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NObUkO IMAI VIoLA

béla bartók
Concerto para viola e orquestra [1945/1949; c.21min.]

1. Moderato –
2. Adagio religioso. Allegretto –
3. Allegro vivace

Piotr I. Tchaikovski
Sinfonia nº 4, em Fá menor, op.36 [1877; c.44min.]

1. Andante sostenuto – Moderato con anima
2. Andantino in modo di canzona
3. Scherzo (pizzicato ostinato) – Allegro
4. Allegro con fuoco

concerto sem intervalo
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bélA bARTÓk

nagyszentmiklós (hungria, 

actualmente roménia), 25 de março de 1881

nova iorque, 26 de setembro de 1945

Concerto para viola e orquestra
(versão de Tibor Serly)

A iminente ocupação da Hungria pelas 
tropas nazis força Béla Bartók a aceitar 
o convite da Universidade de Columbia e 
a mudar ‑se para os EUA, em 1940. Mas a 
adaptação ao estilo de vida americano foi 
penosa e difícil. As “magníficas possibi‑
lidades” que o seu agente nova ‑iorquino 
lhe havia mencionado depressa se reve‑
laram inexistentes. Bartók foi convidado 
para dar palestras e realizar concertos a 
solo e com a sua segunda mulher Ditta Pás‑
ztory, mas os proventos económicos fica‑
ram muito aquém do desejado e do neces‑
sário. A partir de Abril de 1942, a saúde do 
compositor começa a fraquejar e aparecem 
os primeiros sintomas da leucemia que o 
haveria de vitimar três anos depois. Du‑
rante uma estadia em Saranac, em Julho 
e Agosto de 1945, o compositor húngaro 
trabalhou em simultâneo nas suas duas 
últimas obras: o 3º Concerto para piano, 
que queria que fosse estreado por Ditta, e 
o Concerto para viola, encomendado pelo 
grande violetista escocês William Primro‑
se. Mas a doença avançava impiedosamen‑
te e, depois de uma longa agonia de um 
mês, Béla Bartók falecia em Nova Iorque 
no dia 26 de Setembro de 1945.

O Concerto para piano ficou praticamen‑
te terminado, com excepção dos 17 últimos 
compassos, que o seu colega e amigo, o 
compositor Tibor Serly, rapidamente con‑

cluiu. Da obra para viola e orquestra fica‑
ram apenas 14 páginas de música muito 
incipientes, com a parte do solista a deixar 
entrever uma peça de uma clareza e con‑
tenção harmónica semelhante à do con‑
certo para piano, mas com uma parte de 
orquestra muitíssimo incompleta e com 
menos detalhes de instrumentação, de tex‑
tura e até de forma.

Desde a morte do compositor, foram 
efectuadas pelo menos duas tentativas 
para completar o Concerto para viola e 
orquestra. A primeira delas foi levada a 
cabo por Tibor Serly e por Primrose, com 
a anuência da viúva e do filho de Bartók, 
Peter. Quatro anos demoraram os dois mú‑
sicos a dar forma aos rascunhos do com‑
positor. A versão final desse trabalho foi 
estreada a 2 de Dezembro de 1949, em 
Minneapolis, com Antal Dorati a dirigir 
a Orquestra Sinfónica de Minneapolis e 
o violetista escocês como solista. No ano 
seguinte, a Boosey & Hawkes, editora que 
havia publicado toda a obra de Bartók, 
editava a partitura produzida por Serly e 
Primrose.

Mas a edição de 1950, que vai ser inter‑
pretada esta noite, foi, de imediato, critica‑
da por grande parte dos estudiosos da obra 
do compositor húngaro, que alegam que 
Serly se afastou das verdadeiras intenções 
musicais de Bartók, tanto na parte solis‑
ta como na parte de orquestra. Depois de 
várias vicissitudes com o esboço manus‑
crito, que desapareceu e voltou a aparecer, 
entretanto a obra foi novamente revista 
em 1995 por Peter Bartók em colabora‑
ção com o compositor Nelson Dellama‑
ggiore. As principais diferenças entre as 
duas edições, praticamente imperceptí‑
veis, prendem ‑se com alterações ao nível 

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE
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nia, paradigma do período de ouro do Ro‑
mantismo russo, irá marcar as suas obras 
posteriores.

rui pereira [2007]

so salientar o facto de que é um ritmo de 
valsa a fazer alusão à felicidade.

O segundo andamento é um Andantino in 
modo di canzona: “exprime um outro aspec‑
to dos nossos sofrimentos. É a melancolia 
que se sente ao entardecer, quando se está 
só e cansado depois do trabalho. O livro 
que tentais ler cai  ‑vos das mãos; as lem‑
branças assaltam  ‑vos e fica  ‑se triste com 
o pensamento de tantas coisas volvidas.”

O terceiro andamento representa um dos 
melhores exemplos da magistral arte da or‑
questração de Tchaikovski. As cordas em 
pizzicato, o tema das madeiras e a marcha 
que surge nos metais são momentos de 
génio. “É uma sucessão de arabescos ca‑
prichosos, de imagens inatingíveis, as que 
passam na imaginação quando se bebeu 
vinho e se experimentam os primeiros va‑
pores da bebida… Reconhecem  ‑se aldeães 
bêbados… uma canção de rua… soldados 
que desfilam ao longe…”

Há uma mudança nítida de carácter no 
último andamento que escolhe a tonalida‑
de de Fá maior: um sinal de optimismo? 
“Decididamente se não encontras a ale‑
gria em ti mesmo, procura  ‑a nos outros. 
Mistura  ‑te com o povo: ele sabe abandonar ‑
‑se sem reservas ao prazer. Quadro de uma 
festa popular… Acreditas teres esquecido 
os teus sofrimentos perante o espectáculo 
de felicidade dos outros. Mas o implacá‑
vel fatum está lá… Indiferentes, os outros 
abandonam  ‑te à tua angústia.”

É curioso o facto de o destino ter um peso 
tão grande nesta obra altamente dramáti‑
ca, pois ela foi escrita pela mesma altura 
em que Tchaikovski se entregou a um ca‑
samento sem futuro, como o tempo viria 
a corroborar, que quase o levou ao suicí‑
dio. Certo é que o ambiente desta sinfo‑

da orquestração, dos tempi, de dinâmicas 
e de correcção de notas na parte da viola.

O Concerto desenvolve ‑se em três an‑
damentos, todos interligados por curtos 
interlúdios. O primeiro andamento, um 
Allegro moderato na forma ‑sonata, inicia ‑se 
com a viola a tocar um tema triste e lângui‑
do que os violoncelos e os timbales acom‑
panham de forma diáfana. Uma breve ca‑
dência faz a transição para o Adagio reli‑
gioso – Allegretto. À semelhança do Adagio 
religioso que integra o 3º Concerto para 
piano, também este segundo andamento é 
um trecho de uma simplicidade pungente 
e apelativa. A orquestração do agitato que 
ocupa a secção central é uma orquestra‑
ção verdadeiramente ao estilo de Bartók. 
A obra termina com um Allegro vivace em 
estilo folclórico, de carácter alegre e enér‑
gico; no trio central uma bonita melodia 
executada pelo oboé é repetida consecuti‑
vamente pela flauta e pelo clarinete até ser 
tocada pelo instrumento solista.

ana maria liberal [2010]

PIOTR I. TChAIkOvSkI

votkinsk, 7 de maio de 1840

são petersburgo, 18 de novembro de 1893

Sinfonia nº 4, em Fá menor, op.36 

Tchaikovski foi considerado o maior com‑
positor russo do século XIX e deu nome 
ao Conservatório da Cidade de Moscovo, 
um local incontornável e por onde passa‑
ram os maiores nomes da música russa, 
tanto ao nível da composição como das 
artes performativas.

A Quarta Sinfonia foi escrita quando 
Tchaikovski contava trinta e sete anos e 
se encontrava em pleno domínio dos seus 
recursos técnicos e expressivos. Nesse 
mesmo ano começa a beneficiar do me‑
cenato da célebre condessa Nadejda Von 
Meck que, entre outros compositores, 
muito ajudou Claude Debussy quando 
este era ainda jovem.

Por essa razão, as presentes notas têm 
por base a correspondência de Tchaiko‑
vski para a senhora Von Meck, a dedica‑
tária da sinfonia1. Sobre o primeiro anda‑
mento, escreveu o compositor: “A intro‑
dução é o gérmen da sinfonia, a sua ideia 
principal. É o fatum, a força do destino, 
que impede a realização da felicidade, vigia 
ciosamente para que o bem  ‑estar e a paz 
nunca estejam perfeitas, está suspensa por 
cima das nossas cabeças como a espada de 
Dâmocles e derrama inexoravelmente um 
veneno lento na nossa alma. Temos de nos 
resignar a uma tristeza sem saída.” É curio‑

1 | A correspondência relativa a esta sinfonia está 
parcialmente traduzida em português no livro de 
Roland de Candé: As Obras  ‑primas da Música (2º 
volume); Edições Asa, 1995.
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e co ‑produziu um ciclo em Amesterdão e 
Tóquio, em 1999/2000, celebrando o 400º 
aniversário das relações entre os dois 
países. Em 2009 fundou o Concurso In‑
ternacional de Viola de Tóquio, integrado 
no Viola Space. Desde 2011, é conselheira 
musical do Phoenex Hall em Osaka.

Tem uma discografia com 40 CDs para 
editoras prestigiadas como BIS, Chan‑
dos e Deutsche Grammophon. Entre os 
muitos prémios conquistados, destacam‑
‑se: Prémio Artístico Avon, Prémio Artís‑
tico de Música do Ministro da Educação 
(atribuído pela Agência Japonesa de As‑
suntos Culturais), Prémio Mobil, Prémio 
Suntory e Prémio Mainichi. Recebeu a Me‑
dalha de Faixa Roxa (2003) e a Ordem do 
Sol Nascente – Raios Dourados com Roseta 
(2013) do Governo Japonês.

Ensina actualmente no Conservatório 
de Amesterdão, Academia Internacional 
Kronberg e Universidade Ueno Gakuen 
em Tóquio.

A participação da violetista Nobuko Imai 
neste concerto é patrocinada pela D’Addario.

NObUkO IMAI VIoLA

Com o seu talento excepcional, integri‑
dade musical e carisma, Nobuko Imai é 
considerada uma das violetistas mais no‑
táveis da actualidade. Estudou na Escola 
de Música de Toho, Universidade de Yale 
e Juilliard School, e ganhou os primeiros 
prémios nos prestigiados concursos in‑
ternacionais de Munique e Genebra. Ex‑
‑membro do Vermeer Quartet, desenvolve 
agora uma carreira internacional como so‑
lista. Apresentou ‑se com muitas das prin‑
cipais orquestras do mundo, tais como 
a Filarmónica de Berlim, Orquestra do 
Concertgebouw e Sinfónicas de Londres, 
Boston e Chicago.

Em música de câmara, tem tocado fre‑
quentemente com artistas de renome 
como Gidon Kremer, Midori, Mischa 
Maisky, Yo ‑Yo Ma, András Schiff e Martha 
Argerich. Em 2003 formou o Michelange‑
lo Quartet, que rapidamente conquistou 
grande reputação internacional. É convi‑
dada regular de muitos dos festivais mais 
importantes, incluindo: Marlboro, Pablo 
Casals de Prades, Ravinia e Verbier.

Nobuko Imai dedica muito tempo à ex‑
ploração do potencial da viola. Em 1992 
fundou o projecto anual Viola Space, onde 
se apresenta obras significativas e novas 
composições para o instrumento. Tem ex‑
pandido o repertório, estreando obras de 
compositores como Vytautas Barkauskas, 
Hikaru Hayashi, Toshio Hosokawa, Akira 
Nishimura, Misato Mochizuki, Ichiro No‑
daira, Toru Takemitsu e Michael Tippett, 
entre outros.

Em 1995/1996, foi directora artística de 
três aclamados Festivais Hindemith em 
Londres, Nova Iorque e Tóquio. Fundou 

MIChAIl JUROwkSI dIreCção mUSICAL

Filho do compositor Vladimir Jurowski e 
neto do maestro David Block, Michail Ju‑
rowski estudou no Conservatório de Mos‑
covo, onde foi aluno de Leo Ginsburg em 
Direcção e Alexei Kandinsky em Ciências 
Musicais. Ainda durante os estudos, foi 
assistente de Gennadi Rozhdestvenski na 
Orquestra Sinfónica da Rádio e Televisão 
de Moscovo.

A partir de 1978, dirigiu regularmente 
como maestro convidado na Komische 
Oper de Berlim. Deixou a União Soviética 
em 1989 com a sua família para ocupar 
um cargo permanente na Semperoper de 
Dresden. Foi Director Musical e Maestro 
Titular da Filarmónica do Noroeste da Ale‑
manha; Maestro Titular da Ópera de Lei‑
pzig e da Sinfónica WDR da Rádio de Co‑
lónia; e Maestro Convidado Principal da 
Orquestra Tonkünstler da Baixa Áustria.

Como maestro convidado, Michail Ju‑
rowski dirigiu a Sinfónica da Rádio de 
Berlim, Orquestra da Gewandhaus de Lei‑
pzig, Filarmónica de Dresden, Staatskape‑
lle de Dresden, Filarmónicas de Oslo e 
Bergen, Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, Sinfónicas de São Paulo e de 
Stavanger, entre outras. Trabalhou com 
teatros de ópera como La Scala, Ópera de 
Paris, Bolshoi e Opernhaus de Zurique.

Na temporada de 2014/15, regressa ao 
Bolshoi para dirigir O Anjo de Fogo e A Dama 
de Espadas e dirige também a Orquestra Sin‑
fónica Académica Estatal da Rússia no con‑
certo em memória de Viktor Sedov. Entre 
os seus outros compromissos em bailado 
e ópera, inclui ‑se Eugene Onegin no Grand 
Théâtre de Genève, A Noiva do Czar na Cité 
de la Musique em Paris e Romeu e Julieta na 
Opernhaus de Zurique. Regressa ainda à Fi‑

larmónica de São Petersburgo, Filarmónica 
Janáček, Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, Ópera da Flandres (Concertos 
de Ano Novo), Sinfónica Tirolesa em Inns‑
bruck, Orquestra Real Dinamarquesa e Or‑
questra Sinfónica da Galiza.

Em 1992 e 1996, Jurowski ganhou o 
Prémio da Crítica Discográfica Alemã, e 
em 2001 foi nomeado para o Grammy por 
três CDs de música orquestral de Rimski‑
‑Korsakoff com a Orquestra Sinfónica da 
Rádio de Berlim.
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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 interpre‑
tou uma nova obra encomendada a Harri‑
son Birstwistle, no âmbito das celebrações 
do 80º aniversário do compositor.

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.

ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

Christoph König 
maestro titular 
Baldur Brönnimann 
maestro titular indigitado

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, Jéré‑
mie Rohrer, Peter Rundel, Michael San‑
derling, Tugan Sokhiev, John Storgårds, 
Joseph Swensen, Gilbert Varga, Antoni 
Wit, Takuo Yuasa, Lothar Zagrosek, Peter 
Eötvös ou Ilan Volkov. Entre os solistas 
que colaboraram recentemente com a 
orquestra constam os nomes de Midori, 
Viviane Hagner, Natalia Gutman, Truls 
Mørk, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, 
Ana Bela Chaves, Felicity Lott, Christian 
Lindberg, António Meneses, Simon Tr‑
pčeski, Sequeira Costa, Jean ‑Efflam Ba‑
vouzet, Lise de la Salle, Cyprien Katsaris, 
Alban Gerhardt, Pierre ‑Laurent Aimard 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, Luca Francesconi, Unsuk Chin 
e Peter Eötvös.

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‑

Violino I
James Dahlgren*
José Pereira*
Vadim Feldblioum 
José Despujols
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Emília Vanguelova
Evandra Gonçalves
Andras Burai
Vladimir Grinman
Maria Kagan
Ianina Khmelik
Alan Guimarães
Diogo Coelho*

Violino II
Jossif Grinman 
Tatiana Afanasieva 
Pedro Rocha
Mariana Costa 
Francisco Pereira de Sousa
Lilit Davtyan
José Paulo Jesus
José Sentieiro
Domingos Lopes
Germano Santos
Vítor Teixeira
Nikola Vasiljev

Viola
Pedro Muñoz*
Joana Pereira 
Hazel Veitch
Theo Ellegiers
Jean Loup Lecomte
Francisco Moreira
Biliana Chamlieva
Rute Azevedo
Beata Costa*
Manuel Costa*

Violoncelo
Vicente Chuaqui 
Feodor Kolpachnikov 
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Aaron Choi
Sharon Kinder 
Gisela Neves
Américo Martins*

Contrabaixo
Slawomir Marzec 
Florian Pertzborn 
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Jean Marc Faucher
Joel Azevedo

Flauta
Angelina Rodrigues
Eva Morais*
Alexander Auer 

Oboé
Aldo Salvetti 
Eldevina Materula 

Clarinete
Luís Silva 
António Rosa 

Fagote
Gavin Hill 
Robert Glassburner 

Trompa
Bohdan Sebestik
Eddy Tauber
Hugo Carneiro 
José Bernardo Silva 
Pedro Fernandes*

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo 
Ivan Crespo 

Trombone
Severo Martinez 
Diogo Andrade*
Nuno Martins 

Tuba
Luís Oliveira*

Tímpanos
Jean ‑François Lézé 

Percussão
Nuno Simões 
Paulo Oliveira 
André Dias*

*instrumentistas 
convidados

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



CONSELHO DE FUNDADORES
PRESiDENtE
Luís VaLente de OLiVeira
ViCE-PRESiDENtES
JOÃO nunO MaCedO siLVa
JOsÉ antÓniO teiXeira

estadO POrtuguês
MuniCíPiO dO POrtO
grande Área MetrOPOLitana dO POrtO
aCa grOuP
aMOriM inVestiMentOs e PartiCiPações, sgPs, s. a. 
arsOPi - indústrias MetaLúrgiCas arLindO s. PinhO, s. a. 
autO - sueCO, Lda. 
aXa POrtugaL, COMPanhia de segurOs, s. a. 
Ba VidrO, s. a. 
BanCO esPíritO santO, s. a. 
BanCO BPi, s. a. 
BanCO CarregOsa
BanCO COMerCiaL POrtuguês, s. a. 
BanCO santander tOtta, s. a. 
BiaL - sgPs s. a. 
CaiXa eCOnÓMiCa MOntePiO geraL
CaiXa geraL de dePÓsitOs
CereaLis, sgPs, s. a. 
ChaMartin iMOBiLiÁria, sgPs, s. a. 
COMPanhia de segurOs aLLianz POrtugaL,s. a. 
COMPanhia de segurOs tranquiLidade, s. a. 
COntinentaL MaBOr - indústria de Pneus,s. a. 
CPCis - COMPanhia POrtuguesa de COMPutadOres
infOrMÁtiCa e sisteMas, s. a. 
fundaçÃO edP
eL COrte ingLês, grandes arMazÉns, s. a. 
gaLP energia, sgPs, s. a. 
gLOBaLshOPs resOurCes, sLu
gruPO Media CaPitaL, sgPs s. a. 
gruPO sOares da COsta, sgPs, s. a. 
gruPO VisaBeira - sgPs, s. a. 
iii - inVestiMentOs industriais 
e iMOBiLiÁriOs, s. a. 
LaCtOgaL, s. a. 
LaMeirinhO - indústria têXtiL, s. a. 
MetrO dO POrtO, s. a. 
Msft - sOftware Para MiCrOCOMPutadOres, Lda. 
MOta - engiL sgPs, s. a. 
MuniCíPiO de MatOsinhOs
OLinVeste - sgPs, Lda. 
PesCanOVa 
POrtO editOra, Lda. 
POrtugaL teLeCOM, sgPs, s. a. 
PriCewaterhOuseCOOPers & assOCiadOs
rar - sOCiedade  de  COntrOLe (hOLding), s. a. 
reVigrÉs - indústria de reVestiMentOs 
de grÉs, s. a. 
tOyOta CaetanO POrtugaL, s. a. 
sOgraPe VinhOs, s. a. 
sOLVerde - sOCiedade de inVestiMentOs 
turístiCOs da COsta Verde, s. a. 
sOMague, sgPs, s. a. 
sOnae sgPs s. a. 
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