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Witold Lutosławski
Recitativo e Arioso, para violino e piano

A afirmação de Witold Lutosławski (1913-1994) como um dos nomes 
maiores da composição no século XX deu-se pouco depois da 
escrita desta curta obra de câmara, com o Concerto para Orques-
tra (1950-54). Até então, procurava mover-se numa Polónia sob 
o domínio soviético que já atingira a sua Primeira Sinfonia (1948), 
acusada de ‘formalista’, contrária aos ditames do Realismo Socia-
lista. A sua escrita nesse período tinha raízes fundas no folclore e 
dava forma a obras de consagração como o Concerto ou os Pre-
lúdios de Dança (1954). Estavam ainda para chegar as experiên-
cias no campo da ‘aleatoriedade controlada’, uma manifestação 
muito pessoal das técnicas inauguradas por John Cage, e o dode-
cafonismo da Música Fúnebre para orquestra de cordas (1958). 

O Recitativo e Arioso foi dedicado ao violinista e pedagogo 
Tadeusz Ochlewski, uma personalidade muito dinâmica da vida 
musical polaca que no pós-guerra fundou a mais importante editora 
de música do país – Polskie Wydawnictwo Muzyczne – e, através 
das suas encomendas a Lutosławski, foi responsável pelo interesse 
do compositor no folclore. A obra é um esparso diálogo construído 
sobre diferentes pontos de referência harmónicos que o piano vai 
estabelecendo. O primeiro destes é a díade de ré e fá sustenido 
(sugestão do acorde de ré maior), sobre a qual o violino se espraia 

num lirismo reminiscente dos modos (escalas) da música popu-
lar. A referência harmónica mais forte que se segue é centrada 
em fá, oscilando entre o modo maior e o menor, a partir da qual se 
desenvolve a parte central da peça. O breve regresso ao motivo 
inicial anuncia o final que começa na escuridão e termina na luz de 
uma outra díade sugestiva de um acorde maior – si e ré sustenido.

FERNANDO PIRES DE LIMA

Piotr Wóycicki
The Scheherazade Delusion, rapsódia de concerto

The Scheherazade Delusion (A Ilusão Sheherazade) é uma rapsó-
dia de concerto pós-programática que aborda de forma crítica 
alguns dos discursos musicais ocidentais que cercam a persona-
gem de Scheherazade. O principal ímpeto por trás da peça não era 
a representação da Scheherazade nem das suas histórias, mas a 
exposição dos meios estéticos e narrativos através dos quais o seu 
tropo e consequentemente o Oriente foi imaginado na cultura musi-
cal ocidental. Através de intertextualidades lúdicas, auto-reflexivi-
dade e enquadramentos recursivos, The Scheherazade Delusion 
é uma tentativa de reflectir sobre alguns dos paradoxos inerentes 
ao discurso musical do Orientalismo.

PIOTR WÓYCICKI



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Sergei Prokofieff
Sonata para violino e piano n.º 1, em Fá menor, op. 80

Sergei Prokofieff (1891-1953) foi um dos maiores compositores 
russos do século XX e um dos últimos representantes da tradi-
ção do compositor/intérprete virtuoso, modelo que dominou 
grande parte do século XIX mas que se extinguiu lentamente ao 
longo do século passado. Menino-prodígio do piano, cedo come-
çou a compor e ingressou aos treze anos no Conservatório de 
São Petersburgo. Após a revolução bolchevique foi dos poucos 
compositores a ter permissão para se ausentar da União Sovié-
tica, tendo vivido nos Estados Unidos e em Paris, locais onde obteve 
grande sucesso. O seu regresso à pátria deu-se em 1936, factor que 
surpreendeu a comunidade musical e que viria a ter consequên-
cias determinantes no seu estilo musical. Sofreria mesmo alguns 
problemas de aceitação e confronto com o regime. Faleceu em 
1953, no mesmo dia em que morreu Estaline. Conta-se que na sua 
cerimónia fúnebre teve flores de papel pois todas as flores esta-
vam “requisitadas” para o funeral do ditador.

No domínio da música de câmara, Prokofieff deixou um legado 
relativamente pequeno mas composto por obras da maior impor-
tância, como é o caso das duas sonatas para violino que dedicou 
a David Oistrakh. Os esboços da Sonata para violino e piano n.º 1 
remontam a 1938 mas a partitura apenas foi concluída oito anos 
mais tarde. É uma obra de grande porte, na qual Prokofieff reafirma 
o seu lirismo dentro das formas abstractas de grandes dimensões. 
O ambiente é, segundo as palavras do próprio compositor, “grave 
e severo”, atmosfera que domina a sonata desde a introdução 
no registo grave do piano. O terceiro andamento é sonhador, um 
momento mágico e típico de Prokofieff, mestre em criar ambien-
tes de grande fantasia e que aqui combina o protagonismo dos dois 
instrumentos com um equilíbrio inigualável. Vigoroso e extrema-
mente lírico, com passagens surpreendentes em pizzicatos, com 
escalas deslizantes em pianissimo e uma grande diversidade de 
atmosferas, o último andamento é uma verdadeira prova de fogo 
para os dois executantes.

RUI PEREIRA

Zofia Wóycicka violino

Nascida na Polónia, Zofia Wóycicka terminou o mestrado em violino 
com distinção na Academia Fryderyk Chopin de Varsóvia. Bolseira 
durante dois anos na Jacobs School of Music da Universidade de 
Indiana em Bloomington (EUA), aí estudou com T. Wrońsky, J. Gin-
gold e música da câmara com J. Starker, conquistando o “Artist 
Diploma”, o mais distinto grau académico. Frequentou masterclas-
ses de violino com mestres como Isaac Stern, N. Milstein, H. Szeryng 
e A. Gertler.

Obteve dois primeiros prémios nos Concursos de Violino da 
Universidade de Bloomington e outro 1º prémio no Concurso Inter-
nacional de Rossana Enlow de Evansville (EUA). Foi solista e con-
certista na Orquestra Sinfonia Varsóvia e na Orquestra de Câmara 
Filarmónica Nacional de Varsóvia, com as quais participou em 
digressões na Europa, no Brasil, no Chile, na Bolívia, na Argenti-
na, no Peru, na Venezuela, na Costa Rica e nos Estados Unidos da 
América. Como concertista, actuou em salas como Carnegie Hall 
(Nova Iorque), Salle Pleyel (Paris), Sala Martin Coronado e Bruck-
ner Hall. Foi 1º violino dos agrupamentos Camerata Vistula e Came-
rata Varsovia; gravou para a rádio e TV polacas e foi professora da 
Academia Fryderyk Chopin de Varsóvia entre 1979 e 1989.

Integra o júri do Concurso de Instrumentos de Arco Júlio Car-
dona na Covilhã. Foi professora da Escola Profissional de Músi-
ca de Espinho.

Zofia Wóycicka foi primeiro concertino da Orquestra Clássica 
do Porto, da Orquestra Nacional do Porto e, actualmente, primeiro 
concertino da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música e pro-
fessora  adjunta da Escola Superior de Música da mesma cidade. É 
elemento integrante do Quarteto Montagnana. Tem sido convida-
da a realizar recitais por todo o país e apresentou -se como solista 
com orquestras nacionais. 

Olga Vasilyeva piano

Olga Vasilyeva é natural do Kalininrado (Rússia). Iniciou os estu-
dos musicais com cinco anos de idade e estudou no Conservatório 
Estatal N. A. Rimski-Korsakoff de São Petersburgo (Rússia), onde 
integrou a classe de R. Lebedev. Concluiu em 2006 o Mestrado na 
Hochschule für Musik de Würzburg (Alemanha), onde trabalhou 
como pianista acompanhadora em várias classes. Desde 2006, é 
pianista acompanhadora na ESMAE e na AMVP. Acompanha com 
frequência masterclasses, audições e concursos e tem gravado 
e  tocado em directo em várias ocasiões para a Antena 2.


