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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



Robert Schumann 
Arabesco em Dó maior, op. 18 (1839; c.8min)

Fantasia em Dó maior, op. 17 (1838; c.32min)
1. Durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen. 
 [Tocado com fantasia e paixão do princípio ao fim.]
2. Mässig. Durchaus energisch.  
 [Moderado. Sempre enérgico.]
3. Langsam getragen. Durchweg leise zu halten.  
 [Lento e solene. Quase sempre mantendo a suavidade.]

PAUSA TÉCNICA

Fryderyk Chopin
24 Prelúdios, op. 28 (1836-39; c.40min)

1. Agitato (Dó maior)
2. Lento (Lá menor)
3. Vivace (leggiermente) (Sol maior)
4. Largo (espressivo) (Mi menor)
5. Molto allegro (Ré maior)
6. Lento assai (sotto voce) (Si menor)
7. Andantino (Lá maior)
8. Molto agitato (Fá sustenido menor)
9. Largo (Mi maior)
10. Molto allegro (Dó sustenido menor)
11. Vivace (Si maior)
12. Presto (Sol sustenido menor)
13. Lento (Fá sustenido maior)
14. Allegro (pesante) (Mi bemol menor)
15. Sostenuto (Ré bemol maior)
16. Presto con fuoco (Si bemol menor)
17. Allegretto (Lá bemol maior)
18. Molto allegro (Fá menor)
19. Vivace (Mi bemol maior)
20. Largo (Dó menor)
21. Cantabile (Si bemol maior)
22. Molto agitato (Sol menor)
23. Moderato (Fá maior)
24. Allegro appassionato (Ré menor)
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Tributo a Helena Sá e Costa

O tributo a Helena Sá e Costa (1913-2006), uma 
das mais destacadas pianistas da sua gera-
ção, é marcado por uma viagem através de 
repertórios que se ligam intrinseca mente ao 
seu percurso. Ainda que os estudos na Alema-
nha tenham marcado a sua concepção musical 
enquanto pianista, foi em França, com nomes 
como Paul Loyonnet (1889-1988) e Alfred Cor-
tot (1877-1962), que enriqueceu a sua leitura e 
visão da música de compositores franceses, 
mas também de Beethoven, Chopin e Schu-
mann. Com Cortot trabalhou algum repertó-
rio do Romantismo, em particular de Chopin, 
e admirava a sua discografia que incluía obras 
como os Prelúdios op. 28, que gravou em 1926, 
e também obras de Schumann gravadas nos 
anos seguintes. Recebeu, portanto, precio-
sas indicações técnico-interpretativas destes 
grandes pianistas. O programa do presente 
concerto de tributo propõe um roteiro por 
obras consagradas do repertório pianístico do 
Romantismo, todas elas compostas na segun-
da metade dos anos 30 do séc. XIX.

Robert Schumann
ZWICKAU, 8 DE JUNHO DE 1810

ENDENICH, 29 DE JULHO DE 1856

Os tempos incertos, o amor profundo e a dor 
provocada pela impossibilidade de casar com 
Clara Wieck (1819-1896) constituíram um signi-
ficativo substrato emocional para Schumann 
ao longo da década de 30. A intensa correspon-
dência com Clara, durante o período em que 
o pai da sua amada, Friedrich Wieck, proibira 
qualquer contacto entre ambos, é reveladora 
da ligação profunda, assim como do esforço 
de Schumann em afirmar-se como compositor 

merecedor do respeito do seu futuro sogro e 
seu professor de piano. Este, todavia, mostrar-
-se-ia inflexível, protegendo a sua filha do que 
considerava ser um casamento pouco vanta-
joso, pois preocupava-o a precária situação 
financeira do compositor, para além da dife-
rença de idade em relação a Clara.

Numa situação de separação, mas profun-
damente ligado a Clara, Robert Schumann 
decidiu passar o Inverno de 1838 em Viena, 
partindo de Leipzig, em Outubro, com o pro-
pósito de tentar a sua afirmação como com-
positor numa das mais importantes cidades 
musicais daquele tempo. As oportunidades 
não surgiram da forma como Schumann havia 
imaginado, e o compositor teve de lutar para 
se afirmar num meio difícil, competitivo e mar-
cado por circuitos musicais com lógicas muito 
próprias. Apesar de não ter conseguido lograr 
todos os seus objectivos, regressou a Leipzig 
em Abril de 1839. Em Viena, compora algumas 
obras significativas do seu repertório pianístico, 
nomeadamente Arabeske op. 18, Blumenstück 
op. 19 e Humoreske op. 20.

O Arabeske op. 18 foi composto entre o final de 
1838 e o início de 1839, e especialmente dedi-
cado a Friederike Serre (1800-1872) — figura de 
destacado valor no seu tempo por, em conjunto 
com o seu marido, acolher na sua residência, 
perto de Dresden, algumas das mais importan-
tes personalidades do meio artístico, incluindo 
a própria Clara Wieck. Constitui uma das obras 
mais popularizadas do repertório pianístico 
de Schumann. Assume um carácter especial 
marcado por sonoridades contrastantes, pro-
fundamente ligadas à estrutura da obra. A sua 
forma rondó alterna a secção musical principal 
com outras nas quais o compositor procura 
diferentes texturas. A secção inicial, Leicht und 
zart (Leve e delicado), prima pela delicadeza, 
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iniciando em pianissimo com uma linha melódi-
ca marcada pelo acompanhamento arpejado, 
numa estrutura tripartida. Segue-se o Minore I: 
Etwas langsamer (Um pouco mais lento), em 
que se afirma um tema musical em mezzoforte 
com um desenho idêntico nas duas mãos. A 
ideia recorrente é depois explorada em dinâ-
micas que vão do piano ao fortissimo. Segue-se 
uma passagem em ritardando, com material 
arpejado, regressando depois o tema delicado 
do início. A secção seguinte, Minore II, parece 
apresentar o mesmo motivo do início para logo 
nos introduzir num ambiente sonoro diferente. 
O material inicial volta novamente, seguindo-se 
o final Zum schluss (para terminar), lento, uma 
coda de despedida.

A Fantasie op. 17 constitui uma das mais rele-
vantes obras para piano de Schumann. O com-
positor referiu, em 1838, tratar-se de uma das 
peças mais apaixonadas que compusera até 
então. De facto, a música permite-nos percor-
rer o mundo emocional denso do compositor, 
da paixão à angústia, momentos mais extro-
vertidos e outros mais íntimos, entre um vir-
tuosismo sólido e uma delicadeza melódica. O 
próprio Franz Liszt, a quem a obra foi dedicada, 
transmitiu a Schumann o seu entusiasmo pela 
magnitude dos três andamentos, interpretan-
do-os privadamente para o compositor, como 
aparece relatado na correspondência envia-
da a Clara.

A ideia de compor a Fantasie, obra termi-
nada em 1836, surgiu inicialmente como forma 
de retratar o momento de afastamento da sua 
amada. Posteriormente, Schumann idealizou 
a obra como uma homenagem a Beethoven, 
e tinha como propósito arrecadar uma soma 
monetária para auxiliar no pagamento de um 
monumento ao compositor na cidade de Bona 
— ideia alavancada e patrocinada, em boa parte, 

pelo próprio Franz Liszt, com o contributo de 
outros compositores, como Mendelssohn. O 
famoso monumento, uma estátua, seria inau-
gurado em 1845 na cidade natal de Beethoven. 

A Fantasie reflecte, por isso, um conjun-
to de referências musicais e extra-musicais 
pertinentes, começando pelo seu título inicial 
— Obolen auf Beethovens Monument: Ruinen, 
Trophäen, Palmen, Grosse Sonate f.d. Piano 
f. Für Beethovens Denkmal —, assumindo-se 
como uma grande sonata. Destaca-se também 
a citação de Schlegel escolhida por Schumann, 
que nos introduz a um mundo poético único, e 
a citação, no final do primeiro andamento, do 
ciclo de canções An die ferne Geliebte, de Bee-
thoven. A escolha final do título Fantasie, assim 
como dos três andamentos, data da edição de 
1839, marcando um diferente entendimento 
da obra no que respeita à concepção musical 
e ao tratamento dos diferentes materiais, por 
vezes episódicos, que Schumann assumiu com 
grande mestria.

O primeiro andamento introduz um tema 
apaixonado na mão direita acompanhado por 
arpejos na mão esquerda, contrastando com 
uma segunda melodia que parece contar-nos 
uma narrativa (uma “lenda”, conforme indica-
ção do compositor), com grande delicadeza e 
momentos de maior intimidade, terminando de 
forma quase etérea. O segundo andamento, em 
contraste, inicia-se de forma magistral, como 
uma marcha enérgica e intrincada musical-
mente, de considerável exigência técnica. O 
terceiro andamento, por seu turno, leva-nos 
para um mundo sonoro de quietude, marcado 
pelo tempo lento que ilumina o desenrolar do 
material musical, com momentos líricos pau-
tados por uma certa nostalgia que nos enca-
minha para um final sonhador.
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Fryderyk Chopin
ZELAZOWA WOLA, 1 DE MARÇO DE 1810

PARIS, 17 DE OUTUBRO DE 1849

Também em final dos anos 30, outro composi-
tor, Fryderyk Chopin, assumia um importante 
encargo: a composição dos Prelúdios op. 28. 
Apesar de ter iniciado o esboço de alguns pre-
lúdios anos antes, sabemos, através da sua 
correspondência, que a composição de uma 
parte considerável da obra teve lugar num 
período em que procurava recuperar a saúde 
durante uma estadia em Palma de Maiorca, na 
companhia de George Sand. A estadia na ilha 
revelou diversos obstáculos e dificuldades, 
nomeadamente: a saúde fragilizada; o piano 
Pleyel que demorava a chegar, por questões 
relacionadas com a alfândega; e o alojamento 
frio em que ficou, no mosteiro de Valldemossa. 
Os médicos que consultou apontavam para 
uma complicada doença pulmonar, notícias 
que Chopin assimilava com preocupação. Nes-
tas condições, viu-se obrigado a compor num 
piano alugado, até conseguir finalmente o pia-
no que encomendara e que apenas chegaria 
aos aposentos a três semanas da sua partida.

Numa carta ao seu amigo e aluno Julian 
Fontana (1810-1869), datada de 19 de Novem-
bro de 1838, referia o seu contentamento por 
se encontrar na ilha, pelo tempo solarengo, a 
música que ali ouvia e a boa energia que sentia, 
prometendo enviar-lhe em breve os seus Prelú-
dios, para publicação. Cerca de 14 dias depois, 
Chopin ficou bastante doente com complica-
ções resultantes de uma gripe, o que o impe-
diu de enviar a obra prometida a Fontana. No 
início de 1839, com a saúde mais estável, fez 
seguir por correio o manuscrito, que deveria 
ser entregue a Pleyel. Se o manuscrito incluía 
a dedicatória do trabalho a Johann Christoph 
Kessler, pianista que também que lhe dedicara 

os seus prelúdios, Chopin indicou posterior-
mente que deveriam ser dedicados a Pleyel, 
que havia encomendado a obra. O carácter 
curto e algo episódico dos prelúdios valeu-
-lhe algumas críticas, em particular vindas de 
figuras do meio musical, que consideravam 
tratar-se de meros esboços ou rascunhos — 
como referira, por exemplo, Schumann. Uma 
das vozes que se manifestou positivamente 
foi a de Franz Liszt, registando com agrado 
a dimensão poética dos pequenos prelúdios.

Os Prelúdios op. 28 percorrem as 12 tona-
lidades maiores e as 12 menores, como acon-
tecera com os prelúdios e fugas do Cravo 
Bem-Temperado de Johann Sebastian Bach. 
Embora se trate de peças consideravelmente 
curtas, cada um dos prelúdios funciona como 
um portal para um mundo muito próprio, o que 
levaria alguns pianistas, como Alfred Cortot 
ou Hans von Büllow, a atribuir ideias/títulos a 
cada um deles. Apesar de constituir um exer-
cício difícil, encontramos elementos comuns a 
alguns prelúdios, permitindo um melhor enten-
dimento do conjunto da obra.

O primeiro prelúdio parece convidar-nos 
a entrar nesta obra complexa com um registo 
algo sonhador e romântico. O contraste surge 
no tom mais pesado e dramático do prelúdio 
n.º 2, cenário também presente no n.º 4, um 
dos mais conhecidos, e no n.º 6, com a melodia 
pesada na mão esquerda. O prelúdio n.º 7 emer-
ge como uma pérola de simplicidade melódica 
marcada pelo acompanhamento cordal. Com 
tempos mais rápidos, destaca-se o prelúdio 
n.º 3 com uma escrita desafiante para a mão 
esquerda, assim como o espectro inquietante 
dos n.os 5 ou 19. Ainda no âmbito dos prelúdios 
mais exigentes, salienta-se o n.º 8, Molto agi-
tato, complexo na articulação das duas mãos, 
ou o n.º 16, Presto con fuoco, marcado pelos 
saltos na mão esquerda e pelo movimento 



5

rápido na mão direita. De referir ainda o fugaz 
prelúdio n.º 10 ou o instável n.º 14. Chopin con-
templa também prelúdios mais introspecti-
vos e meditativos, como o n.º 15, um dos mais 
popularizados, ou o n.º 13, que nos guia por 
uma sonoridade tranquila. A capacidade lírica 
e melódica do compositor fica bem patente na 
refinada delicadeza dos prelúdios n.os 17 e 21, 
contrastando, por exemplo, com o ímpeto dos 
prelúdios n.os 18 ou 22 — este último com as 
oitavas destacadas na mão esquerda. Noutro 
cenário mais pesado e quase fúnebre encon-
tramos, por exemplo, os prelúdios n.os 9 e 20, 
este último explorando dinâmicas contrastan-
tes. Um tom quase sonhador e delicado surge 
no n.º 23, antecedendo o último prelúdio, com 
um carácter claramente apaixonado, marcado 
pela melodia intensa na mão direita e por um 
acompanhamento exigente na mão esquer-
da, adensado pelo stretto final com arpejos 
descendentes e terminando com três notas 
graves finais em fff.

PEDRO RUSSO MOREIRA, 2021

Yeol Eum Son piano

Yeol Eum Son tem atraído públicos de todo o 
mundo através das suas interpretações ele-
gantes e intemporais imbuídas de uma técnica 
cristalina e versátil. Com um repertório eclécti-
co, que se estende de Bach e Mozart a Gersh-
win e Ligeti, passando pelo romantismo russo 
e alemão, colabora com os mais destacados 
ensembles e maestros. Ao longo da tempora-
da 2020/21, apresenta-se regularmente com a 
Filarmónica de Haia, percorrendo algumas das 
obras mais relevantes do repertório pianístico.

Em 2019 tocou pela primeira vez nos BBC 
Proms, no Royal Albert Hall, com a Filarmóni-
ca da BBC. As próximas temporadas dão-lhe 
a oportunidade de se estrear com a Orquestra 
do Festival de Budapeste, as Filarmónicas de 
Helsínquia e de Liège, as Sinfónicas de Basileia 
e Castela e Leão, a Orquestra de Câmara de 
St. Paul, a Orquestra Nacional da Île-de-France 
e a Sinfónica da Rádio e Televisão Espanhola.

Recitalista sensível, emocional e poderosa,  
apresenta-se a solo e em música de câmara por 
todo o mundo. Dos momentos altos desta tem-
porada e das próximas destacam-se as estreias 
em recital na Casa da Música, no Kolarac (Bel-
grado), no Festival de Piano de Tallinn e na Sala 
Nacional de Concertos da Lituânia; e colabo-
rações com os Quartetos Modigliani e Belcea.

A sua discografia mais recente inclui um 
álbum monográfico de Schumann (Onyx) e 
música para piano escrita entre 1910 e 1920 
por Berg, Prokofieff, Stravinski e Ravel (Decca).

Em 2018, Yeol Eum Son foi nomeada Direc-
tora Musical e Artística do festival de música 
de PyeongChang, o maior da Coreia do Sul. É 
Embaixadora Honorária do Centro de Artes 
de Seul e da sua cidade, Wonju. Ganhou 2.os 
prémios nos prestigiados Concursos Interna-
cionais Tchaikovski (2011) e Van Cliburn (2009).



MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAAPOIO INSTITUCIONAL


