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ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

1ª Parte

Modest Mussorgski
Prelúdio de Khovantschina 
[1881/86; c.5min.]

Igor Stravinski
Scherzo à la Russe [1945; c.5min.]

Sergei Prokofieff
Suite de Tenente Kijé [1933; c.20min.]

1. Nascimento de Kijé
2. Romance
3. Casamento de Kijé
4. Troika
5. Funeral de Kijé

2ª Parte

Dmitri Chostakovitch
Sinfonia nº 10 em Mi menor, op.93 

[1953; c.45min.]

1. Moderato 
2. Allegro 
3. Allegretto 
4. Andante – Allegro

20:15 | Cibermúsica
Palestra pré ‑concerto por Fernando Lapa

TAkUO yUASA dIrecção mUSIcAL 
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Entrevista 
a Takuo Yuasa

www.vimeo.com/106472968

HISTÓRIAS DA vElHA RÚSSIA

O título sugestivo deste concerto remete‑
‑nos para os domínios da música pro‑
gramática. Uma música que não receia 
contaminar ‑se por outras expressões, que 
pretende contar histórias. De facto passa 
por todas as obras deste programa uma 
preocupação expressiva, uma vontade de 
comunicar, de traduzir. Ainda que não se 
trate formalmente de contar histórias, há 
neste programa algo mais do que música. 

Estas obras respiram um ambiente de 
forte cor local. Com melodias populares 
russas a espreitar por detrás de algumas 
das peças, ou a marcá ‑las de forma nítida 
e impressiva, estas obras acusam de forma 
intencional a sua marca de origem. Mas 
não poderia ser de outra forma, já que, a 
despeito das diferentes épocas em que vi‑
veram os seus compositores e dos traços 
bem característicos da linguagem de cada 
um, há uma perspectiva de raiz naciona‑
lista que os relaciona e implica. 

Quer se trate do Império Russo dos 
Czares, da União Soviética, dos conflitos mi‑
litares, das políticas, das intrigas da corte, 
dos conflitos sociais, da ironia ou da críti‑
ca, da tradição, por todas elas perpassa essa 
inspiração única. Esta é assim uma música 
de um lugar e de um tempo. Assumidos.

Mas estes compositores encontram ‑se 
também de outras formas curiosas. Por 
exemplo, a primeira obra referida neste 
programa, a ópera Khovantschina, de Mus‑
sorgski, que o compositor deixou incom‑
pleta, foi revista, completada e orquestrada 
por Rimski ‑Korsakoff. Mais tarde também 
Stravinski (e Ravel) terão intervenção na 
peça (a pedido de Diaghilev). Mas será 
apenas através da revisão de Chostakovitch 
que a obra adquirirá a sua forma definitiva. 

(Assim, de uma assentada estão aqui refe‑
ridos os 4 compositores implicados neste 
programa.)

MODEST MUSSORgSkI

karevo, 21 de março de 1839

são petersburgo, 28 de março de 1881

Prelúdio de Khovantschina
(versão completada por Rimski ‑Korsakoff)

Mussorgski é um dos mais genuínos e ori‑
ginais compositores da segunda metade 
do séc. XIX e seguramente uma das pri‑
meiras grandes figuras do Romantis‑
mo no contexto de uma escola russa de 
grande projecção e relevância na História 
da Música. Falar de Mussorgski, Tchaiko‑
vski, Scriabin, Stravinski, Rachmaninoff 
ou Chostakovitch é falar de música ao 
mais alto nível. Nesta dinastia de eleitos, 
Mussorgski faz figura de pioneiro e inspi‑
rador. E não será isso o que se respira na 
sua obra ‑prima Quadros de uma exposição? 
Alguém tinha escrito algo de semelhante 
no seu tempo?

A despeito do desigual sucesso das suas 
obras dramáticas, Mussorgski interessou‑
‑se sempre muito pela ópera. Mas, ao con‑
trário do grande sucesso público que foi a 
sua grande ópera Boris Godunov, esta Kho‑
vantschina teve um processo bastante mais 
sinuoso. Foi o próprio Mussorgski que es‑
creveu o libreto, baseado num texto do seu 
amigo Stassov, crítico e historiador muito 
próximo do chamado Grupo dos Cinco, no 
seio do qual lutavam por uma arte eminen‑
temente russa.

O libreto desta ópera resulta assim de 
uma adaptação muito livre do texto de 
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Do filme não parece que se fale… Já 
da suite homónima, para orquestra, que 
Prokofieff escreveu a partir da música do 
filme temos notícias relativamente fre‑
quentes, tanto da versão orquestral, como 
de alguns números em particular, que vão 
sendo objecto de apresentação isolada ou 
de diversos arranjos e transcrições.

A história do filme é uma perfeita inven‑
ção, já que a sua figura central, o tenente 
Kijé, nunca existiu. Partindo de um engano 
burocrático que permitiu essa criação gro‑
tesca e de um conjunto de peripécias que 
envolvem o imperador e a condecoração 
de um tenente fictício, a obra desenvolve‑
‑se num clima satírico e mordaz, mas ao 
mesmo tempo comunicativo e expressivo. 
A suite consta de 5 andamentos, sendo Ro‑
mance (nº 2) e Troika (nº 4) os mais po‑
pulares. Tal como nas obras anteriores, 
também por aqui passa a música popular: 
o segundo andamento da suite, Romance, 
está construído sobre uma característica 
melodia tradicional russa, “a pomba cin‑
zenta geme”.

DMITRI CHOSTAkOvITCH

são petersburgo, 25 de setembro de 1906

moscovo, 9 de agosto de 1975

Sinfonia nº 10 em Mi menor, op.93

Uma das grandes figuras da música russa 
no séc. XX é indiscutivelmente Chostako‑
vitch. A sua obra cruzou as duas grandes 
guerras e o tempo subsequente da Guerra 
Fria. As perplexidades desses tempos difí‑
ceis e as condicionantes políticas e sociais 
de um mundo dividido em blocos acaba‑

SERgEI PROkOFIEFF

sontsovke (ucrânia), 23 de abril de 1891

nikolina gora (moscovo), 5 de março de 1953

Suite de Tenente Kijé 

Prokofieff é uma figura bem conhecida do 
grande público, através de obras tão po‑
pulares quanto Pedro e o Lobo, a Sinfonia 
Clássica, os bailados, os concertos. A sua 
música é de escrita exigente, preocupada 
com a originalidade, acusando traços de 
insatisfação e de procura, num tempo de 
experiências e de campo aberto. Combi‑
nando de forma muito pessoal diversas 
características da música do seu tempo, 
nem sempre é uma música fácil de com‑
preender e assimilar. 

Um dos aspectos mais relevantes da obra 
de Prokofieff diz respeito à música que 
compôs para diversos espectáculos de ópera 
e bailado. Tem também uma produção re‑
presentativa de música para o cinema, no‑
meadamente para alguns filmes significati‑
vos da História do Cinema, nomeadamente 
do realizador russo Sergei Eisenstein: Ale‑
xander Nevski e Ivan, o Terrível.

Dentro deste capítulo, Prokofieff compôs 
também a banda sonora para o filme Lieu‑
tenant Kijé, do realizador Alexandre Fein‑
ziemmer. Tal como sucede por vezes nestas 
colaborações artísticas, nem sempre o 
significado artístico das diversas expres‑
sões é equivalente. Sirva ‑nos de exemplo 
a famosa Porta de Kiev, último quadro mu‑
sical da célebre obra de Mussorgski, que 
nunca chegou a ser construída, mas per‑
durará através da magnífica escrita pianís‑
tica de Mussorgki ou da fantástica recria‑
ção orquestral de Ravel.

Stassov, centrado na figura do primeiro Im‑
perador da Rússia, o Czar Pedro I, no final 
do séc. XVII. (Histórias antigas, portan‑
to). Só que essa presença implícita nunca 
é assumida claramente. Usando uma téc‑
nica curiosa, a ópera vai sendo construí‑
da à volta das controvérsias e lutas entre 
os três principais inimigos do Czar, nunca 
aludindo directamente à figura do Impera‑
dor, por tal ser legalmente proibido. 

Mais do que o rigor ou a verdade históri‑
ca, interessava a Mussorgki escrever uma 
obra popular e comunicativa, com muitas 
vozes em cena e grandes massas corais, 
com muitas referências à alma russa e à 
sua música popular. Concentrou ‑se no es‑
sencial da ópera, deixando a escrita vocal 
quase completa, mas apenas com acompa‑
nhamento de piano. Poucas cenas foram 
orquestradas e o 5º acto ficou apenas em 
esboço. Foi o seu amigo Rimski ‑Korsakoff 
que completou a partitura, fazendo diver‑
sos cortes e acrescentos. Mas será apenas 
em 1954 que Chostakovitch fará uma nova 
revisão da obra, a partir da escrita vocal e 
pianística do original, ignorando muitas 
das alterações que Rimski ‑Korsakoff se au‑
torizara a fazer… Esta é a versão de referên‑
cia da ópera, ainda hoje.

Um dos trechos mais conhecidos desta 
ópera é o seu Prelúdio – que iremos 
ouvir neste concerto na versão de Rimsk‑
‑Korsakoff. Tem um carácter descritivo e 
evocativo, acompanhando o nascer do dia, 
através do progressivo aparecimento da luz 
sobre o Rio Moskva (Moscovo). Tem por 
título Amanhecer e estrutura ‑se de forma 
simples, em variações sobre uma melodia 
tradicional russa, a qual vai surgindo em 
diferentes instrumentos e com diversos te‑
cidos orquestrais.

IgOR STRAvINSkI

oranienbaum (rússia), 17 de junho de 1882

nova iorque, 6 de abril de 1971

Scherzo à la russe

Uma das primeiras e decisivas portas 
para a modernidade foi aberta por Stra‑
vinski. Rompendo as fronteiras da tona‑
lidade, dando ao ritmo o papel relevante 
que nunca mais perderia, alargando consi‑
deravelmente as fronteiras da construção 
harmónica, inaugurando novas formas de 
estruturação e praxis formal, Stravinski é, 
ao lado de Debussy, a promessa de mudan‑
ça e de liberdade que caracteriza uma parte 
significativa da arte do início do séc. XX. 

E não deixa de ser curioso constatar como 
tais atributos se revelam numa obra sim‑
ples e breve, como este Scherzo à la russe. 
Esta peça, que retoma alguns temas escri‑
tos por Sravinski para um filme que nunca 
viria ser terminado, foi composta original‑
mente para uma formação de jazz. Viria a 
ser reescrita para orquestra, alguns anos 
mais tarde, em 1945, conservando obvia‑
mente todas as suas características origi‑
nárias: uma curiosa sequência de partes 
contrastantes, quase em jeito de rondó, em 
que a instrumentação, os registos e as di‑
nâmicas contribuem para uma impressi‑
va construção; onde não falta sequer um 
traço de ingenuidade e frescura, na defi‑
nição de um quadro singelo com a harpa, 
o piano, cordas e madeiras a solo. O tra‑
balho rítmico, o jogo de acentos, a textura 
densa, a saturação, a leveza dos desenhos, 
a orquestração, são outras tantas qualida‑
des de uma obra comunicativa e despre‑
tensiosa. Não anda longe das histórias e 
ambientes de Petrushka.
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TAkUO yUASA dIrecção mUSIcAL

Takuo Yuasa tem ‑se apresentado no Grand 
Théâtre de Aix ‑en ‑Provence, Royal Festival 
Hall de Londres, Konzerthaus de Viena, 
Alte Oper de Frankfurt, Liederhalle de Es‑
tugarda e Sibelius Hall em Lahti, Finlân‑
dia. Foi Maestro Titular da Orquestra Sin‑
fónica Gumma no Japão e Maestro Con‑
vidado Principal da Orquestra Sinfónica 
Escocesa da BBC e da Orquestra do Ulster 
na Irlanda do Norte.

Nasceu em Osaka, onde estudou piano, 
violoncelo, flauta e clarinete. Diplomou‑
‑se em Teoria e Composição na Univer‑
sidade de Cincinnati e estudou direcção 
com Hans Swarowsky na Escola Superior 
de Música de Viena, Igor Markevich em 
França e Franco Ferrara em Siena, antes 
de se tornar assistente de Lovro von Ma‑
tacic. Desde a conquista do Prémio Espe‑
cial no Concurso Internacional de Direc‑
ção de Fitelberg em Katowice (Polónia), 
tem dirigido frequentemente as princi‑
pais orquestras polacas. A sua versatili‑
dade leva orquestras de todo o mundo a 
convidá ‑lo para dirigir tanto o repertório 
standard como obras mais obscuras de 
grandes compositores. Em 2007 recebeu 
o Prémio Cultural Iue pela sua contribui‑
ção excepcional para a música e pelos seus 
feitos artísticos internacionais.

Colaborou recentemente com orques‑
tras como a Filarmónica de Estrasburgo, a 
Nacional de França, a Filarmónica de Bru‑
xelas, a Sinfónica do Porto Casa da Música, 
a Sinfónica Aarhus e as principais orques‑
tras japonesas. Visita frequentemente 
várias orquestras do Reino Unido. As suas 
qualidades musicais e de liderança têm 
atraído vários conservatórios de música da 
Europa e orquestras nacionais de jovens.

Gravou as integrais das sinfonias de 
Brahms e Schumann. Tem uma carreira 
discográfica bem ‑sucedida como artista 
exclusivo da Naxos e tem sido alvo de óp‑
timas críticas, numa gama ampla de re‑
pertório que abrange Britten, MacMillan 
e Rawsthorne, Webern e Schönberg, Ho‑
negger, Vieuxtemps, Macdowell, Schubert, 
Rimski  ‑Korsakoff, Pärt, Górecki, Glass e 
Nyman, juntando  ‑se ainda um grupo 
emergente de compositores japoneses 
como Mayuzumi, Ohki, Bekku, Yashiro, 
Moroi, Akutagawa e Yamada. É Profes‑
sor Associado do Centro de Artes Perfor‑
mativas da Universidade de Belas  ‑Artes e 
Música de Tóquio.

ram por reflectir ‑se na sua produção. Mas o 
alcance da sua vastíssima obra, em muitos 
domínios e nomeadamente na sinfonia, é 
de primeira grandeza. 

A 10ª Sinfonia foi terminada entre Julho 
e Outubro de 1953, embora se refira cor‑
rentemente que alguns esboços e anota‑
ções datariam de 1946. A morte de Estaline 
ocorrida no início de 1953 terá constituído 
um impulso adicional, para um composi‑
tor que tinha sido criticado pelo poder po‑
lítico e não compunha uma nova sinfonia 
havia 8 anos. Esta sinfonia reage de algum 
modo a esse facto.

A obra é de grande amplitude, positiva, 
emotiva, generosa, expressiva, grandio‑
sa. Foi muito bem recebida pelo público 
tanto no seu país como no estrangeiro. No 
que respeita ao plano formal, esta sinfonia 
segue o mesmo tipo de sequência de anda‑
mentos das suas anteriores sinfonias nº 5 
e nº 7: lento, rápido, lento, rápido. 

O primeiro andamento – Moderato – é 
um andamento expressivo, construído de 
trás para a frente, realizando um fantásti‑
co movimento de muitos minutos até ao 
seu apogeu. A gestão controlada do mo‑
vimento e o domínio técnico e expressi‑
vo da orquestra conduzem o andamento 
a partir do registo grave das cordas, denso 
e espesso, acumulando tensão e energia a 
cada minuto que passa. Ainda que o am‑
biente pareça por vezes pesado e opressi‑
vo – e nem tudo o que se escreve no regis‑
to grave é necessariamente pessimista ou 
atormentado – ele haverá de conduzir a 
música a outras alturas.

O segundo andamento – Allegro – é uma 
espécie de scherzo breve (sobretudo se 
comparado com a duração total da sinfo‑
nia, que rondará os 45 minutos). O carác‑
ter é irónico, mordaz, cortante, lembran‑

do uma das facetas mais características 
de alguma da escrita de Chostakovitch. 
Consideram ‑no uma referência expressa 
a Estaline. O carácter mais tenso e pene‑
trante da sua escrita responde bem ao am‑
biente criado pelo primeiro andamento.

O terceiro andamento – Allegretto – 
movimenta ‑se nos territórios do ritmo e 
da dança, alternado melodias de caracte‑
rísticas opostas, da vivacidade à melanco‑
lia e da sombra à transparência.

O último andamento – Andante  ‑ Allegro 
– faz um percurso próximo do primeiro, 
partindo também do registo grave e ca‑
minhando de forma não linear para uma 
poderosa definição do som orquestral, no 
fim da sinfonia.

No que diz respeito aos temas, há um as‑
pecto de entre todos que deve sublinhar‑
‑se: esta é a primeira obra de Chostakovitch 
que utiliza como elemento melódico uma 
sequência de notas retirada da parte inicial 
do seu nome, utilizando a correspondên‑
cia sonora da escrita melódica alfabética 
(DSCH = Ré, Mi bemol, Dó, Si). Este motivo 
aparece recorrentemente no terceiro an‑
damento, sempre de forma muito clara, e 
virá a ser utilizado em obras posteriores.

Também no terceiro andamento apa‑
rece repetidas vezes um solo de trompa, 
construído sobre as notas musicais que 
correspondem ao nome de Elmira (uma 
antiga aluna do compositor). Um desenho 
melódico muito semelhante encontra ‑se 
também no primeiro andamento de Das 
Lied von der Erd, de Mahler, o que constitui 
também uma espécie de homenagem, se‑
gundo as palavras do próprio compositor.

fernando c. lapa [2014]
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Violino I
Zofia Wóycicka 
José Pereira*
Vadim Feldblioum 
Evandra Gonçalves
Vladimir Grinman
Maria Kagan
Emília Vanguelova
Andras Burai
Roumiana Badeva
Alan Guimarães
Tünde Hadadi
Diogo Coelho*
Pedro Carvalho*
Sara Moreira*

Violino II
Jossif Grinman 
Nancy Frederick 
Tatiana Afanasieva 
Mariana Costa 
Francisco Pereira 
 de Sousa
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
Paul Almond
Vítor Teixeira
Germano Santos
Domingos Lopes
Nikola Vasiljev

Viola
Simon Tandree*
Anna Gonera 
Luís Norberto Silva
Rute Azevedo
Hazel Veitch
Jean Loup Lecomte
Emília Alves
Theo Ellegiers
Francisco Moreira
Biliana Chamlieva

Violoncelo
Vicente Chuaqui 
Feodor Kolpachnikov 
Gisela Neves
Hrant Yeranosyan
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Aaron Choi
Sharon Kinder 

Contrabaixo
Slawomir Marzec 
Florian Pertzborn 
Jean Marc Faucher
Altino Carvalho
Tiago Pinto Ribeiro
Joel Azevedo

Flauta
Ana Maria Ribeiro 
Angelina Rodrigues
Alexander Auer 

Oboé
Aldo Salvetti 
Tamás Bartók 
Eldevina Materula 

Clarinete
Luís Silva 
Carlos Alves 
Gergely Suto 
António Rosa 

Saxofone
Fernando Ramos*

Fagote
Gavin Hill 
Robert Glassburner 
Pedro Silva 

Trompa
Jasper de Waal*
Hugo Carneiro 
Bohdan Sebestik 
José Bernardo Silva 

Trompete
Sérgio Pacheco 
Ivan Crespo 
Luís Granjo 

Trombone
Severo Martinez 
Dawid Seidenberg 
Ruben Tomé*
Nuno Martins 

Tuba
Sérgio Carolino 

Tímpanos
Jean ‑François Lézé 

Percussão
Paulo Oliveira 
Nuno Simões 
André Dias*
Renato Peneda*

Harpa
Ilaria Vivan 

Piano/Celesta
Luís Filipe Sá*

*instrumentistas 
convidados

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.

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