a uma nação, amplificando o 
sentido íntimo do ser alemão para um compartilhamento na coletividade – a noção de 
communittas. O tema é reincidente nas I e II Grande Guerra Mundiais, no século XX, mas 
possui origens nos dilemas ideológicos do XIX e da afirmação deste modelo de nacionalismo 
que emerge no contexto histórico. Ver também Dumont. 
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Ilustração 18 – Nietzsche na casa de Wagner. 

 

A guerra contra a França se inicia, e por mais que o rei Ludwig não 

quisesse dela participar, não pode fazê-lo devido ao domínio conquistado pela 

Prússia na recente guerra contra a Baviera. 

Enquanto muitos guerreavam Wagner e Cosima finalmente se casam. 

Cosima deixa de ser a Baronesa von Bulow e se torna Cosima Liszt Wagner. 

 

 

Ilustração 19 – Wagner e Cosima se casam. 
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Ilustração 20 – Nietzsche no campo de Batalha. 

 

Ao término da guerra, Nietzsche e Wagner voltam a dialogar sobre 

filosofia, arte, música e os gregos. 

 

 

Ilustração 21 – Nietzsche e Wagner discutem arte 
e filosofia. 

 

Em meio a tantas conversas sobre arte e filosofia, Wagner decide ser o 

momento ideal para a construção de um grande teatro para a realização de sua 

maior obra, O Anel do Nibelungo, [...] uma arquitetura para a obra de arte total, 

ou seja, o espaço para a imersão. (NORONHA, 2008a; NORONHA, 2008b; 

NORONHA, 2008c) 

Wagner assim se muda para a cidade de Bayreuth, local escolhido para 

a construção do teatro. Wagner retorna assim para Alemanha, mas 

especificamente para a região bávara para estar mais uma vez próximo de seu 

grande mecenas, o rei Ludwig II. Em meio à construção do Teatro de Bayreuth, 
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Nietzsche passa a condenar a postura de Wagner e questiona todos os seus 

ideais e postura, acusando-o de querer apenas, ser um deus todo-poderoso. 

 

 

Ilustração 22 – O fim da amizade de Wagner e Nietzsche 

 

Ludwig vai a Bayreuth ao encontro de Wagner, reafirmando-lhe toda a 

sua admiração e carinho, para ver a o Teatro em conclusão e o ensaio do Anel 

do Nibelungo. 

 

 

Ilustração 23 – Ludwig se emociona com o ensaio. 

 

Para concluir o filme Charles Wood mostra um diálogo entre Liszt e 

Wagner onde ambos recapitulam as dificuldades e as vitórias de suas vidas. E 

por fim, a morte de Wagner nos braços de Cosima e o grande clamor de 

Ludwig. 
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Ilustração 24 – Wagner morre. 

 

 

Ilustração 25 – Ludwig chora copiosamente a morte 
do amigo. 

 

Podemos afirmar que esta biografia filmada investe explicitamente em 

dois grandes eixos articuladores: o primeiro, trata das passagens e relações 

entre ideólogos e artistas, confirmando a idéia de uma intelligentsia, 

representada no filme por elementos de uma aristocracia-realeza e pelo grupo 

de artistas que irá dar a forma do projeto cultural e artístico nacionalista; o 

segundo, identifica alguns aspectos da produção artístico-musical de Wagner, 

ligando-os ao contexto histórico e, mais claramente, ao contexto das relações 

privadas do artista, formando a sua rede de relações e afirmando a importância 

de certas séries de parcerias, enfatizando aqui as cadeias Wagner-Liszt-

Cosima-Von Bulow (são triangulações de cunho artístico e afectual, amoroso, 

implicando influências de toda ordem e também a construção do modelo da 

Musa), Wagner-Nietzsche, Wagner-Ludwig da Baviera. 
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Estas articulações revelam a concepção de um princípio artístico que 

deverá construir, manter e organizar o espírito nacional [Geist]. Nos termos das 

filosofias estéticas do século XIX, temos a recorrência de um modelo que 

busca a associação entre arte e vida, fazendo-se valer por ora de um vitalismo 

(de cunho biológico) e, em outros momentos, uma concepção celebrativa-

festivo-ritual da existência, o que explica a insistência na procura das raízes 

gregas da cultura alemã. 

Assim, pode-se combinar, em pleno século XIX, a afirmação plena da 

individualidade com uma integração orgânica às raízes míticas da cultura. Esta 

formação de pensamento não é apenas wagneriana. Em realidade, ele se 

encontra no turbilhão das ações deste debate, que irá se propagar 

conflitivamente – no contexto das guerras – por toda a primeira metade do 

século XX. O tema é anterior e remete à chamada geração pré-romântica e 

romântica alemã, já nas primeiras décadas do XIX. 

A intriga subjetiva pode parecer fútil aos olhos de um leitor-espectador 

mais apressado e interessado em compreender o contexto histórico-político. 

Em realidade, a idéia de uma unidade cultural, trânsito dos fracassos políticos 

(revolucionários) em torno da definição de fronteiras e da unificação, designa o 

lugar privilegiado de uma unidade espiritual-cultural, que se revela fortemente 

nos projetos artísticos. A Arte é apresentada-presentificada como molde para a 

ideologia do caráter, da moral, da vida, de uma concepção que faz misturar 

princípio religioso com fundamentos artísticos. 

Assim, representações abrangentes e fugazes do período são 

acompanhadas de uma mística que vai articulando as figuras do 

pangermanismo: nas relações com Nietzsche e com Ludwig isto fica 

explicitado. Wagner é um dos pilares da Kultur, assim como Nietzsche. Mas, 

mesmo quando isso parece ser simplificado no roteiro do filme, devemos 

atentar para aspectos que complexificam nossos autores e suas ligações com 

as posições típicas do fascismo. 

Talvez se encontre aí um dos pontos mais problemáticos do filme, no 

modo como apresenta Wagner nas suas interlocuções com Nietzsche e o 

modo como estes afirmam uma modalidade do nacionalismo que, 

historicamente, não se pode concluir estarão associadas ao nazismo alemão. 

Para Dumont, a melhor leitura que se pode fazer de ambos os intelectuais e 
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artistas, encontra-se justamente na observação teórica de outro artista alemão, 

Thomas Mann. Para Mann, a interioridade pretendida e aqui afirmada no 

espírito alemão, buscando uma nacionalidade enraizada nos planos míticos, é 

alvo de afirmação e de crítica, tanto em Nietzsche quanto em Wagner. 

Nietzsche assume um estilo mais profético do que intimista e por vezes oscila 

na construção de uma retórica afrancesada, ressaltando na Kultur a marca do 

elemento civilizacional. Wagner, por sua vez, é o mais exterior dos intimistas 

alemães, revelando-se nacionalista e fazendo um uso particular das tradições 

(dos mitos, lendas, narrações). 

 

“Aquilo que Thomas Mann diz de Wagner é particularmente 
impressionante. Inspira-se para isso num crítico sueco. A arte de 
Wagner é, em última análise, mais exterior do que íntima, mais 
nacional do que popular quanto à origem, ao contrário de Schumann, 
Schubert ou Brahms. A música de Wagner, „tem, sem dúvida, muitas 
das características que sobretudo os estrangeiros observam como 
próprias dos alemães, mas também um travo cosmopolita evidente‟. 
É como uma „representação teatral‟ da „essência alemã‟ que pode 
atingir o grotesco e a paródia, um pouco como se, „falando muito 
grosseiramente‟, fosse feita para turistas [...]. Por profundamente 
alemã que seja a arte de Wagner, ela é, antes de tudo, européia e 
crítica. Nietzsche e Wagner são os dois grandes críticos da 
germanidade. Wagner intelectualiza a germanidade, „glorifica-a de 
uma forma crítica e decorativa‟. Thomas Mann descreve de forma 
dramática um concerto ao ar livre em Roma como „uma aventura 
espiritual, essencialmente supra-alemã‟ – e sem dúvida, que a 
história recente de Bayreuth não veio desmenti-lo. 
O caso parece-me exemplar. Compreendemos plenamente a 
propósito de Wagner o papel representativo do grande artista alemão, 
a sua função de mediador entre a cultura alemã e a cultura ambiente, 
européia ou universal. Poder-se-ia dizer o mesmo de Nietzsche ou de 
Goethe. (DUMONT, 1988, p. 60-61) 

 

As afirmações de Mann talvez possuam um colorido de exagero e não 

estejam atentas a invenção de uma nova concepção de arte que se encontra 

no trinômio Wagner-Nietzsche-Ludwig da Baviera.  De todo modo, não se deixa 

de testemunhar este efeito de “teatralização” de todas as artes que estará 

arregimentado na concepção de “obra total”. A noção romântica de fusão das 

artes será identificada justamente como sendo o momento de teatralização ou 

do efeito-teatro ou, ainda, mais recentemente, de espetacularização das artes, 

o espetáculo como sendo o princípio que arregimenta e unifica todas as artes. 

(NORONHA, 2006) (Noronha, 2008a; 2008b; 2008e) 
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Mesmo assim, há um dualismo evidente no cotejamento da leitura das 

biografias, das compilações de textos e dos textos teóricos que buscam 

analisar o fenômeno Wagner, algo que não se pretende exaurir neste trabalho 

ou neste comentário analítico do filme biográfico. O que se revela no 

tratamento diversificado das fontes é justamente a presença marcante das 

componentes germanistas (míticas, lendárias, da Kultur) e dos problemas 

implícitos ao trânsito da uma revolução política para uma revolução artística 

revelando o cerne desta ideologia que, no seu teor, não pode ser plenamente 

realizada no mundo material e necessita de um veículo espiritual e, no caso do 

XIX, a arte, como lugar para a afirmação e para a revelação crítica da 

encruzilhada alemã. 

 

 

CENA III: Wagner em Ludwig de Luchino Visconti 

 

“Ludwig é uma obra secreta e subterrânea, onde os gritos de 
dor são tão dilacerantes que acabam sendo sufocados sob o ouro e a 
púrpura. Por esse motivo, talvez não escutamos estes gritos logo no 
início. Pelo contrário, é impossível não ficar impressionado, à primeira 
vista, pela extraordinária singularidade de sua luz”. (Extras do Filme 
Ludwig de Luchino Visconti) 

 

 

O filme Ludwig é considerado a grande obra da chamada “trilogia alemã” 

(Ludwig, Os Deuses Malditos e Morte em Veneza) de Luchino Visconti. 

Ludwig, o filme trata-se de uma produção que acompanha a trajetória de 

Ludwig II, o rei da Baviera desde a sua coroação com menos de 20 anos, até 

sua morte prematura aos 40 anos de idade. 

Segundo Tiago Mata Machado, crítico da Folha de São Paulo, “foi 

pesquisando, na Alemanha, as locações para Os Deuses Malditos16 que 

                                                 
16

 Pertencente à chamada Trilogia Alemã, Deuses Malditos, Os Deuses Malditos, pertencente 
a trilogia alemã completada por “Morte em Veneza” (1971) e “Ludwig: A Paixão de um Rei” 
(1973), foi um projeto aguardado, pois circulou pela mídia seu teor ousado em tocar nas feridas 
do nazismo em uma obra polêmica com elementos de pedofilia, homossexualismo e incesto, o 
roteiro original, escrito pelo cineasta com ajuda dos colaboradores Nicola Badalucco e Enrico 
Medioli, recebeu indicação ao Oscar. Um grande elenco foi escalado, desde a novata 
Charlotte Rampling, hoje uma das grandes atrizes do cinema, até a forte presença de Dirk 
Bogarde e o surgimento para o estrelato de Helmut Berger, que teve um relacionamento 
destrutivo por anos com Visconti. A pré-produção do filme levou mais de um ano devido ao 
conhecido perfeccionismo de Luchino e sua ligação com a acuidade à direção de arte, 

proveniente de seu passado como figurinista, que a partir desse momento vai se tornar uma 
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Visconti redescobriu, num daqueles excêntricos castelos idealizados pelo rei da 

Baviera, o fascínio de Ludwig II”. [...] Tendo começado às voltas com o período 

nazista, visto em muitos aspectos como uma degenerescência do romantismo 

alemão, sua trilogia encontraria o seu desfecho, em marcha a ré, na verdadeira 

encarnação do espírito romântico, o “Rei-Lua”. (MACHADO in 

http://www.italiaoggi.com.br/not04_0605/ital_not20050528b.htm). 

Para o crítico, Ludwig II foi o único verdadeiro rei de seu século por não 

se ter adaptado, em sua inquietação espiritual, ao materialismo da burguesia 

ascendente, precisou falhar tanto como governante quanto como homem para 

eternizar o seu enigma, sua aura de visionário. Um homem que esteve sempre 

dividido entre a ascese do catolicismo e a embriaguez da música de Wagner, 

seu grande protegido. O crítico nos aponta também que o fracasso de Ludwig II 

como rei, sua maldição, na visão de Visconti, foi não conseguir ser "pequeno 

dentro de si". “Para desvendar seu enigma, o cineasta se concentra nos 

interiores, no Ludwig da alcova, isto é, da ficção, tomando a grande história 

sempre de viés, proustianamente.” (MACHADO in 

http://www.italiaoggi.com.br/not04_0605/ital_not20050528b.htm) 

 
O que interessa a Visconti é, antes de tudo, a forma como a 

grande história ecoa no interior de suas personagens. Quanto mais 
Ludwig fracassa na sua vida protocolar, mais se aliena em seus 
sonhos de grandeza estética, em suas ficções operísticas de cenários 
lúgubres, uterinos. O autor vai ao encalço da personagem, imergindo 
num clima cada vez mais narcotizante e notívago, cada vez mais 
wagneriano.  

Atrás do espírito do “Rei-Lua” (uma das inúmeras alcunhas do 
monarca), Visconti embrenha-se pela noite, adentrando o terreno do 
romantismo, onde a sensibilidade reina sobre a razão. Autor e 
personagem deparam-se frente a frente na seqüência em que, já 
totalmente alienado, Ludwig II seduz e subjuga um jovem ator, 
reproduzindo o mesmo tipo de relação que Visconti nutria com seu 
ator principal, Berger. (MACHADO in 
http://www.italiaoggi.com.br/not04_0605/ital_not20050528b.htm) 

 

Assim, as figuras ficam invertidas. O Rei é colocado na posição 

romântica e o artista é visto como um sedutor-manipulador. Mas, ambos, de 

formas distintas, são tratados como realizadores. 

                                                                                                                                               
grande obsessão por parte do diretor. 
(http://almanaquevirtual.uol.com.br/ler.php?id=4063&tipo=23&tipo2=evento&cot=1) 
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Para Machado, o diretor promove a relação Ludwig-Wagner como um 

dos seus modelos para o entendimento da relação arte-política e do esteta com 

o artista, através da figura cultural do mecenato, bem como da figura psíquica 

da sedução: 

É o final de um périplo iniciado nos passeios noturnos de 
Ludwig com sua prima e musa, a inquieta imperatriz Elisabeth (Romy 
Schneider, revivendo a personagem que a lançou para as telas, Sissi) 
e nos encontros com Wagner (Trevor Howard). A relação entre o 
compositor e o rei, seu mecenas, é a essência do filme. Visconti se 
baseou na correspondência dos dois e no livro de Thomas Mann, 
"Sofrimentos e Grandeza de Richard Wagner", para compor um 
retrato demasiado humano do artista como já fizera com Mahler em 
Morte em Veneza. (MACHADO in 
http://www.italiaoggi.com.br/not04_0605/ital_not20050528b.htm) 

   

Ainda de acordo com Machado, o compositor de temperamento 

mesquinho e aproveitador, revela-se um grande talento para sobreviver à custa 

da ingenuidade e do romantismo do rei. De certa forma, o universo wagneriano 

é o que aprisiona e vitima Ludwig. 

Em depoimento de apresentação do filme, Luiz Carlos Merten, crítico de 

cinema, afirma que Ludwig é considerado como o filme que Visconti quis 

realizar durante toda a sua vida. Para Merten, trata-se de um filme 

extremamente crítico e extremamente vigoroso, que nasceu na cabeça de 

Visconti numa íntima associação entre o diálogo e a estrutura audiovisual, não 

apenas a imagem, mas também a música; a música de Wagner que ele usa em 

várias seqüências.
17

 

Segundo o próprio Visconti18, Ludwig II desejou ter nascido no século 

XVII, como Luís XIV, O Rei Sol da França, mas nasceu no século XIX, em meio 

a insurreições, assassinatos e muitas desordens, numa ocasião em que o 

povo, incluindo o da Baviera, buscava independência, quando Karl Marx já 

havia escrito O Capital. Ludwig II, um jovem rei que ascendeu ao trono, em 

1864 com uma compreensão absolutista monárquica, onde assuntos de estado 

não lhe interessavam, tão pouco o amor e o casamento. O que lhe interessava 

era criar um mundo todo seu, e um Estado de artistas. Sobre a criação de um 

                                                 
17

 Um outro tipo de análise da semiose seria o de pensar nos usos da música no filme. No caso 
de Ludwig seria alvo de um trabalho quando a música está na mente de Ludwig, quando ela é 
compartilhada por um número maior de personagens e quando ela é usada como música 
exterior às cenas, destinada apenas ao espectador do filme. No trabalho e Wyslaine Aguiar 
questões como estas foram analisadas. (Ver AGUIAR, W.) 
18

 Extraído integralmente dos Extras do Filme Ludwig de L. Visconti. 
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Estado das Artes, Visconti afirma que a princípio, o jovem busca ser um 

mecenas para o compositor Richard Wagner, para forçar um público pouco 

disposto ao romantismo, a viver ouvindo música e cuidar apenas de coisas 

espirituais. 

Em Ludwig, a figura do compositor Richard Wagner aparece pela 

primeira vez como um grande aproveitador a reclamar maiores benefícios e 

melhorias na casa onde se encontra em Munique, casa esta cedida pelo rei 

Ludwig II, mas reconhecendo neste um rei extraordinário, um anjo e um jovem 

deus do Olimpo. 

 

 

Ilustração 26 – Wagner reclama da casa cedida pelo Rei Ludwig II 

 

Para Ludwig, Wagner era extremamente importante. O monarca ao 

assumir o reino da Baviera, e ao convocar pela primeira vez o Conselho Real, 

declarou como a única medida urgente e necessária ao Estado, localizar o 

compositor Richard Wagner e convencê-lo a todo custo a se transferir para a 

Baviera. Ludwig considerava a presença de Wagner honrosa para o reino. 
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Ilustração 27 – Ludwig II exige que o Conselho encontre 
Richard Wagner. 

 

Ludwig amava Wagner e sua obra. Ele costumava citar textos do 

compositor durante suas caminhadas ao luar. Ao fazer menções de Wagner à 

sua prima Elizabeth, Imperatriz da Áustria, Ludwig II o coloca como aquele a 

quem é devedor de sua coragem e fé em se poder fazer algo na vida, de ser 

útil a alguém no mundo, mesmo que no modo intermediário do mecenas, do 

esteta.  Um dos diálogos mais belos e interessantes do filme é quando Ludwig 

II diz para Elizabeth que tem para si que a obra de Wagner é um oceano de 

sons harmoniosos, e que esta revela muito de si mesmo; nela a música vale 

pela poesia, e a poesia pela música, onde uma não poderia existir sem outra, 

sendo música e poesia uma poderosa fusão entre a palavra e o som (o verbal e 

o não-verbal), uma nova e futura linguagem a ser entendida. 

 

 

Ilustração 28 – Ludwig fala sobre Wagner e sua obra à 
Imperatriz Elisabeth 
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Elizabeth e os Conselheiros do Reino da Baviera não compreendiam 

admiração de Ludwig pelo compositor, e consideravam que os gastos para se 

manter Wagner, seus projetos e seus sonhos eram altos demais. Elizabeth 

questiona ao jovem monarca se ele pretende passar pela História apenas com 

os méritos de Richard Wagner, e se seria justo investir tanto com o compositor. 

 

 

Ilustração 29 – Elizabeth questiona a amizade de Ludwig 
com Wagner e os gastos com o compositor. 

 
 

 

Ilustração 30 – Wagner pede dinheiro para a construção 
de seu próprio teatro. 
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Ilustração 31 – Wagner pede a Ludwig que pague suas 
dívidas e lhe dê uma alta soma em dinheiro 

 

Na seqüência, a postura moral de Wagner é questionada ao se levantar 

o seu caso adúltero com Cosima. Ao ser alertado sobre, o rei Ludwig recusa-se 

a acreditar que Wagner possa ter tal comportamento, mas as evidências 

através das cartas confiscadas do compositor o confirmam. 

 

 

Ilustração 32 – Ludwig chora ao ler as cartas que comprovam 
o adultério de Wagner. 

 

Wagner está intencionado a enganar o rei que, com grande tristeza, 

passa a ter o compositor como uma grande decepção, pela falta de 

honestidade do músico. Apesar da decepção, a admiração a Wagner, bem 

como a ajuda financeira, permanece; porém Ludwig pede a Wagner que parta 

temporariamente de Munique devido a grandes pressões que o primeiro vinha 

sofrendo. 
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Ilustração 33 – Wagner tenta negar seu caso com Cosima. 

 

 

Ilustração 34 – Ludwig envia uma mensagem a Wagner 
pedindo-o que deixe Munique 

 

Após um tempo ausente, Wagner reencontra Ludwig em Munique. O rei 

o convida para conhecer sua noiva Sophie, irmã da Imperatriz Elizabeth. Nesta 

ocasião, Wagner pede ao rei que o perdoe pelos erros de outrora e declara 

todo o seu apreço e gratidão por Ludwig, desde o dia em que o convidara para 

Munique e o tirara da miséria. Antes do convite do rei, Wagner acumulava 

inúmeras dívidas. 
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Ilustração 35 – Wagner pede perdão a Ludwig e promete 
retornar a Munique com Cosima e para a estréia de sua ópera. 

 

Após o pedido de perdão Wagner retorna a Munique junto à Cosima que 

se tornara sua esposa, apresentando-a a todos como Madame Wagner e lhe 

declarando todo o seu amor. Esta é a última aparição da personagem de 

Wagner em Ludwig. 

 

 

Ilustração 36 – Wagner declara seu amor a Cosima. 

 

Durante todo filme, apesar de pouca aparição, Wagner e sua obra são 

mostrados como marcos importantes na vida do rei Ludwig, que costumava a 

encarnar os personagens das óperas de Wagner e a se vestir durante a noite 

com roupas dos personagens. 

Numa interpretação deleuziana, Ludwig-Wagner fucionam como 

variações e linhas de fuga, observando-se aqui uma expressão que caracteriza 

a circulação dos estados nas obras e na vida, uma estetização do mundo da 

vida – na posição de Ludwig – e uma ampliação do conceito de arte e de 
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música em Wagner. É possível, com este filme, compreender a abertura do 

sonoro-musical ao arquitetônico, ao cenográfico, ao mundo do figurino. Os 

temas wagnerianos são realmente formulados no trânsito em imagens e há 

uma efetiva configuração do tema do audiovisual – tema tão caro a Wagner, na 

sua concepção de obra de arte total. 

O filme nos traz para dentro da nossa problemática, do entendimento de 

uma estética e de um fazer artísticos que permitem uma escuta que ultrapassa 

o campo sonoro para nele incluir o não-musical ao mesmo tempo que efetua o 

trânsito das imagens em musicalidade. 

O filme, portanto, não se revela como uma biografia de Wagner, mas 

permite uma compreensão profunda e de tradução de um senso estético no 

triângulo formado por Wagner-Ludwig-Visconti. 

O que podemos pensar, a partir de Deleuze-Guattari é que o filme 

instaura uma nova prática de criação, retomando a linha musical wagneriana 

no ponto de sua suspensão e no lócus privilegiado da relação estética (mesmo 

quando econômica, por conta do mecenato de Ludwig), conectando a música 

nas formas do palácio – como no rizoma Lohengrin, quando o rei demonstra a 

arquitetura-cenografia da música. Assim, a idéia de teatralização indica ao final 

da análise do filme anterior pode ser ampliada para uma perspectiva de 

paisagem sonora, aos moldes de Schafer. 

Nesta medida, Schafer postula que a paisagem sonora é uma tentativa 

de compor um novo território. E a necessidade do deslocamento seria produzir 

uma nova forma de escuta que possa determinar ângulos de encontro, 

coletâneas de potencialidades, das idéias musicais que se desenvolvem como 

obras e autores, cruzando-se em diferentes estratos ou formações musicais, 

abordando, ao mesmo tempo, as coisas de um ponto de vista que lhe é próprio: 

o ponto de vista de um phylum maquínico, de um maquinismo sonoro e 

musical. Desse phylum maquínico, podemos demarcar nossa música ou nossa 

escuta de uma música-esquiza. Esquizo por forçar um ultrapassamento de 

outros territórios não musicais, mas que se compõe como linhas nômades, uma 

sonoridade esquizo que subverte, contorce, redireciona os fluxos sempre à 

outras formas de reterritorialização. A linha esquizofrênica é uma subida do 

profundo à superfície que torna o sentido não um obstáculo da origem, mas um 

falso problema por agenciar uma heterogeneidade de elementos e compor 
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múltiplas realidades imanentes entre si.” (BORGES E FONTES in: 

http://www.revista.criterio.nom.br/artigo-musica-rizomatica-linhas-sonoras-

multiplicacao-diogo-borges-marcelo-fontes.htm) 

Desse modo, o que parece teatro pode ser pensando enquanto 

paisagem, encontro com os palácios de Ludwig onde ecoam as músicas de 

Wagner. O que Deleuze e Guattari já chamaram de “o passeio do 

esquizofrênico”, passeio distraído de Visconti no encontro com o inusitado 

fazendo nascer outra obra, numa interconexão entre diferentes postulados e 

mídias, do musical ao visual, do visual ao sonoro. 

De todo modo, diante do exercício de leitura proposto, ambos os filmes 

se completam e traduzem relações que nos permitem pensar na figura do 

compositor alemão Richard Wagner. Da afecção da escuta à escuta do político, 

compreendem-se alguns dispositivos que integraram este fazer musical, 

ampliado tanto na direção da complexificação das relações na linguagem e na 

simplificação pela busca da espetacularização, quanto na revelação do dilema 

ideológico-cultural que o paradoxo linguagem e espetáculo encerram.  

Ficam guardados aqui os aspectos das relações interpessoais e os 

modos como estas afetarão a construção de uma biografia das obras de arte 

(uma história do sujeito nas obras) e como estas também serão intercruzadas 

com o tratamento do campo político, pensando nos termos sugeridos por 

Dumont para o Estado alemão como resultante do paradoxo entre a 

communittas e a cidadania, revelando-se, metaforicamente, como o lugar de 

um embate que se traduzirá no filme eleito para pensar as formas do uso das 

concepções wagnerianas da arte para o nosso tempo, o Encontro com Vênus. 

Por agora, passaremos a detalhar alguns dos aspectos da construção do 

conceito de arte e da noção de obra de arte total em Wagner. 
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ATO II 

GESAMTKUNSTWERK: A OBRA DE ARTE TOTAL 

 

Investigaremos a concepção de arte que circula na obra de Wagner e, 

mais especialmente, trataremos de uma revisão bibliográfica do tema da obra 

de arte total [Gesamtkunstwerk]. Neste domínio cabe, portanto, uma 

aproximação-compreensão das raízes românticas bem como da reintegração 

do pensamento acerca do clássico – a idéia de heranças da Grécia no XIX. É 

importante lembrar que esta correlação entre mundo clássico e mundo das 

tradições e mitológicas propriamente germânicas não é idéia original de 

Wagner, mas encontra outras formulações em artistas-pensadores do XVIII-

XIX, tais como Goethe, Schiller, Schopenhauer, Nietzsche, dentre outros. O 

diálogo com diferentes passados históricos e com as contribuições estrangeiras 

na constituição de uma cultura germânica consiste em aspecto estrutural dos 

debates da formação da Kultur do XIX. Talvez, o maior exemplo desta 

afirmação do “bom uso” do estrangeiro se encontre no pensamento e na obra 

de Winckelmann, cuja procura pela Grécia culmina numa idealização deste 

patamar civilizacional da Antigüidade. 

De todo modo, já entendemos o papel de um artista e de sua obra 

enquanto conceito mediador que marca uma historicidade e que promove a 

constituição de uma novidade ou um rearranjo nas formas convencionalmente 

elaboradas. É neste domínio que devemos situar a obra de arte total, 

entendendo-a como conceito artístico e operador que promove uma ponte 

entre a dimensão político-cultural e a dimensão estética. 

 

 

CENA I: Romantismo Poético, Político e Histórico 

 

Romantismo, de acordo com Benedito Nunes, é sentimento do 

sentimento ou desejo do desejo, a sensibilidade romântica, dirigida pelo “amor 

da irresolução e da ambivalência”, que separa e une estados opostos – do 
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entusiasmo à melancolia, da nostalgia ao fervor, da exaltação confiante ao 

desespero –, contém o elemento reflexivo de ilimitação, de inquietude e de 

insatisfação permanentes de toda experiência conflitiva aguda, que tende a 

reproduzir-se indefinidamente à custa dos antagonismos insolúveis que a 

produziram. Pelo seu caráter conflituoso interiorizado, trata-se, portanto, 

considerada assim, de uma categoria universal. Somente no Romantismo, esse 

modo de sentir concretizou-se no plano literário e artístico, adquirindo a feição 

de um comportamento espiritual definido, que implica uma forma de visão ou 

de concepção do mundo: [...] “O Romantismo é o sentimento como objeto da 

ação interior do sujeito, que excede a condição de simples estado afetivo: a 

intimidade, a espiritualidade e a aspiração do infinito.” (NUNES in 

GUINSBURG, 2005, p. 52) 

Segundo o historiador J. Guinsburg, em sua coletânea sobre o 

Romantismo, quem estuda as manifestações artísticas e as idéias que as 

alimentaram ou cercaram, sobretudo nos séculos XIX e XX, depara-se 

imediatamente com a palavra “romantismo”.  

É como se tudo o que foi criado nos últimos duzentos anos, 
obra de literatura, pintura, teatro, escultura, arquitetura, houvesse 
surgido do confronto e da união com este “espírito” mágico que, 
buscando as esferas mais profundas do homem, reptou o 
consagrado, o estabelecido, o modelado, aparentemente desde e 
para o todo sempre, efetuando, uma revolução fundamental na 
conceituação e na realização de todas as artes, mesmo daquelas que 
não sentiram ou expressam de modo imediato ou feliz os efeitos da 
fermentação romântica. (GUINSBURG, 2005, p. 13) 

O Romantismo é um fato histórico e, mais do que isso, é o 
fato histórico que assinala, na história da consciência humana, a 
relevância da consciência histórica. É, pois, uma forma de pensar que 
pensou e se pensou historicamente. (GUISNBURG, 2005, p. 14) 

 

O Romantismo, continua Guinsburg, é a Idade da Sensibilidade que 

floresceu em toda a Europa. Nele, o artista explorava os valores da intuição e 

do instinto, trocando o discurso público do neoclassicismo, por um tipo de 

expressão mais particular. 

A sensibilidade romântica é sentimental, de modo que a mímeses 

adquire um novo aspecto, voltado ao imaginário criador, libertador, num sentido 

de recriar algo. “Ser sensível aos olhares românticos era estabelecer um 

diálogo passional entre a razão e a imaginação, sendo esta, além de criadora, 
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reveladora de uma natureza oculta, dita ou não em textos ou na arte.” 

(GUINSBURG, 2005, p.14) 

Para o autor, a mensagem fundamental dos românticos tenha sido a de que 

a imaginação do indivíduo devia determinar a forma e o conteúdo de uma 

criação artística. Os românticos atribuíam importância fundamental à 

autonomia da personalidade, a necessidade e o direito do indivíduo de 

encontrar e satisfazer o eu interno; o sentimento para o romântico era a 

constituição da essência do homem.  

“Para os românticos, o caminho para a verdade não era o 
intelecto, mas sim os sentimentos humanos espontâneos.” 
(GUINSBURG, 2005, p. 16) 

 
 

NUNES (2005, p. 52) nos mostra que no movimento romântico, verificou-

se a grande ruptura com os padrões do gosto clássico, onde se fundiram várias 

fontes filosóficas, estéticas e religiosas, e reabriram-se veios mágicos, míticos 

e religiosos remotos.  

Pela variedade de seus aspectos, extensivos, para além da 
literatura e da arte, a todas as dimensões da cultura, pela diversidade 
das posições contrastantes que o abrangeu, o Romantismo, foi, na 
verdade, uma confluência de vertentes até certo ponto autônomas, 
vinculadas a diferentes tradições nacionais. (NUNES, 2005, p. 52) 

 

A grande ruptura dos padrões clássicos, que projetou o Romantismo, 

como fenômeno da história literária e da evolução das artes, foi o efeito mais 

exterior e concentrado de um rompimento, interior e difuso, no âmago das 

correlações significativas da cultura, rompimento que se aprofundou, ainda na 

primeira metade do século XIX, com o desenvolvimento da sociedade 

industrial, e do qual a reação contra o sistema das idéias do Iluminismo, desde 

as nascentes do movimento romântico, já era manifestação preliminar. 

(NUNES in GUINSBURG, 2005, p. 53) 

O movimento romântico, que teve início nas últimas décadas do século 

XVIII, dominou a vida cultural européia na primeira metade do século XIX. 

Muitos dos principais vultos culturais da Europa sofreram sua influência19. 

                                                 
19

 Entre os expoentes do Romantismo, figuram, na Inglaterra, os poetas Shelley, Wordsworth, 
Keats e Byron; na França, o romancista Victor Hugo e o ensaísta e romancista católico 
Chateaubriand; na Alemanha, A. W. e Friedrich Schlegel, o poeta e dramaturgo Schiller e o 
filósofo Schelling. (PERRY, 2002, p. 373) Caspar Friedrich, na Alemanha, e John Constable, na 
Inglaterra, deram expressão ao espírito romântico na arte, e mais tarde, Beethoven, Schubert, 
Chopin e Wagner traduziram-no na música. 
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Ao expor um significado à palavra “romântico”, os musicólogos Donald 

Grout e Claude Palisca (1997, p. 572) nos mostram que ela deriva de romance, 

cujo sentido original era o de uma narrativa ou poema medieval sobre 

personagens ou episódios escrito numa das línguas românticas, ou seja, uma 

das línguas vernáculas que tiveram a sua origem no latim. 

Ainda de acordo com os musicólogos, num estilo muito geral, pode-se 

dizer que toda a arte é romântica, pois, embora possa ir buscar a sua matéria à 

vida real, transforma-se criando, assim, um mundo novo, que necessariamente 

se afasta, em maior, ou menor grau do mundo novo de todos os dias. Deste 

ponto de vista, a arte romântica difere da arte clássica pela maior ênfase que 

dá a este caráter de distância e de estranheza, com tudo o que essa ênfase 

pode implicar em termos de escolha de do tratamento do material. O 

Romantismo, neste sentido genérico, não é um fenômeno de uma época bem 

determinada, antes se manifestou em diversos momentos e sob diversas 

formas. É possível detectar na história da música, uma alternância de 

Classicismo e Romantismo. Assim, o período barroco pode ser considerado 

romântico, por oposição ao renascimento, tal como o século XIX é romântico 

por oposição ao classicismo do século XVIII. (GROUT; PALISCA, 1997, p. 572) 

Outra característica fundamental do Romantismo é o seu pendor para o 

ilimitado, em dois sentidos diferentes, embora relacionados entre si. A arte 

romântica aspira a transcender uma época ou um momento determinado, a 

captar a eternidade, a recuar até os confins do passado e a projetar-se no 

futuro, a abarcar o mundo inteiro e mesmo as vastas distâncias do cosmos. Por 

oposição aos ideais clássicos da ordem, do equilíbrio, do autodomínio e da 

perfeição dentro de limites bem definidos, o Romantismo ama a liberdade, o 

movimento, a paixão e a busca do inatingível. (GROUT; PALISCA, 1997, 573) 

No Romantismo há uma peculiar relação entre a música e a palavra. O 

Lied, um dos gêneros musicais mais característicos do século XIX, 

demonstrava uma nova e mais íntima relação entre música e poesia. Mesmo a 

música instrumental da maioria dos compositores românticos foi mais 

dominada pelo espírito lírico do Lied, do que pelo espírito dramático da 

                                                                                                                                               
 



53 

 

sinfonia, como ilustram as últimas obras de Mozart, Haydn e principalmente 

Beethoven. (GROUT; PALISCA, 1997, 574) 

Em detrimento do Classicismo, a música do período romântico rompe 

com a visão da razão e passa a ser entendida, sobretudo, aos olhos da 

imaginação, aonde a sensibilidade vai do sentimentalismo, ao heróico, ao amor 

pátrio. Em termos musicais, destacam-se algumas formas como a balada, 

gênero poético aproveitado para o musical com temas alargados e grande 

força emotiva, o romance sem palavras, o noturno, os arabescos, o intermezzo, 

as barcarolas, o improviso, a canção erudita, a ópera o drama musical, o 

poema sinfônico. 

O pensamento do século XVIII era que cada arte possuía esfera própria, 

algum aspecto da realidade que ela pode refletir ou imitar que esteja fechado 

às outras artes. O século XVIII tentou definir a natureza e os limites de cada 

uma das artes e fixar a oposição entre arte e realidade que parecia 

indispensável à existência da arte em geral. É no século XIX que se 

desenvolve a idéia de que palavras e música não podem ser desvinculadas 

uma da outra. Que determinados sentimentos veiculados no texto criam uma 

correspondência à um certo tipo de expressão melódica. (ROSEN, 2004, p. 

103) 

Nas primeiras décadas do século XIX, os escritores e pintores – 

seguidos de perto pelos músicos – romperam esses limites. “Não parece que a 

música instrumental pura cria seu próprio texto?” escreveu Friedrich Schlegel 

em 1798, pensando no desenvolvimento da música sinfônica no final do século 

XVIII. A capacidade da música de gerar sentido e significação com seus 

próprios elementos, independentemente de qualquer tentativa de espelhar o 

mundo exterior, se tornou o modelo para as outras artes. (ROSEN, 2004, p. 

103) 

Em seu romance As Viagens de Franz Sternbald, Ludwig Tieck previu 

uma arte abstrata de cores puras, desprovida de assunto e forma 

representada. O poeta-filósofo Novalis propôs contos e poemas “sem sentido e 

sem continuidade [...] feitos de associação como sonhos [...] que atuam 

indiretamente à música.” O pintor Philipp Otto Runge escreveu que “a música 

deve existir num poema através das palavras, assim como deve também a 
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música estar presente num belo quadro ou edifício ou em quaisquer idéias que 

se expressem por meio de linhas”. Quando falou do efeito musical da poesia, 

Schiller tinha em mente não o som, mas a ordem e o arranjo das imagens e a 

modulação de todo o poema. Uma geração mais tarde, Schumann e Berlioz 

iriam integrar em sua música técnicas especificamente literárias. (ROSEN, 

2004, p. 104) 

No campo da cultura musica, o século XVIII assiste ao início 
de transformações profundas. Segundo o musicólogo Bruno Kiefer, a 
emancipação, o enriquecimento e o crescimento da burguesia, 
durante o século XVIII, tiveram importantes conseqüências na vida 
musical européia. A ascensão da burguesia fará aparecer, 
gradativamente, novas formas de atividade musical e configurará um 
novo tipo de artista, tanto criador como intérprete. Para Kiefer, para 
se compreender o que é o Romantismo em música, é necessário, 
antes de tudo, compreendê-lo a partir de uma perspectiva mais 
ampla, isto é de suas raízes filosóficas. Como todo movimento 
estético, o Romantismo possui contradições internas, aspectos 
regressivos, inovações que nem sempre se afirmam de saída, com 
plenitude, linhas de transição gradativa ao lado de fenômenos 
eruptivos. Além disto, mais do que em todas as épocas anteriores, o 
Romantismo apresenta uma multiplicidade estilística desconcertante. 
(KIEFER in GUINSBURG, 2005, p. 215) 

 

A fim de por alguma ordem na complexidade do movimento romântico, 

Kiefer sugere dividi-lo em três fases: fase inaugural; fase do apogeu; fase do 

pós-Romantismo. Na primeira fase (1810-1828), os nomes mais 

representativos são: Schubert, E. T. A. Hoffmann, Weber e Spohr. A fase do 

apogeu (1828-1850) é configurada pela obra de Schumann, Mendelssohn, 

Chopin, Berlioz e outros. A terceira fase é mais complexa; compreende vários 

movimentos distintos, condicionados, porém, pelo Romantismo: O Realismo-

Romântico de Wagner, Verdi, Bizet, Mussorgsky, Liszt, Richard Strauss; o 

Classicismo-Romântico de Brahms, Bruckner, Mahler, César Franck; o 

Impressionismo de Debussy. 

O maior representante da fase inaugural é Schubert, o criador do lied 

romântico, com mais de 600 lieder. O lied é uma canção artística alemã cuja 

tradição é antiga, mas Schubert alcança na história uma posição de destaque. 

“De um modo geral, predominam nos lieder de Schubert a 
lírica da natureza e do amor. A música não se subordina jamais ao 
texto. O texto funcionava para Schubert como elemento que 
desencadeava suas vivências musicais, de acordo com o poeta: 
“Onde termina a palavra começa a música”.” (KIEFER in 
GUINSBURG, 2005, p. 217) 
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Ao discorrer sobre a terceira fase do Romantismo, mas precisamente 

sobre o Realismo-Romântico, Kiefer aponta-nos que é com Richard Wagner 

que este atinge um de seus pontos culminantes, sendo o compositor mais do 

que um simples expoente de uma corrente estética. Em sua obra dramático-

musical revela-se como a própria encarnação do século XIX. 

GROUT; PALISCA, (1997) corroborando este pensamento da ligação 

entre música e palavra, afirmam que um dos traços distintivos do século XIX foi 

a forte influência mútua entre música e literatura; e que a Alemanha foi o país 

onde o romantismo floresceu mais vigorosamente, sendo a ópera alemã a 

maior responsável pela audaciosa ruptura com o modelo convencional, a 

grande ópera. Ao contrário da Itália, a Alemanha não tinha uma longa tradição 

lírica, o que também veio a contribuir para esta busca de um novo modelo 

operístico. 

Na Alemanha, a teoria estética vai formular o princípio de que deve 

haver uma correspondência entre todas as artes; de que música, a poesia, o 

teatro, a pintura, a dança devem fundir-se numa obra cuja soma seja maior do 

que a as partes que a compõem. 

Aqui o contexto é do Pré-Romantismo e do Romantismo alemão. 

Teóricos do Romantismo demonstram que na Alemanha, as separações entre 

clássico e romântico não foram tão marcantes. De acordo com o teórico Gerd 

Bornheim, na coletânea Romantismo, organizada por J. Guinsburg, na 

Alemanha há uma veia romântica presente em toda a cultura alemã, a ponto de 

se poder duvidar da simples existência de um classicismo nesse país. O 

Classicismo alemão pode ser entendido como um fenômeno isolado, vivido por 

um pequeno grupo, não tendo jamais chegado a expressar a totalidade da 

cultura alemã de sua época. O Romantismo alemão é o único que se estrutura 

como movimento, conscientemente, a partir, de uma posição filosófica, o que 

vai garantir á filosofia um destaque singular dentro do panorama romântico 

geral: 

[...] não somente o ponto de partida, mas a evolução do 
movimento romântico, na Alemanha, obedece sempre, 
primeiramente, as novas exigências de ordem filosófica. Esta 
presença do pensamento filosófico é uma das características 
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distintivas do Romantismo alemão. (BORNHEIM in GUINSBURG, 
2005, p. 77) 

“o artista deve pintar não só o que vê à sua frente, mas 
também o que vê dentro de si.” (Caspar David Friedrich, paisagista 
romântico alemão) 

 

 Para se compreender o Romantismo alemão e como ele se estruturou 

como movimento, faz-se ter uma compreensão do Romantismo histórico 

europeu; as revoluções, o idealismo, o nacionalismo. 

O historiador Nachman Falbel em sua abordagem sobre o Romantismo 

nos aponta que o período é fruto de dois acontecimentos na história da 

humanidade, ou seja, a Revolução Francesa e suas derivações, e a Revolução 

Industrial, que provocaram e geraram novos processos, desencadeando forças 

que resultaram na formação da sociedade moderna, moldando em grande 

parte os seus ideais sociais. Um novo equilíbrio entre as nações foi criado a 

partir das modificações das fronteiras entre os povos e dos fortes abalos 

sofridos pelas instituições políticas tradicionais. 

É nesse momento de revoluções que irrompe impetuosamente em cena 

o nacionalismo que arrastou consigo boa parte dos povos europeus em direção 

às suas aspirações políticas e sociais. Rápidas mudanças inerentes ao 

nacionalismo são acompanhadas por novas ideologias e teorias acerca do 

Estado. As ciências se ampliam em um vasto número de novas áreas do 

conhecimento humano, que se abrem para a investigação e o estudo. As artes 

recebem os novos elementos gerados em tais circunstâncias, incorporando-os 

em suas várias formas de expressão, já anteriormente preparados com a 

Revolução Intelectual dos séculos XVII e XVIII. (FALBEL, 2005, p. 24) 

Fundamentalmente a ideologia e a política do século XIX foram 

formadas pela Revolução Francesa deflagrada no ano de 1789. A França foi 

marcada por ideais revolucionários contra o antigo regime e a supremacia do 

clero e da nobreza, com bandeiras tricolores tendo como lema central 

“Liberdade, Igualdade, Fraternidade”, que praticamente se tornaram o emblema 

de todas as nações emergentes. 

Segundo o historiador Eric Hobsbawm em A Era das Revoluções, a 

França forneceu o vocabulário e os temas da política liberal e radical-

democrática para a maior parte do mundo: 

A França deu o primeiro grande exemplo, o conceito e o 
vocabulário di nacionalismo. A França forneceu os códigos legais, o 
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modelo de organização técnica e científica e o sistema métrico de 
medidas para a maioria dos países. A ideologia do mundo moderno 
atingiu as antigas civilizações que tinham até então resistido as idéias 
européias inicialmente através da influência francesa. Esta foi a obra 
da Revolução Francesa. (HOBSBAWN, 2007, p. 85) 

 

A Revolução Francesa não foi um fenômeno isolado, mas foi mais 

fundamental do que os outros fenômenos contemporâneos e suas 

conseqüências foram, portanto, mais profundas. Nesse período, a França era 

um dos mais populosos e poderosos Estados da Europa. Em 1789, cerca de 

um em cinco europeus era francês. A Revolução Francesa foi uma revolução 

social de massa, cujos exércitos partiram para revolucionar o mundo com seus 

ideais. 

De acordo com o historiador Marvin Perry, em Civilização Ocidental: 

uma história concisa, a Revolução Francesa, em 1789, estimulou a imaginação 

dos europeus. Tanto os participantes do movimento como seus observadores 

sentiam que estavam vivendo numa época crucial. 

Sobre as ruínas da Velha Ordem, baseada no privilégio e no 
despotismo, formava-se uma nova era que prometia realizar os ideais 
do Iluminismo. Esses ideais incluíam a emancipação do indivíduo da 
superstição e tradição, a vitória da liberdade sobre a tirania, a 
remodelação das instituições de acordo com a razão e a justiça e o 
fim das barreiras à igualdade. Nunca antes as pessoas haviam 
demonstrado tal confiança no poder da inteligência humana de criar 
as condições de existência. Nunca antes o futuro parecera tão cheio 
de esperanças. (PERRY, 2002, p. 319) 

 

A Revolução Francesa foi um período decisivo na formação do Ocidente 

moderno. Ela implementou o pensamento dos filósofos, destruiu a sociedade 

hierárquica e corporativa do Antigo Regime, promoveu os interesses da 

burguesia e acelerou o crescimento do Estado moderno. 

O pensamento liberal do Iluminismo encontrou expressão prática nas 

reformas da Revolução. O absolutismo e o direito divino da monarquia, 

repudiados em teoria pelos filósofos do século XVIII, foram rejeitados pelas 

constituições que impuseram limites aos poderes do governo e elegeram 

parlamentos que representavam os governados. Assegurando a igualdade 

perante a lei e a proteção dos direitos humanos: habeas corpus, julgamento 

pelo júri, liberdade de religião, de palavra e de imprensa. (PERRY, 2002, p. 

348) 
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A Revolução Francesa também deu origem ao nacionalismo moderno. A 

lealdade era dirigida para toda a nação, e não a uma aldeia ou província, ou à 

pessoa do rei. Toda a França se transformou na pátria. 

No final do século XVIII, enquanto a revolução pela liberdade 
e igualdade disseminava-se pela França se propagava em ondas por 
toda a Europa, um tipo diferente de revolução, a revolução na 
indústria, transformava a vida dos britânicos. No século XIX, a 
Revolução Industrial difundiu-se pelos Estados Unidos e pelo 
continente europeu. Atualmente, engloba praticamente o mundo 
inteiro; em toda a parte, o impulso de substituir o trabalho humano por 
máquinas persiste em rimo acelerado. 

Após 1760, na Inglaterra, ocorreram mudanças profundas nos 
modos de produção e de organização do trabalho. A força animal e o 
trabalho humano foram substituídos por novas formas de energia, 
particularmente o vapor. No século XIX, a tecnologia, avançou com 
um ímpeto sem precedentes na história humana. A explosão 
resultante na produção e produtividade econômica transformou a 
sociedade com uma velocidade surpreendente. (PERRY, 2002, p. 
352) 

 
 

Tal como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial ajudou a 

modernizar a Europa, transformando todos os setores da sociedade. Ela 

tornou-se uma grande força em favor da democratização, onde, primeiro a 

classe média e depois os trabalhadores ganharam o direito de voto. 

Industrial e Francesa, ambas as revoluções foram extremamente 

significativas em toda a Europa. No entanto, as forças desencadeadas pela 

Revolução Francesa haviam penetrado tão profundamente na consciência 

européia que já não podiam ser erradicadas. Umas dessas forças foi o 

liberalismo, que visava assegurar a liberdade e a igualdade proclamadas pela 

Revolução. A outra foi o nacionalismo, que pretendia libertar os povos 

submissos e unificar as nações dividias. 

O nacionalismo é um vínculo consciente partilhado por um grupo 
que se sente fortemente ligado a uma determinada terra e que possui 
uma cultura e uma história comuns, marcadas por glórias e 
sofrimentos vividos em conjunto. (PERRY, 2002, p. 388) 

 

Os nacionalistas sustentavam que o mais profundo sentimento de lealdade 

e devoção de um indivíduo dever ser dirigido à nação. 

O período pós-revolucionário também testemunhou o florescimento de uma 

nova orientação cultural. O Romantismo, ao defender a liberação das emoções 

humanas e livre expressão de personalidade, desafiava a ênfase iluminista no 

racionalismo. Embora fosse a princípio um movimento literário e artístico, o 
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Romantismo também impregnou a filosofia e o pensamento político, em 

especial o conservadorismo. (PERRY, 2002, p. 373) 

Conforme visto, os componentes essenciais do nacionalismo moderno 

apareceram na época da Revolução Francesa, que estabeleceu o princípio de 

que a soberania derivava da nação, do povo como um todo – o Estado não era 

a propriedade particular do governante, mas a incorporação da vontade do 

povo. O Estado como nação estava acima do rei, da Igreja, da classe social, da 

corporação, da província; era superior a todas as outras lealdades. (PERRY, 

2002, p. 389) 

O próprio movimento romântico em si mesmo, despertou sentimentos 

nacionalistas. Ao examinarem a linguagem, a literatura e os costumes do seu 

povo, os pensadores românticos instilaram o senso de orgulho nacional em 

seus conterrâneos. 

Ainda de acordo com Perry (2002), o famoso escritor alemão, Herder, 

concebeu a idéia da Volksgeist, alma do povo, para ele, cada povo era único e 

criativo; cada um expressava seu gênio na linguagem, literatura, monumentos, 

e tradições populares. Sua ênfase na cultura singular de um povo estimulou 

uma consciência nacional entre os alemães. A Volksgeist levou intelectuais a 

investigarem o passado do seu próprio povo, redescobrirem suas tradições 

antigas e exaltarem sua linguagem e cultura históricas.20 

Corroborando com esta afirmativa, Falbel, nos mostra que o nacionalismo 

alemão, diferentemente do nacionalismo francês, sofre alterações radicais 

quando o conceito legal e racional é substituído pelo Volk – Povo, que permitia, 

os após a sua descoberta pelos humanista alemães, uma utilização menos 

definida e mais permeável à imaginação romântica e ao despertar das 

emoções21: 

No nacionalismo alemão se poderia descobrir as raízes primitivas 
da nacionalidade, vista quase como um feito natural rodeado de 

                                                 
20

 Vimos no primeiro capítulo que Charles Wood que Wagner foi um artista que teve seu lugar 
no contexto histórico e político-ideológico na Alemanha. Em Wagner, o posicionamento político 
do compositor estava ligado à formação de uma identidade alemã, através de uma retomada 
nas origens míticas e culturais. 

21 Esse pensamento de Falbel do descobrimento das raízes primitivas da nacionalidade e o 

retorno ao passado é demonstrado por Charles Wood logo nas primeiras cenas de Wagner. 
Em discurso, Richard Wagner afirma a necessidade dos alemães terem suas mentes 
fortalecidas pelo passado, pelos mitos e pelas lendas, e pela religião alemã. 
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mistério a ser desvendado no passado longínquo, nas origens ou 
gênese da comunidade primavera. O nacionalismo alemão adotaria o 
conceito de Volk, a comunidade popular, para expressar um ideal 
político por uma mística irracional. (FALBEL in GUINSBURG, 2002, p. 
43) 

 
 

 

 

Ilustração 38 – O Discurso de Wagner por uma retomada 
às origens míticas e culturais 

 

“O conceito de Volksgeist de Herder assume um significado cultural mais do 

que político e, de fato, os estudos que encetou no campo da lingüística e da 

literatura revelam a paixão pelo trabalho erudito e pela investigação profunda 

da alma.” (FALBEL in GUINSBURG, 2002, p. 43) 

Os românticos formam os primeiros apóstolos do nacionalismo alemão. 

Reativaram na consciência dos alemães as lembranças do passado e 

enfatizaram as qualidades peculiares de sua gente e o destino de sua nação. 

Glorificaram a Alemanha medieval e valorizaram a monarquia e aristocracia 

hereditária com os elos vitais do passado nacional. Para os românticos 

nacionalistas, a comunidade nacional era uma força vital que dava ao indivíduo 

identidade e propósito na vida. A nação estava acima do indivíduo; o espírito 

nacional unia almas isoladas numa comunidade fraterna. 

O sentimento nacionalista levou a participação de voluntários nas guerras 

de libertação da Alemanha, em 1813, serviu par aumentar o entusiasmo 

patriótico e luta pela unificação dos principados alemães. 
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Ilustração 39 – Participação do povo na guerra pela libertação 
alemã (Wagner de Charles Wood) 

 

A Europa, a partir da Alta Idade Média, se desenvolveu num sistema de 

estados. Localizada no coração da Europa, a Alemanha, ou para dar-lhe seu 

nome oficial, o “Sacro Império Romano da Nação Germânica”, consistia de 

mais de 300 principados e cidades imperiais, seculares e eclesiásticas. Seu 

soberano geral, o imperador romano, era escolhido por sete Eleitores 

designados entre os príncipes alemães. 

Segundo Barry Millington, apesar de reinar sobre o império, na prática o seu 

poder como soberano territorial limitava-se aos seus próprios principados, 

recebidos por herança. 

O império permanecia dentro do nível do desenvolvimento de um 
estado feudal medieval, unido por laços feudais meramente pessoais, 
enquanto os territórios governados pelos príncipes do império 
gradualmente assumiram muitas das características ligadas aos 
estados territoriais modernos, cujo principal aspecto distintivo é a 
soberania exclusiva e indivisível. (MILLINGTON, 1995, p. 45) 

 

Os príncipes alemães tratavam guerras e fechavam tratados não somente 

entre eles e com potências estrangeiras, mas até contra o imperador. A Guerra 

dos Trinta Anos (1618-48) começou com uma desavença doméstica entre 

católicos e protestantes alemães, mas logo se transformava num confronto 

entre todas as principais potências européias por uma hegemonia disputada, 

fundamentalmente, em solo alemão. 

Devido a essas circunstâncias, o senso de identidade nacional 
alemã estava fadado a ser diferente do de outras nações, 
especialmente as da Europa Ocidental, na medida em que se 
baseava na idéia do império, na cultura alemã e na língua alemã, mas 
não em nenhum território ou razão de estado bem definidos. 
(MILLINGTON, 1995, p. 45) 

 



62 

 

Ainda de acordo com Millington, o ano de 1689 foi um ano de importância 

crucial na história da Europa: sob uma série de monarcas absolutos, a França, 

o mais moderno e poderoso estado europeu, havia desenvolvido gradualmente 

uma política de expansão imperialista, ampliando seus territórios à custa de 

seus vizinhos, independente de sua nacionalidade, em especial, aqueles que 

eram membros do Império Sacro Romano. Em 1681, Luís XIV havia usado da 

força para tomar a cidade imperial de Estrasburgo e, sete anos depois, iniciou 

uma guerra de conquista contra o Palatinado, que provocou uma aliança entre 

os príncipes alemães e todo o resto da Europa, com o objetivo de resistir à 

agressão francesa. 

“A agressão francesa de 1689 gerou uma inimizade hereditária entre 

alemães e franceses, inimizade que viria a se tornar uma obsessão 

predominante por todo o século XIX.” (MILLINGTON, 1995, p. 46) 

Através dos dois séculos seguintes, todos os importantes conflitos europeus 

foram travados em solo alemão, a instabilidade da estrutura de poder do 

império quase que literalmente convidando os invasores, enquanto Áustria e 

Prússia, as duas principais potências germânicas, disputavam a hegemonia. 

Estados alemães e não-alemães – Áustria e Hungria, Saxônia e Polônia, 

Hanover e Inglaterra, Holstein e Dinamarca, Pomerânia e Suécia – formavam 

uniões monárquicas isoladas, com uma tendência a uma união real e 

permanente. Os muitos pequenos estados alemães só podiam sobreviver 

através da formação de alianças com outros estados, alemães, ou 

estrangeiros. 

Por volta, do final do século XVIII, a maioria desses estados 
notabilizava-se, em termos de realidade social, pelo absolutismo 
esclarecido de seus governantes e até mesmo por seu racionalismo 
anticlerical, mas principalmente por suas estruturas legais e de 
propriedade feudalistas. (MILLINGTON, 1995, p. 46) 

 

A Revolução Francesa de 1789 o apoio ativo dos membros das classes 

médias alemães, especialmente nas partes ocidentais do império, apesar de 

que até mesmo os camponeses da Saxônia se ergueram em revolta, e tiveram 

de ser contidos pela força militar. Não obstante, quando o novo governo 

revolucionário francês exigiu fronteiras naturais em 1792, adotando uma 

estratégia de libertação através de missionários armados e anexando a parte 

ocidental alemã do Reno, voltou a despertar na memória alemã o choque que o 
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país sofrera em 1689. O império napoleônico, com suas pretensões a domínio 

mundial, finamente destruiu a estrutura do Sacro Império Romano, entre 1804 

e 1806, substituindo seus sistemas de miríades de estados, naquelas áreas da 

Alemanha que não haviam sido diretamente anexadas, pelo chamado 

Rheinbund, um grupo de estados centrais, recém-formados e dependentes, 

enquanto a Áustria e a Prússia eram empurradas para leste; a Alemanha foi 

dividida, constitucionalmente, em quatro partes, e agora não passava de um 

conceito geográfico. O feudalismo foi formalmente abolido nas áreas cedidas à 

França. Em 1803, pelos termos do decreto conclusivo de uma comissão 

especial da Dieta Imperial, os príncipes alemães despojados da margem 

ocidental do Reno forma compensados por suas perdas pela concessão de 

propriedades secularizadas da igreja, enquanto os territórios seculares 

menores eram reduzido condição de vassalagem mediata e privados de seus 

direitos governamentais, minando dessa forma a base política do feudalismo 

também no resto da Alemanha. Uma conseqüência disso foi a emancipação do 

campesinato na Prússia, onde os laços feudais pessoais foram abolidos, 

abrindo o caminho para o crescimento de uma classe de trabalhadores 

assalariados livres e, daí, para o processo de industrialização. (MILLINGTON, 

1995, p. 49) 

A Revolução Francesa despertou na classe média alemã um senso de 

consciência nacional e política. Sua degeneração a forçou a uma aliança fatal 

com os poderes aristocráticos, governantes na Áustria e Prússia, que eram 

ambos estados feudais passando por um processo de reforma sob a pressão 

das circunstâncias. 

A Guerra de Libertação de 1813-14, dessa forma, tornou-se não apenas 

uma luta pela sobrevivência nacional alemã, mas, fica subentendido, uma luta 

pela sobrevivência do principado neo-absolutista. O congresso de Viena, 

reunido pelas potências européias vitoriosas, Rússia, Inglaterra, Áustria e 

Prússia, sancionou a supremacia de forças conservadoras, reacionárias. As 

exigências do movimento de libertação nacional da classe média democrática, 

que havia ajudado a derrubar a hegemonia francesa, foram ignoradas, e o 

Sacro Império Romano foi suplantado por uma “Confederação Germânica” de 

39 estados alemães soberanos, enquanto os democratas recebiam a promessa 

de “constituições” – embora não representativas. A potência principal da 
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Confederação Germânica era a monarquia austríaca, cuja parte mais ampla, 

não-alemã, não pertencia à Confederação. (MILLINGTON, 1995, p. 50) 

A Confederação Germânica foi ratificada em 1850, no Tratado de Olmütz. 

Apesar de as forças reacionárias terem triunfado dentro da Alemanha, com o 

restabelecimento de um estado policial, a Revolução Industrial continuou 

seguindo seu rumo, aumentando a força econômica da burguesia e 

estimulando o crescimento do proletariado. Os argumentos econômicos pela 

unificação alemã continuaram fortes e receberam um apoio adicional devido à 

evolução da política de poder na Europa, nessa época: na guerra em que as 

duas potências ocidentais, França e Inglaterra, travaram contra a Rússia, na 

tentativa de obrigar esta última a recuar do Bósforo, as duas principais 

potências alemãs viram-se em um precário estado de isolamento político 

quando, em 1854-6, tentaram seguir uma política de neutralidade armada. A 

Guerra Italiana de Unificação, de 1859, enfraqueceu a posição da Áustria e, por 

algum tempo, ameaçou resultar numa guerra entre Áustria e Prússia. Todas as 

tentativas de conciliação pacífica chegaram a um final definitivo no Congresso 

dos Príncipes, reunido em Frankfurt, em 1863. (MILLINGTON, 1995, p. 55) 

Ainda de acordo com Millington, em 1864, o novo primeiro-ministro da 

Prússia, Otto Von Bismarck, agindo em aliança com a Áustria, impediu pela 

força que a Dinamarca tornasse o ducado de Schleswig parte integrante do 

estado dinamarquês. Embora devesse fidelidade à coroa dinamarquesa, o 

ducado, predominantemente de língua alemã, estava constitucionalmente 

ligado a Holstein desde 1386, sendo o próprio Holstein parte da Confederação 

Germânica. Foi a questão do futuro dos dois ducados que, em 1866, contra a 

Áustria e resolvesse de uma vez por todas a questão da Alemanha. A Guerra 

Alemã de 1866 e a derrota do império austríaco resultaram na segunda divisão 

da Alemanha desde 1896: a Confederação Germânica foi desfeita, a Áustria 

forçada a seguir seu próprio caminho, e a Prússia, recém-ampliada através de 

uma série de grandes anexações, formou a Confederação Alemã do Norte, 

compreendendo os estados ao norte do Meno. Foram assinados tratados 

militares e alfandegários com os estados alemães do sul. Bismarck, em tudo 

isto, contou com a ajuda das renovadas reivindicações francesas ao Platinado 

bávaro e hessiano. 
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A classe média alemã mostrara-se incapaz, em 1848, de incrementar a 

soberania do povo à custa do direito divino dos príncipes. O resultado foi que a 

Alemanha estava agora dividia em três. Desde 1862, a maioria liberal na dieta 

prussiana estava envolvida numa discussão com o governo monarquista sobre 

qual dos dois tinha o direito de determinar o orçamento, e se recusara a saldar 

as contas do exército. A vitória da monarquia militar prussiana agora privava 

essa maioria de sua base política, o estado prussiano reacionário triunfando 

não só politicamente, mas também psicologicamente, sobre tanto a classe 

média liberal quanto a burguesia industrial e comercial, graças à doutrina de 

Bismarck de que os problemas podiam ser resolvidas a ferro e sangue. 

Até 1871, a Alemanha não existia como um Estado unificado.  No século 

XVII, quando a ópera começou, a partir da Itália, a irradiar-se por toda a 

Europa, a nação alemã estava fragmentada em quase 1700 pequenas 

entidades políticas, que iam desde uma cidade imperial como Frankfurt, ou 

eleitorado platino como Mannheim, até minúsculas possessões resultantes de 

antigos feudos. (COELHO, 2000, p.17) 

Como a história política, a história cultural alemã do século XIX também 

é a história do atormentado processo de unificação nacional, que será 

alcançada em 1870, após a guerra franco-prussiana. O patriotismo alemão 

nasce em reação às invasões napoleônicas, o problema da unidade nacional 

alemã é a busca de um princípio de coesão espiritual entre povos do mesmo 

tronco étnico e lingüístico, porém politicamente divididos, com crenças 

religiosas, tradições populares e hábitos sociais diversos. (ARGAN, 2002, p. 

168) 

Charles Wood, em Wagner, ao retratar esse episódio afirma que 

Bismark da Prússia estava determinado a lutar contra a França, assim como a 

França estava igualmente determinada a lutar contra a Prússia. A Bavária, que 

havia perdido a última batalha contra a Prússia, se uniu à Bismark na guerra 

contra os franceses. 
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Ilustração 40 – Ludwig II lidera o exército Bávaro na 
Guerra contra a França 

 

Wood nos aponta que esse episódio propiciou, enfim, o início de uma 

unificação alemã tão sonhada por Richard Wagner. Todos os Estados alemães 

estavam unidos contra a França, sobre a direção de um único Kaiser, Bismark 

da Prússia. 

 

 

Ilustração 41 – Exércitos alemães unidos contra a França 

 

Sobre essa base se constrói, nas últimas décadas do século XIX, o 

Kulturkampf bismarkiano: o sistema cultural que faz convergirem todas as 

forças para o desenvolvimento de uma poderosa nação tecnológica industrial, 

como instrumento da hegemonia política alemã. O debate tem lugar não só no 

terreno político, como também no terreno filosófico e literário, interessando 

estreitamente à música, considerada como a verdadeira expressão artística 

alemã (Gesamtkunstwerk), e apenas aflorando a arte figurativa: 
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“É através deste intenso debate de idéias que se criam as 
premissas para que, no início do século XX, virá a ser a clara 
proposta de uma arte tipicamente alemã, mas de alcance europeu – o 
Expressionismo –, capaz de contestar, no sentido de uma alternativa 
dialética, a hegemonia da cultura artística francesa nascida com o 
Impressionismo. A premissa é o desenvolvimento de uma estética no 
quadro da filosofia idealista, e a seguir, de uma teoria da arte, distinta 
da filosofia do belo, pois dedicada a estudar os procedimentos 
específicos da arte. (ARGAN, 2002, p. 169) 

 

Ao detonar os processos de unificação e independência de nações que, 

até então, ainda não existiam como Estados autônomos, o nacionalismo 

decorrente dos movimentos liberais da virada dos séculos XVIII-XIX traz 

consigo também, no plano estético, outra conseqüência: a necessidade da 

criação de uma arte que rejeite as influências estrangeiras e reflita, não só do 

ponto de vista da temática, mas, também dos meios de expressão, a índole 

específica de cada povo. No caso da ópera, é nos territórios alemães que se 

registrará primeiro essa preocupação em criar uma linguagem própria, livre dos 

modelos vindo do exterior. (COELHO, 2000, p. 18) 

 

É, na Alemanha – que só começará a existir como país 
unificado a partir de 1871 –, que o sentimento nacionalista vai nutrir, 
no campo da arte, a busca de uma identidade própria, que resultará 
na criação de uma Escola Nacional de ópera. Esta, por sua vez, 
influenciará o aparecimento de movimentos análogos em países do 
Leste e do Norte europeus. (COELHO, 2000, p. 19) 

 

A virada dos séculos XVIII-XIX trouxe também uma nova situação, 

inteiramente diversa de tudo aquilo que, no passado, fizera a história da 

música. A partir de então, um público que antes era restrito às cortes e palácios 

cede terreno a outro tipo de público, numericamente mais importante e formado 

em sua maioria de burgueses. Os patronos e os mecenas nobres foram 

abandonando aos poucos seu tradicional papel, afastados pelos empresários e 

pelos diversos grupos de músicos, profissionais e amadores, que cada vez 

mais organizavam seus próprios concertos públicos. (MASSIN, 1997, p. 661) 

 

 

O impulso romântico fez com que a atenção dos artistas se 
voltasse para o passado de suas respectivas nações, privilegiando 
assuntos que dissessem respeito a elas, o que se observa tanto nos 
grandes países com tradição musical mais rica, como também nos 
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pequenos, ou nos menos desenvolvidos, onde nasce uma ópera que 
tem importante função no despertar e na sustentação da consciência 
nacional. (MASSIN, 1997, p, 661) 

 

O nacionalismo de Wagner enquadra-se no padrão encontrado entre 

compositores russos e tchecos, pelo qual a idéia servia como um meio de 

ajudar uma cultura musical nacional a competir em melhores termos com 

poderosos idiomas cosmopolitas. O nacionalismo wagneriano estava 

estritamente ligado também da crítica do compositor a cultura musical. 

(MILLINGTON, 1995, p. 175) 

Wagner considerava que a arte havia sido banalizada, assim como o 

próprio artista, que se vendia para quem pagava mais. Logo, os objetivos da 

arte mudaram, e Wagner, com sua proposta de uma arte de obra total, uma 

recuperação da tragédia grega, pretendia torná-la mais rica e novamente 

essencial. Wagner assim propõe uma revolução dentro da essência da arte que 

irá se espalhar por todas as outras áreas. 

É fazendo um levantamento crítico das condições artísticas 
de seu tempo, comparando-as como as condições do mundo grego e 
avaliando aspectos históricos, sociais e econômicos que Wagner 
imagina poder discernir e inaugurar um novo sentido para arte. Ou, 
talvez, poder descobrir o real sentido da atividade artística que 
parecia perdido após a decadência da tragédia. (MACEDO, 2006, p. 
33) 

 

Em A Arte e a Revolução, Wagner descreve o processo que levou não 

somente a arte a se tornar escrava da indústria, mas também a cultura e a 

educação. Para Wagner, esse declínio havia começado com o 

desmembramento da tragédia grega nos segmentos de arte que a 

compunham, e depois com o Cristianismo, que ele então considerava como o 

grande esterilizador da criatividade humana. (MONIZ, 2007, p. 107) 

 

 

 

[...] o espírito industrioso e ativo dos comerciantes, entregues 
ao tráfico, ao lucro e à usura, homens que afluíam de todos os pontos 
ao centro do mundo romano para trazer aos suntuosos senhores 
desse mundo, a troco de compensadoras vantagens, os mais 
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variados prazeres dos sentidos que a natureza circundante lhes não 
podia oferecer. (WAGNER, p. 58) 

 

Sobre a escravização da educação, Wagner diz: 

A Educação do homem grego fazia dele, no palco do corpo 
como no do espírito, desde a infância, um verdadeiro objeto da 
atividade artística e do prazer estético. O embotamento típico da 
educação contemporânea na maior parte dos casos meramente 
orientada na perspectiva do lucro industrial. Dá-nos uma satisfação 
idiota e simultaneamente orgulhosa da nossa inaptidão artística e 
ensina-nos a procurar os objetos da experiência estética fora de nós, 
aproximadamente com o mesmo tipo de desejo com que o depravado 
procura junto de uma prostituta um fugaz prazer amoroso. (WAGNER, 
p. 70-71) 

 

Assim, Wagner via a necessidade de se libertar da escravidão imposta 

pela indústria, pois só assim se podia ser livre. Tal condição somente poderia 

ser alcançada por “aquele que tem dinheiro, uma vez que pode dispor da vida 

para fazer outra coisa que não seja precisamente ganhá-la”.22 

 

CENA II: Gesamtkunstwerk 

 

“Se tomarmos o conjunto das figuras shakespereanas, com toda a 
impressionante riqueza de caracteres que ele contém, e o 
compararmos ao conjunto semelhante dos motivos beethovenianos 
em todo o seu poder de penetração e de contato, veremos que cada 
um destes dois mundos coincide exatamente com o outro, ou que 
cada um está contido no outro ainda que pareçam mover-se em 
esferas absolutamente diferentes." Richard Wagner 

 

Gesamtkunstwerk, ou obra de arte total, é um termo da língua alemã 

atribuído ao compositor alemão Richard Wagner e refere-se ao ideal 

wagneriano de junção das artes – música, teatro, canto, dança e artes 

plásticas. “Para esta junção era necessário que cada uma destas artes se 

colocasse a mercê de uma idéia integradora, que transpasse a própria 

individualidade de cada arte.” (PEREIRA, 1995, p. 7) 

O ideal que domina a estrutura formal da obra de arte de Wagner é a 

unidade absoluta entre drama e música, considerados como expressões 

interligadas de uma única idéia dramática – ao contrário do que sucede na 

                                                 
22

 WAGNER. A Arte e a Revolução, p. 78. 
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ópera convencional, onde o canto predomina e o libreto é um mero suporte da 

música. O poema, a concepção dos cenários, a encenação, a ação e a música 

são encaradas como aspectos de uma estrutura total, ou Gesamtkunstwerk. 

Wagner assim se tornou o maior representante da ópera romântica alemã, ao 

criar o drama musical, um novo modelo de ópera. (GROUT; PALISCA, 1997, 

p.646). 

Considera-se que a ação do drama tem um aspecto interno e um 

aspecto externo: o primeiro é o domínio da música instrumental, ou seja, da 

orquestra, enquanto o texto cantado clarifica os acontecimentos ou situações 

que constituem as manifestações exteriores da ação. Por conseguinte, a teia 

orquestral é o elemento fundamental da música e as linhas vocais são parte 

integrante da textura polifônica, e não as árias com acompanhamentos. A 

música, dentro de cada ato, é contínua, rejeitando a divisão formal em 

recitativos, árias e outro tipo de seções; neste aspecto Wagner levou às últimas 

conseqüências uma tendência que se manifesta de forma cada vez mais nítida 

na ópera da primeira metade do século XIX. (GROUT; PALISCA, 1997, p.647). 

O Barroco e o Classicismo privilegiaram o belcanto em detrimento da 

ação. O objetivo de Wagner era restabelecer o equilíbrio texto-música-

espetáculo: buscar a unidade orgânica, o movimento contínuo da obra, a 

perfeita relação entre os diversos elementos de origem divergentes que se 

fundem para formar o conjunto do drama lírico. (COELHO, 2000, p. 231) 

Para atingir esse objetivo, Wagner considerava necessário rejeitar a 

melodia operística típica, que atrai a atenção por si mesma, 

independentemente do texto, substituindo-o por uma melodia que nasça do 

discurso e seja a expressão natural das idéias e dos sentimentos contidos no 

drama. O resultado é a técnica da Durchkomposition, que faz os atos tornarem-

se contínuos, sem divisões em atos ou cenas. Desse momento em diante, o 

termo durchkomponiert (literalmente “composto de uma ponta à outra”) passará 

a significar a rejeição da estrutura de números23 – que é fragmentada – em 

favor de uma textura contínua. A Durchkomposition exige a criação de um tipo 

                                                 
23

 Expressão que indica uma ópera consistindo de seções isoladas, praticamente 
independentes, “ou números”, para distingui-las daquelas cuja música é contínua. 
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de arioso, a meio caminho entre o recitativo e a cantinela24, que permita a 

declamação melódica moldada nos ritmos internos do texto, e um tipo de 

acompanhamento orquestral que sirva de reforço e comentário à ação. O ato, 

assim, transforma-se num ato indivisível. (COELHO, 2000, p. 232) 

Um momento decisivo de seu crescimento como compositor, segundo o 

próprio Wagner, foi a composição de O navio fantasma. Seria o início de o 

início de sua carreira como poeta dramático e o fim de sua história como 

libretista de ópera. Era o amadurecimento de um artista na descoberta de seu 

próprio caminho. (MACEDO, 2006, p.89) 

Wagner se afasta do modelo tradicional da ópera divida em 
ária, recitativo e coro. Em vez de uma ópera de números, O navio 
fantasma seria uma ópera de cenas em que prefigurando a técnica do 
Leitmotiv que será largamente desenvolvida a partir de O anel dos 
Nibelungos. Ou seja, o que começa a importar para Wagner é uma 
música intrinsecamente vinculada aos motivos do texto dramático. 
Música e drama passam a ser considerados de modo conjunto e 
inseparável. Nesse sentindo, já em 1842, ele estaria iniciando, ainda 
sem uma lucidez particularmente teórica, o projeto de reintegração 
das artes. Projeto que vinha sendo esboçado, a partir de 1849, em A 
arte e a revolução, de acordo com o modelo de tragédia grega. 
(MACEDO, 2006, p. 90) 

 

Segundo Bruno Kiefer, este novo modelo de ópera, ao contrário da 

ópera convencional, dava tanta importância ao espetáculo como à música. Na 

ópera tradicional, ópera-bel-canto, dividida em números (recitativo, ária, dueto, 

etc.), o cantor tem primazia quase absoluta. A orquestra desempenha a função 

de sustentáculo harmônico, de marcação rítmica e de uma eventual criação de 

atmosfera. Nesse sentido as óperas de Wagner não são óperas, mas sim 

dramas musicais. A música, aí, deixou de ser arte autônoma e passou a 

estabelecer uma co-relação com a ação dramática. 

Caberia Carl Maria Von Weber tornar-se o verdadeiro criador da ópera 

romântica, sendo Freischütz, a primeira ópera romântica; e a tendência para 

obra de arte total é consciente em Weber. 

“Concretamente, Weber não conseguiu realizar a obra de arte total em 

sua plenitude. Tornou-se, entretanto, importante precursor de Wagner nesse 

sentido.” (KIEFER in GUINSBURG, 2005, p. 218) 

                                                 
24

 Cantinela: palavra latina significando canção ou melodia, usada de formas variadas na Idade 
Média para referir-se ao cantochão e à monodia não-eclesiástica. 
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Retomando e observando a continuidade da ação e música, Wagner 

utiliza principalmente dois meios para articular e garantir a coerência formal da 

obra, destacando-se aqui, o leitmotiv, considerado uma das mais famosas e 

controvertidas inovações wagneriana. 

Um leitmotiv é um tema ou motivo musical associado a uma 
determinada pessoa, objeto ou idéia do drama. A associação é criada 
mediante a exposição do leitmotiv momento da primeira aparição ou 
referência ao objetivo ou tema em apreço e mediante a sua repetição 
a cada ulterior aparição ou referência. (GROUT; PALISCA, 1997, p. 
646). 

 

O termo “drama musical” foi utilizado pelo próprio Wagner para designar 

as obras “leitmotívicas” a partir de O Ouro do Reno. Segundo John Deathridge 

e Carl Dahlhaus especificam a diferença estética entre grande ópera e drama 

musical: a primeira seria baseada num tema histórico e feita de quadros 

fechados, enquanto o segundo, além de ter como cerne um tema mitológico 

fechado, é considerado como uma teia de melodia em forma dialogada 

sustentada pelos Leitmotive. (MONIZ, 2007, p. 62). 

A verdadeira inovação de Wagner, tendo início com O Ouro 
do Reno, foi a criação de um “tecido” musical contínuo, urdido de 
forma mais ou consistente a partir de idéias musicais em forma de 
motivos, introduzidas – seja na orquestra ou na parte vocal – de 
forma a estabelecer certas associações dramáticas, emocionais, 
visuais ou conceituais. (MILLINGTON, 1995, p. 92) 

 

Se inicialmente o termo leitmotiv foi utilizado na linguagem musical, 

particularmente com relação às óperas de Wagner, no cinema ele recebe um 

novo significado, sendo o trecho visual ou sonoro que aparece periodicamente 

num filme e que marca seu ritmo, formando uma espécie de refrão na narrativa 

cinematográfica. (RABACA; BARBOSA, 1999, p. 200) 

No cinema o uso da música passa a ser subordinado às imagens para 

criar uma determinada ilustração corresponde à situação dramática e o respeito 

à “continuidade” e à “unidade” da narração, com o uso da repetição do material 

musical (com o chamado “leitmotiv” ou motivo condutor – um desdobramento 

da criação de Wagner na música, em que temas melódicos recorrentes são 

associados a situações dramáticas, sentimentos ou ações de personagens) e 

da instrumentação com o intuito de auxiliar a construção da unidade formal e 

narrativa. (CARVALHO, 2007, p. 2) 



73 

 

Nos dramas musicais, do período maduro, a forma musical é 

determinada acima de tudo pela incidência, transformação e desenvolvimento 

dos motivos, em conjunção com outros fatores tais como tonalidade, 

andamentos e até mesmo instrumentação. Todos estes, por sua vez, são 

determinados em certa medida pela própria estrutura dramática. (CARVALHO, 

2007, p. 3) 

Como muitos dos termos wagnerianos mais amplamente disseminados, 

Gesamtkunstwerk, esse deriva dos “Escritos de Zurique” de 1849-1851. Em 

Arte e Revolução de 1849, Wagner delineia um quadro tradicionalmente 

idealizado da “obra de arte integrada25” ou “obra de arte total” na antiga 

tragédia grega, enfatizando não somente a união das “artes separadas” da 

poesia, dança e música a serviço do drama, como também o aspecto 

comunitário do próprio evento, - sua função social ética e religiosa de unir o 

povo de Atenas e promover um elo espiritual entre todos através da arte. 

(MILLIGTON, 1995, p. 257) 

CASNOK; NETO (2003), afirmam que a concepção da obra de arte total 

ou plurissensorial não é uma abstração. Ela teve lugar em vários momentos da 

história das artes, fazendo-se presente também na contemporaneidade, 

suscitando novas produções e discussões sobre a integralização das artes, 

justificando-se assim uma análise das relações interartes. 

Wagner considerava que as duas alternativas que se ofereciam à arte de 

seu tempo eram ambas estéreis. De um lado, uma arte “monumental” 

profundamente arraigada ao passado sem poder desvencilhar-se dele. “Uma 

arte que se condenava à repetição e a uma imitação estéril das realizações 

artísticas anteriores”.  De outro lado, a arte como “moda”, como uma reação do 

novo ao monumental, mas que, no entanto, não atingia profundidade alguma e 

se apresentava como um modo frívolo e efêmero de atividade artística. 

(MACEDO, 2006, p. 72) 

Segundo Macedo, a partir de uma reação a essa dupla esterilidade de 

seu tempo, Wagner imagina compreender o papel da arte grega no que diz 

                                                 
25

 Wagner desenvolvia a idéia de uma obra de arte total, em que música, poesia, teatro e 
dança se conjugavam não como um amontoado, mas como um todo orgânico. (Antônio Paulo 
Graça, professor da Universidade do Amazonas). 
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respeito à revitalização da cultura moderna e, nesse sentindo, busca esclarecer 

o lugar e o objetivo de sua atividade artística. Com essa perspectiva, Wagner 

analisa em, Uma Comunicação a Meus Amigos, toda sua produção até então. 

Ainda segundo Macedo, Wagner coloca sua obra em discussão, ou seja, 

ele próprio passa a questionar-se sobre a possível coerência ente as idéias que 

defende para uma arte do futuro e o que apresenta efetivamente em sua obras 

musicais e dramatúrgicas. Pode-se resumir em quatro aspectos a reflexão de 

Richard Wagner nesse ensaio: a proposta de arte wagneriana como alternativa 

ao monumental e à moda, a justificativa e a discussão acerca do cristianismo, o 

confronto com a modernidade e o papel fundamental do temas míticos nas 

realizações artísticas. E, tanto nesse ensaio com nos outros textos, a discussão 

tem como meta uma recuperação da arte no sentido da essencialidade com a 

qual era vivida na Grécia trágica. 

A questão da decadência artística da modernidade estava 
correlacionada, para Wagner, à questão geral da decadência 
humana. Na nobreza do estilo grego, Wagner, via a possibilidade de 
transformação da vida moderna, de recuperação da realidade 
sensível e da atividade artística no sentido da instauração de um 
mundo mais fecundo, mais contente de si mesmo, mais pleno de 
sentido. (MACEDO, 2006, p. 50). 

 

Toda a reflexão wagneriana sobre a arte está associada a uma 

apreciação de cultura grega e a uma crítica à cultura operística que vigorava na 

Europa desde os séculos XVI e XVII. Para não cair no risco de uma caricatura 

da tragédia, a proposta wagneriana era a de investigar as condições gerais da 

criação do drama grego, conhecer os fatores e circunstâncias que o 

possibilitaram não para tentar repeti-lo e restaurá-lo, mas para, a partir do 

conhecimento dessas condições propor uma nova obra de arte. A obra de arte 

do futuro que embora, inspirada na cultura grega não era, em seu sentido 

estrito, uma repetição, uma restauração copiada da tragédia. (MACEDO, 2006, 

p. 51) 

 

CENA III: Wagner e os Gregos 

 

Vimos no primeiro capítulo desta dissertação que durante o século XIX 

houve entre os artistas da época um grande impulso de volta para o passado 
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de suas respectivas nações em um despertar e sustentar de uma consciência 

nacional. 

Observou-se também que nos termos das filosofias estéticas do século 

XIX, a recorrência de um modelo que busca a associação entre arte e vida e 

uma concepção celebrativa-festivo-ritual da existência, o que explica a 

insistência na procura das raízes gregas da cultura alemã. 

Sendo assim, podemos afirmar que o estudo da antiga cultura grega, 

bem como seus mitos, filosofia e literatura tiveram grande influência no 

pensamento artístico-filosófico do século XIX. Por essa razão estabeleceu-se 

aqui dedicar um tópico para a influência dos gregos na vida e na obra de 

Richard Wagner. 

Desde muito cedo Wagner estabeleceu uma relação com a Grécia e sua 

literatura. Entre os 1822 e 1827, teve um início promissor em grego na 

Kreuzschule de Dresde; e em 1826, com apenas 13 anos de idade, o 

entusiasmo pela Grécia antiga é demonstrado em sua tradução de 12 livros da 

Odisséia e na tentativa de escrever um poema épico intitulado A Batalha de 

Parnaso. 

Em sua trajetória artística e intelectual, Wagner acrescentou 
muitas reflexões ao debate sobre o papel da cultura grega na história 
da arte e sobre as perspectivas que esta cultura poderia apresentar 
para uma transformação dos costumes e valores modernos. 
(MACEDO, 2006, p. 45) 

 

A Grécia através da arte trágica revelou a possibilidade de uma obra de 

arte total que unia poesia, dança, música e artes plásticas, uma arte mítica 

intrinsecamente humana, que se celebrava enquanto religião. Mas, para 

Wagner, a unidade da tragédia não se resumia à comunhão entre as artes, a 

religião e o mito e, conseqüentemente, gera uma integração entre o artista e o 

público, entre a arte e a política. Assim a prática da arte si mesma no mundo 

grego é uma prática da arte em estreita harmonia com o mundo social, em 

profunda cooperação com a vida política. É um exercício da identidade da 

nação. 
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Wagner pretendia, por meio de suas óperas, resgatar a velha tragédia 

grega, buscando nos mitos nacionais, no caso os mitos germânicos, a matéria-

prima para suas criações. 

O que houve de mais original na arte grega não teria sido, na visão de 

Wagner, obra de um artista isolado, mas obra de Atenas. Obra de um povo que 

vivia em si mesmo a missão divina da arte, um poço que criava para si próprio 

a vida mítica do mundo e que reconhecia na celebração artística a sua mais 

profunda identidade. Entre os gregos, o povo estava à altura de sua obra de 

arte porque participava dela e a criava. 

A cultura grega, segundo Wagner, concebia um homem completo que se 

exteriormente por sua beleza e força: 

“É, portanto, no sentido da exterioridade, da valorização da 
natureza corpórea, da afirmação da realidade sensível, que Wagner 
imagina que os gregos podem e devem inspirar a cultura do futuro.” 
(MACEDO, 2006, p. 66) 

 

“A tragédia, de fato, nunca foi outra coisa para os gregos senão um 

espetáculo. Algo para ver, ouvir, sentir e entender. É esta última capacidade 

humana, que nos é dada pela inteligência, que Wagner considera fundamental 

para o poeta.” (PEREIRA, 1995, p. 103) 

Com a Gesamtkunstwerk, Wagner procurou mais do que nunca 

aproximar a ópera à essência trágica grega26. 

“Toda a reflexão wagneriana sobre a arte está associada a 
uma apreciação de cultura grega e a uma crítica à cultura operística 
que vigorava na Europa desde os séculos XVI e XVII.” (MACEDO, 
2006, p. 45) 

 

Wagner conseguiu superar os limites de uma reflexão erudita sobre a 

Grécia associando a cultura grega à vida prática da modernidade. Isto é, 

tentando mostrar como a Grécia poderia contribuir para a evolução dos 

                                                 

26 Inspirado pelas leituras de Schopenhauer, Wagner passou a considerar a arte de um ponto 

de vista metafísico, como meio de ascese, exercício de resignação e renúncia, possibilidade de 
acesso a um mundo superior e supra-sensível. Sob vários aspectos, o ideário apresentado por 
Wagner em textos diversos dos tempos de exílio repercute e coincide significativamente, com 
as idéia iniciais de Nietzsche sobre a Grécia. 
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costumes, da educação e do sentido geral da vida moderna. (MACEDO, 2006, 

p. 45) 

A possibilidade do renascimento de uma cultura trágica, em 

contraposição aos valores modernos, foi uma das perspectivas fundamentais 

do pensamento de Wagner nos tempos em que escreveu A arte e a revolução, 

A obra de arte do futuro e Ópera e drama. 

Segundo Macedo, os tempos seriam fecundos em teorias estéticas e 

carentes de autênticas realizações artísticas. A verdadeira arte, reveladora do 

absoluto, aconteceu nos áureos tempos gregos e não poderiam mais se repetir 

no nosso mundo. A arte havia se reduzido à insignificância, no contexto 

moderno, em comparação ao papel fundamental que desempenhara na 

sociedade grega. Para Wagner, a arte era para os gregos uma força 

unificadora, um solo fértil onde se construía a nacionalidade e a identidade do 

povo grego; através da beleza artística e da coragem guerreira, o grego parecia 

justificar sua vida. 

Para não cair no risco de uma caricatura da tragédia, a proposta 

wagneriana era a de investigar as condições gerais da criação do drama grego, 

conhecer os fatores e circunstâncias que o possibilitaram não para tentar 

repeti-lo e restaurá-lo, mas para, a partir do conhecimento dessas condições 

propor uma nova obra de arte. A obra de arte do futuro que embora, inspirada 

na cultura grega não era, em seu sentido estrito, uma repetição, uma 

restauração copiada da tragédia. 

“De um ponto de vista mais rigoroso, a reflexão de Wagner 
sobre os gregos mantém-se numa perspectiva hipotética e 
imaginária.” (MACEDO, 2006, p.46) 

 

É fazendo um levantamento crítico das condições artísticas de seu 

tempo, comparando-as como as condições do mundo grego e avaliando 

aspectos históricos, sociais e econômicos que Wagner imagina poder discernir 

e inaugurar um novo sentido para arte. Ou, talvez, poder descobrir o real 

sentido da atividade artística que parecia perdido após a decadência da 

tragédia. 
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Nascida da consciência de um povo, vivida pelo povo, 
celebrada coletivamente, a tragédia grega

27
 era para Wagner o 

exemplo mais autêntico da realização dramática. A ópera moderna 
não tinha de modo algum a mesma essencialidade e o mesmo valor 
que a tragédia tinha para os gregos. Sua principal função era o 
divertimento de uma aristocracia entediada, não havia nenhuma 
profundidade, nenhuma autenticidade na sua realização. (MACEDO, 
2006, p. 53) 

 

Segundo Lloyd-Jones (1995), apesar de todo o entusiasmo pela Grécia 

e sua literatura, a influência dos gregos sobre as primeiras obras é mínima, 

porém na construção do libreto do Anel, Wagner impôs uma forma grega ao 

conteúdo fornecido pelas lendas nórdicas. 

Na mesma época em que trabalhava no libreto do Anel, Wagner estava 

empenhado em escrever suas obras teóricas, nas quais a arte grega 

desempenha um papel importante. 

 
 
A história da arte, afirmava Wagner, consiste em uma cadeia 

de elos independentes e, uma vez que arte grega representara o 
primeiro elo da cadeia, o progresso na arte moderna é impossível, a 
não ser que reflitamos sobre nossa posição com relação aos gregos. 
Ao contrário da maior parte da arte contemporânea, a tragédia grega 
não era simplesmente um divertimento, mas um ritual religioso; sua 
temática era uma saga, que por sua vez era produto do povo, e que 
preservava a sabedoria ancestral do povo. (MILLIGTON, 1995, p.180) 

 

 

CENA IV: Wagner, a Literatura, o Mito e Filosofia 

 

 “Músico nenhum leu ou escreveu mais que Richard Wagner.” 
(Lloyd-Jones, 1986) 

 

MILLINGTON (1995) nos relata que Wagner é uma figura ímpar na 

história da música, no que se refere aos seus conhecimentos de literatura, 

tanto das eras passadas quanto de seu próprio tempo. Quando adolescente 

Wagner absorveu as obras dos clássicos alemães e de Shakespeare28, que 

                                                 
27

 Segundo Junito de Souza Brandão, a tragédia grega nasceu do culto de Dioniso: isto, apesar 
de algumas tentativas, ainda não se consegui negar. De acordo com o autor, ninguém pôde, 
até hoje, explica a gênese do trágico, sem passar pelo elemento satírico. 

28
 Vários filósofos e artistas românticos também tomaram Shakespeare para si, num 

entendimento de sua obra como sendo de uma função totalizadora e integradora de todos os 
sentidos, visando ainda atingir os sentimentos de todas as pessoas, sem qualquer critério de 
distinção social. 
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teve uma influência29 significativa na vida de Wagner, bem como o mundo 

fascinante dos romances, mantendo uma ligação estreita com os escritores 

conhecidos como Jovem Alemanha e partilhando das suas idéias; penetrou 

também nas sombras do pessimismo de Schopenhauer e endossou a crítica de 

Nietzsche aos valores culturais30. 

Suas bibliotecas não eram mera ostentação, mas sim 
testemunho de um desejo notável de acompanhar as evoluções 
literárias e filosóficas; e os diários de Cosima Wagner registram 
muitas noites de discussões e leituras. (MILLINGTON, 1995, p. 66). 

 

Inegavelmente, Shakespeare teve grande influência e importância para a 

Alemanha. Em Beethoven31, Wagner compara Shakespeare ao autor da 

Sinfonia Heróica. Segundo Wagner, os mundos shakespearianos e 

beethovenianos coincidem um com o outro, estando cada um, contido no outro, 

apesar de diferentes. (MONIZ, 2007, p. 52) 

ROSENFELD; GUINSBURG (2005) apontam que Shakespeare será o 

grande o grande inspirador da literatura romântica, em particular, mas também 

da pintura e da música do Romantismo. Segundo os autores, é só pensar em 

Delacroix, Chassérieu ou em Mendelssohn e Berlioz, que traduziram em 

composições plásticas ou musicais sua atração pela temática shakesperiana. 

O mestre inglês constitui-se realmente numa espécie de 
paradigma romântica ou, pelo menos, no foco reconhecido dos 
elementos de uma nova visão estética. Nela, a obra vale enquanto, 
verdadeira e espontânea, expressão imediata e não raciocinada da 
alma do poeta. (ROSENFELD; GUINSBURG, 2005, p. 268) 

 

Com a sua proposta de um Gesamtkunstwerk, Wagner, pretendia ser, ao 

mesmo tempo, um Shakespeare e um Beethoven. “Tornaria o som visível e a 

luz audível. Unindo o som e a luz, o invisível e o visível, o sujeito e o objeto; 

criaria um drama mais elevado.” (ROSENFELD; GUINSBURG, 2005, p. 53) 

                                                 
29

 Shakespeare influenciou não somente a Wagner, mas teve influência sobre a própria 
literatura alemã. O dramaturgo inglês era encarado por muitos como um libertador, uma autor 
mais próximo do espírito alemão; assim o consideravam Wagner e Goethe. (MILLIGTON, 
1995). 

30
 O objetivo deste trabalho não é discutir a influência literária e filosófica na obra wagneriana, 

porém não poderíamos deixar de citá-la, por sua importância na formação intelectual do 
compositor e sua atuação significativa na obra do compositor.  
31

 Wagner alimentava uma profunda admiração por Beethoven, levando-o a escrever um 
ensaio homônimo. 
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Desde cedo, Wagner vinha demonstrando interesse por mitos e antigas 

lendas européias da Idade Média. Seu interesse pelos mitos germânicos 

começou a surgir por volta dos 30 anos, quando se encontra de férias na 

cidade de Toeplits. 

O contato com os gregos foi de suma importância no desenvolvimento 

de suas óperas:  

A Odisséia o inspirou a criar o Navio Fantasma e Tannhäuser, 
o mito de Sêmele, a mãe de Dionísio, foi crucial na composição de 
Lohengrin; e As Rãs, Aristófanes, acabou por dar ocasião a Os 
Mestres Cantores de Nuremberg; demonstrando que Wagner já 
conhecia bem a mitologia greco-romana. (MONIZ, 2007, p. 60) 

 

Depois disso, retomou o seu estudo sobre os mitos germânicos, lendo a 

obra de Grimm e outras obras interessantes, tais como A Canção dos 

Nibelungos. Suas buscas e pesquisas acabaram direcionando o seu olhar para 

os países nórdicos, o que o colocou em contato com os épicos da 

Escandinávia. 

A partir de então, Wagner dominaria a mitologia nórdica como ninguém. 

Sua obra-prima O Anel dos Nibelungos, já começava a tomar forma em sua 

mente. Com esse grandioso passo, ele começou a caminhar em direção ao 

porto de salvação em que se refugiaria para evitar a mediocridade da ópera e 

do teatro moderno. (MONIZ, 2007, p. 62) 

Richard Wagner sempre foi amante dos mitos, em especial do mitos 

nórdicos. Ele procurou em sua obra, principalmente em O Anel dos Nibelungos, 

resgatar as raízes germânicas, contaminando tanto pelo nacionalismo quanto 

pelo Romantismo, que envolviam em sua época não só a Alemanha, mas 

praticamente toda a Europa. (MONIZ, 2007, p. 43) 

ROSENFELD; GUINSBURG (2005) apontam que, a grande 

preocupação e fascínio do Romantismo é a revalorização do mito.  

É no mito que a alma romântica tenta condensar-se, achar a 
síntese, como se verifica, por exemplo, na música de Wagner, com o 
Anel dos Nibelungos, Tristão e Isolda, Parsifal, obras que se propõem 
como fim precípuo criar, em termos de uma nova arte, grandes 
sínteses míticas. (ROSENFELD; GUINSBURG in GUINSBURG, 
2005, p. 281) 
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No Gesamtkunstwerk, os mitos são um assunto ideal, não somente 

porque eles divertem, mas também porque são significativos ou simbólicos. O 

significado do mito é expresso em poesia, mas é inevitavelmente levado para a 

canção, pois somente a música é capaz de transmitir a intensidade de 

sentimento ao qual as idéias do poema dão origem. (BENTLEY, 2000, p. 53) 

Moniz (2007) afirma que própria origem da música perde-se nos 

primórdios do mundo mítico: 

In illo tempore
32

, após Zeus e seus irmãos vencerem os Titãs 
numa guerra pela hegemonia do Universo, resolveram reparti-lo entre 
si. Ao deus do raio e do trovão, segundo uma variante, couberam os 
céus; a Posídon, os mares; e a Hades, o mundo dos mortos, sendo 
que a Terra ficaria como possessão simultânea dos três. Para 
celebrar essa retumbante vitória, os deuses pediram a Zeus que 
criasse divindades capazes de celebrar, por meio do canto, esse 
monumental ato. O senhor do Olimpo, então, unindo-se a 
Mnemósina

33
, gerou, depois de nove noites consecutivas de amor, as 

nove Musas.
34

 (Moniz, 2007, p. 19) 

 

O mito e a música, que surgiram juntamente com a linguagem, possuem 

a mesma origem: 

Música e mito estão intrinsecamente unidos, já que são 
constituídos da mesma matéria original, podem ser desenvolvidos 
juntos, sem uma descaracterização de suas essências, como é o 
caso das tragédias e dos dramas wagnerianos. (MONIZ,2007, p. 43) 

 

“O mito traz em sua essência a verdade sobre a vida, 
observada sob todos os prismas possíveis dos povos primitivos.” 
(MONIZ, p. 48) 

 

As leis, a história, as crenças e os valores, enfim, a idiossincrasia das 

civilizações primitivas estava contida no mito. E a tragédia foi a forma de 

expressão que mais soube descrever tal fato. Os mitos falam dos grandes 

acontecimentos, das lutas dos homens para superar as dificuldades, tanto no 

seu aspecto interno, quanto externo. O mito é trágico por excelência, e 

segundo Moniz, serviu como argila para essas grandes esculturas 

denominadas tragédias. 

                                                 
32

 Expressão latina, que designa um tempo extremamente remoto, é muito utilizada em 
mitologia e significa “naquele tempo”. 
33

 Significa lembrar-se de; é a personificação da memória. 
34

 Significa aprender. Segundo Junito Brandão, fixa “o espírito sobre uma idéia, uma arte”, 
acabando por originar a palavra música, que por sua vez significa “o que concerne às Musas” 
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“Wagner, antes e acima de tudo, é um homem de teatro”. 
(BENTLEY, 1991, p. 79) 

 

Wagner considerava o drama a mais elevada das artes, ele o amava. 

Mas percebendo que o drama falado parecia destinando à extinção, resolveu 

investir na ópera, porém, acrescentando a mesma engenhosidade teatral e 

dignidade trágica, já que esta também, em sua opinião, se encontrava em 

decadência. (MONIZ, 2007, p. 48) 

“O teatro dramático seria capaz de fazer melhor o que a 
ópera não conseguiria, juntando tudo em uma mistura gloriosa”. 
(BENTLEY, 1991, p. 111) 

 

As antigas lendas européias da Idade Média e os mitos, desde cedo, 

foram atraentes a Wagner. Na criação da saga mítica de O Anel dos 

Nibelungos, Wagner se baseou nos livros Mitologia Germânica, Eddas e A 

Canção dos Nibelungos. 

Além da influência literária exercida da literatura grega35, a qual ele veio 

conhecer na escola, dos mitos e das antigas lendas européias, Wagner 

também foi influenciado pelos textos dos românticos alemães e, em particular 

os contos de E.T.A. Hoffmann, Ludwig Tieck e Friedrich Schlegel. Outra 

influência importante foi a do tio Adolf Wagner. 

“Adolf Wagner não era apenas um especialista em 
Shakespeare e nos gregos: estava impregnado dos textos românticos 
e fora companheiro de E.T.A. Hoffmann.” (MILLINGTON, 1995, p. 
67). 

 

Wagner foi chamado de o beneficiário mais favorecido do romantismo 

alemão, e reagia com entusiasmo ao mundo dos espíritos, medievalismo, 

figuras artísticas e marginais, que esse movimento se comprazia em retratar. 

                                                 
35

 Em sua trajetória artística e intelectual, Wagner acrescentou muitas reflexões ao debate 
sobre o papel da cultura grega na história da arte e sobre as perspectivas que esta cultura 
poderia apresentar para uma transformação dos costumes e valores modernos. Sua 
contribuição é decisiva não apenas como pensador e artista, mas como alguém que imaginava 
ser possível colocar em prática suas idéias. Isto é, promover um a interpretação da Grécia 
vinculada a um projeto de efetiva repercussão social. Nesse sentido, a ligação de Wagner com 
os gregos se insere no contexto com a modernidade. Não se trata em momento algum, para 
ele, de entender a Grécia de uma forma isolada e limitada exclusivamente aos aspectos 
artísticos. Sua reflexão avança no sentido de uma compreensão do homem grego na 
integridade de suas relações sócias, políticas religiosas e na efetividade de sua existência. 
(MACEDO, 2006) 
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O Romantismo na Alemanha durou cerca de 30 anos, e 
Wagner o absorveu como nenhum outro músico. Hoffmann, Tieck e 
Fouqué o impressionaram profundamente, sendo Hoffmann uma 
influência poderosíssima. (MILLINGTON, 1995, p. 67). 

 

Tiveram grande importância no gosto literário do então adolescente 

Wagner, Ludwig Geyer e Adolf Wagner. “As ambições e os talentos teatrais de 

Geyer deram ao jovem adolescente consciência da grandeza dos autores 

clássicos alemães, e acima de tudo Goethe”. Wagner cresceu cercado pelo 

teatro, tendo vários colegas ligados, de uma maneira ou de outra, ao palco. 

Pôde ver em cena as peças de Shakespeare, dramaturgo cuja influência sobre 

a literatura alemã não há como exagerar. (FURNESS in MILLINGTON, 1995, p. 

66) 

MACEDO (2006) relata que há registros literários de Wagner desde 

183436 quando este começou a carreira como diretor de coros. Entre 1839 e 

1842, Wagner havia abandonado a carreira de humilde funcionário musical na 

Alemanha pra fazer carreira como artista em Paris. Não teve êxito, mas, como 

um dos seus meios de subsistência, colaborou com jornais musicais em troca 

de algum dinheiro. Os artigos eram escritos em alemão e vertidos para o 

francês por um tradutor. De época, destacam-se particularmente dois escritos: 

Uma Peregrinação a Beethoven e O Fim de Um Músico Estrangeiro em Paris. 

Entre 1849 e 1851, no início do exílio em Zurique, acontece então o 

período decisivo do pensamento de Wagner com os seus principais escritos 

estéticos: A Arte e A Revolução; A Obra de Arte do Futuro; Ópera e Drama e 

Uma Comunidade a Meus Amigos. 

“Os textos de Wagner em Zurique eram originalmente inspirados pelo 

desejo de reformar a cultura alemã e retornar às entidades míticas da 

Antiguidade Grega.” (MILLINGTON, 1995, p. 68) 

Quanto a relação de Wagner com a Filosofia, Bornheim em seu ensaio 

sobre o Romantismo e a filosofia nos mostra que O Romantismo alemão é o 

único que se estrutura como movimento, conscientemente, a partir a partir de 

uma posição filosófica, o que vai garantir à filosofia um destaque singular 
                                                 
36

 De acordo com a série “The New Grove”, em 1º de setembro de 1837, Wagner estreou 
simultaneamente como regente e compositor com a apresentação da ópera cômica Mary, Max 
und Michel, Carl Blum, para qual escreveu uma ária adicional para baixo (WWW. 43). 
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dentro do panorama romântico geral. E não apenas um ponto de partida, mas a 

evolução do movimento, na Alemanha, obedece sempre, primeiramente, a 

novas exigências de ordem filosófica. Esta presença do pensamento filosófico 

é uma das características distintivas do Romantismo alemão. 

Esta presença do pensamento filosófico no Romantismo alemão também 

se faz presente na vida de Richard Wagner. 

MACEDO (2005) afirma que quanto às referências filosóficas, Wagner 

sempre buscou37 uma fundamentação neste campo para sua arte, sendo o 

compositor uma junção entre o pensador e o artista. 

Poucos artistas na história da música tiveram uma influência tão 

relevante sobre a cultura do seu tempo como Richard Wagner. Além de músico 

e dramaturgo, Wagner tornou-se um pensador ativo e inquieto, vivamente 

motivado a tentar agir sobre a consciência de seus contemporâneos. Para 

Macedo, é com devida propriedade que se pode chamá-lo de um músico-

filósofo ou de um artista-filósofo ou ainda de um artista-político. (MACEDO, 

2005, p. 21) 

“O fato de buscar uma fundamentação filosófica para sua arte 
faz de Wagner uma figura singular. Ele não é nem puro pensador 
nem puro artista, mas uma junção dessas duas forças

38
.” (MACEDO, 

2006, p. 25) 

 

A busca de Wagner por uma fundamentação filosófica para sua arte 

levou o filósofo Heidegger, em seu livro sobre Nietzsche, a situar o pensamento 

do compositor como um dos seis fatos fundamentais da história da estética.39 

                                                 
37

 A partir de 1842-43, depois de uma temporada de muitas incertezas em Paris, ele se instala 
definitivamente em Dresden, como chefe de orquestra, começa a formar uma biblioteca 
particular e dedica-se com disciplina ao estudo da mitologia e dos clássicos gregos, além dos 
estudos mais particulares de filosofia. Neste período dedica-se à leitura e à compreensão de A 
Filosofia da História, de Hegel. Esse contato com obra de Hegel não pode ser subestimado 
para o entendimento do contexto sobre o qual se inserem as reflexões wagnerianas sobre a 
arte sobre os gregos. 

38
 Segundo Iracema Macedo, além da relação com Nietzsche, dois outros pensadores são 

cruciais para se entender Wagner no contexto da filosofia: Feurbach e Schopenhauer. Durante 
toda sua vida, em períodos marcantemente diferentes, Wagner viu sua obra oscilar entre esse 
dois pensadores, ou seja, entre o materialismo otimista de Feuerbach e o pessimismo místico 
de Schopenhauer. 
39

 Corroborando a importância de Wagner na história do pensamento ocidental, Theodor 
Adorno dedicou um ensaio sobre a vida, a obra e o pensamento do compositor. (MACEDO, 
2006, p.24) 
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Wagner precisou em alguns momentos aliar-se às reflexões filosóficas, 

quando este tentou inserir no campo teórico, uma reflexão sobre gregos, como 

uma tentativa de resposta e de saída para uma crise da arte na modernidade. 

Por esse motivo, segundo a autora, não se pode falar da relação de Wagner 

com os gregos sem abordar também sua aliança com a filosofia, com a 

atividade crítica e teórica de um modo geral. 

As referências literárias e filosóficas sofridas por Wagner, bem como um 

descontentamento com o modelo da ópera40, e a rendição da mesma ao 

mercado, fizeram-no idealizar o Gesamtkunstwerk. 

Wagner foi um indivíduo que procurou, com a sua arte, mudar as 

pessoas e o mundo. “O conhecimento adquirido ao longo do tempo contribuiu 

para que se transformasse num dos homens mais influentes da Alemanha do 

século XIX.” (MONIZ, 2007, p. 110) 

Wagner não era somente um músico, era muito mais do que isso, ou 

melhor, era muito mais do que se esperava de um músico. Wagner 

desenvolveu, alem de um trabalho musical, escritos críticos, teóricos e 

filosóficos sobre música e arte. 

 

CENA V: Wagner e Baudelaire 

 

O literato, crítico e poeta francês, Charles Baudelaire, figura importante 

na literatura mundial, é um dos grandes defensores de Wagner, quando este e 

sua obra não são bem recebidas em Paris. 

No ano de 1861, Charles Baudelaire41 publica uma apologia do 

compositor em que descreve com muita clareza a situação intelectual de 

                                                                                                                                               
 

40 Toda a reflexão wagneriana sobre a arte está associada a uma apreciação de cultura grega 

e a uma crítica à cultura operística que vigorava na Europa desde os séculos XVI e XVII. Para 
não cair no risco de uma caricatura da tragédia, a proposta wagneriana era a de investigar as 
condições gerias da criação do drama grego, conhecer os fatores e circunstâncias que o 
possibilitaram não para tentar repeti-lo e restaurá-lo, mas para, a partir do conhecimento 
dessas condições propor uma nova obra de arte. A obra de arte do futuro que embora, 
inspirada na cultura grega não era, em seu sentido estrito, uma repetição, uma restauração 
copiada da tragédia. (MACEDO, 2006) 
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Wagner no âmbito cultural e político do século XIX. Trata-se de uma artista que 

compreende sua arte, arte essa cujo alcance não se limita à sensibilidade pura 

dos espectadores e que de modo alguma se contenta com o espaço da cena. 

O ensaio de Baudelaire exprime a realidade inquietante com a qual 

Wagner e sua obra tiveram que conviver, não só durante toda a vida do 

compositor como também depois de sua morte. 

Em 1860, Richard Wagner vai a Paris apresentar trechos de suas 

principais obras, sobretudo o Tannhäuser e o Lohengrin. Wagner foi duramente 

criticado pela imprensa parisiense, que passou a denegrir a imagem do 

compositor. Richard Wagner era motivo de zombarias. 

Nesse momento surge uma personagem importante na vida de Wagner, 

Baudelaire. “Três anos antes, Baudelaire já havia instaurado definitivamente a 

modernidade lírica com a publicação de suas Flores do mal. Havia também 

sentido lanhar-lhe a própria pele de chicote irracional da moralidade moderna.” 

(GRAÇA in BAUDELAIRE, 1990, p. 12). 

Ele começa condenando aqueles que tentaram denegrir a imagem do 

Wagner artista, afirmando que ele primeiro elaborava idéias e depois escrevia 

suas óperas para provar aquelas idéias anteriores. Baudelaire, diz Graça, 

destrói essa idéia, primeiro com dados empíricos. Ele ensina que Wagner 

começou a compor muito jovem e só bem mais tarde elaborou suas idéias 

sobre o drama total. Em seguida, liquida filosoficamente o absurdo da teoria, 

mostrando que a humanidade caminha sempre e irrevogavelmente da 

experiência para o conhecimento. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
41

 Em 1861, diante do escândalo causado pela apresentação de Tannhäuser em Paris no ano 
de 1860, Charles Baudelaire publicou um ensaio intitulado “Richard Wagner et „Tannhäuser‟ a 
Paris”, pedindo, publicamente, desculpas ao compositor pela “estupidez” e imbecilidade de 
seus compatriotas. (MACEDO, 2006, p. 25) 
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Eu sempre imaginei que um grande artista, por mais que se 
acostumasse à gloria, não seria insensível a um elogio sincero, 
quando esse elogio fosse como um brado de reconhecimento e, 
enfim, que esse brado pudesse ter um valor de um gênero singular 
quando proviesse de um francês, isto é, de um homem pouco afeito 
ao entusiasmo e nascido num país onde não mais se tem 
compreensão da poesia, da pintura, bem como da música. Antes de 
tudo, desejo dizer-lhe que ao senhor (Wagner) devo o maior prazer 
musical que já experimentei. Sou de uma época em que poucos se 
comprazem em escrever aos homens célebres, e eu teria hesitado 
muito tempo ainda em manifestar-lhe por carta minha admiração, se 
todos os dias não deitasse meus olhos sobre artigos indignos, 
ridículos, onde se fazem todos os esforços possíveis para difamar 
seu gênio. Não é o senhor o primeiro homem pelo qual tive de sofrer 
e enrubescer por causa de meu país. Enfim, a indignação me levou a 
lhe manifestar meu reconhecimento; eu disse a mim mesmo: quero 
me distinguir de todos esses imbecis. (BAUDELAIRE, 1990, p. 19)  

 

Baudelaire deplora, com arrogante desprezo, aqueles que julgam o 

artista apenas como um ser inspirado e irracional. Ele sintetiza a inconsistência 

de tais preconceitos numa frase explosiva: “todos os grandes poetas tornam-

se, naturalmente, fatalmente, críticos. Deploro os poetas guiados apenas pelo 

instinto; julgo-os incompletos”. E vai ainda mais longe, quem quiser condenar 

Wagner por ser um pensador, deve expurgar do reino das artes nada menos 

que Da Vinci, Shakespeare, Delacroix, Goethe, entre outros. (BAUDELAIRE, 

1990. p. 20). 

Baudelaire, a partir de então, passa não somente a defender Wagner da 

imprensa francesa, mas também demonstra a Wagner seu interesse e o 

conhecimento de sua produção. 

Em carta a Wagner, Baudelaire dá a conhecer sua interpretação e suas 

opiniões sobre o Tannhäuser e o Lohengrin.  

Baudelaire conhecia a arte e escrevia sobre ela como a 
superioridade de quem domina não como um senhor, mas como um 
amante. A análise de Baudelaire é a um só tempo culturalista, e 
estrutural. De maneira tal que ele procura estudar minuciosamente a 
significação cultural da obra wagneriana a partir de seu conteúdo 
mítico. Ao mesmo tempo, criando um texto denso, ele estuda o que 
chamará de concatenação formal daquela música que chegará a 
região, sob seu ponto de vista, quase beatífica, da poesia. (GRAÇA in 
BAUDELAIRE, 1990, p. 13). 

 

Tomando por base os próprios escritos de Wagner, que também era 

crítico, Baudelaire flagra o espaço da criação musical wagneriana: o mito. Para 

Wagner, somente o conteúdo mais abstrato das paixões humanas, o mito 
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primitivo, que habita em todos nós em todos os tempos, uma vez que o mito 

consiste em despojar as paixões de todo ornato temporal e acidental, somente 

o mito, pode ser matéria da poesia (deve-se subentender aqui, todas as artes). 

(BAUDELAIRE, 1990, p. 14). 

 

CENA VI: Wagner e A Obra de Arte do Futuro: relações entre o 
drama musical e o cinema 

 

Wagner criou seu ideal de obra de arte total, o 
Gesamtkunstwerk, e projetou-o para o futuro. Não só um futuro 
imediato e para suas próprias realizações, mas o futuro em que 
novas invenções como o cinema, produto de um processo 
tecnológico, desenvolveria, com as características próprias de sua 
especificidade, o funcionamento desta retórica musical-cenográfica 
na construção de seu próprio espetáculo. (ACCIOLY, 2001, p. 10) 

 

Em Uma Comunicação Aos Meus Amigos, Wagner escreve: 

“Eu tenho a intenção de representar meu mito em três dramas 
tendo cada um sua unidade e que serão precedidos de um grande 
prólogo. Estes dramas, sendo que cada um forma um todo por ele 
mesmo, não são destinados no meu espírito a serem “peças de 
repertório” como se diz no teatro moderno. Para sua representação 
eu tenho o seguinte plano: Por ocasião de um festival especialmente 
consagrado a ela, eu pretendo representar no curso de três jornadas 
precedidas de uma tarde, estes três dramas assim como o prólogo. 
Eu terei alcançado o objetivo desta representação, eu e os artistas 
que serão meus companheiros e verdadeiros intérpretes, se eu 
puder, comunicar aos espectadores que lá estarão reunidos durante 
estas quatro “soirées”, o que eu pretendo; uma impressão artística 
dirigida realmente ao sentimento e fazendo entender minha 
intenção...” (WAGNER in DEATHRIDGE; DAHLHAUS, 1988, p. 123)  

 

O que Wagner busca no drama é a unidade orgânica profunda, o 

movimento contínuo, o poder expressivo da música do ponto de vista do 

drama. 

A ópera clássica sacrificava o assunto ao canto, a ópera romântica 

sacrificava a música ao movimento. Para Wagner, tratava-se de restaurar a 

dignidade do assunto, a importância do movimento dramático e de transformar 

a partitura em sinfonia. Ele retomava a tentativa que Gluck fizera em suas 

tragédias musicais e aquela para qual Berlioz procurava uma solução. 

(SCHNEIDER, 1989, p. 57) 
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Ainda de acordo com Schneider, o abandono da forma tradicional da 

ópera terá como primeira conseqüência a rejeição da melodia da ópera. 

Wagner não buscava a expressão melódica em si, mas a sensação expressa 

que despertasse a simpatia do ouvinte. A melodia devia, pois, nascer por conta 

própria, inteiramente do discurso; em si, mas a sensação expressa que 

despertasse a simpatia do ouvinte. A melodia devia, pois, nascer por conta 

própria, inteiramente do discurso; em si, enquanto melodia pura, não devia 

absolutamente chamar atenção, porém apenas na medida em que era a 

expressão mais concreta de uma sensação determinada com precisão no 

discurso. (SCHNEIDER, 1989, p. 57) 

Os dramas musicais de Wagner não eram divididos em árias, duetos, 

trios, nem em cenas, mas somente em atos. Em Wagner, cria-se um motivo 

temático que “brasonavam” os personagens. O tema é uma marca da história 

do personagem. Esse processo já existia anteriormente, mas nunca fora 

empregado em um drama inteiro. 

É nessa nova concepção de ópera proposta por Wagner que ele buscou 

a idealização de seu Gesamtkunstwerk, de sua obra de arte total, com 

construções de imagens cênicas e sonoras e as projetou para uma obra de arte 

do futuro: 

Estamos diante de um “poeta-músico”, portanto capaz de 
criar o seu próprio libreto. Uma qualidade singular que permitia a 
Wagner desenvolver seus personagens e trama dramática, intuindo 
ao criar o seu roteiro, a música que iria compor. A música orientava a 
sua inspiração ampliando o sentido da linguagem poética, traduzindo 
a introspecção lírica e a subjetividade dos personagens. A esta 
cumplicidade criativa, junta-se a imaginação do “coreógrafo”, uma 
função inexistente naquele momento. Quando escrevia seus poemas, 
Wagner tinha como objetivo não apenas colocá-los em música, mas 
em cena, tomando a seu encargo a estrutura dramática de suas 
narrativas musicais. Se a música e a poesia tinham funções 
essenciais no espetáculo, a sua representação, “Le jeu de scène” era 
também fundamental (ACCIOLY, 2001, p. 13) 

 

Para Wagner, o drama musical despertaria no espectador um interesse 

profundo por uma ação que se completa diante dele, que é, na medida do 

possível, uma fiel imitação da vida humana, a partir do momento que esse 

drama era representado com a realidade cênica. Em carta para Frédéric Vilot 

ele diz: 
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A música é uma linguagem igualmente inteligível por todos os 
homens. Deve ser a conciliação suprema, a linguagem soberana para 
transformar as idéias em sentimentos e oferecer a mais profunda 
intuição do artista; elemento de um alcance sem limites, ainda mais 
com a expressão plástica da representação teatral e da luz que até 
agora a pintura reclamava como sendo de seu exclusivo privilégio. 
(WAGNER apud ACCIOLY, 2001, p. 20) 

 

A obra de arte do futuro abraçará em uma síntese maravilhosa a todas 

as artes particulares: a poesia completará a música, formulando as idéias com 

uma precisão que as melodias mais delicadas não poderiam conseguir; a 

música expressará os mil e um matizes do sentimento e da emoção que a ação 

cênica e a palavra não conseguiriam traduzir; a orquestra não terá mais as 

funções da orquestra da ópera e será considerada como uma personagem 

múltipla, semelhante, em suas funções, ao coro da tragédia antiga, presente 

durante toda a ação que traduz em vivas emoções, comentando, recordando 

ou precedendo os acontecimentos. (PEREIRA apud BARRENECHEA, 1995, p. 

64) 

Segundo Pereira, (2006) Wagner perseguiu durante toda a sua vida 

essa síntese do espetáculo operístico. Mais que isso, intuiu algo que seria 

também realizado, através de um novo invento, doze anos após a sua morte. 

Apesar do cinema ter nascido mudo, o som foi logo incorporado às suas 

apresentações públicas, permitindo que nele estivessem presentes todas as 

dimensões das artes tradicionais. Assim como a ópera foi o espetáculo do 

século XIX, o cinema é a arte do século XX. Duas sínteses, no sentido 

wagneriano do termo. 

Não resta a menor dúvida de que o aprimoramento 
desenvolvido por Wagner na ópera deu a esta forma de espetáculo 
uma nova posição entre as artes. Queiramos ou não, Wagner propôs 
e realizou uma nova estética com suas obras. Sob esse aspecto 
fincou raízes no tripé som-imagem-movimento, que é também o do 
cinema. (PEREIRA, 1995, p. 67) 

 

O drama musical wagneriano era para o compositor a obra de arte do 

futuro, que valorizou não somente a música, mas a poesia, o visual e o cênico. 

E pelo drama podemos estabelecer uma relação entre Wagner e o cinema. 
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A obra de arte do futuro era para Wagner uma intenção, cuja 
realização diante das dificuldades oferecidas pela própria instituição 
operística, parecia remota e ficaria para que outros a concretizassem. 
Restaria a ele preparar o caminho através de uma revolução, o que 
aqui significa a sua indignação contra o formalismo reinante nas 
artes, diga-se no drama musical e contra o “mau gosto do público 
moderno”, que habituado a um repertório padrão, resistia às possíveis 
transformações que alterassem o fascínio do espetáculo operístico no 
seu aspecto de oferecer uma distração, um divertimento. Neste 
momento, o espetáculo percorre como instrumento da cultura 
audiovisual os leitos acessíveis às platéias populares. (ACCIOLY, 
2001, p. 41) 

 

Sobre a composição dos dramas, observa-se que: 

Wagner compunha os seus dramas em três atos que marcam 
em sua seqüência as mudanças de lugar ou de tempo, exigidas pelo 
mecanismo dramático e seu padrão de tempo contínuo, conduzido 
pela lógica da disposição cênica e suas restrições temporais. Nos 
atos, as cenas que introduzem novos personagens. Para o 
dramaturgo não havia outra maneira, senão sujeitar-se às condições 
espaciais disponibilizadas pela cena. Para as intenções dramáticas 
do poeta–músico, que buscava o movimento contínuo em seus 
dramas, os atos não aparecem simplesmente divididos como na 
ópera, em partes separadas sem uma unidade precisa em relação ao 
conjunto do drama. Assim, as cenas se encaixam num movimento 
seqüencial, promovido pela trama orquestral que permeia em tempo 
contínuo o movimento da ação. Um denso encadeamento que na 
maioria das vezes não nos permite precisar em que compasso 
começa uma cena ou termina outra. (ACCIOLY, 2001, p. 49) 

 

“Observa-se que nova configuração é dada à divisão em cenas; divisão 

de uso corrente nos dramas musicais e que se mostrava como uma operação 

de montagem, tal qual no cinema.” (ACCIOLY, 2001, p. 49) 

 

Para Wagner a força da representação pode se resumir em 
poucos momentos importantes e decisivos para a progressão da 
ação. O tratamento que dá as cenas, visando a unidade plástica de 
seu objeto, o mito, exclui a exposição de pequenos detalhes, 
supostamente necessários para a compreensão do encadeamento 
dramático–musical. Permite-se em suas seqüências registrar estas 
situações fundamentais, dando-lhes um maior apelo visual–musical–
cênico, dilatando a duração de seu tratamento, não esquecendo 
porém, a sua relação com o conjunto do drama. Wagner realiza uma 
operação de montagem, como no cinema. Nesta operação, busca 
não só a função de produzir uma continuidade, mas sobretudo, obter 
uma escolha de seleções adequadas que potencialize este efeito, em 
suas implicações expressivas, enquanto valor dramático. Uma 
operação seletiva que lhe permite, ao escrever suas cenas, promover 
os cortes necessários tendo em vista os momentos fundamentais do 
ponto de vista narrativo e visual. (ACCIOLY, 2001, p. 49-50) 
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Pensando nas relações do drama musical wagneriano com o cinema, 

proporemos uma análise do filme Encontro com Vênus e as possíveis 

metáforas wagnerianas presentes no filme de Szabó. 
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ATO III 

TANHÄUSER E O ENCONTRO COM VÊNUS 

 

Buscou-se até aqui apresentar a história de Wagner, de sua obra 

musical, sua importância e representatividade no Romantismo Alemão e na 

história da Música. Para esta apresentação histórica, optamos por uma leitura 

fílmica da vida e da ópera wagneriana, onde se pensou o uso simbólico de 

Tannhäuser e, conseqüentemente, de Wagner, para a construção do filme 

contemporâneo. Por isso, ressalta-se a importância das versões filmadas e na 

apenas da discografia de Wagner. 

Procurou-se assim, uma iniciação ao estudo das relações interartísticas, 

tendo a ópera e o cinema como fios condutores deste estudo. 

Apresenta-se assim, no próximo tópico, a história de Tannhäuser. 

Apresenta-se de modo sintético, a partir da popularização destas referências, 

tendo como eixo o triângulo feminino Vênus (mundo pagão, Greco-Romano), a 

Virgem Maria (católico, cultura judaico-cristã) e Elisabeth (mundo e amor 

humanos). 

Assim, a história mítica na estrutura da ópera, se traduz em diferentes 

pares estruturais: Divino (Vênus, Virgem Maria) X Humano (Elisabeth, 

Tannhäuser); Seres mitológicos da Venusberg X Seres humanos do Coro dos 

Peregrinos; Divino Não-Humano (Vênus) x Divino Humano (Virgem Maria); 

Feminino X Masculino; e ao final, um conflito entre, Destino X Liberdade. 

A terceira questão que se apresenta é a da escolha de Roma como cidade 

que acumula, sintetiza, simbolicametne, as duas temporalidades históricas e as 

duas grandes matrizes da cultura ocidental (a clássica e a cristã), tema de 

grande importância para Wagner, conforme vimos no capítulo anterior. 
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CENA I: Tannhäuser 

Tannhäuser,42 a ópera de Wagner que narra o mito do Trovador dividido 

entre os amores da deusa Vênus e de Elizabeth, foi a ópera de Wagner que 

mais sofrera alterações ao longo de 20 anos. 

De acordo com o musicólogo Lauro Machado Coelho, em Tannhäuser, 

ao contrário de seu modelo parisiense, a unidade dramática já se faz presente 

e é de extrema importância para Wagner. Para ele, mesmo nos momentos 

mais espetaculares, como o final do ato II, prevalece a unidade entre música e 

drama, pela lógica interna da ação, e há grande equilíbrio entre forma e 

conteúdo. 

Assim, o autor afirma que a aquisição mais importante do Tannhäuser é 

o estilo de declamação, de que o melhor exemplo é a chamada “Narrativa de 

Roma”, valorizando o drama, lado a lado, da música. O relato que Tannhauser 

faz a Wolfram de sua peregrinação a Roma constitui um tipo de arioso 

                                                 
42  Tannhäuser: Grand opéra romântica em três atos 

 PRIMEIRO ATO: A ação decorre durante o Século XIII e a ópera inicia-se no 
Reino de Vênus, onde o Cantor Tannhäuser se vê entregue às seduções da deusa. Já se 
passou mais de um ano e ele tem saudades das pequenas aventuras dos mortais, implorando, 
em vão, à deusa que o deixe partir – o que consegue apenas quando invoca o nome da Virgem 
Maria provocando o desaparecimento imediato do Reino de Vênus. O 2º quadro passa-se num 
vale no sopé de Wartburg onde um jovem Pastor toca a sua flauta. Passam Peregrinos a 
caminho de Roma. Tannhäuser, sentindo-se pecaminoso, roga à Virgem que o absolva das 
suas culpas. Surge um grupo de Caçadores chefiados pelo Senhor da Turíngia, entre os quais 
vem Wolfram von Eschenbach, antigo amigo de Tannhäuser. Os dois saúdam-se e o Cantor 
diz ao amigo que pretende partir para longe, mas Wolfram recorda-lhe que Elisabeth, a 
sobrinha do Senhor da Turíngia, continua à sua espera, confiante no seu amor. Tannhäuser, 
sentindo-se renascer com aquela notícia, decide ficar. 

 SEGUNDO ATO: O 2º ato passa-se na sala dos Cantores em Wartburg, onde 
Tannhäuser se encontra com Elisabeth, que o recebe com grandes manifestações de alegria. 
O Senhor da Turíngia organiza um Torneio de Canto sobre o tema "definição do Amor". 
Wolfram, que também ama Elisabeth, canta as virtudes da jovem, enquanto Tannhäuser, que 
não consegue expulsar do pensamento as seduções de Vênus, entoa um hino em louvor da 
deusa, o que faz fugir da sala todas as mulheres, à exceção de Elisabeth, decidida a proteger o 
trovador da ira dos outros cavaleiros. O Senhor da Turíngia ordena-lhe então que parta para 
Roma para implorar o perdão do Papa. 

 TERCEIRO ATO: O 3º ato passa-se no vale de Wartburg ao entardecer, onde 
Wolfram, que renunciou ao amor de Elisabeth, vem com ela esperar os Peregrinos que vêm de 
Roma. Não vendo entre eles Tannhäuser, Elisabeth fica triste. Ele chega finalmente e desabafa 
a sua amargura a Wolfram dizendo que, perante a imensidão dos seus pecados, o Santo Padre 
declarara que eles só seriam redimidos quando florescessem rosas no báculo papal. Tendo 
perdido toda a esperança, Tannhäuser quer regressar para junto de Vênus. A imagem da 
deusa aparece-lhe, mas desvanece-se quando Wolfram evoca o nome de Elisabeth. Com 
surpresa, Tannhäuser vê aproximar-se um cortejo fúnebre: Elisabeth morrera de desgosto e de 
piedade para com o pecador, rogando a sua salvação. Tannhäuser ajoelha perante o seu 
cadáver, beija-a pela última vez, e morre. Novos Peregrinos aparecem trazendo o báculo papal 
onde floresceram rosas, sinal de que Tannhäuser morrera purificado e perdoado. 
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intermediário entre o recitativo acompanhado, da ópera romântica, e a ária 

propriamente dita – mas sem fraseado regular e perfil melódico definido. 

Musicalmente, esse arioso apresenta-se como uma melodia que adere 

naturalmente ao texto, fazendo a declamação melódica dos versos se avizinhar 

quase de sua recitação oral. A atenção concentra-se sempre no significado das 

palavras, expresso através de uma linha flexível sustentada por uma estrutura 

harmônica muito desenvolvida. (COELHO, 2000, p. 227) 

A orquestra, além de fornecer essa base harmônica, enuncia temas 

musicais que, dependendo de se caráter ou das associações que sugerem, 

desempenham uma função de comentário do texto ou se transformam em 

elementos expressivos complementares puramente musicais. Houve, portanto, 

uma inversão. Tradicionalmente, a linha melódica principal era a da voz, à qual 

a orquestra, mesmo quando de forma muito elaborada, servia de apoio. Em 

Wagner, cada vez mais, é à orquestra que incumbirá o papel musical de 

narradora, emoldurando de forma sinfônica – isto é, articulada como um 

conjunto arquitetônico – o texto poético. 

A aplicação da forma sinfônica à ópera conduzirá Wagner 
naturalmente ao abandono do belcanto – ligado às tradições da ópera 
de números, que privilegia a melodia atraente e a exibição das 
habilidades vocais – em favor da estruturação orgânica de cada ato. 
(COELHO, 2000, p. 227) 

 

Assim, salientam-se as ênfases wagnerianas em desenvolvimento: o papel 

narrativo na estruturação musical e a relação orgânica entre música e palavra, 

retirando o ponto central da voz (e do canto) para valorizar novos modos de 

apresentação do texto (dramático). 

Tannhäuser, juntamente com o Navio Fantasma e Lohengrin fazem 

parte da chamada Fase de Transição43 nas composições wagnerianas. 

Segundo o musicólogo Ernest Newman, reconhecido especialista em 

óperas e autor da coletânea História das Grandes Óperas, o Tannhäuser, 

representou na época de Wagner, um enorme esforço da parte do compositor 

para realizar diversas inovações que, anteriormente, por assim dizer, nunca 

                                                 
43

  Fase de Formação (1832-1840); Fase de Transição (1841-1848); Fase de Maturidade 
(1849-1833). 
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haviam sido tentadas em ópera. O motivo dramático tinha absolutamente o 

mesmo valor que a música e a distinção entre o canto e recitativo fora banida: 

Após as maiores dificuldades, conseguiu que se abstivessem de 
proferir as partes declamatórias da música da maneira árida e sem 
ritmo com que os artistas estavam habituados a interpretar os 
recitativos usuais. Insistiu, em pura perda, que no Tannhäuser canto 
é declamação e declamação é canto. Não foi contudo, senão muitos 
anos mais tarde e após exaustivas explicações, tanto no teatro como 
na imprensa, que logrou fazer adotar seu ponto de vista pelos 
cantores de ópera. (NEWMAN, 1957, p.10) 

 

A primeira apresentação de Tannhäuser ocorreu em 19 de outubro de 

1845 sob a regência do próprio Wagner, alcançando êxito limitado, para o 

desapontamento do compositor e a segunda apresentação apenas uma 

semana depois, devido a problemas de saúde com Tichatschek, grande tenor 

da época e o primeiro Tannhäuser. 

Durante muitos anos, Wagner lutou rijamente para convencer os 

cantores de ópera alemães de que a questão de compreender a psicologia 

dramática suplantava a do canto e da música44. Em 1852 escreveu exaustiva 

dissertação acerca da Representação do Tannhäuser, na qual deu aos 

cantores e diretores de cena, as instruções mais minuciosas quanto à 

verdadeira concepção da obra. Mandou imprimir duzentos opúsculos e enviou 

a cada teatro lírico da Alemanha Alguns anos depois, não lhe restando nenhum 

exemplar e precisando de uma para fim especial, pediu a Ópera de Viena que 

lhe mandasse o dela. Ao recebê-lo, viu que ainda estava por abrir. (NEWMAN, 

1957, p.12) 

Na Overture de Tannhäuser, Wagner se utiliza dos temas principais da 

ópera para sumariar a ação dramática. A Overture começa com o tema da 

Salvação pela Graça: 

 

                                                 
44

 Também nestes termos, Wagner acompanha as grandes transformações culturais e 
epistemológicas do XIX. O artista aponta para um processo artístico semelhante ao que se 
passa e passará no final do XIX com o teatro e a dramaturgia russas. A ênfase numa psicologia 
dramática ressalta o papel e a formação do cantor-músico-ator, bem como a figura do ator-
compositor. A psicologia como um todo é uma ciência nova e seu uso no campo da arte e, 
mais adiante, suas relações com o estudo do cinema, na ênfase das percepções, identifica a 
capacidade de vislumbre e antecipação do artista Wagner. 
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Figura 1 – Abertura (Overture) inicia-se com o tema da Salvação pela Graça 

 

O tema tem pronunciado o caráter religioso que procede não apenas da 

sua melodia e harmonia, mas do colorido peculiar que lhe dá o fato de ser 

tocado somente por instrumentos de sopro. (NEWMAN, 1960, p. 13) 

O segundo tema apresentado é o motivo do arrependimento: 

 

Figura 2 – Continuação da Abertura com o motivo do Arrependimento 

 

Wagner desenvolve ambos os temas com a sua habitual firmeza. O 

motivo da Salvação é executado fortíssimo por quase toda a orquestra, Wagner 

reserva as trompas para o clímax final; os violinos executam a melodia com um 

movimento vivo de três quiálteras quebradas, no intuito de simbolizar a 

Vibração da Vida. (NEWMAN, 1960, p. 14) 

 

 

Figura 3 – Quiálteras quebradas simbolizando a Vibração da Vida 
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A paixão se extingue gradualmente e de novo se ouve o tema da 

ouverture, no mesmo tom religioso. Desta vez, o seu desenvolvimento é 

interrompido de súbito pela associação das bacanais no reino de Vênus ao 

motivo inicial. 

 

 

Figura 4 – Motivo que representa as bacanais no reino de Vênus 

 

Este motivo é febrilmente desenvolvido pelos violinos. Sucede-lhe logo 

depois um segundo tema bacanal, e a este, um terceiro, executado a princípio 

em suave timbre de flautas e oboés e clarineta e por fim o terceiro motivo vem 

associado com o convite das Sereias ao prazer e é completado por outro tema 

vibrante. (NEWMAN, 1960, p. 15) 

 

 

Figura 5 – Segunda tema bacanal 

 

Figura 6 – Terceiro tema bacanal 

 

Figura 7 – Motivo que representa o canto das Sereias 
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Figura 8 – Apresentação de uma nova melodia 

 

Em seguida, ouve-se outro motivo bacanal que conduz ao tema de 

Glorificação de Vênus; é nesta última melodia que Tannhäuser, no primeiro ato 

canta a sua paixão pela deusa: 

 

Figura 9 – Novo motivo bacanal 

 

 

Figura 10 – Tema da Glorificação de Vênus 

 

O desenvolvimento posterior dos vários temas bacanais, nos leva a um 

novo motivo, executado com suavidade pelas clarinetas, sob o tremolandi dos 

violinos: 
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Figura 11 – Novo motivo que simboliza o encanto de Vênus 

 

De acordo com Newman, este novo motivo simboliza o encanto de 

Vênus; é neste trecho que a deusa, ao verificar que Tannhäuser está prestes a 

se libertar, tenta mais uma vez enfeitiçá-lo. 

Após a apresentação deste novo motivo, voltam os temas bacanais que 

culminam na canção de Tannhäuser a Vênus. 

Logo após o desenvolvimento dos temas bacanais45, Wagner acrescenta 

dois novos temas: 

 

Figura 12 – Novos temas apresentados. 

Nesse ponto a música eleva-se a uma voluptuosidade que, 

provavelmente, nunca foi excedida em nenhuma obra de outro compósito; 

depois morre aos pouco e funde-se no Convite das Sereias: 

 

                                                 
45

  Figuras 10 e 11. 
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Figura 13 – Motivo que representa o Convite das Sereias 

 

Na ópera, este motivo é cantado, com a letra “Naht euch dem Strade” 

(vinde até as margens) por um coro invisível de vozes femininas; em concertos, 

e é tocado só por instrumentos de corda. 

Na versão parisiense, que é, em geral, a que se toca nos 
maiores teatros, o pano sobe no ponto em que há o encontro entre a 
velha e a nova Música do Venusberg. O palco representa o interior do 
Venusberg – uma gruta espaçosa que se prolonga em curva para o 
fundo da cena, dando a impressão de se perder ao longe.  Uma 
queda d‟água irrompe através de uma fenda da rocha e forma um 
lago, em que se banham Náiades, enquanto as Sereias descansam 
nas margens. Em frente da gruta, se vê Vênus, recostada em 
suntuoso leito, envolta em suave penumbra rosada. Tannhäuser, 
meio ajoelhado, com a harpa caída ao cão, repousa a cabeça no 
regaço da deusa. As Três Graças rodeiam o leito. Cupidos dormem 
ao lado e atrás do leito, “como crianças cansadas de brincar, caíram 
de sono” – para citar as próprias palavras de Wagner. Enquanto a 
orquestra executa a sua música delirante, Sátiros, Faunos, Ninfas, 
Efebos perseguindo-se uns aos outros, enchem de movimento a 
cena. (NEWMAN, 1960, p. 17) 

Dissipados os últimos vestígios da Bacanal, o cavaleiro ergue 
repentinamente a cabeça do regaço de Vênus, como ao despertar de 
um sonho; com carinho, ela torna a puxá-lo para si, ao som do canto 
das Sereias (figura 13), executado pela orquestra. Tannhäuser passa 
a mão pelos olhos, esforçando-se para recordar e fixar o sonho. O 
domínio de Vênus está enfraquecendo e Tannhäuser deseja volta ao 
mundo dos homens. Neste ponto, na versão da partitura original, 
Vênus o assalta com todos os recursos da sedução. Na versão 
parisiense, a arte dramática e musical de Wagner, amadurecidas 
pelos anos, esforçam-se por tirar o maior efeito deste instante crucial. 
Vênus esconde o rosto nas mãos e desvia-se como um grito de 
pesar. (NEWMAN, 1960, p. 18) 

A deusa se aproxima do cavaleiro Tannhäuser. Um coro 
invisível de Sereias canta a melodia “Vinde até as margens” (figura 
13), que é repetida por Vênus. É nesse momento que Wagner nos faz 
compreender a intensidade da luta que se trava na alma de 
Tannhäuser, entre o desejo que lhe inspira a deusa e a ânsia de se 
ver livre dela. (NEWMAN, 1960, p. 19) 

 

Outra passagem importante do Tannhäuser e que merece ser destacado 

neste tópico é o coro dos Peregrinos, uma das passagens mais conhecidas da 

grand opéra de Wagner. 
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Após se ausentar do Reino de Vênus, um grupo de Peregrinos falam de 

sua peregrinação à Roma, para implorar o perdão de seus pecados. 

O coro dos Peregrinos é cantado a quatro vozes (dois tenores e dois 

baixos):  

 

Figura 14 – Coro dos Peregrinos a quatro vozes. 

. 

 

O duro fardo dos meus pecados 

Eu já não posso suportar. 

Antes cuidados e aflições 

Do que repouso e bem-estar. 

Bendito aquele que fiel à Graça 

Na santa festa da Indulgência 

Encontra enfim o seu perdão, 

Por contrição e penitência 

 

A última frase do coro dos Peregrinos se apresenta com um motivo 

aparte; simbolizando a firmeza da Fé: 

 

 

Figura 15 – Motivo final do Coro dos Peregrinos 

 

A ti eu vou, meu Jesus Cristo 

O último destaque a se considerar é a figura de Elisabeth que surge em 

cena a partir do segundo ato. 
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O segundo ato começa com um longo prelúdio orquestral; uma espécie 

de pequeno poema sinfônico com tema jubilante e vigoroso, de andamento 

dançante que descreve a felicidade de Elisabeth pelo retorno de Tannhäuser. 

 

Figura 16 – prelúdio orquestral 

 

Inicia-se então uma jubilosa saudação de Elisabeth ao salão da canção 

do Wartburg, que ela abandonara durante a ausência de Tannhäuser. A alegria 

volta ao coração de Elisabeth que canta a sua mais famosa ária, a Ditch teure 

Halle. 

De acordo com Newman (1960), a ária vibra com tanta vitalidade, que 

deve ter atuado como um tônico, ou até mesmo como um tóxico nos auditórios 

que a escutaram, pela primeira vez. Nada havia na música contemporânea que 

a igualasse em vigor e brilho. 

Retomando a atenção para a Overture, vimos que Wagner realizou uma 

grande revisão e ampliações para a versão de Paris como o acréscimo de um 

balé no segundo ato. 

Na Ópera de Paris, era de rigor, por essa época, um bailado 
no segundo ato. O bailado era apresentado no segundo ato para que 
aqueles que jantavam tarde e não se interessavam pelo primeiro ato, 
pudessem chegar a tempo para assistir o bailado. (NEWMAN, 1960, 
p. 16) 

 

A direção da Ópera de Paris convidou Wagner a condescender com esta 

praxe de se colocar o bailado no segundo ato. Contrariado e com muita 

resistência o compositor cedeu às pressões dos diretores da Ópera de Paris e 

o colocou na versão parisiense do Tannhäuser. A resistência de Wagner a esta 

praxe, é considera uma das mais fortes razões para oposição ao Tannhäuser 

em Paris. 
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A versão parisiense histórica será utilizada metaforicamente no filme 

Encontro com Vênus, de Szabó, onde se tem toda a resistência dos 

encenadores em manter o rigor da visualidade, das vestes; e ao final, aquilo 

que não se mantém, por conta da cortina. 

De acordo com os historiadores e musicólogos Grout e Palisca, 

Tannhäuser é a mais brilhante adaptação da essência do libreto romântico 

alemão ao esquema da grand opéra. A música evoca os mundos opostos do 

pecado e da bem-aventurança, uma forma de dualismo, mas com maior fervor 

emotivo e maior riqueza dos recursos harmônicos e de colorido. A música 

evoca os mundos opostos na perspectiva da análise estrutural dos mitos e dos 

sistemas de metades das sociedades, bem como nas versões cristãs do bem e 

do mal, do pagão e do mal. 

 

Os trechos mais espetaculares – o bailado de Venusberg, os 
coros dos peregrinos, o concurso de canto – ligam-se de forma 
plausível à ação do drama, sendo a recorrência temática utilizada 
com grande eficácia. Um novo tipo de linha vocal flexível, 
semideclamatória, que Wagner virá mais tarde a empregar 
regularmente, surge no relato de Tannhäuser no ato III da ópera. 
(GROUT; PALISCA, 1997, p. 645) 

 

Wagner lançou mão de diversas fontes para criar Tannhäuser, sendo as 

mais importantes dentre elas:  

 

Der getrue Eckart und der Tannhäuser (O fiel Eckart e 
Tannhäuser), da coleção de contos de fadas, feita por Ludwig Tieck 
em Phantasus, onde é narrada a história de Tannhäuser com suas 
atividades libidinosas no Venusberg, sua peregrinação a Roma e sua 
condenação pelo papa; o conto de E.T.A. Hoffmann Der Kampf der 
Sänger (O torneio de cantores), incluindo em seu Serapions-Brüder, 
sobre um torneio de canções no castelo de Wartburg; o ensaio de 
Heinrich Heine Elementargeister, contendo uma poema, 
caracteristicamente irônico, sobre Tannhäuser; bem como uma peça 
de Friederich de La Motte Fouqué e um conto de Eichendorff, Das 
Marmorbild (A imagem de mármore). (MILLINGTON, 1995, p. 319) 

 

As lendas sobre Tannhäuser (que acredita-se ter sido, originalmente, um 

cavaleiro da Franccônia, que versejava enquanto se preparava para combater) 

e o torneio de canto no Wartburg eram tradicionalmente isoladas uma da outra. 
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Entretanto Wagner, inspirado por dois escritores, seus contemporâneos, 

Ludwig Bechstein e C.T.L. Lucas, que estabeleceram conexões duvidosas 

entre elas, fundiu-as pra tecer uma história que em lugar de uma autêntica 

visão dos ideais e costumes do século XIII, nos transmite uma multicolorida 

concepção, em que o mundo medieval é visto pelas lentes do romantismo. 

(MILLINGTON, 1995, p. 319) 

Na versão de Dresden, a idéia de basear uma ópera da na história de 

Tannhäuser já ocorrera a Wagner durante a sua malfadada estada em Paris 

(1839-42), porém, foi durante umas férias na Boêmia, pouco depois de seu 

retorno da França, que a obra começou a tomar forma. A abertura foi escrita 

por último e a partitura de regência foi concluída em 13 de abril de 1845. 

Na versão de Paris, o convite para que Wagner encenasse Tannhäuser 

na Ópera de Paris, no início da década de 1860, veio do próprio Napoleão III. 

Entretanto, é bem sabido que a antipatizada princesa Pauline Metternich, 

esposa do embaixador austríaco em Paris, teve influência decisiva na 

formulação do convite – outro fator que teve muito a ver com as demonstrações 

contra a obra, que eventualmente tiraram-na de cena após três apresentações. 

Wagner se recusara a paparicar os grã-finos sócios do Jockey Club, que não 

estavam habituados a assistir as apresentações desde o seu início, preferindo, 

aristocraticamente, como foi dito anteriormente, deixar as suas mesas de jantar 

apenas a tempo de assistir o tradicional balé, no início do segundo ato, quando 

entravam em cena, para seus deleites, as suas bailarinas favoritas. A exigência 

de um balé, entretanto, deu a Wagner a idéia de expandir a música do 

Venusberg, transformando-a numa desvairada Bacanal, para assim melhor 

mostrar os excessos dos quais Tannhäuser desejava escapar. (MILLINGTON, 

1995, p. 320) 

 

 CENA II: Encontro com Vênus: o filme 
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O filme Encontro com Vênus46 do diretor húngaro István Szabó narra a 

história do maestro húngaro Zoltan Szanto, escolhido para dirigir uma produção 

Pan-Européia de Tannhäuser em Paris. Szanto vê na montagem da ópera a 

sua grande oportunidade de conseguir reconhecimento e fama tão almejados 

durante sua carreira. 

Diferentemente do primeiro capítulo onde narramos os filmes Wagner e 

Ludwig procurando apresentar uma biografia fílmica do compositor, neste 

capítulo apresenta-se algumas cenas que nos permitirão fazer um diálogo entre 

o filme, a grand opéra Tannhäuser e Wagner. 

 

 

 

 

Ilustração 42 – O mestro Zoltan Szanto chega a Paris é 
apresentado aos diretores do Europa Ópera. 

 

 

O maestro Zoltan Szanto é recebido em Paris pelos diretores do Europa 

Ópera, e Picabia e o também húngaro Jean Gabor secretário-chefe há 25 anos. 

                                                 
46

 Ficha Técnica: Título Original: Meeting Venus; Direção de István Szabó; Roteiro de Michael 
Hirst e István Szabó; Produção de David Puttnam; Fotografia de Lajos  Koltai; Direção de Arte 
de Lorand Javor; Edição de Jim Clark. 
Elenco: Glenn Close (Karin Anderson); Niels Arestup (Zoltan Szanto); Kiri te Kanawa; René 
Kollo (Tannhäuser); Hakan Hagegard (Wolfram von Eschenbach); Waltraud Meier (Venus); Kim 
Begley (Walther von der Vogelweide); Robin Leggate (Heinrich der Schreiber); Rodney Macann 
(Biterolf); Marián Labuda (Von Schneider); Victor Poletti (Stefano Del Sarto); Maria de Medeiros 
(Yvonne); Johanna ter Steege (Monique Angelo); François Delaive (Thomas); Renate Spingler 
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Em seguida, Szanto é conduzido para conhecer aos cantores solistas 

que participarão do Tannhäuser, a exceção de Karin Anderson, e à equipe 

técnica da montagem da grand opéra. 

Em seu primeiro contato com os solistas, Szanto se depara com a 

primeira dificuldade de missão. A presença de músicos de várias 

nacionalidades e sensação de se estar sendo incompreendido em seis idiomas. 

 

 

Ilustração 43 – Szanto se apresenta aos solistas do Tannhäuser 

 

Mas é o no seu primeiro encontro com a orquestra e com o coro, que o 

maestro percebe o quão difícil será o seu trabalho. Logo no primeiro ensaio 

cinco músicos da orquestra comunicam que não participarão do ensaio porque 

têm uma reunião com a administração do Europa Ópera por melhores salários, 

e o presidente sindical do coro pede mudanças no horário de ensaios. Szanto 

consegue apenas ensaiar um trecho do Coro dos Peregrinos 
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Ilustração 44 – Ensaio do Coro e Orquestra 

 

 

Ilustração 45 – Ensaio do Coro e Orquestra (Coro dos Peregrinos) 

 

A música não aparentava ser importante na vida daqueles músicos; logo 

se tornaria claro a existência de uma grande disputa entre todos, onde as 

diferentes nacionalidades presentes no Europe Opera e ego dos músicos se 

tornaria motivos de grandes rivalidades. 
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Ilustração 46 – O pianista se recusa a ensaiar devido ao horário 

 

 

 

Ilustração 47 – Conflitos de nacionalidade e de migração no 
Opera Europe 

 

 

Ilustração 48 – O pianista tranca o piano impedindo que o 
Maestro o utilize. 
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Em seu segundo encontro com o coro e a orquestra Szanto percebe que 

os músicos não estão respondendo aos acertos sobre a dinâmica e a 

interpretação. Então é comunicado por um dos músicos que estes fizeram um 

acerto com a administração do Opera Europe e o sindicato dos músicos para 

não trabalharem todos os dias. Fato que praticamente tornariam inúteis os 

ensaios. 

 

Ilustração 49 – Szanto frustrado com os ensaios 

 

Em meio a um ensaio frustrante chega Karin Anderson. Soprano 

contratada para ser Elisabeth na montagem do Tannhäuser. Karin é 

apresentada a Szanto e o trata com frieza e desprezo. 
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Ilustração 50 – Arrogância de Karin Anderson ao ser apresentada 
à Szanto 

 
 

Karin sobe ao palco e ignorando a o maestro Szanto pede que a 

orquestra a acompanhe na ária de Elisabeth Ditch teure Halle. 

 

Ilustração 51 – Karin canta Ditch teure Halle 

 

 



112 

 

 

Ilustração 52 – Szanto se impressiona com a interpretação de Karin 

 

Em meio a interpretação de Ditch teure Halle, ouve-se alarmes de 

relógios apontam o coffe break do músicos que abandonam o ensaio sem ao 

menos esperar o término da ária; fato que provoca grande indignação em Karin 

e Szanto. 

 

Ilustração 53 – O coro interrompe a interpretação de Ditch teure Halle 

 

Apesar da indignação pela falta de compromisso dos músicos com a 

montagem do Tannhäuser; é nesse momento que se inicia uma grande 

admiração do maestro por Karin Anderson. 

Na seqüência, Szanto continua a ter dificuldades em ensaiar 

Tannhäuser no Opera Europe e agora acentuadas pelo estrelismo e a 

resistência de sua “Elisabeth”. 
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Entretanto essa resistência é interrompida num momento de grandes 

divergências e insultos discriminatórios (nacionalistas) entre os integrantes da 

ópera. 

Szanto em fúria se dirige ao piano e entoa uma canção irônica de insulto 

à povos europeus ali representados: 

   

“ – Nazistas! Judeus! Bichas! 
Alemães horrendos! 
Franceses nojentos! 
Polacos preguiçosos! 
Espanhóis Imundos 
 
Como se odeiam! 
 
Católicos! 
Protestantes! 
Judeus! 
 
Leste e Oeste! 
Oeste e Leste! 
Norte e Sul! 
Sul e Norte! 
 
Belgas chatos! 
Alemães horrendos! 
Espanhóis imundos! 
 
Como se odeiam!” 
 

 

Ilustração 54 – O Desabafo Musical de Szanto 
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Inesperada e surpreendentemente, Karin se une a Szanto em uma 

segunda estrofe dessa canção: 

 

“ – Tchecos trapaceiros! 
Letões preguiçosos 
Austríacos irados! 
Suíços Metidos! 
Ingleses malditos! 
 
Noruegueses fedidos! 
Dinamarqueses bêbados! 
 
Como se odeiam! 
 
Belgas chatos! 
Húngaros vivos! 
Gregos asquerosos 
 
Como se odeiam!” 

 

 

Ilustração 55 – Karin se uma a Szanto no seu desabafo 

 

Nesse momento Karin Anderson, a intérprete de Elisabeth, seduz o 

coração do maestro e se torna a sua Vênus. Então, uma interpretação possível 

é que a artista consagrada possa ser ela própria fonte de inspiração e também 

seria uma síntese daquela idéia apontada logo no início do filme, do conflito, de 

Tannhäuser entre os diferentes universos femininos. Mais adiante, a mulher 

dele, mulher real, irá aparecer na história, para desvelar, de outro modo estas 

relações simbólicas das escolhas entre a arte e a vida. 
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Ilustração 56 – O entendimento através da música de Szanto e Karin 

 

Mas o envolvimento de Karin e Szanto não permanece na efemeridade 

da paixão e da sedução, mas é apresentada como um amor redentor a se 

florescer para a eternidade. 

Outro momento a se destacar nesse trabalho é a concretização da 

montagem grand opera Thannhäuser. 

Prestes a fracassar em seu grande dia devido à greve da equipe técnica 

responsável pela montagem do cenário, Karin convoca todos os músicos a se 

apresentarem mesmo com a ausência de um cenário. 

Os músicos se convencem que se a música for tocada e cantada com 

paixão ela mesma falará por todos. 
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Ilustração 57 – Szanto prepara-se para a condução do Tannhäuser 

 

 

Ilustração 58 – Karin interpreta Elizabeth 

 

 

Ilustração 59 – O transfigurar de Szanto 



117 

 

 

Ilustração 60 – O báculo papal floresce 

 

 

Ilustração 61 – A batuta de Szanto floresce 

 

 

Ilustração 62 – Karin se emociona com a “redenção” de Szanto 
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CENA III: O Narrativo e a Metáfora Wagneriana 

 
Em Encontro com Vênus, István Szabó procura estabelecer um paralelo 

entre a montagem da ópera Tannhäuser numa imaginária Opera Europe em 

Paris e Tannhäuser de Wagner, e também um paralelo entre a apresentação 

de Tannhäuser numa Paris pós Segunda Guerra Mundial com a fracassada 

apresentada de Tannhäuser dirigida pelo próprio Wagner na mesma Paris. 

Wagner em Tannhäuser nos apresenta a existência de dois mundos 

antagônicos. O primeiro mundo é um mundo pagão, dos desejos e seduções; 

um mundo grego da paixão; Venesburg47. O segundo mundo é um das 

obrigações, da redenção e do amor; um mundo cristão que exalta Igreja, o 

papa e a virgem Maria. 

É entre esses dois mundos que se vê divido o jovem cavaleiro 

Tannhäuser. No primeiro ato do Tannhäuser, se passa dentro do Venusberg, a 

larga e espaçosa gruta que abriga o Reino de Vênus. Tannhäuser encontra-se 

reclinado no colo de Vênus e se ouve o canto das Sereias que procuravam 

aprisioná-lo (mantê-lo aprisionado) a Vênus e ao seu Reino: 

 

SIRENEN 
 
Naht euch dem Strande! 
Naht euch dem Lande, 
wo in den Armen 
glühender Liebe 
selig Erbarmen 
still' eure Triebe! 
Naht euch dem Strande! 
Naht euch dem Lande! 
 
 

SEREIAS 
 

Venha para a Orla (Margem) 
Venha para Terra. 
Onde pelos vossos braços 
Envoltos pelo amor e 
Abençoados pela Compaixão 
Repousam vossos desejos. 
 

 

                                                 
47

 Gruta de Vênus 
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Em Encontro com Vênus, Zoltan Santo é Tannhäuser. Em Tannhäuser, 

o canto das sereias tentava aprisionar o jovem cavaleiro, sendo um entrave 

para a sua libertação. Em Encontro com Vênus a burocracia, os sindicatos, a 

esposa de Szanto, as disputas nacionalistas eram entraves para o espetáculo. 

Szanto encontrava-se aprisionado a esses entraves e assim como Tannhäuser 

buscava a sua redenção e a libertação do Reino de Vênus, o maestro buscava 

a sua redenção através da concretização da montagem da grand opéra. 

Em Tannhäuser, observa-se na segunda cena, logo a após o canto das 

Sereias, que Tannhäuser começa a se despertar de seu sono e a se libertar do 

encantamento de Vênus. Percebendo que algo de errado acontece com o 

cavaleiro, esta o questiona sobre o seu comportamento, o seu desinteresse por 

Vênus, e o cavaleiro pede a sua libertação. 

VENUS 

Geliebter, sag, wo weilt dein Sinn?  
 
TANNHÄUSER  
Zu viel! Zu viel!  
O, daß ich nun erwachte! 
 
VENUS 
Sag, was kümmert's dich? 
 
 
VÊNUS 
Meu amor, diga-me. O que se passa?  
 
TANNHÄUSER  

É demais! É demais  
Oxalá esse sonho se passasse! 
 
VÊNUS 

Diga-me o que te preocupa? 

 

Tannhauser entoa um hino de louvor à Vênus, glorifica aos seus 

encantos e enaltece seu poder, mas sua preocupação era se libertar dos laços 

de Vênus e alcançar o perdão. Após glorificação de Vênus, Tannhäuser 

declara que sua felicidade não poderia estar em Vênus e somente na virgem 

Maria, o que faz com que Vênus e o seu Reino desapareçam. 

TANNHÄUSER 

Vom Bann werd' ich durch  
Buß erlöst. 
 
VENUS 

Nie wird Vergebung dir zu Teil! 
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Kehr wieder, schliesst sich dir das Heil!  
 
TANNHÄUSER 

Mein Heil!  
Mein Heil ruht in Maria! 
 
(Venus sinkt zusammen und 
verschwindet. Mit blitzschnelle  
verändert die Bühne) 

 

TANNHÄUSER 

O arrependimento me libertará de teus laços. 
 
VENUS 
Nunca serás perdoada. 
Retornarás à felicidade 
 
TANNHÄUSER 
Será esta a felicidade? 
A minha felicidade está em Maria 
 
(Vênus se desvanece com um grito e desaparece. Como que um 
relâmpago, o Reino de Vênus desaparece e muda-se a cena) 

 

O amor de Elizabeth foi fundamental para a redenção de Tannhäuser. 

Por conta do amor de Elizabeth, Tannhäuser resistiu e aos encantos de Vênus 

e Elizabeth pode suportar a ausência do cavaleiro por tanto tempo. 

Em Encontro com Vênus, Karin resiste e permanece seu amor ao 

maestro, mesmo Szanto sendo casado, mesmo tendo passado pelo 

constrangimento de conhecer a sua oponente. O amor se transforma em arte, 

ultrapassando a realidade concreta e simbolizando-a. 

O mesmo não ocorre com Edith, esposa de Szanto. Ela não pôde resistir 

ao amor de Karin e Szanto e não resistiu quando o maestro lhe revela todo o 

seu por Karin. 

O segundo paralelo estabelecido por Szabó entre Tannhäuser e 

Encontro com Vênus é a conquista da redenção. 

Em Tannhäuser ela só alcançada através do sofrimento e da morte de 

Elizabeth e Tannhäuser. Deve-se ressaltar aqui que no Romantismo a morte 

era considerada um caminho para redenção. 

Para Schopenhauer, um dos pensadores de maior influência filosófica 

para Wagner, a mais completa forma de salvação para o homem somente pode 
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ser encontrada na morte, na mortificação dos desejos e na auto-anulação da 

vontade. 

Em Encontro com Vênus não é através da morte que Szanto encontra a 

sua redenção, mas sim através da transfiguração do maestro e da música. A 

música se torna não somente a redenção de Szanto, mas a redenção de todos 

aqueles que participaram da montagem do Tannhäuser. 

O processo redentor da música também pode ser contemplado na teoria 

filosófica de Schopenhauer. Segundo Rubens Rodrigues Torres Filho, o 

caminho para a suspensão da dor para Schopenhauer encontra-se na 

contemplação artística: 

Em Schopenhauer, pela primeira vez na história da filosofia, a 
música ocupa o primeiro lugar entre doas as artes. Liberta de toda a 
referência específica aos diversos objetos da vontade, a música 
poderia exprimir a Vontade em sua essência geral e indiferenciada, 
constituindo um meio capaz de propor a libertação do homem, em 
face dos diferentes aspectos assumidos pela Vontade. (RODRIGUES 
FILHO in SCHOPENHAUER, 2005, p. 10) 

 

O pesquisador Dieter Borchmeyer afirma que a obra Tannhäuser trata, 

metaforicamente, do exílio de Vênus. O filme chama-se Meeting Venus, 

traduzido para o português por Encontro com Vênus. Vejamos então, o que 

podemos retirar de um exercício interpretativo desta inversão. 

Para tanto, Borchmeyer remete à perspectiva adotada em grande 

número de trabalhos de Wagner, tal como vimos no capítulo anterior, que 

devem sua estrutura dramática e a sua ideológica estética aos mitos 

(imaginação mitopoética popular), marcando-as com a pesquisa de cunho 

filológico e poético. 

Nesta obra, em especial, a perspectiva adotada já havia sido indicada 

nas leituras do poeta filósofo alemão, Heine. Este escritor, a partir da idéia dos 

“espíritos elementares” (1835; 1837) e dos “deuses no exílio” (1853), analisa o 

processo de afastamento dos deuses pagãos concomitantemente ao 

desenvolvimento do Cristianismo. A história de Heine aponta ainda mais para 

um texto curto de Ludwig Tieck (1799). E esta, por sua vez, irá identificar-se a 

temas de baladas poéticas do século XVI, como “Ballad of Danheüser” (1515). 

As histórias descrevem a lenda romântica da deusa Vênus, no momento em 
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que seus templos foram destruídos e esta deve ir viver na fenda de uma 

montanha, em uma caverna. Mas também revelam descrições complexas do 

nosso personagem Tannhäuser e suas divisões internas em torno do 

sentimento amoroso e do que ele representa ética e esteticamente para o 

Espírito (e para o Espírito do Povo, nos termos dos pensadores alemães). 

As fortes imagens reforçam o tema que será alvo do Tannhäuser de 

Wagner, o encontro e acirramento do conflito entre o mundo antigo e o mundo 

medieval. Este conflito revela-se num jogo entre a sensualidade pagã e a 

moralidade do Cristianismo, transformando, pouco a pouco, a visão das figuras 

mágicas da natureza em formas demoníacas. 

Em 1861, escrevendo sobre o Tannhäuser, Baudelaire reafirma este 

dualismo entre carne e espírito, inferno e céu, Satã e Deus. Esta temática 

filosófica já vinha percorrendo a formação da literatura e da literatura dramática 

a partir do final do século XVIII (Schiller, 1788). As variações na apresentação 

e uso dramático do conflito são muitas e variam entre um dualismo rígido indo 

até à interpretações que retomam idéias do classicismo, apresentando o exílio 

de Vênus como uma fuga para outro mundo. 

Este exercício aparece numa compreensão complexa do signo do amor 

identificado a deusa Vênus, oscilando entre uma Venus Urânia – a do amor 

sagrado, divinal, renunciante – e uma Vênus Cypria – do amor terrenal, 

profano, carnal, sensual. 

Precisamente, os contatos com esta literatura de fundo nacional – da 

primeira geração dos escritores românticos alemães – bem como o interesse 

por temas de fundo simbólico – como os contos de E. T. A. Hoffmann – irão ser 

traduzidos e sintetizados num drama e numa luta de um cantor (Tieck e 

Hoffmann). O tema permitirá então, desenvolver uma reflexão acerca da obra 

de arte, da música, do lugar ocupado pelo canto, tanto do ponto de vista 

simbólico quanto do ponto de vista da estrutura dramática, reforçando o 

pensamento de Wagner acerca das transformações necessárias da concepção 

da ópera. Assim, é que se compreende a importância da a divisão entre um 

canto vindo das profundezas do Venusberg e um canto nascido da corte de 

Wartburg. 
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Outras produções de época, tanto literárias quanto de libretos e óperas, 

circulam no momento em que Wagner escreve o Tannhäuser. Nelas o tema do 

amor sagrado-amor profano é recorrente e encontra-se representado pelo 

dualismo da figura feminina nas formas do conflito entre: Vênus Urânia-Vênus 

Cypria, Vênus-Virgem Maria, Vênus-Elizabeth. Como já dissemos logo no início 

do capítulo este conflito também revela hierarquias e disposições de luta entre 

os mundos do divino e do terreno dos deuses e dos humanos. 

Borchmeyer demonstra as raízes destas imagens no final da Idade 

Média e no Renascimento italiano, presentes nas artes visuais e na literatura 

dramática. Ele aponta para diversas representações escultóricas da Vênus e 

das representações dos deuses e dos santos, bem como da presença destes 

motivos na dramaturgia alemã, como recorrência em dramas históricos, tais 

como Maria Stuart (Schiller, 1801). Ele nos convoca a pensar o modo como a 

figura feminina ocupa um lugar no campo literário-visual bem como na ópera. 

Este tema desdobrar-se-á em leituras dos temas religiosos e das 

manifestações de embate que acompanham uma Alemanha não unificada 

politicamente e divididamente religiosamente desde o século XVI, nas lutas 

entre católicos e protestantes48. 

Na perspectiva de análise transcultural e interartística estes temas 

assumem preponderância no processo interpretativo, revelando as correlações 

entre o debate artístico e as questões de fundo identitário e político49. 

A filósofa e psicanalista Catherine Clément demonstra como esta 

presença também está articulada ao jogo entre palavra e canto, no que ela 

denomina de “língua psicótica”, feita entre o italiano e o alemão, fazendo oscilar 

o mesmo jogo entre as duas mulheres para as duas grandes matrizes da 

cultura da ópera – no italiano, “seu corpo se emociona amorosamente”, e, no 

                                                 
48

 Apenas para lembrar, historicamente, a Guerra dos Trinta Anos, na alvorada do século XVII, 
foi decisiva no atraso da unificação política na forma de uma Alemanha. Os príncipes e seus 
cantões e principados acabaram desarticulados com o resultado negativo da guerra, com 
ascensão política e ideológica da França e sua cultura, deixando a unidade alemã para o 
século XIX. Estas questões talvez possam estar no cerne de uma discussão intelectual entre 
os alemães do XIX que, não apenas resgatam os dilemas da cultura clássica e da cultura 
medieval, na constituição de um espírito do povo, como também representam as visões e o 
ethos destes mesmos artistas diante da oposição entre Alemanha e França. Este tema foi 
tratado no primeiro capítulo desta dissertação. 
49

 Ver o primeiro capítulo. 
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alemão, “seu corpo se prosterna e medita sem ele querer, de joelhos diante 

dos ares metafísicos de Wagner”.  (CLÉMENT, 1993, p. 27-28) 

Desse modo, podemos identificar como elementos simbólicos-culturais-

civilizacionais (uma iconografia, uma fonte filológica, uma língua) transitam 

também para a constituição da linguagem da ópera e, mais amplamente, da 

arte. A contextualização histórica e simbólica revela-se amalgamada no senso 

da construção-estruturação do drama musical. 

 

 

Ilustração 63 – O amor redentor de Elizabeth por Tannhäuser 

 

Falta provar ao mundo que todo amor verdadeiro é mortal. 

(Catherine Clément) 

Como vimos o dualismo permeia toda a construção desta história. Mas 

há algo que está apontado, nos termos de uma lógica ternária, a presença de 

três figuras femininas que, por vezes reconduzidas ao sistema dual, não 

deixam de ser três: Vênus – Virgem Maria – Elizabeth. 

É desse modo que pode se apontar para uma extensão da estrutura 

conflitiva do drama musical de Tannhäuser. Elizabeth pode ser ela própria 

Vênus e a Virgem Maria, como pode também ser a oposição entre as duas, um 

lugar intermediário entre os dois planos divinos-religiosos-civilizacionais. 



125 

 

 

Ilustração 64 – Elizabeth intercede pela alma de Tannhäuser 

 

“In Venus he was looking for Elisabeth, Just as, on his return to the 

Wartburg, he now looks for Venus in Elisabeth.” (Borchmeyer, 2002, p. 241) 

 

 

Ilustração 65 – Tannhäuser e Elizabeth 

 

Assim, a conflitiva sugerida se encontra identificada no jogo entre 

música e palavra, nos cantos da partida de Landgrave, de Tannhäuser, dado 

como sendo uma canção de amor, e, nas reações à canção, por parte de 

Elisabeth, identificando-se o prazer físico do amor. Há uma cumplicidade 

carnal-espiritual anunciada entre Tannhäuser e Elisabeth. 

Compreende-se então que o exílio dos deuses contém uma promessa 

de retorno do deus pagão através do humano. 
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“The system of values associated with medieval Christianity 
has, so to speak, been suspended here. Venus‟s realm is a world of 
eroto-aesthetic beauty which insistis upon its apocryphal rights in the 
face of Christianity‟s prevailing demands, rights which are also 
guaranteed to the exiled gods of classical antiquity in Heine‟s Die 
Götter Griechenlands, which is, as it were, a contrafactum of Schiller‟s 
similarly entitled poem. (This emerges with particular clarity from 
Wagner‟s 1860 sketch for the Venusberg ballet, a sketch which is a 
kind of synoptic vision of erotic myths from ancient times, from Diana 
and Endymion to the Rape of Europa and the myth of Leda and the 
Swan. At the same time, this whole new scene is an astonishing 
anticipation of Nietzsche, with a Dionysian procession in which all the 
requisite properties and mythological characters irrupt with orgasmic 
frenzy into the Apollonian world of Venus‟s hedonistic court.)” 
(Borchmeyer, 2002: 245)  

 

Assim, abandonar a gruta de Vênus passa a ser interpretado como uma 

saída do mundo atemporal dos deuses e a entrada num mundo fusionado entre 

Vênus-Elisabeth, mundo humano, da temporalidade, do amor físico, mas 

também da decrepitude. Eis a condição para que o canto de Tannhäuser, vindo 

das profundezas desta gruta mítica, seja tornado Arte, na sua integração total 

com a Vida, no espírito da obra de arte total, fusão de todas as linguagens e 

integração com um princípio vitalista que reúne hedonismo e desintegração, 

prazer e dor. 

Esta trama filosófica alemã antecipa o senso de um “além do princípio 

de prazer” freudiano, demonstrando que, na grande maioria das vezes, o 

mistério que não se faz humano (e dor, perda, luto, sofrimento, melancolia), 

não pode alçar o vôo da sublimação – e da Arte. 

As variações nas versões do libretto identificam que este conflito não 

está definitivamente solucionado para Wagner. Os valores sociais e a cultura 

cristã são apontados como sendo os limitadores desta articulação. Nos 

mesmos moldes do pensamento nietzschiano, nesta ópera, apresenta-se a 

divisão entre a sociedade cristianizada (piedosa, mas culpada) e o espírito 

nobre (liberto). 

O conflito parece ganhar uma solução no ethos da renúncia, 

recristiniazando o tema da ópera. Elisabeth surge como desprovida do senso 

carnal, admitida a culpa de Tannhaüser, ao demonizar a mulher, identificando-a 

com os princípios da caverna venusiana. 
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O filme, mesmo não realizando a ópera em seu todo, apresentando-a 

sob a forma do ensaio, mantém esta perspectiva da narrativa wagneriana. O 

encontro com Vênus é uma passagem que deve gerar um sacrifício. Assim, a 

cantora Karin oscila entre ser uma Vênus, uma Virgem e, finalmente, uma 

Elisabeth em dois tempos, Elisabeth-Vênus e Elisabeth-Maria. 

Tudo isto se revela dramática e musicalmente, nos cromatismos da 

composição musical wagneriana. Clément ressalta as relações entre o 

cromatismo compositivo e as canções destinadas às heroínas de seus dramas. 

“Ocorre, porém, que o cromatismo, essa arte dos pequenos intervalos é, 

no Liebestod e em toda a ópera de Wagner, a lei da composição musical. E o 

cromatismo, quer seja o do arco-íris, quer seja o musical, está sempre 

associado à aflição, ao sofrimento, ao luto e à morte. Isso serve tanto para os 

índios quanto para Rousseau, que escreve no Dicionário de Música: „O gênero 

cromático é admirável para expressar a dor e a aflição: seus sons reforçados, 

ascendentes, rasgam a alma. Não é menos enérgico quando descendente; 

acredita-se, então, escutar verdadeiros gemidos.” Intermediário demais o 

cromatismo; suas subidas e descidas, seus glissandos imperceptíveis são 

profundamente sedutores.” (CLÉMENT, 1993, p. 81) 

O movimento aponta para esta mortalidade necessária do amor e da 

arte, fazendo com que a morte seja um motivo encantatório que percorra toda a 

musicalidade da peça. 

Quanto ao senso histórico, resguardadas as proporções, as correlações 

com o plano mítico e com as histórias populares são as mais evidentes. Como 

vimos no primeiro capítulo, nos termos da época, a posição ocupada pelas 

óperas de Wagner, traçam relações com seu contexto. 

A recuperação dos termos para a produção de uma obra recente, no 

contexto da unificação européia aponta para a mesma conjuntura e a mesma 

encenação mitificada (ou seria, também, mistificada). O mito se faz história, 

mas por vezes, a história se faz mito. 
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IV 

FINALE 

 

O presente trabalho teve como meta o estudo da vida e obra do 

compositor Richard Wagner, destacando sua importância enquanto teórico da 

arte através de uma perspectiva das relações interartísticas, onde se 

destacaram as relações entre a música e a imagem, a sonoridade e a 

visualidade, o audível e o visível de produções fílmicas. 

No primeiro capítulo tivemos como objetivo analisar como o artista é 

apresentado nos filmes e o lugar de Wagner enquanto personagem das artes. 

Para essa análise encontramos no cinema o meio ideal para este encontro com 

o Wagner teórico e personagem das artes, pois o cinema como princípio é a 

própria realização de uma vinculação complexa entre imagem visual e imagem 

sonora, tal como o foi procurada, enquanto princípio estético, por Wagner. 

Buscamos assim, apresentar uma biografia de Wagner enquanto artista, numa 

perspectiva fílmica. 

No segundo capítulo investigamos a concepção de arte que circula na 

obra de Wagner em especial, tratamos de uma revisão bibliográfica do tema da 

obra de arte total [Gesamtkunstwerk]. Para isso, procuramos uma 

aproximação-compreensão das raízes românticas bem como da reintegração 

do pensamento acerca do clássico – a idéia de heranças da Grécia no XIX. 

No terceiro e último capítulo, após concluirmos que o drama musical 

wagneriano era para o compositor Richard Wagner a obra de arte do futuro, 

que valorizou não somente a música, mas a poesia, o visual e o cênico, 

buscamos estabelecer a relação entre Wagner e o cinema através da análise 

do filme Encontro com Vênus, de Szabó. 

Procuramos uma iniciação ao estudo das relações interartísticas, tendo 

a ópera e o cinema como fios condutores deste estudo. 
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Apresentamos assim, a história de Tannhäuser, de modo sintético, a 

partir da popularização destas referências, tendo como eixo o triângulo 

feminino Vênus, a Virgem Maria e Elisabeth. 

Buscamos assim, tecer a metáfora wagneriana através do filme Encontro 

com Vênus, através das relações interartísticas entre o som e a imagem, o 

audível e o visível, entre o drama musical e o cinema. 

Este trabalho é apenas o início das nossas pesquisas na área das 

interartes, sendo os primeiros passos para um futuro e possível doutorado em 

História, mais especificamente na História das Artes, onde pretendemos buscar 

um maior aprofundamento nas teorias interartísticas e historiográficas. 
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