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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Andreas Staier e Peter Rundel 
sobre o programa do concerto.

https://vimeo.com/298164076

No final do concerto, o maestro Andreas Staier estará 
presente numa sessão de autógrafos no Café Casa da Música.

O programa apresentado pela Orquestra Barroca Casa da Música e 
Andreas Staier nos concertos de 4 e 6 de Novembro foi editado pela 
Harmonia Mundi em CD – este encontra ‑se à venda na Loja Casa da 
Música. O programa tem sido apresentado em digressão nas seguintes 
salas de concerto:

30 Jan 2018 · Dijon – Opéra
31 Jan 2018 · Ludwigshafen am Rhein – BASF
03 Nov 2018 · Sintra – Noites de Queluz, Palácio de Queluz
09 Nov 2018 · Viena – Konzerthaus, Mozart ‑Saal
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1ª PARTE

Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical

Gonçalo Gato
#where_we’re_going (2018; c.10min)
Estreia mundial; encomenda Casa da Música ao Jovem Compositor em Residência

Johannes Maria Staud
Auf die Stimme der weißen Kreide (2015; c.27min)

1. Specter I
2. Specter II
3. Specter III

2ª PARTE

Orquestra Barroca Casa da Música
Andreas Staier cravo e direcção musical

William Corbett
Concerto ‘Alla Portugesa’, de Bizzarie Universali, op. 8 n.º 7 (pub.1728-42; c.9min)

1. Allegro
2. Largo e pia[no]
3. Allegro

Carlos Seixas
Concerto para cravo em Sol menor (c.1740 -42?; c.15min)

1. Allegro
2. Adagio
3. Allegro assai

Domenico Scarlatti
Três Sonatas para cravo (séc. XVIII; c.12min)

– Sonata em Sol menor, K. 8: Allegro
– Sonata em Sol maior, K. 13: Presto
– Sonata em Si menor, K. 173: Allegro

Carlos Seixas
Concerto para cravo em Lá maior (c.1730; c.6min)

1. Allegro
2. Adagio
3. Giga: Allegro
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1ª PARTE

Gonçalo Gato nasceu em Lisboa em 1979. As 
suas peças têm sido apresentadas em Portu‑
gal, Reino Unido, Alemanha, França e Brasil. Tem 
trabalhado com as principais orquestras ingle‑
sas tais como a Sinfónica da BBC, que apresen‑
tou o seu octeto Vacuum Instability (2013), a 
Britten Sinfonia, com a qual desenvolveu a peça 
Colour Matters (2016), e a Sinfónica de Londres, 
para a qual escreveu Fantasia (2017). Tem 
também trabalhado com importantes ensem‑
bles como o Ensemble Recherche (Alema‑
nha), que lhe encomendou a peça A Walk in the 
Countryside (2016), o Chroma Ensemble (Reino 
Unido), para o qual escreveu Dégradé (2012), 
e o Sond’Ar ‑te Electric Ensemble (PT). Antes 
de rumar a Londres, ganhou por duas vezes 
o primeiro prémio no Concurso Internacional 
de Composição da Póvoa de Varzim: primeiro 
com a sua obra Derivação (2008), para piano, 
e depois com Vectorial ‑modular (2011), para 
orquestra. A sua mini ‑ópera Mudos (2008) foi 
encenada em Lisboa.

Como compositor ‑investigador, Gonçalo  
Gato tem trabalhado na área da composição 
assistida por computador. Completou recen‑
temente o doutoramento na Guildhall School 
of Music and Drama sob a orientação de Julian 
Anderson. A pesquisa subjacente levou à publi‑
cação de um artigo no OM Composer’s Book 
3 (2016), editado pelo IRCAM / Centre Pompi‑
dou (Paris), instituição onde obteve formação 
especializada e apresentou trabalho. Explora 
actualmente a orquestração assistida por 
computador, já que a Orquestra se tornou 
um meio importante de expressão das suas 
ideias musicais.

O símbolo ‘#’ (hashtag) seguido de uma ou mais 
palavras (maioritariamente em inglês, a língua 
mais universal) tem hoje uma elevada impor‑
tância nas chamadas ‘redes sociais’. É utilizado 
para descrever e catalogar fotografias, vídeos, 
textos ou mesmo conteúdos de hiperligações 
(links). O comportamento nas redes sociais é 
complexo pois está muitas vezes associado 
à ideia de ‘marketing pessoal’. Alguns perfis 
com elevada popularidade atraem investimen‑
tos significativos de corporações, procurando 
formas pessoalizadas de publicidade. O perfil 
pessoal na rede social funciona também como 
uma espécie de CV ‘in vivo’, mostrando as acti‑
vidades não só pessoais mas também profis‑
sionais. Essas actividades são escrutinadas por 
entidades empregadoras.

O título #where_we’re_going convoca à 
reflexão sobre o status quo daquilo que cons‑
titui uma existência e socialização digital. ‘Para 
onde vamos’ (where we’re going) é uma expres‑
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são vaga, indeterminada, sobre o futuro e, por 
isso, incompatível com a lógica classificativa 
do hashtag. Certamente, muitos aspectos das 
nossas vidas não são catalogáveis.

Esta obra é dedicada ao compositor e 
maestro Christopher Bochmann.

Johannes Maria Staud (Áustria, 1974) é um 
eminente compositor centro ‑europeu. Iniciou 
os seus estudos na Vienna Musikhochschule 
com Michael Jarrell (compositor suíço, profes‑
sor de composição), Dieter Kaufmann (profes‑
sor de composição electroacústica) e Iván Eröd 
(harmonia e contraponto), tendo também 
estudado Filosofia e Musicologia. Frequen‑
tou masterclasses de Brian Ferneyhough e de 
Alois Pinos. No seu currículo constam, além de 
importantes prémios de composição – entre os 
quais o Prémio Paul Hindemith (2009) –, cola‑
borações com alguns dos mais importantes 
agrupamentos musicais da Europa. Destacam‑
‑se, dentro de um catálogo já vasto de obras, 
a peça Aperion (2004/2005), encomenda da 
Orquestra Filarmónica de Berlim a pedido de 
Sir Simon Rattle, e Segue (2006), um concerto 
para violoncelo encomendado pelo Festival de 
Salzburgo, no âmbito das comemorações do 
250º aniversário do nascimento de Mozart. 
Também nos EUA, Staud tem tido a sua música 
tocada, com destaque para a peça On Compa‑
rative Meteorology (2009), encomendada pela 
Orquestra de Cleveland. Recentemente, tem 
colaborado com o Ensemble intercontempo‑
rain (2013 e 2016) e foi compositor em resi‑
dência do Festival de Lucerna, durante o qual 
estreou a ópera Die Antilope (2014).

Auf die Stimme der weißen Kreide é inspi‑
rada no monólogo de Josef Winkler (n. 1954) 
baseado na escultura Specter of the Garde‑
nia (1936) do surrealista francês Marcel Jean 
(1900 ‑93). Essa escultura é um busto em gesso 
preto cujos olhos são, cada um, um fecho ‑éclair. 
No pescoço está um filme (para câmara de 
filmar) que serve de colar. A escultura assenta 
num suporte coberto a veludo vermelho desva‑
necido. Estes dois objectos (fita e suporte) 
foram ‘descobertos’ pelo escultor numa feira 
em Paris e foram incluídos enquanto elemen‑
tos misteriosos, perfeitamente alinhados com 
a estética surrealista (na qual as associações 
subconscientes têm um papel fundamental). 
O monólogo de Winkler foi desenvolvido com 
Johannes Maria Staud para criar uma peça de 
teatro musical intitulada Specter of the Garde‑
nia oder Der Tag wird kommen (“O espectro da 
gardénia ou o dia está a chegar”), para actor 
e ensemble, estreada no festival Steirischer 
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Herbst, em Graz, a Setembro de 2015. Nesse 
monólogo, Winkler reflecte acerca da sua 
infância católica, contestando o presente mas 
também o estado do mundo. Para Winkler, os 
fechos ‑éclair sobre os olhos da escultura de 
Jean simbolizam o acesso às memórias: “Mas 
podemos voltar a fechá ‑los. Isso é reconfor‑
tante”, disse numa entrevista ao jornal Der 
Standard (Áustria) em 2015. Winkler refere, em 
particular, como a Igreja Católica lhe instilou o 
sentimento de culpa, com o qual se tem deba‑
tido ao longo da vida.

A presente peça intitulada Auf die Stimme 
der weißen Kreide (Specter I ‑III) (“Sobre a Voz 
do Giz branco”, 2014/15) resulta de uma enco‑
menda do festival Musica (festival internatio‑
nal des musiques d’aujourd’hui) e do Ensemble 
Modern (Frankfurt, Alemanha). O compositor 
tentou traduzir as imagens poéticas de angús‑
tia e ternura contidas no monólogo de Winkler 
para uma obra instrumental para ensemble. 
Nas palavras do compositor: “Tentei escre‑
ver música instrumental inspirada por estes 
campos de imagens verbais, por estas coisas 
aforisticamente evocativas”. Trata ‑se de uma 
partitura fascinante pela riqueza de sonorida‑
des, pelos enormes contrastes, pela escrita 
minuciosa e pela liberdade discursiva.

GONÇALO GATO, 2018



7

2ª PARTE

Ao longo do séc. XVIII, Portugal e Espanha 
permaneceram algo isolados do resto da 
Europa, apesar dos diversos esforços de inter‑
nacionalização levados a cabo por ambas as 
coroas. Eram poucos os estrangeiros que se 
atreviam a cruzar as estradas ermas e pedre‑
gosas da Península, só muito recentemente 
liberta das guerras da Restauração e da Suces‑
são Espanhola, e excluída das rotas da grand 
tour tradicionalmente empreendida pelos 
norte ‑europeus. O fluxo constante de artis‑
tas italianos (pintores, arquitectos e músicos) 
representava uma excepção a esta realidade. 
Eram contratados por ambas as cortes para 
colmatar décadas de isolamento civilizacio‑
nal e actualizar o gosto artístico, substituindo 
as tradições nativas por modas mais cosmo‑
politas e procurando oferecer uma imagem 
moderna e esclarecida às restantes cortes 
europeias. Os mercadores britânicos consti‑
tuíam outra grande excepção ao isolamento 
peninsular. Tirando partido das relações privile‑
giadas de Londres com Lisboa, estabeleceram‑
‑se nas principais cidades portuárias de forma 
a comercializarem as mercadorias originárias 
dos impérios coloniais ibéricos assim como 
vários produtos locais. Juntamente com os 
carregamentos, seguiam cartas e relatos, 
destinados aos familiares e parceiros comer‑
ciais, em que davam conta das suas impres‑
sões desta desconhecida e exótica península. 

Tendo em conta um contexto tão peculiar, não 
surpreende a enorme influência da música e 
dos músicos italianos sobre os compositores 
locais e o facto de Inglaterra ser um dos raros 
locais no norte da Europa onde a música ibérica 
(a definição deve incluir a produção dos artis‑

tas italianos activos em ambos os países) era 
relativamente conhecida e estimada. A inclu‑
são, por William Corbett (Londres, 1680 – 
Londres, 1748), das peças Alla Spagniola e Alla 
Portugesa na sua colecção de concertos intitu‑
lada “Le bizzarie universali | Universal Bizzaries” 
(publicada em 1728 e 1742) pode ser lida como 
um reflexo desta relação privilegiada. Corbett 
cultivava uma inclinação particular pelo bizarro 
e incomum, manifesta nos títulos e estilos desta 
vasta colectânea que revela uma ânsia quase 
enciclopédica de representar musicalmente 
todas as nações europeias. Em Alla Portu‑
gesa é difícil distinguir aquilo que o compositor 
considerou ser genuinamente português, uma 
vez que a forma do concerto grosso bem como 
o estilo não deixam de ser em tudo muito italia‑
nos. Talvez se consiga encontrar na melancolia 
do andamento lento central uma vaga evoca‑
ção da célebre nostalgia lusitana.
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Domenico Scarlatti (Nápoles, 1685 – Madrid, 
1757) esteve ao serviço da corte portuguesa 
entre 1719 e 1729, tendo sido contratado por 
D. João V, juntamente com outros músi‑
cos italianos, como parte da estratégia de 
engrandecimento da Capela Real e Patriarcal, 
dotada de um cerimonial decalcado da capela 
papal. Em Lisboa compôs sobretudo música 
vocal sacra e de câmara antes de seguir para 
Espanha ao serviço da sua pupila, a princesa 
das Astúrias e futura rainha de Espanha, D. 
Maria Bárbara de Bragança, para quem terá 
composto a maior parte das suas sonatas para 
cravo. As Sonatas K. 8 e K. 13 foram publica‑
das em Londres, em 1738, na colecção intitu‑
lada Essercizi per gravicembalo e dedicada 
ao rei português D. João V. Já a Sonata K. 173 
encontra ‑se preservada num dos manuscri‑
tos da Biblioteca Nacional Palatina em Parma 
(Itália) e provém da colecção pessoal de D. 
Maria Bárbara. A Sonata K. 8, na sombria tona‑

lidade de Sol menor, explora um ritmo obses‑
sivo que recorda o badalar dos sinos  – talvez 
uma recordação da Patriarcal de Lisboa ou 
dos carrilhões de Mafra? A Sonata K. 13 em 
Sol maior possui um carácter muito diferente: 
galante, mesmo um pouco coquette, recorda a 
escrita para tecla de J.  P. Rameau sendo prová‑
vel que ambos se tenham conhecido em Paris, 
em casa do embaixador português. A Sonata 
K. 173, na melancólica tonalidade de Si menor, 
é mais séria e complexa, combinando vários 
motivos e recorrendo à imitação, sempre com 
bastante fulgor. 

Apesar do seu grande prestígio nacional e 
dos elogios de Scarlatti, o português José 
António Carlos de Seixas (Coimbra, 1704 – 
Lisboa, 1742) nunca recebeu qualquer reco‑
nhecimento internacional. Jovem prodígio, 
sucedeu ao seu pai no posto de organista da 
catedral de Coimbra antes de rumar à capital, 
onde, até à sua morte precoce, ocupou igual 
posição na Capela Real e Patriarcal. Embora 
nunca tenha sido enviado a estudar em Itália 
como bolseiro real, participou activamente na 
italianização da vida musical da corte, escre‑
vendo música sacra e serenatas, mas sobre‑
tudo absorvendo as mais recentes novidades 
estilísticas e formais da música instrumental. 
Apesar da importância da tradição ibérica na 
sua formação, Seixas foi inovador e experimen‑
tal, sendo creditado como um dos inventores 
do concerto para instrumento de tecla. Podem 
ser ‑lhe atribuídas com segurança duas obras 
nesta forma: o Concerto em Lá maior, preser‑
vado num manuscrito da Biblioteca do Palá‑
cio Real da Ajuda, em Lisboa, e o Concerto 
em Sol menor, conservado num manuscrito 
da Biblioteca Geral da Universidade de Coim‑
bra, e originário do Mosteiro de Santa Cruz da 
mesma cidade.
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Ambos os concertos possuem três anda‑
mentos e concluem com uma dança vigorosa. 
Os andamentos lentos centrais são muito dife‑
rentes: o do Concerto em Lá é uma expres‑
siva cantilena para cravo solo com um discreto 
acompanhamento orquestral; no Concerto em 
Sol é confiada ao violino solo uma inspirada e 
eloquente melodia. O Concerto em Lá, um dos 
mais antigos concertos para cravo, terá sido 
escrito o mais tardar no início da década de 
1730 e segue de perto o modelo vivaldiano. 
Com uma escrita melodiosa, é uma obra 
encantadora mas muito breve. O Concerto 
em Sol, uma obra muito mais ampla, deverá ter 
sido composto pouco tempo antes da morte do 
compositor. Num idioma galante, apresenta um 
sentimentalismo exacerbado de origem napoli‑
tana e anuncia um expressionismo de precoce 
e arrebatado carácter Sturm und Drang, mani‑
festo em outras das suas obras. Estas e várias 
outras peculiaridades do estilo deste concerto 
certificam a inegável autoria de Seixas, ques‑
tionada ainda recentemente. Nesta obra a 
escrita para cravo é muito virtuosística e 
explora vários recursos técnicos e expressi‑
vos do instrumento num estilo hoje mais asso‑
ciado a Scarlatti. Ambos os compositores 
apontam inegavelmente para novas direcções 
estilísticas, numa musicalidade ora impetuosa 
e apaixonada, ora terna e melancólica. Essa 
expressividade tornar ‑se ‑á paradigmática 
na música ibérica tal como a concebemos no 
século XXI, nomeadamente em géneros tradi‑
cionais como o fado e o flamenco.

FERNANDO MIGUEL JALÔTO, 2018
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Peter Rundel direcção musical

A profundidade da sua abordagem a partitu‑
ras complexas de todos os estilos e épocas, a 
par de uma grande criatividade dramatúrgica, 
tornou Peter Rundel um dos maestros mais 
requisitados pelas principais orquestras euro‑
peias. É convidado regularmente para dirigir 
a Orquestra da Rádio da Baviera, a Orquestra 
Sinfónica Alemã de Berlim e as Sinfónicas das 
Rádios NDR e WDR de Colónia, desenvolvendo 
uma colaboração de grande proximidade com 
a Sinfónica SWR. Trabalhou também recen‑
temente com a Orquestra Nacional de Lille, 
a Filarmónica do Luxemburgo, a Filarmónica 
de Bruxelas, a Orquestra do Maggio Musicale 
Fiorentino e a Orquestra do Teatro dell’Opera 
em Roma.

Depois de uma abertura auspiciosa da 
temporada 2017/18 no Festival de Salzburgo 
(dirigindo um projecto com Martin Grubinger) e 
no Musikfest Berlin (dirigindo a Sinfónica SWR), 
estreia ‑se com a Sinfónica de Viena e regressa 
a grandes orquestras como a Sinfónica da 
Rádio de Frankfurt, a Sinfónica da Rádio da 
Baviera e a Filarmónica da Radio France.

Dirigiu estreias mundiais de produções 
de ópera na Ópera do Estado da Baviera, no 
Festwochen de Viena, na Ópera Alemã de 
Berlim, no Gran Teatre del Liceu, no Festival 
de Bregenz e no Schwetzinger SWR Fests‑
piele, trabalhando com encenadores pres‑
tigiados como Peter Konwitschny, Peter 
Mussbach, Philippe Arlaud, Heiner Goebbels, 
Reinhild Hoffmann, Carlus Padrissa (La Fura 
dels Baus) e Willy Decker. O seu trabalho em 
ópera inclui o repertório tradicional (dirigiu 
A Flauta Mágica na Ópera Alemã de Berlim e 
König Kandaules, Hänsel und Gretel e As Bodas 
de Fígaro na Volksoper de Viena) e também 

produções de teatro musical contemporâneo 
inovador como Donnerstag do ciclo Licht de 
Stockhausen, Massacre de Wolfgang Mitte‑
rer e as estreias mundiais das óperas Nacht e 
Bluthaus de Georg Friedrich Haas, Ein Atemzug 
– die Odyssee de Isabel Mundry e Das Märchen 
e La Douce de Emmanuel Nunes. A produção 
espectacular de Prometheus, que Rundel diri‑
giu na Ruhrtriennale, foi premiada com o Carl‑
‑Orff ‑Preis em 2013. Em 2016 e 2017, Peter 
Rundel dirigiu De Materie de Heiner Goebbels 
no Armory Hall de Nova Iorque e no Teatro 
Argentino La Plata, uma produção que estreou 
na Ruhrtriennale em 2014.

Peter Rundel nasceu em Friedrichsha‑
fen (Alemanha) e estudou violino com Igor 
Ozim e Ramy Shevelov em Colónia, Hanôver 
e Nova Iorque, e direcção com Michael Gielen 
e Peter Eötvös. O compositor Jack Brimberg 
foi também um dos seus mentores em Nova 
Iorque. Entre 1984 e 1996, integrou como violi‑
nista o Ensemble Modern, com o qual mantém 
uma relação próxima como maestro. Na área 
da música contemporânea tem desenvolvido 
colaborações com o Ensemble Recherche, o 
Asko|Schönberg Ensemble e o Klangforum 
Wien. É convidado regular do Ensemble inter‑
contemporain e do musikFabrik.

Foi Director Artístico da Orquestra Filar‑
mónica Real da Flandres e o primeiro Director 
Artístico da Kammerakademie de Potsdam. 
Em 2005 tornou ‑se maestro titular do Remix 
Ensemble Casa da Música no Porto, e desde 
então tem obtido grande sucesso com este agru‑
pamento em importantes festivais europeus.

Peter Rundel recebeu numerosos prémios 
pelas suas gravações de música do século XX, 
incluindo por várias vezes o prestigiante Preis 
der Deutschen Schallplattenkritik, o Grand Prix 
du Disque, o ECHO Klassik e uma nomeação 
para o Grammy Award.
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Andreas Staier 
cravo e direcção musical 

A inegável mestria musical de Andreas Staier 
revela ‑se na interpretação do repertório 
barroco, clássico e romântico em instrumen‑
tos de época. Reconhecido no meio especia‑
lizado e por um vasto público, Staier continua 
a mostrar seguir altos padrões intelectuais e 
artísticos não só nas obras conhecidas mas 
também naquelas mais negligenciadas entre 
o repertório para teclado.

Andreas Staier nasceu em Göttingen, em 
1955, e estudou piano moderno e cravo em 
Hanôver e Amesterdão. Durante três anos, foi 
cravista do Musica Antiqua Köln, com o qual 
fez numerosas gravações e digressões. Como 
solista, toca por toda a Europa, Américas e  
Ásia com orquestras como Concerto Köln, 
Freiburger Barockorchester, Akademie für Alte 
Musik Berlin, Sinfónica hr de Frankfurt, Orches‑
tre des Champs ‑Elysées em Paris e Orques‑
tra Barroca Casa da Música. Como intérprete 
de obras para piano moderno, é regularmente 
convidado da Sinfónica do Quebec, Sinfónica 
da Rádio de Berlim, Filarmónica de Monte‑
‑Carlo, Sinfónica do Estado de São Paulo e 
Sinfónica Yomiuri Nippon.

É regularmente convidado de importantes 
festivais internacionais tais como: La Roque 
d’Anthéron, Saintes, Montreux, Edimburgo, 
Schlweswig ‑Holstein, York Early Music Festi‑
val, Festival Lufthansa de Música Barroca, 
Styriarte Graz, Schubertiade Schwarzenberg, 
Bach‑Fest Leipzig, Bachtage Berlin, Bachwo‑
che Ansbach e Kissinger Sommer. Tem ‑se 
apresentado nas principais salas de concerto 
do mundo. É solista convidado regular da BBC. 

Em música de câmara, Andreas Staier toca 
regularmente com Christine Schornsheim, 

Alexander Melnikov e Tobias Koch, as violinis‑
tas Petra Müllejans e Isabelle Faust, e em trio 
com o violinista Daniel Sepec e o violoncelista 
Roel Dieltiens. Tem também colaborado com 
as actrizes Senta Berger e Vanessa Redgrave 
e com Anne Sophie von Otter, Alexej Lubi‑
mov e Pedro Memelsdorff. Tem uma parceria 
com o tenor Christoph Prégardien, com quem 
gravou lieder de Schubert, Schumann, Mendel‑
ssohn, Beethoven e Brahms, sob o aplauso da 
crítica internacional. 

A sua extensa discografia para as edito‑
ras BMG, Teldec Classics e harmonia mundi 
France (para a qual grava desde 2003) 
conquistou importantes prémios da crítica 
internacional. Nestes incluem ‑se um Diapa‑
son d’or por Am Stein vis ‑à ‑vis com Christine 
Schornsheim (Mozart), o Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik 2002 e, em 2011, o Gramo‑
phone Award na categoria de Barroco Instru‑
mental pelos concertos de C. P. E. Bach com 
a Freiburger Barockorchester. A gravação 
das Variações Diabelli foi aclamada pela 
crítica: Diapason d’Or, E/Scherzo, G/Gramo‑
phone, 10/10 Classica e Disco do Mês da BBC 
Music Magazine. Seguiu ‑se uma selecção de 
obras alemãs e francesas do século XVII para 
cravo, ...pour passer la mélancolie, pela qual 
Staier recebeu o seu segundo Gramophone 
Award em 2013. Gravou música de Schubert 
para quatro mãos com o pianista Alexander 
Melnikov, um projecto que terá uma digres‑
são pelas Américas em 2020. Recentemente 
gravou dois discos de obras a solo de Beetho‑
ven, assinalando o 250º aniversário do compo‑
sitor em 2020. 

Artista associado da Ópera de Dijon desde 
Setembro de 2011, Andreas Staier foi artista em 
residência da Wissenschaftskolleg, em Berlim, 
na temporada 2017/18. 
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Remix Ensemble 
Casa da Música
Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix 
Ensemble apresentou em estreia absoluta mais 
de noventa obras e foi dirigido pelos maestros 
Stefan Asbury, Ilan Volkov, Kasper de Roo, 
Pierre ‑André Valade, Rolf Gupta, Peter Rundel, 
Jonathan Stockhammer, Jurjen Hempel, 
Matthias Pintscher, Franck Ollu, Reinbert de 
Leeuw, Diego Masson, Emilio Pomàrico, Brad 
Lubman, Peter Eötvös, Paul Hillier, Titus Engel, 
Baldur Brönnimann, Heinz Holliger, Olari Elts e 
Pedro Neves, entre outros. 

No plano internacional apresentou ‑se em 
Valência, Barcelona, Madrid, Ourense, Hudder‑
sfield, Estrasburgo, Paris, Orleães, Bourges, 
Toulouse, Reims, Antuérpia, Bruxelas, Milão, 
Budapeste, Norrköping, Viena, Witten, Berlim, 
Colónia, Zurique, Hamburgo, Donaueschin‑
gen, Roterdão, Amesterdão e Luxemburgo, 
incluindo festivais como Wiener Festwo‑
chen e Wien Modern (Viena), Agora (IRCAM 
– Paris), Printemps des Arts (Monte Carlo), 
Musica Strasbourg e Donaueschinger Musik‑
tage. Entre as obras interpretadas em estreia 
mundial incluíram ‑se duas encomendas a 
Wolfgang Rihm, o concertino para piano Jetzt 
genau! de Pascal Dusapin, Le soldat inconnu de 
Georges Aperghis (uma encomenda da ECHO), 
Da capo de Peter Eötvös e a ópera Giordano 
Bruno de Francesco Filidei, apresentada no 
Porto, Estrasburgo, Reggio Emilia e Milão. Fez 
a estreia mundial da nova produção da ópera 
Quartett de Luca Francesconi, interpretada 
no Porto e em Estrasburgo, e apresentou um 
projecto cénico sobre A Viagem de Inverno de 
Schubert na reinterpretação de Hanz Zender 
– ambos com encenação de Nuno Carinhas. 

Em 2016 juntou ‑se à banda de rock Mão Morta 
para um programa com arranjos originais de 
Telmo Marques sobre o repertório do colectivo 
bracarense. O projecto Ring Saga, com música 
de Richard Wagner adaptada por Jonathan 
Dove e Graham Vick, levou o Remix Ensem‑
ble em digressão por grandes palcos euro‑
peus. Em 2017 fez as estreias em Portugal de 
Theseus Game de Harrison Birtwistle e Stabat 
Mater Dolorosa de James Dillon, apresentando 
ainda o Concerto para violino de Ligeti com 
Ilya Gringolts.

Na temporada de 2018, o Remix Ensemble 
apresenta uma retrospectiva da obra de Georg 
Friedrich Haas que se inicia com in vain e inclui 
a estreia mundial de uma nova encomenda. 
Interpreta Anton Webern ao lado da soprano 
Christina Daletska, Thomas Larcher com o 
barítono Benjamin Appl e música de Wolfgang 
Mitterer para um clássico do cinema expressio‑
nista: O Gabinete do Doutor Caligari de Robert 
Wiene, encomenda em parceria com a Philhar‑
monie do Luxemburgo. Regressa à Elbphilhar‑
monie de Hamburgo, ao deSingel de Antuérpia 
e à Philharmonie de Colónia, apresentando ‑se 
nesta última ao lado do pianista Andreas Staier.

O Remix tem desasseis discos editados 
com obras de Pauset, Azguime, Côrte ‑Real, 
Peixinho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, 
Bernhard Lang, Pinho Vargas, Mitterer, Karin 
Rehnqvist, Dusapin, Francesconi, Unsuk Chin, 
Schöllhorn e Aperghis. A prestigiada revista 
londrina de crítica musical Gramophone 
incluiu o CD com gravações de obras de Pascal 
Dusapin, pelo Remix Ensemble e a Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música, na restrita 
listagem de Escolha dos Críticos do Ano 2013. 
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Orquestra Barroca 
Casa da Música
Laurence Cummings maestro titular

A Orquestra Barroca Casa da Música formou‑
‑se em 2006 com a finalidade de interpretar 
a música barroca numa perspectiva histori‑
camente informada. Para além do trabalho 
regular com o seu maestro titular, Laurence 
Cummings, a orquestra apresentou ‑se sob 
a direcção de Rinaldo Alessandrini, Alfredo 
Bernardini, Fabio Biondi, Harry Christophers, 
Antonio Florio, Paul Hillier, Riccardo Minasi, 
Andrew Parrott, Rachel Podger, Christophe 
Rousset, Andreas Staier e Masaaki Suzuki, na 
companhia de solistas como Andreas Staier, 
Roberta Invernizzi, Franco Fagioli, Peter Kooij, 
Dmitri Sinkovsky, Alina Ibragimova, Rachel 
Podger e agrupamentos como The Sixteen ou 
o Coro Casa da Música. 

O cravista de renome internacional Andreas 
Staier escolheu a Orquestra Barroca Casa da 
Música para gravar o seu mais recente disco 
com os dois concertos de Carlos Seixas, uma 
colaboração que dará lugar, ao longo de 2018, 
a actuações não só no Porto, como também 
na Ópera de Dijon, na BASF em Ludwigsha‑
fen am Rhein, na Konzerthaus de Viena e nas 
Noites de Queluz em Sintra. Numa tempo‑
rada que promove o encontro com diferentes 
geografias, a Áustria está presente com Haydn 
e Mozart, destacando ‑se a interpretação do 
1º Concerto para violino com Huw Daniel no 
papel de solista. É com o Barroco alemão que 
a orquestra celebra a Páscoa, num programa 
que inclui cantatas de Bach e o magnífico 
Salve Regina de Händel e assinala a estreia 
da aclamada soprano Marie Lys na Casa da 
Música. A extraordinária Missa em Si menor 
de Bach encerra o ano com chave ‑de ‑ouro no 

Concerto de Natal partilhado com o Coro Casa 
da Música.

Os concertos da Orquestra Barroca têm 
recebido a unânime aclamação da crítica 
nacional e internacional. Fez a estreia portu‑
guesa da ópera Ottone de Händel e, em 2012, 
a estreia moderna da obra L’Ippolito de Fran‑
cisco António de Almeida. Apresentou ‑se em 
digressão em Espanha (Festival de Música 
Antiga de Úbeda y Baeza), Inglaterra (Festi‑
val Handel de Londres) e França (Festivais 
Barrocos de Sablé e de Ambronay), além das 
actuações em várias cidades portuguesas – 
incluindo os festivais Braga Barroca e Noites de 
Queluz. Ao lado do Coro Casa da Música, inter‑
pretou Cantatas de Natal de Bach em concer‑
tos no Porto e em Ourense. Em 2015 estreou ‑se 
no Palau de la Musica em Barcelona, conquis‑
tando elogios entusiasmados da crítica. Ainda 
no mesmo ano, mereceu destaque a integral 
dos Concertos Brandeburgueses sob a direc‑
ção de Laurence Cummings e concertos para 
cravo com Andreas Staier.

A Orquestra Barroca Casa da Música editou 
em CD gravações ao vivo de obras de Avison, 
D. Scarlatti, Carlos Seixas, Avondano, Vivaldi, 
Bach, Muffat, Händel e Haydn, sob a direcção 
de alguns dos mais prestigiados maestros da 
actualidade internacional.
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Remix Ensemble  
Casa da Música

Violino
Angel Gimeno
Corinna Canzian 

Viola
Trevor McTait
Alfonso Noriega

Violoncelo
Oliver Parr
Marco Pereira

Contrabaixo
António A. Aguiar

Flauta
Stephanie Wagner
Mariana Portovedo

Oboé
José Fernando Silva

Clarinete
Victor Pereira
Ricardo Alves

Fagote
Roberto Erculiani 

Trompa
Nuno Vaz

Trompete
Ales Klancar
Sérgio Pacheco

Trombone
Ricardo Pereira

Tuba
Adélio Carneiro

Percussão
Mário Teixeira
Manuel Campos
Nuno Aroso
Pedro Fernandes

Piano
Jonathan Ayerst

Orquestra Barroca 
Casa da Música

Violino I
Huw Daniel
César Nogueira
Cecília Falcão
Manuel Maio

Violino II
Reyes Gallardo
Bárbara Barros
Prisca Stalmarski
Ariana Dantas

Viola
Raquel Massadas
Manuel Costa

Violoncelo
Filipe Quaresma
Vanessa Pires

Contrabaixo
José Fidalgo

Cravo
Fernando Miguel Jalôto



06 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia
Invenções Barrocas

1ª Parte

Orquestra Barroca  
Casa da Música
Andreas Staier cravo e direcção musical 

2ª Parte

Remix Ensemble  
Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 

Jonathan Ayerst piano

Obras de Avison, Scarlatti, Boccherini,  

Friedrich e Furrer

PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS VI

Domenico Scarlatti foi um verdadeiro mestre 
da escrita para tecla, com uma colecção de 
555 sonatas que são um tesouro do Barroco – 
e das quais Andreas Staier é um dos intérpre‑
tes mais reconhecidos. Mas não se lhe conhece 
um único concerto para solistas e orquestra. 
O inglês Charles Avison criou um conjunto de 
concerti grossi a partir das sonatas do compo‑
sitor italiano, já então muito apreciadas nas 
Ilhas Britânicas. Prosseguindo essa tradição, o 
próprio Staier adapta um quinteto de Bocche‑
rini que representa a música nocturna nas ruas 
de Madrid. A forma concerto, promovendo o 
diálogo entre um ou mais solistas e o conjunto 
orquestral, permaneceu até hoje como uma 
forma de expressão musical fundamental. O 
Remix apresenta um exemplar saído da pena 
do austríaco Beat Furrer que é uma fascinante 
exploração das sonoridades do piano. Desta‑
que ainda para a estreia mundial de uma enco‑
menda ao Compositor em Residência 2018.

10 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia
Contos de Viena 

Orquestra Sinfónica & 
Remix Ensemble  
Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 

Benjamin Schmid violino

Obras de Schubert, Mozart, Haas e Strauss II

PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS VII

O Remix Ensemble partilha pela primeira vez 
o palco com a Orquestra Sinfónica, actuando 
como ensemble de solistas para um Concerto 
grosso contemporâneo do Compositor em 
Residência 2018. Partindo desta forma carac‑
terística do período Barroco, Haas explora 
os contrastes entre o intimismo da música 
de câmara e o poder sonoro da orques‑
tra sinfónica. Neste programa inteiramente 
centrado no Ano Áustria, merece destaque 
o regresso do violinista virtuoso Benjamin 
Schmid, que encerra a Integral dos Concertos 
para Violino de Mozart com o célebre Concerto 
Turco, onde podemos imaginar as percussões 
tradicionais através de efeitos nos violoncelos 
e nos contrabaixos. Representação clássica da 
música vienense são as famosas valsas, espe‑
cialmente com as criações da família Strauss. 
Contos dos Bosques de Viena é uma grande 
valsa em forma de poema sinfónico, com tama‑
nha força comunicativa que a tornou uma das 
mais célebres de sempre.
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