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Alexander Scriabin
Sonata n.º 2 em Sol sustenido menor, op. 19 (1895 ‑97; c.14min)

1. Andante
2. Presto

Duas Danças, op. 73 (1914; c.6min)
1. Guirlandes
2. Flammes sombres

Sonata n.º 10, op. 70 (1914; c.12min)

Franz Liszt
Dos Anos de Peregrinação, 2.º ano – Itália (1839 ‑49; c.37min)

– Sonetto 47 del Petrarca
– Sonetto 104 del Petrarca
– Sonetto 123 del Petrarca
– Après une lecture du Dante, fantasia quasi sonata

O programa do presente recital inclui dois compositores de 
importância cimeira no repertório pianístico: Franz Liszt (1811
1886), figura paradigmática do Romantismo, pianista lendário e 
compositor que revolucionou a escrita para o instrumento e que 
abriu novas portas ao pósRomantismo; e Alexander Scriabin 
(1872 1915), compositor russo que desenvolveu ao longo da sua 
vida uma linguagem musical idiomática, inicialmente herdeira de 
Chopin e Liszt, que se foi progressivamente libertando das amar
ras da tonalidade e da estética romântica.

A Sonata n.º 2 em Sol sustenido menor op. 19 (Sonata Fanta
sia) e a Sonata n.º 4 são as únicas sonatas para piano em dois 
andamentos de Alexander Scriabin (dum total de dez). Escrita 
entre 1895 e 1897, a Sonata n.º 2 é uma obra do período inicial 
de Scriabin na qual a influência de Chopin se faz sentir de forma 
contundente, através do seu carácter lírico que, contudo, nunca 
está longe da sombra e da inquietação. Scriabin descreveua da 
seguinte forma: “A primeira parte evoca a calma de uma noite na 
costa marítima do Sul, no desenvolvimento ouve se a sombria 
agitação das profundezas. A secção em Mi maior representa o 
luar que vem depois da primeira escuridão nocturna. O segundo 
andamento, Presto, descreve a agitação tempestuosa do vasto e 
extenso oceano.”

Aproximadamente a partir do ano de 1903, Scriabin foi apro
fundando os seus interesses filosóficos, nomeadamente Nietzs
che e Schoppenhauer, acabando por entrar em contacto com a 
obra de Helena Blavatsky (a fundadora do movimento teosófico), 
tendo estudado atentamente vários livros da sua autoria. A teoso
fia evoluiu de outras formas iniciais de misticismo e ocultismo 
em voga na primeira metade do séc. XIX e propunha uma versão 
ocidentalizada de antigos ensinamentos orientais, nos quais ideias 
como reencarnação, transfiguração do espírito e transcendência 
como forma de acesso a um conhecimento divino secreto têm 
um papel central. Scriabin adoptou ao longo da sua vida muitos 
destes conceitos teosóficos e esotéricos, e transformou lenta
mente a sua linguagem inicialmente pós romântica numa lingua
gem mística, ambígua, desconectada de emoções humanas, que 
pretende transportar o ouvinte a um plano astral transcendente. 

As Duas Danças op. 73, as penúltimas obras que Scria
bin compôs, no ano de 1914, pertencem a esta estética. Scria
bin descreveu estas obras numa conversa com o seu amigo e 
biógrafo Leonid Sabaneev: “A primeira, Guirlandes, evoca figuras 
cristalinas e iridescentes que crescem, se agrupam e, refinadas 
e etéreas, delicadas e ‘vítreas’, explodem de forma a renascerem 
e ressurgirem… nelas há doçura ao ponto de causar dor.” Sobre 
a segunda dança, Flammes Sombres: “Esta é uma música peri
gosa… na fronteira com a magia negra… aqui o erotismo é já 
nefasto, perverso, e de seguida uma dança orgiástica… uma dança 
sobre cadáveres.” 

A Sonata n.º 10 op. 70, a última das sonatas que Scriabin 
escreveu (embora a oitava tenha na realidade sido concluída 
posteriormente), encara as mesmas motivações transcenden
tais e místicas de uma forma bem mais positiva e luminosa. Esta 
é uma sonata brilhante no sentido literal da palavra: permeada 
de trilos e de figurações no registo mais luminoso do piano, esta é 
uma obra plena de luz. Segundo a teosofia, nos planos existenciais 
mais elevados, cujo acesso depende da transcendência mate
rial, há lugar a uma dissolução da matéria em luz e vibração. Esta 
sonata é a interpretação musical desse anseio de transcendência 
e sublimação. 

Scriabin morreu no ano seguinte à conclusão da Sonata n.º 10, 
resultado de septicémia decorrente de um furúnculo que lhe tinha 
aparecido no lábio superior. A morte barrou lhe assim a possibi
lidade de concretizar o seu objectivo final: a criação de uma obra 
de carácter universal que causasse o fim do mundo material e 
elevasse a humanidade a um plano existencial superior.
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Os três Sonetos de Petrarca foram inicialmente compostos como 
canções para piano e canto em 1839, no seguimento dum longo 
fascínio de Franz Liszt pela poesia de Francesco Petrarca (1304
1374) e da história de amor platónico entre o poeta italiano e a 
sua musa Laura. Estas três peças foram depois transcritas para 
piano solo e incluídas no segundo dos Anos de Peregrinação, um 
compêndio de impressões musicais baseadas na arte e na litera
tura italiana, resultantes de viagens que Liszt realizara por Itália 
com a sua amante, a Condessa Marie d’Agoult. Estas três peças 
são canções de amor, com diferentes tonalidades de paixão, 
de placidez, de desejo, acompanhadas por frequentes notas de 
desespero amoroso.

Après une lecture du Dante – Fantasia quasi Sonata, a obra 
que fecha o segundo Ano de Peregrinação, é inspirada, como o 
nome indica, na Divina Comédia de Dante Alighieri, mais precisa
mente na primeira parte da obra, Inferno. O início da peça, com as 
sucessivas cascatas descendentes de trítonos (o intervalo diabo-
lus in musica), pode considerar se como a representação musical 
da entrada no Inferno, que Dante descreve na famosa passagem 
presente no terceiro canto da obra, “Lasciate ogne speranza, voi 
ch’intrate”. O tema seguinte, uma sequência cromática em Ré 
menor, Presto agitato, representará os gritos, lamentos, gemi
dos e angústias dos que no Inferno moram. A peça alterna um 
número de temas sombrios e tenebrosos com momentos de 
grande ternura e beleza, dando um sentido narrativo à obra que 
faz jus à sua inspiração literária.

A execução desta peça, como aliás a generalidade das obras 
de Liszt, coloca não só enormes desafios técnicos ao intérprete, 
mas também e principalmente grandes dificuldades ao nível 
da gestão da tensão dramática da obra, tão indispensável para 
evocar de forma subliminar as conotações literárias e narrativas 
que esta contém.
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Nuno Cernadas nasceu no Porto, em 1988. Estudou no Conser
vatório de Música do Porto, nas classes de Constantin Sandu e 
Fátima Travanca. Concluiu a Licenciatura em Piano na Escola 
Superior de Música e Artes do Espectáculo do Porto, em 2010, na 
classe de Constantin Sandu, com a classificação de 20 valores, 
tendo sido um dos apenas três alunos na história da instituição, 
até à data, a terminar o curso com a classificação máxima. Estu
dou um ano na Academia de Música Liszt de Budapeste (Hungria), 
na classe de István Gulyás, ao abrigo do programa Erasmus.

Entre 2010 e 2013, Nuno Cernadas estudou na Hochschule 
für Musik Freiburg im Breisgau (Alemanha) com Gilead Mishory, 
com quem concluiu o Mestrado em Performance com a classi
ficação máxima, tendo entregue a sua tese de mestrado com o 
tema: Alexander Scriabin: Aesthetical Development Through 
selected Piano Works. De seguida, foi aceite no Solistenexamen 
na Hochschule für Musik Karlsruhe, tendo concluído o diploma 
com distinção em Julho de 2016. 

Participou em diversos cursos de aperfeiçoamento pianístico, 
tendo trabalhado com pianistas de reconhecido prestígio como 
Sequeira Costa, Paul Badura Skoda, Boris Berman, Vitaly Margu
lis, Solomon Mikowsky, Eduardo Hubert, Ricardo Castro, Maria 
Lettberg, Homero Francesch e Dina Yoffe. 

Tocou como solista com a Orquestra do Harmos Festival, 
a Orquestra do Norte, a Orquestra da Academia de Verão do 
Remix Ensemble e a Orquestra Filarmónica de Baden Baden, 
sob a direcção dos maestros Dirk Vermeulen, José Ferreira Lobo, 
Armando Merino e Tobias Drewelius. Foi premiado em diversos 
concursos nacionais de piano, entre os quais o Concurso “Marília 
Rocha” (1.º Prémio) o 16.º Concurso de Interpretação do Estoril/
Prémio “El Corte Inglés” 2014 (2.º Prémio ex aequo — a par do 
clarinetista Horácio Ferreira — e Prémio do Público). Foi galar
doado ainda com o 1.º Prémio no Concurso Internacional de Piano 
“Pro Piano” em Bucareste (Roménia). 

Após a prestação de provas, Nuno Cernadas foi aceite quer 
na Academia Sibelius de Helsínquia quer no Conservatório Real 
de Bruxelas/Vrije Universiteit Brussel, para um Doutoramento 
sobre as sonatas para piano de Scriabin. Escolheu a capital belga 
para desenvolver o seu projecto, onde conta com a supervisão do 
eminente pianista belga Jan Michiels. Tem ainda a honra de traba
lhar com o pianista Håkon Austbø, co orientador do doutoramento. 

Nuno Cernadas é investigador na Erasmushogeschool 
Brussel e Professor Assistente de Piano no Conservatório Real 
de Bruxelas.


