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QUARTETT
ópera em 13 cenas, a partir de “Liaisons Dangereuses” de Choderlos de Laclos 

24 SET 21:00 | SALA SUGGIA

Luca Francesconi música
Luca Francesconi / Heiner Müller libreto

Remix Ensemble Casa da Música
Brad Lubman direcção musical 
Nuno Carinhas direcção cénica, cenografia e figurinos
João Henriques assistente de encenação
Nuno Meira desenho de luz
Serge Lemouton realização informática musical IRCAM

Intérpretes:
Allison Cook soprano (Marquesa de Merteuil)
Robin Adams barítono (Visconde de Valmont)

Sébastien Naves engenheiro de som IRCAM
Julien Aléonard gravação do coro e orquestra no Teatro alla Scala de Milão
Joana David pianista co-repetidora

Cantado em inglês, legendado em português
Tradução do libreto: Rita Amaral
Legendagem: Cristina Guimarães

ITÁLIA 2013
Portrait Luca Francesconi V – Compositor em Residência 2013

MECENAS PROGRAMAS DE SALA

Estreia em Portugal. • Produção da Casa 
da Música e IRCAM‑Centre Pompidou, em 
colaboração com Festival Musica Stras‑
bourg no âmbito do Réseau Varèse. • Enco‑
menda do Teatro alla Scala de Milão e 
Wiener Festwochen, em colaboração com 
o IRCAM‑Centre Pompidou. 

Agradecimentos: Teatro Nacional São João, 
Elisabete Leão e Nazaré Fernandes. 

Esta produção de Quartett será apresen‑
tada a 28 de Setembro no Festival Musica 
de Estrasburgo.

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE
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Video Ligações Perigosas
http://youtu.be/uUbDbl2eIYs
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– Cena 7 –
O diálogo da cena anterior continua, a um 
ritmo crescente: Mme de Tourvel (ou seja, 
Valmont) suspeita que as boas intenções 
do Visconde (a Marquesa) não passam de 
pretensão e logro.

– Cena 8 –
A cena de sedução prossegue e atinge um 
clímax: o Visconde (a Marquesa) parece 
ter desgastado totalmente a resistência 
de Mme de Tourvel (Valmont), depois de 
contrastar o amor casto que a verdadeira 
Mme de Tourvel lhe inspira com os senti‑
mentos mais apaixonados despertados 
pela jovem Volanges.

– Cena 9 –
O Visconde e a Marquesa, subitamente 
inseguros, interrompem a farsa e param 
por alguns instantes.

– Cena 10 –
Um novo jogo de representação se inicia: 
agora Valmont começa a seduzir a inocente 
Volanges, representada pela Marquesa. 
Esta cena, também ela, atinge um clímax 
quando a jovem parece estar praticamente 
perdida.

– Cena 11 –
O Visconde, anunciando o declínio de Mme 
de Tourvel, e a Marquesa interrompem o 
seu jogo pela segunda vez. Dão início a um 
confronto directo e cada vez mais amargo 
de auto e mútua destruição.

– Cena 12 –
O jogo de representação de papéis está já 
em pedaços: a ficção extrema‑se quando 
Valmont assume o papel de Mme de Tour‑
vel, que decidiu suicidar‑se envergonhada 
por ter sucumbido ao Visconde. A Marquesa 
oferece ao Visconde um copo de vinho 
envenenado. Nesta altura, o jogo e a repre‑
sentação terminam, e a Marquesa assiste 
à morte de Valmont.

– Cena 13 –
A Marquesa representa as acções de Ofélia 
em Die Hamletmaschine de Heiner Müller: 
destrói a sua casa‑prisão e os seus objec‑
tos, queima as suas roupas, arranca o seu 
coração do peito e vai para a rua coberta 
com o seu próprio sangue.

Luca Francesconi / Heiner Müller
Quartett [2010]
Duração: c.80min. sem intervalo.
–
sinopse

Um salão antes da Revolução Francesa, um 
bunker depois da Terceira Guerra Mundial.

– Cena 1 –
Enquanto espera pelo Visconde de Valmont, 
a Marquesa de Merteuil reflecte sobre a 
atenção que o seu outrora amante tem 
demonstrado recentemente por si. Sente‑se 
fria, mas revela a ambiguidade dos seus 
sentimentos mais profundos.

– Cena 2 –
Entra Valmont. O Visconde e a Marquesa 
provocam‑se mutuamente com sarcasmo: 
Valmont diz a Mme Merteuil que julga 
que ela está apaixonada novamente; a 
Marquesa pergunta‑lhe quem é a mulher 
que preenche actualmente os seus dese‑
jos. Quando ouve que Valmont está inte‑
ressado em Mme de Tourvel, a Marquesa 
irrita‑se e procura despertar os ciúmes dele 
dizendo que o seu novo amante é bonito 
e, mais importante, jovem.

– Cena 3 –
A juventude perdida de ambos torna‑se 
a fonte do escárnio e provocação mútua. 
As tentativas perpetradas por Valmont 
para seduzir Mme de Tourvel irritam a 
Marquesa; preferia que ele revelasse inte‑
resse pela jovem Volanges, uma virgem 
inocente que Valmont parece considerar 
uma presa demasiado fácil.

– Cena 4 –
Valmont aceita o desafio de seduzir a jovem 
Volanges. Pergunta à Marquesa quando 
haverá uma oportunidade de a abordar. 
Em vez de se mostrar satisfeita, a Marquesa 
responde atacando novamente Valmont 
e afirma que, de modo geral, o homem 
não passa de um veículo inanimado do 
prazer da mulher. Nesta altura, o Visconde 
declara‑se aborrecido com a violência da 
conversa.

– Cena 5 –
A Marquesa expressa o seu terror pela deca‑
dência física; diz então a Valmont que ele 
poderá conhecer a jovem Volanges no dia 
seguinte, na ópera.

– Cena 6 –
Inicia‑se um jogo de representação de 
papéis. A Marquesa assume a personagem 
do Visconde tentando seduzir Mme de 
Tourvel e fingindo lamentar o seu passado 
libertino; o Visconde, no papel de Mme de 
Tourvel, responde duvidando da sinceri‑
dade das afirmações.
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do homem”. Há uma vitalidade transbor‑
dante em cada uma das suas palavras, 
porque o ser humano, em toda a sua comple‑
xidade, está no centro. O indivíduo, na 
sua solidão e fragilidade desajeitadas, 
pode resistir à manipulação e à ideolo‑
gia lançando para a cena o seu próprio 
corpo, o seu próprio coração pulsante: é 
a única arma de que dispõe. Ao invés, os 
dois protagonistas recusam‑se a aceitar 
esta fraqueza. Pretendem transcender o 
destino básico da populaça, procuram o 
poder, talvez a imortalidade. Valmont e 
Merteuil – bestas privadas da sabedoria 
do instinto e extremamente inteligentes 
“sem serem Deus” – acabam ambos derro‑
tados. Renunciaram aos seus laços com a 
natureza e, horrorizados perante a deca‑
dência física, desfizeram‑se dos seus corpos 
como se de objectos de tratasse. Por outras 
palavras, recusaram‑se a aceitar a simples 

finitude humana. Haverá alguma saída a 
partir daqui? No final, a mulher fica só, e 
num ímpeto de vitalidade selvagem destrói 
as grades da prisão. (…)

A ópera é uma enorme máquina, um labo‑
ratório de alquimia onde esta Babel de 
impulsos e linguagens consegue encontrar 
um estado de fusão. E isto graças ao efeito 
da alteração “febril”, da alta temperatura 
perceptiva que só a música pode induzir. 
A elaboração electrónica de sons e espaços 
é o outro agente químico que transporta a 
experiência para uma nova dimensão de 
escuta: moderna, veloz, atenta, multidi‑
mensional. Que é, no fundo, aquilo que a 
ópera sempre almejou. (…)

luca fr a ncesconi (2011)

(texto escrito para o programa de sala 

da produção no Teatro alla Scala)

notas ao progr am a

Heiner Müller escreveu a peça Quartett a 
partir do romance Les Liaisons Dangereu‑
ses de Choderlos de Laclos.

A guerra da manipulação que grassa na 
sociedade invade a esfera dos sentimentos 
mais íntimos: amor, confiança, compreen‑
são. Os esquemas racionais que domi‑
nam as relações de poder na comunidade 
humana no Ocidente visam o controlo abso‑
luto mesmo nos domínios mais reservados. 
Selando um pacto extremo, os dois prota‑
gonistas abolem o amor na esperança de 
conquistarem o domínio sobre si próprios 
e sobre os outros. “Como podeis conside‑
rar‑me capaz de tal impulso invulgar”: 
com estas palavras se indigna Merteuil, 
sobressaltada, na segunda cena.

Os conflitos amorosos, começando pela 
tentativa de abolir a inveja, dão lugar a 
um jogo virtuoso de enganos ainda mais 
complexo e acrobático onde o corpo se torna 
um objecto e as outras pessoas peões. A 
identidade perde‑se numa multiplicação 
infinita de espelhos onde nada tem valor, 
num delírio niilista e trágico. Um destino 
que parece ter também repercussões no 
papel da arte nos dias de hoje.

Quartett é o abismo que se abre com 
estrondo entre as quatro paredes que acre‑
ditamos nos poderem salvar do mundo. 
Nós próprios, espectadores, acreditamos 
que estamos a observar esta espécie de 
terrário do exterior, como se fosse um peep 
show, em completa e normal segurança. 
Mas talvez alguém nos esteja a observar, 

neste preciso momento. É precisamente a 
normalidade da relação entre duas pessoas 
que é colocada em questão. Uma peça de 
um enorme mosaico do qual se perdeu o 
plano geral. Lá, na esfera da intimidade, 
onde deveríamos poder finalmente baixar 
a guarda e sermos recebidos com cumplici‑
dade, se não com serenidade, deparamo‑nos 
com tácticas e estratégias de  combate.

Mas, como sempre na obra de Heiner 
Müller, há muito mais e melhor: esta célula 
claustrofóbica torna‑se uma metáfora de 
toda a civilização ocidental. Vivemos num 
jogo de máscaras vertiginoso e virtuoso, e 
num piscar de olhos torna‑se impossível 
reconhecer a linha divisória entre a reali‑
dade e a recitação – presumindo que ela 
exista. É isto o teatro, para Müller e talvez 
desde sempre: poder afirmar uma ideia e 
o seu contrário. Fazer subir ao palco uma 
visão do mundo e atacá‑la frontalmente 
com uma visão oposta. É daqui que surge 
a força dos textos de Müller que, colo‑
cando em movimento a grande máquina 
da ambiguidade humana, atingem picos 
shakespeareanos. São textos densos, poli‑
fónicos como as suas personagens, violen‑
tos e poéticos, que não receiam abordar as 
grandes paixões e contradições. O próprio 
Müller, na verdade, viveu em primeira mão 
todas as tragédias e as convulsões marcan‑
tes de um século inteiro. Logo, não tolera 
atitudes consolatórias: é sempre directo, 
duro, desconcertante. Mas acreditar que o 
seu pensamento é negativo seria um erro. 
É um pensamento crítico, alerta.

Müller escreveu “Esse espaço misterioso 
entre o animal e a máquina, esse é o espaço 
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Luca Francesconi  música

Luca Francesconi estudou piano no Conser‑
vatório de Milão e composição com Azio 
Corghi, Karlheinz Stockhausen e Luciano 
Berio. Passou também um período em 
Boston a estudar jazz. Entre 1981 e 1984 
trabalhou como assistente de Berio. Em 
1990 fundou em Milão o Agon Acustica 
Informatica Musica, um centro de pesquisa 
e produção musical com recurso a novas 
tecnologias.

Entre os vários prémios que recebeu 
destacam‑se o Kranichsteiner Musikpreis 
(Darmstadt 1990), o Förderpreis der 
Ernst‑von‑Siemens‑Musikstiftung (Munique 
1994) e o Prix Italia pela Ballata del roves‑
cio del mondo, uma ópera radiofónica com 
textos de Umberto Fiori (1994).

Escreveu mais de 70 obras para vários 
formatos e combinações de instrumentos, 
muitas das quais encomendadas por insti‑
tuições importantes. Colabora regular‑
mente com maestros, solistas e ensembles 
prestigiados e com as melhores orquestras 

do mundo. Escreveu cinco óperas radio‑
fónicas para a Rádio e Televisão Italiana 
e várias óperas para o palco ou o ar livre, 
fazendo uso frequente das tecnologias 
multimédia.

Luca Francesconi tem também uma 
intensa actividade como maestro. Ensi‑
nou nos conservatórios italianos e dirigiu 
masterclasses em todo o mundo. Actual‑
mente é professor e director do departa‑
mento de composição da Musikhögskolan 
em Malmö, Suécia. Entre 2008 e 2011, foi 
Director Artístico da área de música da 
Biennale de Veneza, e em 2011 foi Director 
Artístico do Festival Ultima em Oslo. Desde 
2012, orienta os Seminários de Composi‑
ção da Fundação Gulbenkian, anterior‑
mente ministrados por Emmanuel Nunes. 
No mesmo ano foi compositor associado 
do recém‑criado festival/academia acan‑
thes@ircam em Paris. Em 2013 é Compo‑
sitor em Residência na Casa da Música no 
Porto, com uma encomenda em estreia 
mundial e retrospectiva da sua obra.

“Muito dificilmente se chega a compreender 
um ser humano que não se odeia, porque 
se está desarmado perante ele, sem nada 
para o poder trespassar de lado a lado.”

– Pär Lagerkvist1

Trata‑se de encontrar os gestos essenciais 
que esclareçam a construção desta exaus‑
tiva fantasmagoria do desejo e do poder: 
dar a ouvir as treze cenas de combate argu‑
mentativo entre dois animais subterrâneos 
dados ao excesso. Tudo é aparato onírico, 
quando a libido se torna veneno mortal e 
todo o tempo é precipício voluntário – troca 
de papéis para acerto de contas e constru‑
ção da morte, teatro da realidade exaltada.

Como partilhar a enormidade duma tal 
fusão privada de inocência? Só a Ópera 
está à altura da estatura destas persona‑
gens desdobráveis agora transcritas por 
Luca Francesconi. Só o Canto e o Som nos 
permitem partilhar a intimidade negra de 
Merteuil e Valmont antes do fim.

nuno carinh as (2013)

1 | in O Anão, ed. Antígona; tradução 

      de João Pedro de Andrade.
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Grupo/Teatro Aberto. Entre as compa‑
nhias e instituições com que colaborou, 
contam‑se também o Teatro Nacional de 
São Carlos, Ballet Gulbenkian, Companhia 
Nacional de Bailado, Nederlands Dans 
Theater, Ballet du Grand Théâtre de Genève, 
Compañía Nacional de Danza, A Escola 
da Noite, Teatro Bruto, Teatro Nacional 
D. Maria II, São Luiz Teatro Municipal, 
Chapitô e Os Cómicos. Como cenógrafo 
e figurinista, trabalhou com os encena‑
dores Ricardo Pais, Fernanda Lapa, João 
Lourenço, Fernanda Alves e Jorge Listo‑
pad, os coreógrafos Paula Massano, Vasco 
Wellenkamp, Olga Roriz e Paulo Ribeiro, e 
o realizador Joaquim Leitão, entre outros. 
Em 2000, realizou a curta‑metragem Retrato 
em Fuga (Menção Especial do Júri do Festi‑
val Internacional de Cine Independiente 
em Buenos Aires, 2001). Escreveu Uma 
Casa Contra o Mundo, texto encenado por 
João Paulo Costa (Ensemble, 2001). Dos 
espectáculos encenados para o Teatro 
Nacional São João, refiram‑se os seguintes: 
O Grande Teatro do Mundo, de Calderón de 
la Barca (1996); A Ilusão Cómica, de Corneille 
(1999); O Tio Vânia, de Tchékhov (2005); 
Todos os que Falam, quatro “dramatícu‑
los” de Beckett (2006); Tambores na Noite, 
de Bertolt Brecht (2009); Breve Sumário 
da História de Deus, de Gil Vicente (2009); 
Antígona, de Sófocles (2010); Exactamente 
Antunes, de Jacinto Lucas Pires, a partir de 
Almada Negreiros, co‑encenado por Cris‑
tina Carvalhal (2011); Alma, de Gil Vicente; 
e Casas Pardas, de Maria Velho da Costa 
(2012). Encenou ainda textos de drama‑
turgos como Federico García Lorca, Brian 
Friel, Tom Murphy, Frank McGuinness, 

Wallace Shawn, Jean Cocteau, António 
José da Silva e Luísa Costa Gomes, entre 
muitos outros. É, desde Março de 2009, 
Director Artístico do TNSJ.

Allison Cook  meio-soprano

Cada vez mais requisitada pela sua  
extraordinária versatilidade, Allison Cook 
estreou‑se recentemente na New York 
City Opera como Duquesa de Argyll em 
Powder Her Face e no Teatro alla Scala 
como Marquesa de Merteuil na estreia 
mundial da ópera Quartett de Luca Fran‑
cesconi (apresentada seguidamente no 
Wiener Festwochen). Participou também 
em duas outras recentes estreias mundiais: 
Anna Nicole de Mark‑Anthony Turnage (no 
papel de Blossom) e For You de Michael 
Berkeley/Ian McEwan, ambas na Royal 
Opera House, Covent Garden.

Na temporada passada, Allison Cook 
conquistou a aclamação da crítica como 
Duquesa de Argyll na produção de Jay 
Scheib de Powder Her Face para a New 
York City Opera – um papel que repetiu 

Brad Lubman direcção musical

O maestro e compositor Brad Lubman 
conquistou largo reconhecimento ao longo 
das últimas duas décadas, pela sua versa‑
tilidade, técnica apurada e interpretações 
profundas.

Com um amplo repertório cobrindo 
obras orquestrais desde o período Clás‑
sico até aos nossos dias, Lubman tem diri‑
gido orquestras como a Sinfónica da Rádio 
Sueca, Orquestra de Câmara Holandesa, 
Filarmónica da Radio France, Sinfónica 
SWR da Rádio de Estugarda, Ameri‑
can Composers Orchestra, New World 
Symphony e Orquestra de Câmara St. Paul. 
Trabalhou também com alguns dos mais 
importantes agrupamentos de música 
contemporânea europeus e americanos, 
incluindo o Klangforum Wien e o ASKO 
Ensemble de Amesterdão, bem como o Los 
Angeles Philharmonic New Music Group, 
Boston Symphony Chamber Players e Steve 
Reich and Musicians.

Brad Lubman é Professor Associado de 
Direcção e Ensembles na Eastman School 
of Music em Rochester, Nova Iorque, onde 

dirige o ensemble Musica Nova desde que 
ingressou na instituição em 1997. É também 
membro do Bang‑on‑a‑Can Summer Institute.

Na temporada de 2013/14, regressa como 
convidado à Orquestra da Rádio Bávara 
em Munique e prossegue a sua colabo‑
ração com o Remix Ensemble no Porto, 
seguindo‑se estreias com a Sinfónica NDR 
de Hamburgo e a Residentie Orkest. Nos 
Estados Unidos, apresenta‑se com o seu 
ensemble Signal no Carnegie Hall e dirige 
a Filarmónica de Los Angeles e a Orches‑
tra of St Luke’s.

Nuno Carinhas  direcção cénica, 
cenografia e f igurinos

Nasceu em Lisboa, em 1954. Pintor, cenó‑
grafo, figurinista e encenador. É membro 
da Sociedade Portuguesa de Autores. Estu‑
dou Pintura na Escola Superior de Belas‑Ar‑
tes de Lisboa. Como encenador, destaca‑se 
o trabalho realizado com o Teatro Nacio‑
nal São João e com estruturas como Cão 
Solteiro, ASSéDIO, Ensemble – Sociedade 
de Actores, Escola de Mulheres e Novo 
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João Henriques  assistente de encenação

João Henriques tem desenvolvido um traba‑
lho paralelo nas áreas da preparação vocal 
para teatro e de encenação de espectáculos 
músico‑teatrais. Desde 2002 é colaborador 
regular das produções teatrais do Teatro 
Nacional São João (Porto) na função de 
assistência de direcção artística, assistência 
de encenação e como professor residente 
de Voz e Elocução. Na área da encenação 
assinou diversos trabalhos na Casa da 
Música, como a ópera A Voz Humana de F. 
Poulenc (2005), Para as Bodas de Bastien und 
Bastienne de Mozart (2006), O Castelo do 
Barba Azul de Béla Bartók (2007) e O Rapaz 
de Bronze de Nuno Côrte‑Real (2007). Em 
2006 encenou a operita‑tango Maria de 
Buenos Aires de Astor Piazzolla, no Teatro 
Nacional São João, em estreia nacional, e 
em 2013 a versão dramatúrgica Diálogos 
do Medo – a partir da ópera Dialogues des 
Carmelites – de F. Poulenc, na Sala Preta 
da Escola Superior de Música e das Artes 
do Espectáculo.

Nuno Meira  desenho de luz

Tem trabalhado com diversos criadores 
das áreas do teatro e da dança, com parti‑
cular destaque para Ana Luísa Guima‑
rães, António Lago, Beatriz Batarda, 
Diogo Infante, João Cardoso, Fernanda 
Lapa, João Pedro Vaz, Manuel Sardinha, 
Marco Martins, Nuno Carinhas, Nuno M. 
Cardoso, Paulo Ribeiro e Ricardo Pais. 
Foi sócio‑fundador do Teatro Só e do Cão 
Danado e Companhia, e é também cola‑

borador regular da ASSéDIO (desde 1998) 
e da Companhia Paulo Ribeiro (desde 
2001). Foi distinguido com o Prémio Reve‑
lação Ribeiro da Fonte em 2004. 

Serge Lemouton  realização informática 
musical IRCAM

Serge Lemouton estudou violino, musi‑
cologia, escrita e composição, antes de 
se especializar nos diferentes domínios 
da informática musical no departamento 
Sonvs do Conservatório Nacional Superior 
de Música de Lyon. Desde 1992, trabalha 
como realizador de informática musical 
no IRCAM. Colabora com os investiga‑
dores do IRCAM, desenvolvendo ferra‑
mentas informáticas e participando na 
produção de projectos musicais de vários 
compositores incluindo Florence Baschet, 
Michael Jarrell, Jacques Lenot, Jean‑Luc 
Hervé, Michaël Levinas, Magnus Lindberg, 
Tristan Murail, Marco Stroppa e Fréderic 
Durieux. Foi responsável pela produção e 
performance em tempo real de várias obras 
de Philippe Manoury, tais como K…, La 
Frontière e On‑Iron, além das duas Partitas.

IRCAM

O IRCAM – Instituto de Pesquisa e Coor‑
denação em Acústica e Música – é um dos 
maiores centros públicos de investigação 
dedicados tanto à expressão musical como 
à pesquisa científica, um local único onde 
as sensibilidades artísticas se encontram 
com a inovação científica e tecnológica. 

depois no Festival de Ópera do Quebe‑
que. Destaca‑se ainda a sua interpretação 
de Mme de Warens na estreia mundial de 
JJR (Citoyen de Genève) de Philippe Fenelon 
para o Grand Théâtre de Genève e novas 
apresentações de Quartett na Cité de la 
Musique e no Holland Festival.

Nesta temporada, regressa à Royal 
Opera House como Margret na produção 
de Keith Warner de Wozzeck, sob a direc‑
ção de Sir Mark Elder, e junta‑se à Britten 
Sinfonia para Phaedra no Barbican em 
Londres. Retoma o papel de Marquesa 
de Merteuil em Quartett com a Orquestra 
Gulbenkian dirigida por Susanna Mälkki 
e também no Festival de Estrasburgo e na 
Casa da Música com o Remix Ensemble.

Robin Adams  barítono

Robin Adams é membro do Stadttheater 
de Berna, onde interpretou papéis como 
Nick Shadow em The Rake’s Progress, Conte 
Almaviva em Le nozze di Figaro, Enrico em 
Lucia di Lammermoor e o papel‑título em 
Macbeth. Na temporada de 2013/14, canta 

Germont em La Traviata, Balstrode em Peter 
Grimes e Forester em The Cunning Little 
Vixen. Retoma ainda o papel de Visconde 
de Valmont em Quartett de Francesconi 
(Ópera de Lille, Casa da Música e Funda‑
ção Gulbenkian), ópera que estreou no 
Teatro alla Scala de Milão em 2011.

Entre os papéis que cantou em Berna 
incluem‑se: Don Giovanni e Eugene Onegin, 
Enrico (Lucia di Lammermoor), Riccardo 
(I Puritani), Lescaut (Manon), Papageno 
(A Flauta Mágica), Sharpless e Ford (Falstaff). 
No Landestheater de Linz, cantou Dandini 
(La Cenerentola), Wolfram (Tannhäuser) e 
Guglielmo (Così fan tutte).

Como intérprete destacado de música 
contemporânea, apresentou obras como 
The Lighthouse de Peter Maxwell Davies 
(La Monnaie e Muziektheater Transpa‑
rant), Triumph of Spirit over Matter (estreia 
mundial) de Wim Henderickx (La Monnaie), 
Winter’s Tale de Boesmans (Liceu de 
Barcelona), Leonce and Lena de Christian 
Henking (estreia mundial no Teatro de 
Berna) e estreou‑se no Théâtre du Châte‑
let de Paris com The Bassarides de Henze. 
Outros compromissos levaram‑no a Viena, 
à Ópera de Frankfurt e à Ópera de Leipzig.

Em concerto, o seu repertório inclui obras 
como Lyrische Symphonie de Zemlinsky 
(Sinfónica de Moscovo), Magnificat de Bach 
(English Chamber Orchestra, Barbican em 
Londres) e um recital de Hugo Wolf para 
a Hugo Wolf Society.
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Violino 
Angel Gimeno
José Pereira

Viola
Trevor McTait

Violoncelo
Oliver Parr 
Miguel Fernandes

Contrabaixo  
António A. Aguiar

Flauta
Stephanie Wagner
Ana Raquel Lima

Oboé
José Fernando Silva

Clarinete
Victor J. Pereira
Ricardo Alves

Fagote
Roberto Erculiani

Trompa
Nuno Vaz

Trompete
Ales Klancar
António Silva

Trombone
Paulo Alves

Percussão 
Mário Teixeira
Manuel Campos
João Cunha

Piano/teclados
Jonathan Ayerst
Vítor Pinho
Luís Duarte

Harpa
Carla Bos

Juntando mais de 160 pessoas, o instituto 
é dirigido por Frank Madlener desde 2006.

As três principais actividades do IRCAM – 
criação, investigação, transmissão – mani‑
festam‑se na temporada parisiense de 
concertos do instituto, em produções por 
toda a França e noutros países e num novo 
evento criado em Junho de 2012, Mani‑
Feste, que combina um festival internacio‑
nal com uma academia multidisciplinar.

Fundado por Pierre Boulez, o IRCAM 
está associado ao Centre Pompidou, sob 
a alçada do Ministério Francês da Cultura 
e da Comunicação. Com o apoio institu‑
cional deste Ministério desde a sua cria‑
ção, o laboratório misto de investigação 
STMS (Ciências e Tecnologias para a Música 
e Som) é sedeado no IRCAM e beneficia 
também do apoio do CNRS e, desde 2010, 
da Universidade Pierre et Marie Curie.

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel  maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix 
Ensemble apresentou em estreia abso‑
luta mais de oitenta obras e foi dirigido 
pelos maestros Stefan Asbury, Ilan Volkov, 
Kasper de Roo, Pierre‑André Valade, Rolf 
Gupta, Peter Rundel, Jonathan Stockham‑
mer, Jurjen Hempel, Matthias Pintscher, 
Franck Ollu, Reinbert de Leeuw, Diego 
Masson, Emilio Pomàrico, Brad Lubman 
e Paul Hillier, entre outros. 

No plano internacional, apresentou‑se 
em Valência, Roterdão, Huddersfield, Barce‑
lona, Estrasburgo, Paris, Orleães, Bour‑
ges, Reims, Antuérpia, Madrid, Budapeste, 

Norrköping, Viena, Witten, Berlim, Ames‑
terdão e Bruxelas. O projecto The Ring Saga, 
com música de Richard Wagner adap‑
tada 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, Théâ‑
tre de Nîmes, Le Théâtre de Caen, Grand 
Théâtre du Luxembourg e Grand Théâtre 
de Reims. Em 2012 fez a estreia mundial 
do concertino para piano Jetzt genau! de 
Pascal Dusapin no programa de encerra‑
mento do Festival Musica de Estrasburgo, 
apresentou‑se na Fundação Gulbenkian 
em Lisboa e  na Filarmónica de Berlim. 
Entre os projectos para 2013, destacam‑se 
cine‑concertos com o acompanhamento 
ao vivo de filmes como Paris qui dort, de 
René Clair, ou Un Chien Andalou, de Luis 
Buñuel, a ópera Quartett, de Luca Frances‑
coni, com encenação de Nuno Carinhas, e 
a estreia de encomendas da Casa da Música 
a Pedro Amaral, Brian Ferneyhough, Luís 
Antunes Pena, Oscar Bianchi e Wolfgang 
Mitterer.

O Remix tem nove discos editados com 
obras de Pauset, Azguime, Côrte‑Real, 
Peixinho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, 
Bernhard Lang, Pinho Vargas, Wolfgang 
Mitterer e Pascal Dusapin.
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