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1ª PARTE

Philippe Manoury
Fragments pour un portrait, sete peças para três grupos de 10 músicos 
(1997 ‑98; c.34min)*

1. Incantations
2. Choral
3. Vagues paradoxales
4. Nuit (avec turbulences)
5. Ombres
6. Bagatelle
7. Totem

2ª PARTE

Christophe Bertrand 
Yet, para ensemble (2002; c.13min)*

Olivier Messiaen
Oiseaux Exotiques, para piano e ensemble (1956/1985; c.16min)

*Estreias em Portugal. 

PORTRAIT PHILIPPE MANOURY I – COMPOSITOR EM RESIDÊNCIA

PIERRE ‑LAURENT AIMARD – ARTISTA EM RESIDÊNCIA

Cibermúsica, 17:15
Palestra pré ‑concerto por Rui Pereira
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Philippe Manoury
TULLE, 19 DE JUNHO DE 1952

Fragments pour un portrait

Quando lemos os títulos das pinturas de 
Francis Bacon percebemos que, em quase 
todos os casos, se trata apenas de estudos 
com vista a um tema (retrato, auto ‑retrato, 
tourada, papa...). A concretização final quase 
nunca ocorre, ou melhor, cada estudo é uma 
concretização de um tema cuja finalidade 
parece existir apenas na imaginação do 
pintor. Esta concepção da representação, 
permanentemente em construção, como se 
costuma dizer, sugere que há fascinações que, 
em termos absolutos, não são representáveis 
na sua finitude. As imagens que damos delas 
são meros fragmentos, abordagens, estudos, 
mas a busca de um eventual resultado parece 
nunca acabar. Talvez seja também o caso da 
Montanha de Santa Vitória de Cézanne e das 
Vistas do Monte Fuji de Hokusai.

Foi essa forma de expressão que tentei na 
música. Trata ‑se de um conjunto de sete anda‑
mentos separados que poderiam, em termos 
absolutos, constituir apenas um pois se, por 
um lado, tentei variar quer o carácter quer as 
proporções de um andamento para o outro, 
por outro lado, os sete são alimentados por 
formas diferentes e recorrentes que viajam 
continuamente entre todos eles. Os andamen‑
tos distintos contêm ciclos que os percorrem 
e se sobrepõem. Por vezes, um andamento 
será apenas a continuação de um processo 
já iniciado nos anteriores. Por vezes, também, 
um andamento só encontrará a sua conclu‑
são nos seguintes. O conjunto deverá tender 
para o aparecimento de um “retrato”, de uma 
imagem musical que, espero, deverá aparecer 
como marca de água no conjunto das peças.

1. Incantations. Baseada numa ideia de 
processo melódico, esta peça utiliza contra‑
pontos em duplicação constante, nos quais 
cada instrumento usado é duplicado (2 oboés, 
2 flautas alto, 2 trompetes, etc.). Esses proces‑
sos, em constante evolução, atravessam dife‑
rentes “paisagens sonoras” aparentemente 
mais estáveis. Esta estabilidade existe para 
indicar que se trata de músicas com auto‑
nomia própria. Tal como um caminhante 
descobre, depois de percorrer um caminho, 
que existe uma paisagem antes e depois de 
a ver, estas paisagens sonoras são músicas 
que poderiam já ter existido e que poderiam 
prolongar ‑se. O gesto final, uma ascensão 
fugaz que terá múltiplas consequências em 
seguida, é encaixado como um questiona‑
mento devido à sua natureza estranha à peça.

2. Choral. Principalmente entregue aos 
instrumentos de sopro, este coral expõe, 
pela primeira vez, um material harmónico 
que percorrerá as peças seguintes. A escrita 
desenvolve uma densidade sonora extre‑
mamente tensa através de um jogo de 
registos extremos.

3. Vagues paradoxales. Esta peça é uma 
tentativa de transcrição instrumental das 
técnicas de síntese sonora (criação de sons) 
utilizadas na música electrónica: os sons para‑
doxais que parecem subir, descer, tornar ‑se 
mais rápidos ou mais lentos até ao infinito. 
Os paradoxos aqui pertencem ao domínio do 
ritmo. Fluxos sonoros, cada vez mais densos, 
parecem tornar ‑se continuamente mais rápi‑
dos ou mais lentos, ao passo que se inscre‑
vem em trajectórias de tempi que evoluem em 
sentido oposto. Assim, uma camada que, após 
uma grande aceleração, atinge uma veloci‑
dade muito rápida é inserida num andamento 
lento que, por sua vez, acelerará de novo; e 
assim sucessivamente. O título refere ‑se ao 
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fenómeno que se assemelha às ondas, em que 
cada uma está, num dado momento, incluída 
na seguinte.

4. Nuit (avec turbulences). Trata ‑se de um 
novo estudo sobre música nocturna que eu já 
desenvolvi em Pentaphone para orquestra e 
na minha ópera 60ème parallèle. Uma estru‑
tura, extremamente calma e estática, entregue 
a quatro solistas de instrumentos de cordas, 
desenvolve os acordes de Choral. Na sua 
evolução lenta, depara ‑se com vários eventos 
sonoros, fugazes e recorrentes, entre os quais 
se encontram as paisagens da primeira peça. 
O gesto final desta torna ‑se cada vez mais 
invasivo, como uma espiral em proliferação 
permanente. Mas nada perturbará a marcha 
lenta desta estrutura nocturna, cujo processo, 
porém, será interrompido antes do seu termo. 
Este andamento permanece deliberadamente 
“inacabado” e será concluído nos seguintes.

5. Ombres. O aparecimento fragmentado 
do gesto final do primeiro andamento encon‑
tra aqui o seu ponto culminante num movi‑
mento perpétuo que é reforçado e ramificado 
em texturas múltiplas e complexas. Os instru‑
mentos evoluem em imagens desfasadas 
e desdobradas, nas quais a mesma música 
é tocada em várias camadas assíncronas 
e sobrepostas.

6. Bagatelle. Muito breve, este andamento 
surge como um gesto em crescendo para final‑
mente regressar ao seu ponto de partida. Por 
duas vezes aparece a continuação da “música 
nocturna” que permaneceu inacabada.

7. Totem. É o verdadeiro fim de Nuit (avec 
turbulences). O fim da estrutura nocturna é 
retomado cinco vezes seguidas, mas oculto 
sob várias aparências, de onde surgem inúme‑
ros empréstimos de todo o ciclo. Cada vez 
que a estrutura é retomada, assumindo aqui 
a forma de um ritual nocturno, desvendará 

progressivamente a imagem inicial com a qual 
abria a música nocturna.

Fragments pour un portrait foi composta 
para uma projecção sonora espacializada. O 
conjunto, composto por 30 músicos, é divi‑
dido em três grupos organizados em três 
palcos separados. Os grupos I e III (colocados 
à esquerda e à direita) são constituídos por 
uma dupla de instrumentos de sopro (flauta e 
oboé), uma dupla de instrumentos de cordas e 
um grupo de instrumentos de metal. O grupo II 
(localizado no centro) junta os instrumentos 
de cordas (dispostos aqui em quarteto) dos 
outros grupos, bem como as suas duplas de 
instrumentos de sopro de palheta (aqui clari‑
netes e fagotes). Cada grupo inclui também 
um elemento de percussão e um instrumento 
de ressonância (harpa, piano e celesta). Algu‑
mas estruturas foram projectadas directa‑
mente em função da localização geográfica 
dos músicos usando retransmissão e duplica‑
ção de timbres. No entanto, é possível execu‑
tar esta obra num palco normal, desde que 
seja respeitada a distribuição dos grupos da 
esquerda para a direita.

De certa forma, esta obra foi escrita “à 
medida” do Ensemble intercontemporain, 
sendo uma das especificidades a versatilidade 
dos músicos. Assim, usei um vasto conjunto de 
instrumentos pouco frequentes nas orques‑
tras como a flauta baixo, o fliscorne, o trom‑
pete piccolo e o clarinete contrabaixo para 
criar sons que alteram substancialmente os de 
uma orquestra tradicional. Alguns instrumen‑
tistas também tocam pequenos instrumentos 
de percussão (pequenas bigornas de metal).

A obra é dedicada a David Robertson, direc‑
tor musical do Ensemble intercontemporain.

PHILIPPE MANOURY, 1998

Tradução: Carla Basto
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Christophe Bertrand 
WISSEMBOURG, 24 DE ABRIL DE 1981

ESTRASBURGO, 17 DE SETEMBRO DE 2010 

Yet

Yet é uma encomenda do Ensemble intercon‑
temporain, dedicada a Pascal Dusapin.

Por “Yet” (do inglês) deve entender‑
‑se o conceito de antecipação; com efeito, 
a primeira secção da obra, como algumas 
composições de Steve Reich (nomeada‑
mente Music for 18 musicians), é uma concen‑
tração de acontecimentos futuros: todos os 
elementos estruturais, forças motrizes das 
secções seguintes, bem como os campos 
harmónicos e certos padrões que só existem 
devido à necessidade de percepção da cons‑
trução são aqui apresentados, sendo poste‑
riormente desenvolvidos (ou simplesmente 
evocados) numa ordem diferente: esses 
elementos estruturais são, respectivamente, 
a sobreposição de acelerações e desacelera‑
ções, uma harmonia que se movimenta muito 
lentamente e se desloca no espaço cénico, 
imitações rítmicas ao estilo do desfasamento 
e, finalmente, uma sucessão de ostinatos 
vibrantes, estroboscópicos, muito virtuosos. 
Nesta primeira secção, tudo é apresentado, 
abreviado, esboçado, mas nada é dito.

Esses elementos, por mais opostos ou 
antagónicos que sejam, são unidos não só por 
um número limitado de campos harmónicos 
(na verdade, uma única escala harmónica de 
mais de trinta notas, composta por módulos 
muito diatónicos e distorcidos ou coloridos 
por micro ‑intervalos, pelos harmónicos natu‑
rais das cordas, etc.), que circulam por toda 
a peça, através de uma energia “dramática” 
sempre presente (direccionalidade, evolução 
contínua de todos os elementos musicais), ou 

até mesmo crescente (excepto um intervalo 
calmo e deserto, um verdadeiro parêntesis na 
tensão da peça), mas também por um deno‑
minador comum, nomeadamente a utilização 
do espaço cénico e as possíveis trajectórias 
que aí se desenvolvem como parte integrante 
da composição. Esta utilização do espaço 
manifesta ‑se naturalmente através de uma 
orquestração específica em quatro grupos 
de cinco músicos, sendo cada grupo cons‑
tituído por dois pares de instrumentos e um 
instrumento único (por exemplo, duas flautas, 
um oboé, dois clarinetes) e por uma dispo‑
sição adequada dos pares em torno de um 
eixo central composto pelos instrumentos 
não duplicados (oboé, trombone, contrabaixo 
e harpa).

A estrutura arquitectural baseia ‑se no 
esquema formal da tanka japonesa (ABA/
BB) que se manifesta em várias camadas, 
de acordo com o modelo fractal: o resultado 
é uma sobreposição de muitas subsecções 
curtas marcadas por elementos simples e 
identificáveis (como as intervenções dos 
woodblocks ou caixas chinesas, que evoluem 
de aparecimentos pontuais para um destaque 
cada vez maior, até alcançarem uma verda‑
deira cadência) que ficam na memória do 
ouvinte e permitem que ele perceba a evolu‑
ção da obra.

CHRISTOPHE BERTRAND, 2010

Tradução: Carla Basto 
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Olivier Messiaen 
AVIGNON, 10 DE DEZEMBRO DE 1908

CLICHY, 27 DE ABRIL DE 1992

Oiseaux Exotiques

Em 1955, Pierre Boulez pediu a Messiaen para 
escrever uma obra para pequena orquestra a 
fim de ser tocada nos Concerts du Domaine 
Musical. Apesar de ter realizado diversas 
excursões ornitológicas nesse ano, quer na 
região de Sologne, quer na sua casa de campo 
em Petichet, Messiaen decidiu não utilizar 
pássaros nativos de França para a sua nova 
obra. Tendo iniciado o trabalho no início de 
Outubro, após o regresso do seu retiro de 
Verão, decidiu utilizar gravações de pássa‑
ros (de um laboratório americano) e transcri‑
ções realizadas no sexto “Salon dês Oiseaux” 
que teve lugar em Paris, em Novembro desse 
mesmo ano. O resultado foi uma obra que 
reúne canções de pássaros oriundos do 
continente americano, da China, da Malásia 
e da Índia.

Oiseaux Exotiques (Pássaros Exóticos) 
assinala um momento crucial na obra de 
Messiaen pois representa o momento em que 
atinge a maturidade na utilização do canto 
dos pássaros. Ao usar pássaros que nunca 
se encontrariam num cenário natural, deu um 
passo decisivo e libertador afastando ‑se de 
um sentido de respeito para com a realidade 
que era limitador. Ao rejeitar uma conduta 
purista na concepção da obra, abriu cami‑
nho a outros elementos que não o canto dos 
pássaros. Estes são relativamente modestos – 
algumas passagens de percussões sem afina‑
ção determinada e alguns acordes de apoio 
– mas o efeito que causam é profundo. Porém 
o aspecto mais importante é que o canto 
dos pássaros já não se limita apenas a linhas 

melódicas. Agora resulta igualmente em 
harmonias. De facto, alguns pássaros resul‑
tam mais em harmonia do que em linhas meló‑
dicas. Torna ‑se assim mais fácil a Messiaen 
colorir o canto dos pássaros dentro de uma 
linha coerente de identidade musical. 

Desde a estreia de Oiseaux Exotiques a 10 
de Março de 1956 que não restam dúvidas do 
sucesso de Messiaen em utilizar o canto dos 
pássaros para escrever música. O piano é a 
estrela em destaque, com imensas cadências 
desafiadoras, mas é igualmente integrado no 
distinto ensemble de sopros com percussões 
afinadas e metálicas. A obra fornece diversos 
exemplos da capacidade de Messiaen para 
criar sons cativantes que prendem a atenção 
do ouvinte, tais como a fanfarra de trompetes 
após a longa cadência do piano ou as explo‑
sões do Tordo Jocoso dos Himalaias, as quais 
se escutam perto do início e com um efeito 
devastador no final. Apesar de durar apenas 
15 minutos, Oiseaux Exotiques é uma obra 
seminal. Faz parte de grupo muito restrito de 
êxitos da vanguarda: uma obra que foi genui‑
namente admirada nos circuitos mais dogmá‑
ticos da música contemporânea da década 
de 50, ao mesmo tempo que se tornou numa 
obra favorita do grande público.

CHRISTOPHER DINGLE, 2008

Tradução: Rui Pereira
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Peter Rundel direcção musical 

Peter Rundel é um dos maestros mais requisi‑
tados pelas principais orquestras europeias, 
graças à profundidade da sua abordagem a 
partituras complexas de todos os estilos e 
épocas, a par da sua criatividade interpreta‑
tiva. É regularmente convidado para dirigir a 
Orquestra da Rádio Bávara e as Sinfónicas das 
Rádios NDR, WDR e SWR. Colaborou recen‑
temente com as Filarmónicas de Helsínquia, 
da Rádio França e do Luxemburgo, a Orques‑
tra Nacional de Lille, a Orquestra do Maggio 
Musicale Fiorentino, a Orquestra do Teatro de 
Ópera de Roma e as Sinfónicas de Viena e da 
Rádio de Frankfurt. Na Ásia, dirigiu a Metropo‑
litana de Tóquio e a Sinfónica de Taipé.

Depois de uma fantástica recepção pelo 
público do Festival de Salzburgo no Verão 
passado, à frente da Sinfónica SWR, inicia a 
temporada de 2019/2020 dirigindo agrupa‑
mentos como a Orchestra della Toscana, a 
Filarmónica Enescu, as Sinfónicas da Rádio 
Bávara e da Rádio de Berlim, a Basel Sinfo‑
nietta e a Sinfónica do Porto Casa da Música.

Peter Rundel dirigiu estreias mundiais 
de produções de ópera na Ópera Alemã 
de Berlim, na Ópera Estatal da Baviera, no 
Festwochen de Viena, no Gran Teatre del 
Liceu, no Festival de Bregenz e no Schwetzin‑
ger SWR Festspiele, trabalhando com encena‑
dores prestigiados como Peter Konwitschny, 
Philippe Arlaud, Peter Mussbach, Heiner 
Goebbels, Carlus Padrissa (La Fura dels Baus) 
e Willy Decker. O seu trabalho em ópera inclui 
o repertório tradicional e também produções 
de teatro musical contemporâneo inovador 
como Donnerstag do ciclo Licht de Stockhau‑
sen, Massacre de Wolfgang Mitterer 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, dirigiu 
De Materie de Heiner Goebbels no Armory 
Hall de Nova Iorque e no Teatro Argentino La 
Plata, uma produção que estreou na Ruhr‑
triennale em 2014. Com a estreia mundial de 
Les Bienveillantes de Hector Parras, ence‑
nada por Calixto Bieito, apresentou ‑se pela 
primeira vez na Ópera da Flandres, em 2019. 
Em Maio de 2020 estreia ‑se na Ópera de Zuri‑
que com Mädchen mit dem Perlenohrring de 
Stefan Wirth, em primeira audição mundial.

Natural de Friedrichshafen (Alemanha), 
Peter Rundel estudou violino com Igor Ozim 
e Ramy Shevelov, e direcção com Michael 
Gielen e Peter Eötvös. Foi violinista do 
Ensemble Modern (1984 ‑1996), com o qual 
mantém uma relação próxima como maes‑
tro. Tem desenvolvido colaborações regu‑
lares com o Klangforum Wien, o Ensemble 
Musikfabrik, o Collegium Novum Zürich, o 
Ensemble intercontemporain e o Asko|S‑
chönberg Ensemble. Foi Director Artístico da 
Orquestra Filarmónica Real da Flandres e o 
primeiro Director Artístico da Kammeraka‑
demie de Potsdam. É maestro titular do Remix 
Ensemble Casa da Música desde 2005. É 
regularmente convidado para leccionar em 
academias internacionais. 

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 nomea‑
ção para o Grammy Award (Surrogate Cities 
de Heiner Goebbels).
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Pierre ‑Laurent Aimard piano

Considerado um artista visionário e pioneiro, 
Pierre ‑Laurent Aimard recebeu o prestigiado 
Prémio International de Música Ernst von 
Siemens em 2017. Aclamado internacional‑
mente como uma figura ‑chave da música do 
nosso tempo, colaborou com muitos compo‑
sitores marcantes, entre os quais Ligeti (tendo 
gravado a sua obra integral para piano), 
Stockhausen, George Benjamin e Pierre 
Boulez. Com apenas 19 anos foi nomeado 
por Boulez pianista solo do Ensemble Inter‑
contemporain. Considerado um dos melho‑
res intérpretes de Messiaen do mundo, teve 
uma relação próxima com o compositor e com 
Yvonne Loriod, com quem estudou no Conser‑
vatório de Paris. Uma das suas gravações 
recentes foi o Catalogue d’oiseaux completo 
para a Pentatone, largamente elogiada e que 
lhe rendeu o Prémio da Crítica Discográfica 
Alemã, entre outros. Fez estreias mundiais 
de obras de Kurtág; da última peça de Carter, 
Epigrams, dedicada ao próprio Aimard; e do 
Concerto para piano de Harrison Birtwistle, 
Responses: Sweet disorder and the carefully 
careless. Em 2019, estreou Keyboard Engine 
para dois pianos, também de Birtwistle. 

Curador inovador e intérprete singular de 
obras de todas as épocas, Aimard tem sido 
convidado para inúmeras residências nas 
salas mais importantes de Nova Iorque, Viena, 
Hamburgo, Frankfurt, Bruxelas, Salzburgo e 
Paris, e nos Festivais de Lucerna, Tanglewood 
e Edimburgo. Foi director artístico do Festi‑
val de Aldeburgh (2009 ‑16). Apresenta ‑se 
ano após ano com as principais orquestras 
mundiais, sob a direcção de maestros como 
E. P. Salonen, P. Eötvös, S. Rattle e V. Jurowski.

A temporada de 2019/20 é especial‑
mente focada no programa “Beethoven e o 

Vanguardismo”, uma visão pessoal do legado 
de Beethoven em celebração do seu 250.º 
aniversário. Neste programa, Aimard combina 
o Classicismo vienense com composições de 
vanguarda revelando surpreendentes cruza‑
mentos. O projecto é apresentado em concer‑
tos na Philharmonie de Berlim, na Philharmonie 
de Paris, na Tokyo Opera City, no Sounthbank 
Centre (Londres) e em digressão pelos EUA. 

Ao lado da Orquestra Gürzenich e François‑
‑Xavier Roth, Aimard faz uma digressão euro‑
peia com a série “New Academy Concerts”, 
criada no espírito das soirées académicas de 
Beethoven onde o lendário modernista, huma‑
nista e revolucionário musical apresentava as 
suas criações ao público. Leva ainda a Londres 
os dois projectos dedicados a Beethoven, 
como parte da residência de três anos no 
Southbank Centre. Em recital, apresenta duas 
das sonatas mais poderosas e transcenden‑
tes da história da música: a Concord Sonata 
de Ives (que gravou e foi premiada com um 
Grammy) e a Sonata Hammerklavier.

Nesta temporada, Aimard é Artista em 
Residência na Casa da Música, onde apre‑
senta obras de Messiaen, Dufourt e o Concerto 
para piano de Murail, Le Desenchantement 
du Monde. Regressa à Filarmónica de Berlim, 
à Orquestra da Gewandhaus de Leipzig, à 
Orquestra Real do Concertgebouw e à Orques‑
tra Sinfónica de Montréal, entre muitas outras.

Ao longo do período de docência na Hoch‑
schule de Colónia e nos workshops e pales‑
tras pelo mundo, Aimard partilha a sua visão 
inspiradora da música de todos os períodos 
históricos. Foi Professor Associado do Collège 
de France (Paris) e é membro da Academia 
Bávara de Belas ‑Artes. Com o Klavier ‑Festival 
Ruhr criou, em 2015, uma plataforma online 
sobre interpretação de música para piano de 
Ligeti – Explore the Score.
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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, Jörg Widman, Sian Edwards 
e Pedro Neves, entre outros. No plano interna‑
cional apresentou ‑se em Valência, Barcelona, 
Madrid, Ourense, Huddersfield, Estrasburgo, 
Paris, Orleães, Bourges, Toulouse, Reims, 
Antuérpia, Bruxelas, Milão, Budapeste, 
Norrköping, Viena, Witten, Berlim, Colónia, 
Zurique, Hamburgo, Donaueschingen, Roter‑
dão, Amesterdão e Luxemburgo, incluindo 
festivais como Wiener Festwochen e Wien 
Modern (Viena), Agora (IRCAM – Paris), Prin‑
temps des Arts (Monte Carlo), Musica Stras‑
bourg e Donaueschinger Musiktage. 

Entre as obras interpretadas em estreia 
mundial incluíram ‑se encomendas a Wolfgang 
Rihm, Georg Friedrich Haas, Wolfgang Mitte‑
rer e Daniel Moreira, além de obras de Pascal 
Dusapin, Georges Aperghis, Peter Eötvös e 
Ângela da Ponte. Fez as estreias mundiais da 
ópera Giordano Bruno de Francesco Filidei 
(Porto, Estrasburgo, Reggio Emilia e Milão) e 
da nova produção da ópera Quartett de Luca 
Francesconi (Porto e Estrasburgo) com ence‑
nação de Nuno Carinhas. Apresentou um 
projecto cénico sobre A Viagem de Inverno de 
Schubert na reinterpretação de Hanz Zender, 
também com encenação de Nuno Carinhas. 

O projecto Ring Saga, com música de Richard 
Wagner adaptada por Jonathan Dove e 
Graham Vick, levou o Remix Ensemble a 
grandes palcos europeus. Nas últimas tempo‑
radas estreou em Portugal obras de Emma‑
nuel Nunes, Harrison Birtwistle, James Dillon, 
Georg Friedrich Haas, Magnus Lindberg, Wolf‑
gang Mitterer, Thomas Larcher, Peter Eötvös, 
Steve Reich, Wolfgang Rihm, Jörg Widmann, 
Rebecca Saunders e Johannes Schöllhorn. 

A temporada de 2020 do Remix Ensemble 
celebra o seu 20.º aniversário com a estreia 
mundial de uma obra encomendada a Fran‑
cesco Filidei e uma digressão à Elbphilharmo‑
nie de Hamburgo, além da nova banda sonora 
para um filme clássico do cinema português, 
composta por Igor C. Silva. A maior parte do 
repertório apresentado ao longo do ano no 
Porto trata ‑se de música nunca antes inter‑
pretada em Portugal, sublinhando o lugar de 
vanguarda deste ensemble. A residência de 
Pierre ‑Laurent Aimard na Casa da Música 
coloca o prestigiado pianista francês ao lado 
do Remix Ensemble a interpretar uma das 
obras mais emblemáticas de Olivier Messiaen, 
Oiseaux Exotiques, e ainda L’origine du Monde 
de Hugues Dufourt. A temporada conta 
também com música recente do compositor 
francês Philippe Manoury e um solista espe‑
cializado na interpretação de nova música, o 
violinista Ashot Sarkissjan.

O Remix tem dezassete 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 na restrita listagem de Esco‑
lha dos Críticos do Ano 2013. 
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Violino
Angel Gimeno
André Gaio Pereira
Corinna Canzian

Viola
Trevor McTait
Alfonso Noriega

Violoncelo
Oliver Parr
Filipe Quaresma

Contrabaixo
António A. Aguiar

Flauta
Stephanie Wagner
Ana Raquel Lima

Oboé
José Fernando Silva
Carla Duarte

Clarinete
Victor J. Pereira
Ricardo Alves
Samuel Marques
Frederic Cardoso

Fagote
Roberto Erculiani
Álvaro Machado

Trompa
Nuno Vaz
Telma Gomes

Trompete
Aleš Klančar
Adrian Martinez

Trombone
Ricardo Pereira
Massimo La Rosa

Tuba
Adélio Carneiro

Percussão
Mário Teixeira
Manuel Campos
João Cunha
Manu Gaigne Beobide*
Jonathan Silva*
Gabriel Teixeira*
Francisco Fernandes*

Piano
Jonathan Ayerst
Vítor Pinho

Harpa
Carla Bos

*Estagiários Escola Superior de Música  
e Artes do Espectáculo – IPP

MECENAS BOLSAS
SANTANDER
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