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ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

1ª Parte

Jonathan Harvey
Body Mandala [2006; c.13min.]*

Unsuk Chin
Concerto para violino e orquestra
[2001; rev.2013; c.27min.]*

I
II
III
IV

*Estreias nacionais

Portrait Unsuk Chin III  
Compositora em Residência 2014

2ª Parte

Igor Stravinski
Sinfonia em Dó maior [1938 ‑40; c.27min.]

1. Moderato alla breve
2. Larghetto concertante 
3. Allegretto
4. Tempo giusto, alla breve

IlAN VOlkOV dIrecção mUSIcAL 
VIVIANE HAgNER vIoLIno
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JONATHAN HARVEy

sutton coldfield, 3 de maio de 1939

lewes, 4 de dezembro de 2012

Resultado de uma encomenda da Orques‑
tra Sinfónica Escocesa da BBC, Body Man-
dala é a primeira de um conjunto de três 
obras que o compositor britânico realizou 
no âmbito da sua colaboração como Com‑
positor em Residência da Orquestra entre 
2005 e 2008. A estreia foi realizada em Glas‑
gow sob a direcção de Ilan Volkov, a 15 de 
Março de 2007. A sua gravação valeu o ga‑
lardão de Melhor Disco de Música Contem‑
porânea nos Gramophone Awards de 2008. 
No ano seguinte, Jonathan Harvey foi Com‑
positor em Residência da Casa da Música. 

Na nota de programa que acompanha a 
partitura, Harvey escreveu que Body Man-
dala foi influenciada por rituais de purifi‑
cação praticados em mosteiros tibetanos 
budistas aos quais o compositor assistiu 
quando estava no norte da Índia em 2006, 
nomeadamente pelos instrumentos tradi‑
cionais de sopro e percussão que acompa‑
nham os cânticos e as danças. O composi‑
tor destacou a extrema energia e um lado 
quase selvagem destes rituais, a grande 
alegria e, simultaneamente, a tranquilida‑
de que transmitem. Impulsionado pelos 
cânticos, o corpo vibra e aquece nos pontos 
chakra, cantando interiormente. Como se 
fosse, de acordo com a experiência do com‑
positor, incandescido pelo som. Acresce 
dizer que a palavra “Mandala”, em sâns‑
crito, significa símbolos que resultam de 
uma representação geométrica da relação 
entre o homem e o universo.

A partitura é ricamente instrumentada, 
requerendo 3 flautas e piccolo, 4 oboés, 3 
clarinetes e clarinete baixo, 4 trompas, 4 
trompetes e trompete piccolo, 4 trombo‑
nes, tuba, 5 percussionistas, harpa e piano, 
para além das cordas. A microtonalidade 
é uma das características mais salientes 
numa partitura que nos remete absolu‑
tamente para o universo sonoro oriental. 
Para a sua recriação, são requeridos efeitos 
bem distantes dos habituais na linguagem 
musical ocidental. Um dos contrabaixis‑
tas, por exemplo, tem de tocar um instru‑
mento de bambu e os efeitos de glissan‑
do obtidos com os címbalos tibetanos re‑
querem bacias com água. A perfeição de 
execução, por exemplo, é remetida para 
um segundo plano sendo mais importan‑
te a obtenção de determinadas sonorida‑
des, como sons próximos aos harmónicos. 
Alguns solos devem ser exuberantes e “sel‑
vagens”, extremamente rápidos, transmi‑
tindo um grau de extravagância que coloca 
em segundo plano a acuidade musical. Di‑
gamos que o gesto e a transmissão de uma 
intenção expressiva, tal como num ritual, 
são mais importantes do que tocar todas 
as notas na perfeição.

Compositora Unsuk Chin sobre 
a obra Concerto para violino 

e orquestra
www.vimeo.com/97437495
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cia nos sons sobreagudos cria mesmo uma 
atmosfera etérea, quase fantasmagórica, 
e que atinge grande densidade dramáti‑
ca com o crescendo de texturas, explosões 
súbitas da orquestra, tremolos diabólicos 
no violino.

Apesar de não ser em ritmo ternário, 
como impõe a tradição Clássica, há um 
carácter de scherzo no terceiro andamen‑
to do Concerto. No tempo veloz, nas múl‑
tiplas acentuações, na exploração de arti‑
culações contrastantes e mais percutidas, 
nos pizzicatos e arpejos, no deslizar dos 
glissandos e no sentido dialogante deste 
breve andamento existe uma faceta pró‑
pria dos scherzos e que antecipa o deliran‑
te finale. No último andamento, o violino 
redobra o seu protagonismo pela dificul‑
dade transcendente da escrita, muito dia‑
logante com a orquestra e rica do ponto de 
vista tímbrico, e pela intensidade dramá‑
tica do discurso que condensa elementos 
dos andamentos anteriores.

UNSUk CHIN

seul (coreia do sul), 14 de julho de 1961

Estreado pela violinista Viviane Hagner e a 
Orquestra Sinfónica Alemã de Berlim sob 
a direcção de Kent Nagano, em Janeiro de 
2002, o Concerto para violino e orquestra 
de Unsuk Chin ganhou o Prémio Grawe‑
meyer em 2004 e assume ‑se como uma das 
grandes obras concertantes escritas neste 
século. Dentro deste género, a escrita de 
Chin insere ‑se mais numa linha de integra‑
ção entre as partes e não tanto na explora‑
ção do princípio de oposição, sendo que 
o violino mantém um lugar de destaque, 
não só pelo protagonismo temático que de‑
senvolve mas sobretudo pela continuida‑
de ininterrupta do discurso e pela dificul‑
dade transcendente que impõe ao solista. 

O primeiro andamento constitui um 
longo solo do violino sobre um pano de 
fundo da orquestra que lentamente vai 
conquistando o espaço sonoro e modifi‑
cando a própria escala do solista dentro 
da obra. A tensão crescente criada pelo 
aumento da textura orquestral é resolvi‑
da com uma cadência para o violino, um 
efeito na melhor tradição Clássica. Mas 
aqui o discurso expressivo do violino é feito 
sobre uma simples harmonia, primeira‑
mente proporcionada pelas violas e depois 
pelas trompas. O regresso do tutti orques‑
tral traz nova tensão ao discurso e reforça 
o virtuosismo no violino, que acaba por 
encerrar o andamento sozinho. 

O segundo andamento é lento, muito 
expressivo. Começa por explorar o regis‑
to agudo do violino num ambiente muito 
sonhador, proporcionado pelos sons cinti‑
lantes das harpas e da celesta. A persistên‑

IgOR STRAVINSkI

oranienbaum (rússia), 17 de junho de 1882

nova iorque, 6 de abril de 1971

Igor Stravinski assumiu a ascendência de 
Haydn, Beethoven e Tchaikovski, particu‑
larmente da Sinfonia nº 1, no resultado da 
sua Sinfonia em Dó maior, obra associada 
ao seu período Neoclássico. Em alguns as‑
pectos, e apesar do carácter geral ser muito 
distinto, esta Sinfonia faz lembrar a Sinfo‑
nia em Ré maior, dita “Clássica”, de Proko‑
fieff. É nítida a presença dos modelos clássi‑
cos de estrutura e orquestração no primeiro 
andamento, alvo de uma influência muito 
beethoveniana. O segundo andamento, em 
tempo lento, tem diversos solos dos instru‑
mentos de sopro, razão pela qual surge in‑
dicado como Larghetto concertante, reme‑
tendo o ouvinte para a tradição dos concerti 
grossi do Barroco. Constitui um momento 
particularmente nostálgico e comovente da 
sinfonia. Alvo de uma escrita mais extro‑
vertida, o terceiro andamento é povoado 
por ritmos de dança mais característicos 
de obras anteriores de Stravinski, nomeada‑
mente bailados, e a instrumentação combi‑
na elementos fantásticos, bem ‑humorados, 
com uma componente mais grotesca.

O último andamento tem início num re‑
gisto surpreendentemente grave, uma es‑
pécie de lamento coral que muito se asso‑
cia ao momento particular da vida em que 
o compositor escreveu a obra. Entre 1937 
e 1939 morreram a filha, a mulher e a mãe 
de Stravinski. Na secção central a música 
torna ‑se agitada, inquieta, com os ritmos 
irregulares que associamos à música ante‑
rior do compositor. O final, longe de ser apo‑
teótico, encerra a obra num registo quase 
fúnebre e indubitavelmente inquietante.

A Sinfonia em Dó maior resultou de uma 
encomenda do casal Mildred e Robert 
Woods Bliss, carismáticos filantropos 
norte ‑americanos com fortes ligações à 
Europa. Escrita num período muito con‑
turbado da vida do compositor, duran‑
te o qual, para além das mortes já referi‑
das, ele próprio esteve internado num sa‑
natório com tuberculose e teve de deixar 
a Europa devido ao início da Segunda 
Grande Guerra, a composição da Sinfonia 
foi repartida por França, Suíça e duas cida‑
des dos Estados Unidos. A estreia decorreu 
em Chicago, com Stravinski à frente da or‑
questra, em Novembro de 1940.

rui pereira [2014]
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IlAN VOlkOV dIrecção mUSIcAL 

Natural de Israel (1976), Ilan Volkov ini‑
ciou a carreira de maestro aos 19 anos. 
Depois dos estudos no Royal College of 
Music de Londres, tornou ‑se Maestro Titu‑
lar da Orquestra Filarmónica de Jovens de 
Londres e Maestro Assistente da Sinfónica 
de Boston. Em 2003 foi nomeado Maes‑
tro Titular da Sinfónica Escocesa da BBC 
e em 2009 tornou ‑se o seu Maestro Convi‑
dado Principal. No início da temporada de 
2011/12, passou a ocupar o cargo de Direc‑
tor Musical e Maestro Titular da Sinfóni‑
ca da Islândia, coincidindo com a inau‑
guração da nova sala de concertos Harpa 
em Reiquiavique. Em 2012 foi curador e 
director do festival de música contempo‑
rânea Tectonics, celebrando o centenário 
de John Cage e combinando nova música 
com improvisação, electrónica e rock. Este 
festival expandiu ‑se em 2013 para Glasgow 
e mais ainda em 2014, com uma residên‑
cia no Festival de Adelaide e concertos em 
Reiquiavique, Glasgow e Telavive.

Convidado frequente de grandes orques‑
tras internacionais, Ilan Volkov trabalha 
regularmente com agrupamentos como 
a Filarmónica de Israel, a Orquestra de 
Paris, as Sinfónicas Nacional de Washin‑
gton, da BBC, da Cidade de Birmingham 
e SWR de Freiburg e o Ensemble Modern. 
Entre os seus recentes e próximos compro‑
missos, destacam ‑se colaborações com a 
Orquestra da Konzerthaus de Berlim, Or‑
questra Nacional da Bélgica e as Sinfóni‑
cas da Rádio de Colónia (WDR), de Malmö 
e de Atlanta.

Activo igualmente na ópera, Volkov di‑
rigiu Eugene Onegin de Tchaikovski para a 
Ópera de São Francisco, A Midsummer Ni-
ght’s Dream de Britten no Festival de Glyn‑
debourne, Peter Grimes para a Ópera Nacio‑
nal de Washington e, mais recentemente, 
Ascensão e Queda da Cidade de Mahagonny 
de Kurt Weill para a Ópera de Toulouse e 
O Castelo do Barba Azul de Bartók com a 
Ópera de Israel.

Entre as suas gravações aclamadas para 
a Hyperion incluem ‑se dois álbuns de bai‑
lados de Stravinski, a integral para piano e 
orquestra de Britten com Steven Osborne 
(premiado com um Gramophone Award) 
e as três Odes Fúnebres de Liszt com a 
Sinfónica Escocesa da BBC. Conquistou 
também um Gramophone Award em 2008 
pelo disco Body Mandala, com obras de Jo‑
nathan Harvey; e o Monaco Prize e Prix 
Caecilia de l’Union de la Presse Musicale 
Belge, em 2011, por Speakings de Harvey 
para a Aeon.

Ilan Volkov é um dos principais impul‑
sionadores do Levontin 7, sala de espec‑
táculos em Telavive que junta diversos gé‑
neros musicais, desde a clássica e o jazz à 
electrónica e ao rock, procurando manter 
vivo o espírito criativo e sentido de ousadia 
artística que deram forma a tantas obras 
compostas no século passado. 

VIVIANE HAgNER vIoLIno

Natural de Munique, a violinista Viviane 
Hagner tem sido aclamada pela sua mu‑
sicalidade inteligente e pelas capacidades 
artísticas apaixonadas. Desde que se es‑
treou internacionalmente aos 12 anos de 
idade, e de no ano seguinte ter participa‑
do no lendário concerto conjunto das Fi‑
larmónicas de Israel e Berlim (dirigidas 
por Zubin Mehta em Telavive), conquis‑
tou uma profundidade e maturidade como 
instrumentista que se reflecte numa pre‑
sença em palco serena.

Tem ‑se apresentado com as mais pres‑
tigiadas orquestras do mundo, incluindo 
as Filarmónicas de Berlim, Munique, Nova 
Iorque e República Checa, Sinfónicas de 
Boston e Chicago, Gewandhaus de Leipzig 
e Philharmonia, ao lado de maestros como 
Abbado, Ashkenazy, Barenboim, Chailly, 
Chung, Eschenbach e Salonen. Entre os 
concertos mais recentes incluem ‑se a sua 
estreia com a Orquestra de Cleveland, cola‑
borações com a Sinfónica da BBC, Orques‑
tra Gürzenich de Colónia, Filarmónica de 
Helsínquia, Orquestra da Konzerthaus de 
Berlim, Sinfónica MDR de Leipzig e Sin‑
fónica de Montréal, e ainda uma apresen‑
tação no Carnegie Hall com a Orpheus 
Chamber Orchestra.

Para além do virtuosismo e do profundo 
conhecimento com que aborda o repertó‑
rio de concerto mais importante, Viviane 
Hagner é uma empenhada defensora da 
música nova, mais esquecida ou por des‑
cobrir. Tem trazido para palco o trabalho de 
compositores como Sofia Gubaidulina, Karl 
Amadeus Hartmann e Witold Lutosławski. 
Em 2002 fez a estreia mundial do Concerto 
para violino de Unsuk Chin com a Sinfóni‑ 

ca Alemã de Berlim e Kent Nagano, levando 
mais tarde a obra aos EUA. Em 2006 estreou 
o Concerto para violino de Simon Holt com 
a Orquestra Sinfónica da BBC sob a direc‑
ção de Jonathan Nott.

Os seus compromissos estendem‑
‑se também à música de câmara, tendo 
tocado em festivais internacionais de 
prestígio como o Festival da Páscoa de 
Salzburgo, Schleswig ‑Holstein, Marlboro, 
Ravinia e Mostly Mozart de Nova Iorque; 
apresentou ‑se ainda no Concertgebouw de 
Amesterdão, Palau de la Musica de Barce‑
lona, Konzerthaus de Berlim, Philharmo‑
nie de Colónia, Fundação Gulbenkian em 
Lisboa, Wigmore Hall e Queen Elizabeth 
Hall em Londres, ciclo 92nd Street Y em 
Nova Iorque, Kioi Hall de Tóquio e Tonhal‑
le de Zurique.

A presente temporada inclui regressos à 
Sinfónica de Montréal, Filarmónica Real 
de Estocolmo e Sinfonia Lahti, bem como 
colaborações com a Orquestra Tonkünstler 
da Baixa Áustria, Sinfónicas de Vancouver 
e Viena e Staatskapelle de Weimar; na Ásia, 
apresenta ‑se com a Sinfónica de Singapu‑
ra e a Filarmónica de Taiwan, com a qual 
realiza uma digressão europeia. Entre reci‑
tais e música de câmara, toca em Dresden, 
Heidelberg, Hohenems e Madrid.

Gravou os Concertos para violino nos 4 
e 5 de Vieuxtemps (Hyperion), o Concer‑
to para violino de Unsuk Chin com Kent 
Nagano e a Sinfónica de Montréal (Analek‑
ta) e TiefenRausch de Christian Jost com di‑
recção do compositor ao lado da Filarmóni‑
ca de Essen (Capriccio/Deutschlandradio 
Kultur). O seu primeiro disco de recital in‑
cluiu obras de Bartók, Hartmann e Bach.
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ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

Christoph König maestro titular 

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música tem sido dirigida por reputados 
maestros, de entre os quais se destacam 
Baldur Brönnimann, Olari Elts, Leopold 
Hager, Michail Jurowski, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Jérémie 
Rohrer, Peter Rundel, Michael Sanderling, 
Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph 
Swensen, Gilbert Varga, Antoni Wit, Takuo 
Yuasa ou Lothar Zagrosek. Entre os solis‑
tas que colaboraram recentemente com a 
orquestra constam os nomes de Midori, Vi‑
viane Hagner, Natalia Gutman, Truls Mørk, 
Steven Isserlis, Kim Kashkashian, Ana Bela 
Chaves, Felicity Lott, Christian Lindberg, 
António Meneses, Simon Trpčeski, Sequei‑
ra Costa, Jean ‑Efflam Bavouzet, Lise de la 
Salle, Cyprien Katsaris, Alban Gerhardt ou 
o Quarteto Arditti. Diversos compositores 
trabalharam também com a orquestra, no 
âmbito das suas residências artísticas na 
Casa da Música, destacando ‑se os nomes 
de Emmanuel Nunes, Jonathan Harvey, 
Kaija Saariaho, Magnus Lind berg, Pascal 
Dusapin e Luca Francesconi. 

A Orquestra tem vindo a incrementar 
as actuações fora de portas. Nas últimas 
temporadas apresentou ‑se nas mais pres‑
tigiadas salas de concerto de Viena, Estras‑
burgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, 
Valladolid, Madrid e no Brasil, e é regular‑
mente convidada a tocar em Santiago de 
Compostela e no Auditório Gulbenkian. 
Para além da apresentação regular do re‑
pertório sinfónico, a orquestra demons‑
tra a sua versatilidade com abordagens  

 
 
 
 
 
aos universos do jazz, fado ou hip ‑hop, ao 
acompanhamento de projecção de filmes e 
aos concertos comentados, bem como a di‑
versas acções educativas, incluindo o pro‑
jecto “A Orquestra vai à escola”, workshops 
de composição para jovens compositores 
e a masterclasses de direcção com o maes‑
tro Jorma Panula.

A interpretação da integral das sinfo‑
nias de Mahler marcou as temporadas de 
2010 e 2011. Em 2011, o álbum “Follow 
the Songlines”, gravado com Mário Lagi‑
nha e Maria João com David Linx e Diede‑
rik Wissels, ganhou a categoria de Jazz dos 
prestigiados prémios Victoires de la musi‑
que, em França. Em 2013 foram editados 
os concertos para piano de Lopes ‑Graça 
pela editora Naxos. A gravação ao vivo com 
obras de Pascal Dusapin foi Escolha dos 
Críticos 2013 na revista Gramophone. Na 
temporada de 2014, a Orquestra é dirigida 
pela primeira vez por maestros como Peter 
Eötvös e Ilan Volkov, e interpreta uma nova 
obra de Unsuk Chin em estreia mundial.

A origem da Orquestra remonta a 1947, 
ano em que foi constituída a Orquestra 
Sinfónica do Conservatório de Música do 
Porto, que desde então passou por diversas 
designações. Engloba um número perma‑
nente de 94 instrumentistas, o que lhe per‑
mite executar todo o repertório sinfónico 
desde o Classicismo ao Século XXI. É parte 
integrante da Fundação Casa da Música 
desde Julho de 2006.
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Violino I
Teimuraz Janikashvili*
Ruslan Asanov*
Vadim Feldblioum 
José Despujols
Roumiana Badeva
Ianina Khmelik
Tünde Hadadi
Maria Kagan
Andras Burai
Emília Vanguelova
Arlindo Silva
Vladimir Grinman
Alan Guimarães
Ana Madalena Ribeiro*

Violino II
Jossif Grinman 
Nancy Frederick 
Paul Almond
Lilit Davtyan
Domingos Lopes
Francisco Pereira de Sousa
Vítor Teixeira
José Sentieiro
Mariana Costa 
Germano Santos
Nikola Vasiljev
José Paulo Jesus

Viola
Francisco Regozo*
Joana Pereira 
Jean Loup Lecomte
Luís Norberto Silva
Hazel Veitch
Rute Azevedo
Emília Alves
Theo Ellegiers
Biliana Chamlieva
Beata Costa*

Violoncelo
Vicente Chuaqui 
Gisela Neves
Michal Kiska
Sharon Kinder 
Aaron Choi
Américo Martins*
Vanessa Pires*
Ricardo Januário*

Contrabaixo
Florian Pertzborn 
Joel Azevedo
Altino Carvalho
Jean Marc Faucher
Tiago Pinto Ribeiro
Angel Luis Martinez*

Flauta
Ana Maria Ribeiro 
Angelina Rodrigues
Alexander Auer 

Oboé
Aldo Salvetti 
Tamás Bartók 
Jean ‑Michel Garetti 
Eldevina Materula 

Clarinete
Luís Silva 
Carlos Alves 
António Rosa 
Gergely Suto 

Fagote
Gavin Hill 
Robert Glassburner 
Vasily Suprunov 

Trompa
Abel Pereira 
Hugo Carneiro 
Eddy Tauber 
José Bernardo Silva 

Trompete
Sérgio Pacheco 
Ivan Crespo 
Luís Granjo 
Rui Brito 

Trombone
Dawid Seidenberg 
Tiago Nunes*
Alexandre Vilela*
Nuno Martins 

Tuba
Sérgio Carolino 

Tímpanos
Jean ‑François Lézé 

Percussão
Bruno Costa 
Paulo Oliveira 
Nuno Simões 
André Dias*
Sandro Andrade*

Harpa
Ilaria Vivan 
Angelica Salvi*

Piano
Luís Filipe Sá*

Celesta
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas 
convidados

DILIVA – Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A., é patrono do Maestro Titular da Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música
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