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APOIO INSTITUCIONAL

Karlheinz Stockhausen
Klavierstück V, para piano solo (1954; c.6min)

Vibra ‑Elufa, para vibrafone solo (2003; c.10min)

Natürliche Dauern n.º 6, para piano (2005/2006; c.6min) 

Kontakte, para piano, percussão e electrónica (1960; c.35min)

Klavierstück V, para piano solo

Ao longo da sua produção musical, Stockhausen escreveu um ciclo 
de 19 Klavierstücke para piano/sintetizador solo, das quais as 7 últi-
mas peças são associadas e/ou incorporadas em LICHT – ciclo de 
óperas dedicadas aos 7 dias da semana. De 1952 a 2003, o compo-
sitor utilizou esta estrutura para explorar e desenvolver variadas 
técnicas composicionais empregues paralelamente e/ou poste-
riormente em obras de maior envergadura.

No primeiro grupo de Klavierstücke (I – IV), Stockhausen partiu 
da técnica composicional ‘point music’, onde cada nota é conside-
rada um evento sonoro único e isolado, finalizando com a técnica 
‘group composition’, na qual grupos de notas predominam e adqui-
rem a função de fenómeno sonoro-base. O segundo grupo de 
Klavierstücke (V – X) inaugura o período de escrita ‘variável’ com 
Klavierstück V, escrita em 1954. 

As seis diferentes indicações metronómicas que existem nesta 
obra dividem-na em seis secções. Em cada secção existem três 
tipos de grupos de notas, onde uma nota central (ou grupos de 
notas centrais) é precedida, rodeada ou sucedida por grupos de 
notas ornamentais. A presença ou a ausência do pedal forte é 
essencial no tratamento tímbrico dos diferentes tipos de grupos. 
Esta peça, juntamente com o primeiro ‘set’ de Klavierstücke, foi 
dedicada ao pianista belga Marcelle Mercenier, que a estreou nos 
Cursos de Verão de Darm stadt no dia 21 de Agosto de 1954.

Vibra-Elufa, para vibrafone solo

Concebida em 2003, Vibra‑Elufa é uma versão para vibrafone solo 
da peça Elufa para clarinete alto e flauta (1991), parte integrante da 
última cena da ópera Freitag aus Licht. Baseado no Livro de Géne-
sis, Freitag (Sexta-feira) trata o mito da criação do Homem, onde 
Eva, esposa de Adão, é tentada por Lucifer a ter um caso ilícito com 
Caino. As consequências desta união ilegítima são terríveis, e a 
dramaturgia desenvolve-se a partir da acção de casais “impossí-
veis” interpretada por bailarinos/mimos e actores/músicos. 

As personagens Elu (clarinete alto) e Lufa (flauta) acompanham 
Eva ao longo de todo o enredo. Nesta versão, a utilização de vários 
tipos de baquetas é recomendada de forma a reproduzir o diálogo 
entre estas duas personagens. O drama transposto para vibrafone 
é conseguido através da subtileza das articulações, das diferen-
tes vozes e dos tempi.

Vibra‑Elufa foi estreada por Michael Pattmann na Sülztalthalle, 
nos Cursos de Verão Stockhausen Courses Kürten, no dia 6 de 
Agosto de 2004.

Natürliche Dauern n.º 6, para piano

Natürliche Dauern (Durações Naturais) é um conjunto de 24 peças  
que representa a 3ª Hora de KLANG, ciclo de 24 obras dedicadas 
a cada hora do dia. Nestas peças, o tempo e o ritmo é determinado 
pela duração natural dos sons. Factores como registo, intensidade 
de ataque e a utilização do pedal forte participam activamente na 
estrutura do conteúdo musical definindo a duração natural dos 
sons. Novas técnicas são implementadas e o recurso a instrumen-
tos de percussão reforça um universo sonoro absolutamente único. 
Em Natürliche Dauern n.º 6 , um grupo de três escalas descenden-
tes na mão direita é repetido 21 vezes, primeiro em tempo decres-
cente, seguindo em tempo crescente para acabar novamente 
numa desaceleração contínua do andamento. Desfasada, a mão 
esquerda partilha o mesmo material com um grupo de três melo-
dias descendentes. Nesta peça de rápidas escalas descendentes, 
a relação entre os dois grupos melódicos em contínua flutuação de 
tempo cria momentos melódicos, harmónicos e polifónicos como 
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resultado da duração natural do som do registo, da utilização de 
ambos os pedais e da dinâmica.

Os números 1 a 15 de Natürliche Dauern foram estreados pelos 
pianistas Frank Gutschmidt e Benjamin Kobler na Sülztalthalle, 
nos Cursos de Verão Stockhausen Courses Kürten, entre 2 e 15 
de Julho de 2006.

Kontakte, para piano, percussão e electrónica

Existem três versões desta obra: para electrónica solo, versão 
destinada a transmissões radiofónicas; para piano, percussão e 
electrónica, versão destinada à performance ao vivo; e uma versão 
teatral chamada Originale. A electrónica, concebida das instala-
ções da  Westdeutscher Rundfunk (WDR) – estúdio de música 
electrónica em Colónia – entre 1958 e 1960, representa um novo 
paradigma na concepção formal da música: a unificação do tempo 
musical, onde uma nota se transforma em ritmo através do controlo 
da velocidade de frequências, ou um som se transforma em ruído 
através do controlo da regularidade das mesmas. A percepção do 
tempo em Kontakte convida o ouvinte a ‘encarnar o próprio som’, 
que viaja no espaço a partir de um sistema de difusão quadrofónico 
e se revela sob forma de timbres de percussão tão familiares como 
a madeira, o metal e as peles e os ‘contactos’ entre estas famílias.

Kontakte para piano, percussão e electrónica foi estreada no 
dia 11 de Junho de 1960 no 34th World Music Festival, nos estúdios 
da WDR em Colónia, por David Tudor (piano), Christoph Caskel 
(percussão) e Karlheinz Stockhausen (sound projection).

PATRÍCIA MARTINS

Michael Pattmann percussão

Michael Pattmann é formado em música (Konzertexamen, perfor‑
mers diploma em percussão) na classe de Martin Schulz, na 
Folkwang -Hochschule de Essen, Alemanha. Prossegue os estu-
dos na classe de música de câmara de Péter Eötvös na Staatliche 
Hochschule für Musik, em Colónia.

Para além da sua carreira de solista, toca regularmente 
em numerosos ensembles tais como e -mex ensemble Essen, 
mp6 -multipercussion -ensemble, anthos -ensemble, oh ton -ensem-
ble e Ensemble Musikfabrik. Participa também em performances 
de dança, teatro e teatro musical, desenvolvendo paralelamente a 
sua experiência em improvisação e música electroacústica.

Apresentou -se por toda a Europa, a Ásia e a América. As inúme-
ras estreias, gravações em CD e para transmissões de rádio e 
gravações de bandas sonoras de filmes mudos reflectem o âmbito  
largo do seu trabalho criativo. Ao longo da carreira trabalhou regu-
larmente com Karlheinz Stockhausen, estreando várias obras a par 
de inúmeras apresentações do seu repertório.

Lecciona percussão na Folkwang Universität der Künste (Essen) 
e nos cursos de Verão Stockhausen Courses Kürten, partilhando 
o seu profundo conhecimento sobre o trabalho de Stockhausen.

Patrícia Martins piano

Patrícia Martins concluiu a Licenciatura em Piano na classe de 
Madalena Soveral e a pós -graduação em Ópera e Estudos musico-
-teatrais na Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo 
do Porto. Posteriormente foi admitida, por unanimidade do júri, no 
Conservatoire Supérieur Musique et Danse de Lyon, onde conclui 
o mestrado em música de câmara orientado por Jean Geoffroy e 
Franck Krawczyk.

Das várias apresentações públicas, destaca -se a participação 
nos festivais Harmos Classical (Porto), Euroclassical (Porto/Fama-
licão), FIP Saragoça, Ciclo de Quintas (Viana do Castelo), Xornadas 
de Música Contemporánea de Santiago de Compostela (Centro 
Galego de Arte Contemporânea), Mihl -SonsXXI (Lugo), Biennale 
musiques en scène (Lyon), Format Raisins e La Charité -sur -Loire. 
Participou no programa “Génération Jeunes Interprètes” da esta-
ção radiofónica France Musique, apresentado por Gaëlle le Gallic, 
com a transmissão em directo de música do compositor Franck 
Krawczyk. Na continuidade desta colaboração, integra a equipa 
musical de ULTIMA, criação dos artistas Christian Boltanski, Jean 
Kalman e Franck Krawczyk no Teatro Arena del Sole em Bolonha, 
Itália. Marcou presença nos cursos de Verão Stockhausen Cour-
ses Kürten 2017, onde obteve o primeiro prémio de interpreta-
ção musical com a performance de Kontakte, sob orientação de 
Kathinka Pasveer, Suzanne Stephens, Benjamin Kobler e Michael 
Pattmann. É bolseira do Mécénat Musical Société Générale, da 
fundação ADAMI e da fundação GDA.

Jaime Reis sound projection

Jaime Reis é licenciado em Composição pela Universidade de Aveiro, 
onde recebeu três bolsas de mérito. Frequentou seminários com 
Emmanuel Nunes e K. Stockhausen. É fundador e director artístico do 
Festival DME, desde 2003, e investigador no INET -MD. Como compo-
sitor tem apresentado a sua música na Europa, na América, na Ásia e 
na América do Sul, e trabalhado com entidades como IRCAM, KCMD, 
Musikfabrik, ZKM e Musiques & Recherches. Actualmente é profes-
sor na ESART -IPCB e director do espaço Lisboa Incomum.
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