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1ª PARTE

Harrison Birtwistle
Tragœdia (1965; c.20min)

1. Prologue
2. Parodos
3. Episodion: Strophe I – Anapaest I –
4. Antistrophe I
5. Stasimon
6. Episodion: Strophe II – Anapaest II –
7. Antistrophe II
8. Exodos

Oliver Knussen
Requiem – Songs for Sue 
(2005‑06; c.12min)*

1. (a partir de Emily Dickinson) –
2. (Antonio Machado) –
3. (W. H. Auden) –
4. (a partir de Rainer Maria Rilke)

2ª PARTE

Julian Anderson
Alhambra Fantasy (1999‑2000; c.15min)

Oliver Knussen
Songs Without Voices (1991‑92; c.11min)

1. Fantastico (Winter’s Foil)
2. Maestoso (Prairie Sunset)
3. Leggiero (First Dandelion)
4. Adagio (Elegiac Arabesques)

George Benjamin
At First Light (1982; c.20min)

*Textos originais e traduções disponíveis na versão impressa do programa de sala.

PORTRAIT HARRISON BIRTWISTLE VII – COMPOSITOR EM RESIDÊNCIA
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Harrison Birtwistle
ACCRINGTON (LANCASHIRE), 15 DE JULHO DE 1934

Tragœdia
para flauta, oboé, clarinete, fagote,
trompa, harpa e quarteto de cordas

«Para alguns compositores, criar ópera 
ou teatro musical exige, de algum modo, 
um processo compositivo diferente, sepa‑
rado do resto da sua produção. Harrison 
Birtwistle, contudo, como Hector Berlioz e 
o jovem Stravinski, é um compositor cuja 
obra, seja em que forma for, é “teatral”. 
Mesmo desde a década de 1960 é óbvio 
que o pensamento musical de Birtwistle é 
inerentemente dramático e que um sentido 
teatral permeia todas as suas obras».

– Nicholas Snowman, 

“Birtwistle the dramatist: some reflections” (1991)

Harrison Birtwistle é autor de inúmeras óperas 
e composições teatrais, e entre 1975 e 1983 foi 
director musical do prestigiado Royal National 
Theatre, em Londres. Tudo isso evidencia a sua 
feição dramática, mas, como refere Snowman 
na citação em epígrafe, mesmo a sua música 
puramente instrumental tem geralmente uma 
concepção dramática (ao tratar, por exemplo, 
cada instrumento como se fosse uma persona‑
gem teatral, como a tuba lamentosa e lânguida 
em The Cry of Annubis).

A componente dramática é relativamente 
abstracta na obra que hoje ouvimos, Tragœdia. 
Como indica o título, Birtwistle invoca a noção 
de tragédia – não no sentido mais corriqueiro 
do termo, mas no sentido original grego. O 
que o compositor especificamente invoca é a 
teoria de Aristóteles sobre a estrutura formal 
da tragédia: uma estrutura simétrica, em que 

ao Prólogo se segue o Párodo (primeira entrada 
do coro), um conjunto de Episódios interca‑
lados por Estásimos (aqueles avançando a 
intriga, estes líricos e executados pelo coro) e, 
a concluir, o Êxodo. 

Birtwistle traduz musicalmente essa estru‑
tura dando esses títulos a cada um dos anda‑
mentos da sua obra (a sucessão que emprega 
é, especificamente, Prólogo – Párodo – Episó‑
dio 1 – Estásimo – Episódio 2 – Êxodo) e criando 
ligações entre as partes que se correspondem. 
Assim, as sonoridades estridentes nos sopros 
e os ritmos obsessivamente repetitivos (e algo 
stravinskianos) do Párodo regressam no Êxodo, 
e do mesmo modo as cordas intensamente 
expressivas e angulares (e  algo schoenber‑
guianas) do primeiro Episódio reaparecem 
no segundo. No ponto central do esquema 
simétrico da obra encontra ‑se o Estásimo, um 
momento belíssimo de carácter puramente 
contemplativo, em que a música – estática, 
circular, não direccional – parece fazer parar o 
tempo (um momento em que é dada particu‑
lar ênfase à harpa, que tem curiosamente um 
papel central na instrumentação desta peça, já 
que se posiciona no meio de dois outros grupos, 
um de cordas e outro de sopros). 
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Se Harrison Birtwistle e o seu amigo Peter 
Maxwell Davies (ambos nascidos em 1934) 
foram os grandes responsáveis pela introdu‑
ção em Inglaterra, a partir do final da década 
de 1950, das correntes mais modernistas da 
música continental europeia (que até aí pou‑
co tinham vingado em solo britânico), já os ou‑
tros três compositores deste concerto – Oliver 
Knussen (nascido em 1952), George Benjamin 
(em 1960) e Julian Anderson (em 1967) – repre‑
sentam as gerações seguintes. Quando come‑
çam a ganhar notoriedade pública, era já dado 
adquirido o triunfo do modernismo musical em 
Inglaterra, pelo que não sentiram necessidade 
– ao contrário de Birtwistle e Davies – de pro‑
mover uma qualquer revolução. O que Knussen, 
Benjamin e Anderson têm evidenciado – cada 
um à sua maneira – é a vontade de conjugar so‑
fisticação com acessibilidade, perfeição técnica 
com conteúdo expressivo, um lado cosmopo‑
lita e modernista (reconhecendo as lições de 
Boulez, Carter e Murail) com uma sensibilidade 
especificamente britânica (muito atenta à me‑
lodia e à combinação de densidade e transpa‑
rência no tecido sonoro). Nesse sentido, estes 
três compositores quase que formam uma es‑
cola, bastante distante de outros compositores 
britânicos como Ferneyhough, Dillon e Redga‑
te (a escola da “nova complexidade”) ou Rebec‑
ca Saunders (mais próxima de Lachenmann).

Oliver Knussen
GLASGOW, 12 DE JUNHO DE 1952

Requiem – Songs for Sue
para soprano e 15 instrumentistas

O Requiem que hoje ouvimos de Knussen não 
é um Requiem convencional. Para já, não tem 
o texto tradicional em latim, mas textos poéti‑
cos em diferentes línguas (inglês, castelhano 
e alemão); além disso, é relativamente curto 
(uns 12 minutos apenas); e, por fim, o tom não 
é predominantemente sombrio ou tétrico, mas 
antes poético e delicado. Trata ‑se, na verdade, 
de uma obra muito pessoal, que Knussen 
compôs em memória da sua ex ‑mulher, Sue 
Knussen, falecida prematuramente em 2003. 
Knussen compôs a peça em muito pouco 
tempo, num surto de inspiração, ao contrário 
do que é nele habitual: como confessou, «a obra 
parecia querer ser escrita. E por algum tempo, 
enquanto escrevia, não tinha sequer a certeza 
se a peça deveria ser apresentada em público, 
porque é muito pessoal e eu não queria que 
fosse algo auto ‑indulgente».

Trata ‑se de um conjunto de quatro canções: 
a primeira reúne fragmentos de poemas de 
Emily Dickinson, começando com um verso em 
que a poetisa americana do século XIX parece 
dirigir ‑se à própria Sue Knussen e manifestar 
surpresa pela sua morte (“É verdade, querida 
Sue?”); a segunda canção põe em música um 
poema do espanhol Antonio Machado que 
fala da morte da amada (“Quando morreu a 
sua amada pensou tornar ‑se velho na mansão 
fechada”) e das fragilidades da memória (“Mas, 
passado o primeiro aniversário, Como eram 
– perguntou –, pardos ou negros, os seus 
olhos?”); a terceira, uma reflexão evocativa 
sobre o tempo, recorre a um poema do anglo‑
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‑americano W. H. Auden (um dos poetas prefe‑
ridos de Oliver e Sue Knussen); e a quarta a um 
fragmento de um poema de Rilke, intitulado 
“Requiem a uma amiga”, que o amigo comum 
Alexander Goehr tinha escrito num memo‑
rial a Sue Knussen quando do funeral. No seu 
conjunto, a música junta doçura e nostalgia, 
numa atmosfera sonora que o próprio compo‑
sitor qualificou de outonal (acrescentando que 
foi para obter essa cor outonal que escolheu a 
combinação de instrumentos desta peça: flau‑
tas, clarinetes, trompas, cordas graves, piano, 
harpa, marimba e tam ‑tam). 

Julian Anderson
LONDRES, 6 DE ABRIL DE 1967

Alhambra Fantasy
para 16 instrumentistas

Assinalando a consolidação de Julian Ander‑
son como figura central da nova composi‑
ção britânica, David Gutman observou que 
o compositor “não quebrou com a herança 
modernista, mas reconhece o poder da conso‑
nância e da melodia”. E, de facto, Anderson 
mostrou desde as suas primeiras obras uma 
curiosa síntese de influências, desde a música 
radical do espectralismo francês (sobretudo 
de Tristan Murail, com quem estudou a título 
particular) a músicas folclóricas da Europa de 
Leste (influências bem claras em obras como 
Dyptich e Tiramisú, concluídas em 1995). Nas 
obras mais recentes (como a ópera Thebans 
e várias obras corais) tem aprofundado a sua 
voz própria, numa música relativamente conso‑
nante e melódica mas que nunca prescinde de 
um lado mais experimental (como no uso de 
sistemas alternativos de afinação no seu Quar‑
teto de Cordas n.º 2, de 2014).

Como é frequente em Julian Anderson, a 
obra que hoje ouvimos parte de um estímulo 
extra ‑musical – neste caso, como refere o 
próprio compositor numa nota de programa, 
trata ‑se de uma «celebração da arte e da arqui‑
tectura do Palácio de Alhambra em Granada» 
(outro exemplo é Van Gogh Blue, obra de 2015 
inspirada em quadros de Van Gogh, que o 
Remix tocou em Janeiro passado). Neste caso, 
a obra tem essencialmente duas partes: uma 
primeira áspera e enérgica e uma segunda lírica 
e delicada. A primeira parte evoca o carácter 
majestoso do edifício do Palácio, começando 
de modo algo pontilhista (com pequenos dese‑
nhos melódicos pulverizados pelo ensemble) 
mas tornando ‑se cada vez mais densa, sempre 
com um forte sentido rítmico e até, a espaços, 
de dança; a segunda parte evoca a beleza da 
paisagem envolvente do Palácio (num registo 
onírico e encantatório) e a herança árabe desta 
região de Espanha (através de melodias de claro 
sabor mourisco, em mais um exemplo de inspi‑
ração folclórica na música de Julian Anderson).

Encomendada pela London Sinfonietta e 
estreada em Fevereiro de 2000, em Londres, 
sob direcção de Oliver Knussen, esta obra foi 
incluída mais tarde num disco monográfico de 
Julian Anderson que mereceu amplo elogio 
da crítica, tendo vencido o prestigioso Prémio 
Gramophone (na vertente de música contem‑
porânea) em 2007.
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Oliver Knussen
GLASGOW, 12 DE JUNHO DE 1952

Songs Without Voices
quatro peças para oito instrumentistas

É curioso contrapor Songs Without Voices (de 
1992) à outra obra de Oliver Knussen que ouvi‑
mos neste concerto, Requiem – Songs for Sue 
(de 2006). Se esta última tem, como se mencio‑
nou acima, um carácter outonal, já Songs 
Without Voices baseia ‑se em poemas de Walt 
Whitman sobre o advento da Primavera; e se 
ambas contêm canções (“songs”), as canções 
desta segunda peça são “canções sem vozes”, 
puramente instrumentais. O que sucede, neste 
caso, é que Knussen escreveu as melodias para 
os instrumentos como se eles estivessem a 
cantar o texto dos tais poemas de Whitman 
(nos seus esboços iniciais vemos até as síla‑
bas do texto por debaixo das notas da flauta, da 
trompa, do violino e dos outros instrumentos).

O poema subjacente à primeira canção 
(“Winter’s Foil”) celebra a chegada iminente da 
Primavera; a música, de carácter fantástico e 
feérico, é plena de brilho e virtuosismo (com 
destaque para a trompa e a flauta). O segundo 
poema (“Prairie Sunset”), muito evocativo, 
apresenta imagens variadas de cor e luz, que 
se traduzem musicalmente numa espécie 
de mini ‑concerto para violoncelo. O terceiro 
poema (“First Dandelion”) fala como do final 
do Inverno irrompe “o primeiro dente ‑de ‑leão 
que mostra o seu rosto confiante”, voltando 
a música ao virtuosismo da primeira canção 
(o vigor da Natureza na Primavera) mas agora 
em tom mais ligeiro. A quarta canção, “Elegiac 
Arabesques”, tem, na verdade, uma inspiração 
distinta, exterior à poesia de Whitman: trata ‑se, 
neste caso, de uma homenagem ao composi‑

tor polaco Andrej Panufnik, recentemente fale‑
cido, em 1991.

A sequência dos quatro andamentos resul‑
ta numa espécie de pequena sinfonia de câma‑
ra, já que o primeiro andamento tem um certo 
carácter de allegro, o segundo é lento, o ter‑
ceiro é um scherzo e o quarto serve de finale. 
A ouvir ‑se a obra nesses termos, trata ‑se de 
uma sinfonia altamente condensada (não dura 
mais de dez minutos), mas essa condensação 
temporal é característica de Knussen: todas as 
suas (três) sinfonias têm menos de vinte minu‑
tos, os concertos para trompa e violino têm à 
volta de 15, e mesmo as óperas não vão para 
além dos 45 ou 60 minutos. Mas isso não sig‑
nifica que a sua música seja feita de miniaturas: 
o que é característico de Knussen é conseguir 
condensar uma grande quantidade de aconte‑
cimentos e de expressão numa pequena esca‑
la temporal, numa música tipicamente rica e 
complexa mas também concisa e cristalina.
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George Benjamin
LONDRES, 31 DE JANEIRO DE 1960

At First Light
para orquestra de câmara

Tanto Oliver Knussen como George Benjamin 
foram meninos ‑prodígio: Knussen cresceu 
numa família de músicos e começou a compor 
aos 6 anos de idade, apresentando (e dirigindo) 
a sua Primeira Sinfonia aos 15; quanto a Benja‑
min, teve um percurso formativo e um início de 
carreira ainda mais fulgurantes. Logo desde os 
16 anos de idade estudou com Olivier Messiaen, 
em Paris; aos 20 anos, tornou ‑se o compositor 
mais jovem a ter uma peça tocada nos Proms 
da BBC (com a obra orquestral Ringed by the 
Flat Horizon); e, aos 22, compôs a obra que 
hoje ouvimos, At First Light, em que evidencia 
uma maturidade e um domínio técnicos quase 
inacreditáveis para a idade.

Como todas as outras obras deste concerto, 
também At First Light tem um ponto de partida 
extra ‑musical, neste caso um dos últimos 
quadros do pintor inglês William Turner, intitu‑
lado Norham Castle, Sunrise. Trata ‑se de um 
quadro típico do estilo pré ‑impressionista de 
Turner, em que a silhueta de um castelo medie‑
val se parece dissolver perante a luz de um sol 
gigante e dourado. Como nos revela o compo‑
sitor, «o que imediatamente chamou a minha 
atenção nesta bela imagem foi o modo como 
os objectos sólidos – os campos, as vacas e 
o próprio castelo – parecem virtualmente ter 
derretido sob a intensa luz do sol». Da mesma 
forma, Benjamin faz a música constantemente 
oscilar entre a percepção de objectos musi‑
cais bem definidos (como as fanfarras de trom‑
pete no início da peça) e verdadeiras nebulosas 
de som (em que a percepção de linhas meló‑

dicas individuais desaparece para dar lugar a 
um efeito global de massa sonora). Além disso, 
o carácter de aurora (‘sunrise’) do quadro de 
Turner traduz ‑se também numa música que – 
diz ‑nos de novo Benjamin – «celebra as cores 
e os ruídos do nascer do dia».

A composição divide ‑se em três andamen‑
tos, tocados sem interrupção. No primeiro, 
predominam sons muito claros e brilhantes, 
com destaque para o trompete piccolo (um 
trompete mais agudo). O segundo andamento 
é, de todos, o mais longo e o mais diversifi‑
cado, fazendo suceder uma série de atmos‑
feras e estados de espírito contrastantes (do 
sombrio e turbulento ao leve e luminoso, ao 
gentil e distante, e por aí adiante). Já o terceiro 
andamento é muito mais contínuo e gradual, 
começando calmo e contemplativo e cres‑
cendo depois, aos poucos, com sonoridades 
que lembram a música espectral de Grisey e 
Murail, que Benjamin conhecera em Paris no 
final da década de 1970.

DANIEL MOREIRA, 2017
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Ryan Wigglesworth 
direcção musical

Ryan Wigglesworth é considerado um dos mais 
notáveis compositores ‑maestros da sua ge‑
ração. Em Setembro de 2015 iniciou funções 
como Maestro Convidado Principal da Or‑
questra Hallé. É actualmente Compositor em 
Residência na English National Opera (ENO) 
e fez uma residência na Orquestra de Cleve‑
land nas duas temporadas entre 2013 e 2015, 
como Daniel R. Lewis Composing Fellow. Como 
maestro, o seu repertório estende ‑se da músi‑
ca barroca à contemporânea. 

Dirigiu a ópera The Minotaur de Birtwistle 
para a Royal Opera House, Covent Garden; 
Caligula de Glanert, Carmen e Così fan tutte 
para a ENO; e concertos com inúmeras orques‑
tras conceituadas como a Filarmónica de 
Londres, a Philharmonia, a Sinfónica Cidade 
de Birmingham, a Filarmónica Real de Liver‑
pool, a Sinfónica da BBC, a Sinfónica Escocesa 
da BBC, a Orquestra Nacional de Gales da BBC, 
a Orquestra de Câmara Escocesa, o Grupo 
de Música Contemporânea de Birmingham, 
a Orquestra de Câmara dos Países Baixos, a 
Sinfónica Alemã de Berlim e, nos BBC Proms, 
com a BBC NOW e a Britten Sinfonia. Inaugu‑
rou o Festival de Aldeburgh 2012 com a inter‑
pretação de obras de Oliver Knussen (Where 
the Wild Things Are e Higglety Pigglety Pop!), 
celebrando o 60º aniversário do compositor. 

Entre os seus compromissos recentes e 
próximos, trabalha com a Chamber Orches‑
tra of Europe, a Sinfónica da Rádio da Baviera, a 
Sinfónica de Bamberg, a Junge Deutsche Phil‑
harmonie numa digressão pela Alemanha, a Sin‑
fónica da BBC, a Sinfónica Escocesa da BBC e a 
Orquesta Nacional de Gales da BBC. Apresenta‑
‑se como solista‑maestro no Concerto para 

Berlim, a Sinfónica de Boston e a Filarmónica 
de Londres. Durante mais de uma década, cola‑
borou com a realizadora de vídeo Netia Jones 
num ciclo de produções aclamado pela crítica. 
Entre estas incluíram ‑se Atthis de Georg Frie‑
drich Haas (Royal Opera House), Kafka Frag‑
ments de Kurtag (ROH), ‘Max’ em Where the 
Wild Things Are de Knussen e ‘Rhoda’ em 
Higglety, Pigglety, Pop – que foi apresentada 
no Festival de Aldeburgh e partiu em digres‑
são passando pela Filarmónica de Los Angeles 
com Gustavo Dudamel, até às celebrações dos 
60 anos do compositor promovidas pelo Barbi‑
can. Cantou o Oratorio per la Settimana Santa 
de Luigi Rossi com Christian Curnyn, obras 
de Wigglesworth e Knussen com a Orquestra 
Sinfónica da BBC e obras de câmara de Ravel 
com o Nash Ensemble no Wigmore Hall de 
Londres. No seu CD mais recente, Claire Booth 
interpreta canções populares de Percy Grain‑
ger com o acompanhamento de Christopher 
Glynn (Avie Records).

Na temporada de 2017/18, destaca ‑se a 
interpretação de Songs for Sue de Oliver Knus‑
sen e Augenlieder de Ryan Wigglesworth na 
Casa da Música (com o Remix Ensemble e 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, 
respectivamente), bem como Les Illumina‑
tions com a Sinfónica Escocesa da BBC numa 
digressão pela Escócia.
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piano n.º 9 de Mozart com a Royal Northern Sin‑
fonia, a Orquestra do Ulster, a Filarmónica de 
Bergen e a Sinfónica Cidade de Birmingham. 
Interpretou a sua obra Echo and Narcissus no 
Festival de Aldeburgh 2014 e no Wigmore Hall 
em 2016, e a sua peça mais recente para orques‑
tra, Études ‑Tableaux, foi estreada em Cleveland 
e em Londres, no início de 2015.

Ryan Wigglesworth dirigiu a estreia da sua 
primeira ópera, The Winter’s Tale, na English 
National Opera com encenação de Rory 
Kinnear, em Fevereiro de 2017. Em Maio seguinte, 
a sua encomenda orquestral mais recente foi 
estreada pela Orquestra do Concertgebouw, 
sob a sua direcção. Inaugurou o Festival de Alde‑
burgh 2017, dirigindo Sonho de Uma Noite de 
Verão, e regressou aos Proms em Agosto com 
a Orquestra Nacional de Gales da BBC.

A gravação de obras orquestrais de Harri‑
son Birtwistle por Ryan Wigglesworth com a 
Hallé, para a NMC, foi premiada pelas revistas 
Gramophone e BBC Music, eleita disco do ano 
pela Time Out New York e incluída na lista dos 
Melhores Discos de 2011 pelo Sunday Times. 
O seu ciclo de canções orquestrais Augenlie‑
der (estreado pela soprano Claire Booth sob 
a direcção do compositor no Barbican, em 
2009) conquistou o prémio de música vocal 
nos British Composer Awards 2010. 

Natural de Yorkshire, Ryan Wigglesworth 
estudou no New College de Oxford e na Guildhall 
School of Music & Drama. Entre 2007 e 2009 foi 
Leitor na Universidade de Cambridge, onde foi 
também Fellow do Corpus Christi College. 

Remix Ensemble 
Casa da Música
Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix En‑
semble apresentou em estreia absoluta mais de 
oitenta e cinco 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 Pints‑
cher, Franck Ollu, Reinbert de Leeuw, Diego Mas‑
son, 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, Roterdão, Huddersfield, Barcelona, 
Estrasburgo, Paris, Orleães, Bourges, Toulouse, 
Reims, Antuérpia, Madrid, Milão, Ourense, Buda‑
peste, Norrköping, Viena, Witten, Berlim, Ames‑
terdão, Colónia, Zurique, Hamburgo, Luxemburgo 
e Bruxelas, incluindo festivais como Wiener Fes‑
twochen e Wien Modern (Viena), Agora (IRCAM 
– Paris) e Printemps des Arts (Monte Carlo). 
Entre as obras interpretadas em estreia mun‑
dial incluíram ‑se duas encomendas a Wolfgang 
Rihm, o concertino para piano Jetzt genau! de 
Pascal Dusapin no programa de encerramen‑
to do Festival Musica de Estrasburgo, Le soldat 
inconnu de Georges Aperghis (uma encomen‑
da da ECHO), Da capo de Peter Eötvös e a ópera 
Giordano Bruno de Francesco Filidei, apresenta‑
da no Porto, Estrasburgo, Reggio Emilia e Milão. 
Fez a estreia mundial da nova produção da ópe‑
ra Quartett de Luca Francesconi, interpretada no 
Porto e em Estrasburgo, e apresentou um projec‑
to 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 
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Claire Booth soprano

A soprano britânica Claire Booth conquistou 
reconhecimento internacional pelo seu reper‑
tório extraordinariamente vasto e também pela 
vitalidade e capacidade artística que trans‑
porta para os palcos de ópera e de concerto. Na 
temporada de 2016/17, regressou ao Festival de 
Aldeburgh para uma reposição da produção de 
David Pountney de La voix humaine, que mere‑
ceu a aclamação da crítica ao ser interpre‑
tada pela Ópera Nacional de Gales no Festival 
of Voice de Cardiff, em 2016. A sua reputação 
tem sido crescente no repertório contemporâ‑
neo e na estreia de novas peças: no Festival de 
Aldeburgh, fez as estreias mundiais de O Hoto‑
togisu de Knussen e Chorales from a Toy Shop 
de Birtwistle, com o Birmingham Contempo‑
rary Music Group.

Alguns dos papéis de ópera que lhe deram 
mais visibilidade foram ‘Rosina’ na nova produ‑
ção de O Barbeiro de Sevilha para a Ópera 
Nacional de Gales; ‘Elcia’ em Mosè in Egitto 
de Rossini e ‘Pakati’ em Wagner Dream de 
Jonathan Harvey (Ópera Nacional de Gales); 
o papel principal em A Raposinha Matreira de 
Janáček (Garsington Opera, um desempenho 
largamente elogiado pela crítica); ‘Rosina’ em 
O Barbeiro de Sevilha e ‘Dorinda’ em Orlando 
de Handel (Ópera Escocesa); ‘Nora’ em Riders 
to the Sea de Vaughan Williams (English Natio‑
nal Opera) e ‘La Comtesse’ em Le Comte Ory 
de Rossini (Chelsea Opera Group).

Uma agenda intensa de concertos fortale‑
ceu as suas ligações com a Orquestra Sinfónica 
da BBC e os BBC Proms, a Orquestra Sinfónica 
Cidade de Birmingham, a Orquestra de Câmara 
Mahler e o Ensemble intercontemporain, o 
Festival de Aldeburgh e o Holland Festival. 
Trabalhou também com a Sinfónica Alemã de 

o repertório do colectivo bracarense. O projec‑
to Ring Saga, com música de Richard Wagner 
adaptada por Jonathan Dove e Graham Vick, 
levou o Remix Ensemble ao Festival Musica 
de Estrasburgo, Cité de la Musique em Paris, 
Saint ‑Quentin ‑en ‑Yvelines, Théâtre de Nîmes, 
Le Théâtre de Caen, Grand Théâtre du Luxem‑
bourg e Grand Théâtre de Reims.

Entre os projectos para 2017, merece des‑
taque a retrospectiva da obra de Harrison 
Birtwistle, a estreia nacional do Stabat Mater 
Dolorosa de James Dillon, a interpretação do 
Concerto para violino de Ligeti, por Ilya Grin‑
golts, ou ainda um cine ‑concerto com nova 
música para um clássico do cinema de terror: 
Nosferatu de Murnau.

O Remix tem quinze discos editados com 
obras de Pauset, Azguime, Côrte ‑Real, Peixi‑
nho, Dillon, Jørgensen, 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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Violino 
Angel Gimeno 
Albert Skuratov 

Viola
Trevor McTait 
David Lloyd 

Violoncelo
Oliver Parr 
Filipe Quaresma 

Contrabaixo
António A. Aguiar 

Flauta
Stephanie Wagner 
Ana Raquel Lima 

Oboé
José Fernando Silva 

Clarinete
Victor J. Pereira 
Ricardo Alves 
Samuel Marques 

Fagote
Roberto Erculiani 

Trompa
Nuno Vaz 
Hugo Sousa 

Trompete
Ales Klancar 
Trombone 
Ricardo Pereira 

Percussão
Mário Teixeira 
Manuel Campos 

Piano
Jonathan Ayerst 

Harpa
Carla Bos
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