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Christopher Seaman direcção musical
Vadym Kholodenko piano

MECENAS PRINCIPAL
CASA DA MÚSICA

MECENAS CASA DA MÚSICA APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA

1ª Parte

Jean Sibelius
Finlândia (Caça ao Outubro Vermelho) [1899; c.9min.]

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto para piano e orquestra nº 21, em Dó maior,
K.467 (Elvira Madigan) [1785; c.27min.]

1. Allegro maestoso
2. Andante
3. Allegro vivace assai

2ª Parte

Ludwig van Beethoven
Sinfonia nº 7, em Lá maior, op.92 (O Discurso do Rei) 

[1812; c.40min.]

1. Poco sostenuto – Vivace
2. Allegretto
3. Presto
4. Allegro con brio

20:15 | Cibermúsica 
Palestra pré‑concerto por Rui Pereira

Notas ao programa disponíveis em www.casadamusica.com, 
na página do concerto ou no separador downloads.

Na Fila I nº 5 da Sala Suggia foi colocada uma obra de João Ferro Martins (Mike, 

2014) que integra a exposição do Prémio Novos Artistas da Fundação EDP.  

Nos espaços da Casa da Música, e no âmbito da colaboração com a 

Fundação EDP, mostram ‑se outras duas obras: do mesmo artista, 

Composição Conjugal ‑Codae, de João Mouro, Ricas Vidas. Os restantes 

artistas e obras estão patentes a público na Galeria da Fundação EDP 

(de 3ª a dom., das 13h às 18h até 23 de Março).

Christopher Seaman direcção musical

O maestro britânico Christopher Seaman é reconheci‑
do pela forma inspirada como faz música. Após deixar o 
cargo de Director Musical da Filarmónica de Rochester 
(Nova Iorque) em 2011, que ocupou durante 13 anos, foi 
nomeado seu Maestro Laureado.

Tem sido convidado para dirigir orquestras europeias 
tais como a Sinfónica da Rádio de Praga, Sinfónica de 
Trondheim e Filarmónica de Varsóvia. Compromissos re‑
centes nos Estados Unidos incluíram concertos com as 
orquestras de St. Louis, Seattle, Columbus e Milwaukee 
e os Festivais de Aspen e Chautauqua. Visita frequente‑
mente a Austrália e a Ásia, tendo dirigido a Orquestra de 
Queensland, Filarmónica de Hong Kong e Sinfónicas de 
Singapura, Melbourne e Sidney. A partir da temporada de 
2013/14, destacam ‑se as suas estreias junto da Sinfóni‑
ca de Nashville e Filarmónica de Hangzhou, além de re‑
gressos à Sinfónica de Adelaide, Auckland Philharmonia, 
Filarmónica de Nápoles e Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música. 

As suas gravações com a Filarmónica de Rochester re‑
ceberam grandes elogios da crítica internacional, no‑
meadamente o disco de 2012 para a Harmonia Mundi 
com A London Symphony de Vaughan Williams (“a inter‑
pretação mais impressionante que já ouvi”, segundo Mi‑
chael Kennedy – The Sunday Telegraph). 

Christopher Seaman transpôs a sua grande experiência 
como maestro e professor para o seu primeiro livro, Insi‑
de Conducting, editado em Julho de 2013 e aplaudido pela 
crítica e pelo público – a BBC Music Magazine atribuiu‑
‑lhe 5 estrelas e descreveu ‑o como “leitura essencial tan‑
to para os que estão fora, como dentro da profissão”.

Rui Pereira sobre 
o programa do concerto
www.vimeo.com/85944690



Vadym Kholodenko piano

Vadym Kholodenko nasceu em 1986, em Kiev (Ucrâ‑
nia). Sem qualquer historial de músicos na família, em 
1994 ingressou na Escola Especial de Música Mykola Ly‑
senko em Kiev, com os professores Natalia Grydneva e 
Borys Fedorov. Com apenas 13 anos, estreou ‑se nos Es‑
tados Unidos da América, China, Hungria e Croácia. Em 
2005 mudou ‑se para Moscovo para estudar no Conserva‑
tório Estatal da cidade com a prestigiada Vera Gornostae‑
va (Artista Honorária da ex ‑União Soviética).

Em Junho de 2013, Vadym Kholodenko recebeu a Me‑
dalha de Ouro Nancy Lee e Perry R. Bass no XIV Concur‑
so Internacional de Piano Van Cliburn. Desde então tem 
tido intensa actividade com digressões pela Europa, Ásia 
e EUA aclamadas entusiasticamente pela crítica. Duran‑
te esta temporada, Kholodenko viaja em toda a exten‑
são dos Estados Unidos, apresentando ‑se em recital e 
como solista com orquestra em mais de cinquenta con‑
certos, como parte do prémio máximo do Concurso Van 
Cliburn. Apresenta ‑se ainda em várias salas da Europa, 
Rússia e Ásia, e em alguns dos maiores festivais do mun‑
do. Entre os compromissos europeus desta temporada, 
destaca ‑se uma residência no Mariinsky Concert Hall, 
onde foi nomeado Artista do Mês por Valery Gergiev.

Em Novembro de 2013 foi editado o último CD de Kho‑
lodenko para a Harmonia Mundi, com Três Andamentos de 
Petrouchka de Stravinski e Estudos Transcendentes de Liszt.

orquestra sinfónica do porto casa da música
Christoph König maestro titular 

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música tem sido di‑
rigida por reputados maestros, de entre os quais se destacam 
Olari Elts, Leopold Hager, Michail Jurowski, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Jeremie Rohrer, Peter Run‑
del, Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swensen, Gilbert 
Varga, Antoni Wit, Takuo Yuasa ou Lothar Zagrosek. Entre 
os solistas que colaboraram recentemente com a orquestra 
constam os nomes de Midori, Viviane Hagner, Natalia Gut‑
man, Truls Mørk, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, Ana Bela 
Chaves, Felicity Lott, Christian Lindberg, António Meneses, 
Simon Trpčeski, Sequeira Costa, Jean ‑Efflam Bavouzet, Lise 
de la Salle, Cyprien Katsaris, Alban Gerhardt ou o Quarteto 
Arditti. Diversos compositores trabalharam também com a 
orquestra, destacando ‑se os nomes de Emmanuel Nunes, Jo‑
nathan Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Pascal Du‑
sapin e Luca Francesconi. 

Nas últimas temporadas apresentou ‑se nas mais pres‑
tigiadas salas de concerto de Viena, Estrasburgo, Luxem‑
burgo, Antuérpia, Roterdão, Madrid e no Brasil, e é regu‑
larmente convidada a tocar em Santiago de Compostela 
e no Auditório Gulbenkian. A interpretação da integral 
das sinfonias de Mahler marcou as temporadas de 2010 
e 2011. Em 2013 foram editados os concertos para piano 
de Lopes ‑Graça pela editora Naxos.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano em que foi 
constituída a Orquestra Sinfónica do Conservatório de 
Música do Porto. Actualmente engloba um número per‑
manente de 94 instrumentistas e é parte integrante da 
Fundação Casa da Música desde Julho de 2006.

DILIVA – Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A., é patrono 

do Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música

Violino I 
Zofia Wóycicka  
Ana Madalena Ribeiro* 
Vadim Feldblioum  
Andras Burai 
Maria Kagan 
José Despujols 
Tünde Hadadi 
Roumiana Badeva 
Emília Vanguelova 
Arlindo Silva 
Alan Guimarães 
Jorman Hernandez* 
Diogo Coelho* 
Pedro Carvalho* 
 
Violino II 
Nancy Frederick  
Tatiana Afanasieva  
Lilit Davtyan 
Francisco Pereira de Sousa 
Pedro Rocha 
Mariana Costa  
Germano Santos 

José Paulo Jesus 
Vítor Teixeira 
Paul Almond 
Domingos Lopes 
Nikola Vasiljev 
 
Viola 
Joana Pereira  
Anna Gonera  
Luís Norberto Silva 
Jean Loup Lecomte 
Emília Alves 
Hazel Veitch 
Rute Azevedo 
Theo Ellegiers 
Francisco Moreira 
Biliana Chamlieva 
 
Violoncelo 
Vicente Chuaqui  
Gisela Neves 
Sharon Kinder  
Aaron Choi 
Michal Kiska 

Hrant Yeranosyan 
Bruno Cardoso 
Ricardo Januário* 
 
Contrabaixo 
Slawomir Marzec  
Florian Pertzborn  
Jean Marc Faucher 
Nadia Choi 
Altino Carvalho 
Angel Luis Martinez* 
 
Flauta 
Ana Maria Ribeiro  
Angelina Rodrigues 
 
Oboé 
Tamás Bartók  
Eldevina Materula  
 
Clarinete 
Luís Silva  
Gergely Suto  
 

Fagote 
Gavin Hill  
Robert Glassburner  
 
Trompa 
Abel Pereira  
Hugo Carneiro  
Eddy Tauber  
José Bernardo Silva  
 
Trompete 
Ivan Crespo  
Luís Granjo  
Rui Brito  
 
Trombone 
Severo Martinez  
Dawid Seidenberg  
Nuno Martins  
 
Tuba 
Sérgio Carolino  
 

Tímpanos 
Bruno Costa 
 
Percussão 
Pedro Góis* 
André Dias*

*instrumentistas 
convidados

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



3O presente programa reúne três obras extremamente 
célebres do repertório orquestral que foram utilizadas 
em filmes sobejamente conhecidos. O seu carácter, as‑
sim como a utilização que os realizadores fizeram delas, 
é muito distinto. 

O poema sinfónico Finlândia, de Sibelius, foi inicialmen‑
te escrito em 1899 como um dos prelúdios de um conjun‑
to de quadros históricos que evocavam momentos impor‑
tantes da identidade finlandesa, para serem apresentados 
numa gala da imprensa, numa altura em que o país estava 
sob o domínio da Rússia. No ano seguinte, este prelúdio 
ao quadro O despertar da Finlândia foi revisto e apresenta‑
do na Exposição Universal de Paris com o título A Pátria. 
O carácter épico desta partitura faz ‑se sentir desde os in‑
quietantes e pesados acordes da introdução lenta até ao 
hino que contagia toda a orquestra na secção central, me‑
lodia essa que reaparece no jubiloso e empolgante final, 
passando também por diversas passagens de carácter mi‑
litar onde se fazem sentir em evidência os metais e as per‑
cussões. Esta peça tornou ‑se um símbolo da luta pela in‑
dependência face à Rússia czarista, mantendo ‑se até hoje 
como um estandarte do orgulho nacional finlandês. A mú‑
sica permanece associada a dois grandes sucessos de bi‑
lheteira do cinema do ano de 1990: Caça ao Outubro Verme‑
lho, filme de John McTiernan, com Sean Connery no papel 
principal, e Assalto ao aeroporto, do realizador finlandês 
Renny Harlin com Bruce Willis como actor principal. No 
entanto, a partitura de Sibelius na sua versão original ape‑
nas é utilizada no segundo filme, na cena final, permane‑
cendo muito escondida sob os espectaculares efeitos so‑
noros deste épico violento. 

O Concerto para piano nº 21 em Dó maior, escrito por 
Mozart em 1785, ganhou o sobrenome “Elvira Madigan” 
em 1967 após a sua utilização no filme sueco com o mes‑
mo nome, do realizador Bo Widerberg. O argumento 
teve por base a trágica morte da trapezista Edvig Jensen 
(1867 ‑1889), assassinada pelo seu amante, um oficial de‑
sertor de origem nobre, 13 anos mais velho, e que se sui‑
cidou na consequência do acto desesperado. No filme, o 
celebérrimo segundo andamento, um Andante na tonali‑
dade de Fá maior marcado por uma belíssima cantilena 
que exprime um sentimento de felicidade plena sempre 
ameaçado por um acutilante sentido de tragédia, é uti‑
lizado até à exaustão. Diversos trechos deste andamen‑
to chegam mesmo a constituir a narrativa do filme, ilus‑
trando várias cenas sem diálogo. Diga ‑se que a escolha 
terá tido em conta as emoções associadas a este concer‑
to e não um critério histórico. A gravação utilizada para 
o filme foi a do pianista húngaro Géza Anda e a prestigia‑
da companhia discográfica Deutsche Grammophon edi‑
tou mesmo um disco cuja capa era a imagem de Elvira 
Madigan. Os restantes andamentos do concerto, apesar 
de não serem tão conhecidos, merecem um lugar no le‑
gado mozartiano. O primeiro pela originalidade da en‑
trada do piano e o último pelo bom humor, constituin‑
do um rondo que poderia ser retirado de uma ópera buffa 
de Mozart.

Assim como acontece com o Concerto de Mozart, a uti‑
lização do Allegretto da 7ª Sinfonia de Beethoven no fil‑
me britânico O discurso do rei (2010), do realizador Tom 
Hooper, não representa uma ilustração histórica da épo‑
ca. Este famoso Allegretto é utilizado no momento mais 
dramático do filme, a leitura do famoso discurso do rei 
George VI que constituiu a declaração de guerra à Alema‑
nha no ano de 1939. Toda a primeira secção deste segun‑
do andamento é construída na base de variações que vão 
acrescentando sucessivas vozes a um motivo inicial. Este 
crescendo da polifonia e do sentido dramático, sempre 
sob um ritmo estável mas imparável, revela ‑se brilhante‑
mente adequado para ilustrar este momento do filme em 
que o discurso é transmitido pela rádio e os diferentes 
protagonistas, em lugares muitos distintos, surgem uni‑
dos pela audição da mesma épica declaração.

rui pereira (2014)


