
1ª PARTE

Robert Schumann
Arabesco em Dó maior, op. 18 (1839; c.8min.)

Fantasia em Dó maior, op. 17 (1836 ‑38; c.37min.)
1.  Durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen. 

[Tocado com fantasia e paixão do princípio ao fim.]
2.  Mässig. Durchaus energisch.  

[Moderado. Sempre enérgico.]
3.  Langsam getragen. Durchweg leise zu halten.  

[Lento e solene. Quase sempre mantendo a suavidade.]

2ª PARTE

Fryderyk Chopin
Dois Nocturnos, op. 32 (1837; c.10min.)

1. Nocturno em Si maior
2. Nocturno em Lá bemol maior

Sonata n.º 2 em Si bemol menor, op. 35 (1839; c.26min.)
1. Grave – Doppio movimento
2. Scherzo – Più lento – Tempo I
3. Marche funèbre (Lento)
4. Finale (Presto)
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1837 ‑1839

Um primeiro olhar sobre o programa faz ‑nos 
pensar na produção pianística absolutamente 
genial e profícua que se gerou num espaço tão 
curto de tempo. 

No caso de Chopin, a marcha fúnebre e os 
dois nocturnos foram escritos no mesmo ano 
de 1837, sendo a data da versão completa da 
sonata 1839. É esse o breve período de germina‑
ção e publicação das obras de Schumann que 
abrem o recital. Os dois compositores tinham a 
mesma idade. Chopin nasceu a 1 de Março de 
1810 e Schumann a 8 de Junho do mesmo ano. 
Juntamente com Mendelssohn (1809) e Liszt 
(1811) constituíram a chamada geração de 1810. 

Um ponto em comum entre as duas partes 
do recital é o facto de ambas contempla‑
rem a pequena forma das chamadas peças 
de carácter, muito associada à música de 
salão e à esfera do privado, e a grande forma, 
associada à música mais séria de recital. No 
seu conjunto, o programa é uma ilustração 
perfeita do Romantismo e do período de ouro 
dos compositores ‑intérpretes, chamados 
virtuosos, e dos principais géneros da litera‑
tura pianística da época, sobressaindo ainda 
o facto de ser integralmente constituído por 
obras ‑primas extremamente célebres da 
História da Música.

Arabesco e Fantasia

Os arabescos mais célebres do repertório 
para piano são os de Schumann e Debussy. A 
designação foi utilizada por outros composito‑
res, com alguma frequência, no Romantismo 
tardio, mas na verdade o nome não tem uma 
correspondência com a forma ou com uma 
característica semelhante entre as obras. Em 

alguns casos, como acontece no Arabesco de 
Schumann, a repetição de um mesmo padrão 
rítmico e melódico sugere uma correspondên‑
cia com a repetição dos padrões geométricos 
a que o nome se aplica na arquitectura árabe. 
No entanto, em música o nome arabesco é 
muitas vezes aplicado a ornamentação de 
carácter cromático resultante da influência 
do chamado orientalismo.

O Arabesco de Schumann é um rondó 
variado com características de alguma ligei‑
reza. Curiosamente, foi escrito em 1839, 
numa altura em que o compositor vivia em 
Viena e escreveu outras obras carregadas 
de emoções muito mais densas, como as 
Peças Nocturnas ou a Humoresca. A tona‑
lidade luminosa de Dó maior e o carácter 
fortemente melódico do refrão principal faz 
lembrar uma canção sem palavras. O ritmo 
pontuado é típico das melodias de Schumann. 
O surpreendente final, na coda, revela o génio 
do compositor nesta peça de salão.

Schumann foi na realidade um grande mestre 
da pequena forma, das pequenas peças para 
piano consideradas recolhas líricas, ecos das 
suas geniais canções. Também na grande 
forma, a Sonata, deixou quatro respeitáveis 
obras mas foi na última delas, chamada Fanta-
sia, que alcançou o seu melhor. Na verdade, o 
título Fantasia reflecte a reinvenção da forma 
e uma liberdade que rompe com as amarras 
estruturais pré ‑concebidas. A Fantasia teve 
origem numa peça de grandes qualidades 
melódicas e de carácter impetuoso, tremen‑
damente exigente do ponto de vista técnico, 
que Schumann escreveu no ano de 1836 e a 
que chamou Ruines. Nesta peça procurava 
expressar os sentimentos simultaneamente 
apaixonados e desolados de estar afastado 
da pessoa que amava e com quem mais tarde 



4

veio a casar, a grande pianista Clara Wieck. 
Esta partitura, que se transformou no primeiro 
andamento da Fantasia, foi considerada 
pelo compositor como a mais apaixonada 
que jamais escreveu. No mesmo ano, Schu‑
mann compôs mais duas peças como forma 
de angariar fundos para a construção de um 
monumento a Beethoven na cidade de Bona. 
Um rondó de grandes proporções, cujo refrão 
é uma marcha, e uma outra peça mais lenta e 
de carácter sonhador e meditativo. 

Após ver recusada por dois editores a 
proposta de publicarem estes três andamen‑
tos na forma de uma grande sonata, Schumann 
sugeriu à casa Breitkopf & Hartel a publicação 
de “Ruínas, Arco Triunfal e Constelação”, o 
tríptico que a prestigiada editora acabou por 
dar à estampa em 1839 com o título de Fanta-
sia e com uma dedicatória a Franz Liszt. Este 
grande pianista e compositor havia dado o 
maior contributo financeiro para a construção 
do monumento a Beethoven e veio a retribuir 
a dedicatória a Schumann aquando da publi‑
cação da sua própria Sonata. 

Nocturnos e Marcha Fúnebre 

A segunda parte do recital é inteiramente 
dedicada a Chopin e tem início com dois 
nocturnos. Uma ‘invenção’ do virtuoso irlan‑
dês John Field, que assim apelidou uma 
composição para piano em 1813, o nocturno é 
um género musical que associamos imediata‑
mente a Chopin. Autor de 21 nocturnos magis‑
trais e muito característicos do seu estilo 
extremamente expressivo, marcados por um 
pianismo de qualidades vocais na mão direita 
e acompanhamentos ondulantes, ou em movi‑
mento de pêndulo, na mão esquerda, Chopin 
tem nestas peças de carácter, que encapsu‑

lam a atmosfera da noite, algumas das suas 
mais geniais criações. 

Os dois nocturnos em programa fazem 
parte do Opus 32 de Chopin e foram publi‑
cados em 1837 com o título “O Lamento e a 
Consolação.” Não sendo este título da auto‑
ria do compositor, retrata o ambiente contras‑
tante entre os dois nocturnos: o primeiro mais 
tranquilo e contemplativo, com uma passa‑
gem em recitativo um pouco mais dramática; 
o segundo mais animado e com um acompa‑
nhamento mais rítmico, sendo marcado por um 
episódio central mais tempestuoso.

Existem várias marchas fúnebres no repertó‑
rio mas quando dizemos “a marcha fúnebre” 
é à de Chopin que nos referimos. É uma das 
mais conhecidas obras da história da música 
e foi escrita dois anos antes dos restantes três 
andamentos da Sonata, sendo o coração de 
toda a sonata que contagiou dramaticamente. 
Um aspecto curioso é a adaptação dos mode‑
los utilizados por Chopin nas peças de menor 
dimensão, peças chamadas de carácter e 
propícias à música de salão, nos moldes clás‑
sicos e de maior dimensão da sonata clássica. 

O primeiro andamento tem o início Grave 
com os acordes no registo grave do piano a 
anunciar algo da maior solenidade. Os dois 
temas que correspondem ao esquema tradi‑
cional da forma ‑sonata são apresentados sem 
demora e com a maior economia de meios: o 
primeiro ao ritmo de uma alucinante e impe‑
tuosa cavalgada, o segundo parece saído dos 
prelúdios ou dos nocturnos e a sua melodia é 
de um lirismo intenso. Após o desenvolvimento, 
uma verdadeira fantasia dantesca a lembrar 
a escrita de Liszt, apenas o segundo tema é 
recapitulado terminando o andamento com 
uma coda formada por acordes em fortíssimo.
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O Scherzo, que na realidade faz lembrar os 
scherzi autónomos que Chopin escreveu, tem 
um início empolgante com ritmados acordes 
e contrasta efectivamente com o Trio mais 
lento, ao estilo de uma lânguida valsa, de uma 
nostalgia contagiante.

O tenebroso e imparável ritmo lento da 
Marcha Fúnebre consegue grande efeito 
dramático ao começar em piano e fazer cres‑
cer a dinâmica a par da textura. Do seu ritmo 
que se repete sob uma harmonia em mutação 
emerge uma melodia libertadora. O episódio 
central deste andamento é uma terna canti‑
lena de carácter improvisado que faz lembrar 
a poesia dos nocturnos. A sua repetição vai 
toldando a atmosfera de uma tristeza quase 
dolorosa até que a marcha da morte retoma 
o seu curso implacável.

O Presto final é um turbilhão de notas em 
movimento paralelo nas duas mãos, à distância 
de uma oitava, que se sucedem a uma impres‑
sionante velocidade. É quase uma provoca‑
ção que dura pouco mais de um minuto como 
se fosse uma alusão à insignificância da vida 
perante a morte. Chopin nada disse sobre este 
andamento, mas entre pianistas é por vezes 
tido como uma metáfora do vento a rodopiar 
sobre os túmulos.

RUI PEREIRA, 2016
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Grigory Sokolov piano

A natureza única e irrepetível da música feita 
no momento presente é essencial para enten‑
der a beleza e honestidade da arte de Soko‑
lov. As suas interpretações poéticas tomam 
vida com uma intensidade mística, resultado 
do profundo conhecimento das obras que 
constituem o seu repertório. 

Os seus recitais percorrem um repertório 
vasto desde transcrições da polifonia medie‑
val, passando por obras para teclado de Byrd, 
Couperin, Rameau e Froberger, até à música 
de Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, 
Chopin, Brahms e de compositores fundamen‑
tais do século XX como Prokofieff, Ravel, Scria‑
bin, Rachmaninoff, Schoenberg e Stravinski. É 
reconhecido como um dos maiores pianistas 
do nosso tempo, um visionário universalmente 
admirado pela espontaneidade fascinante e 
entrega total à música. 

Grigory Sokolov nasceu em 1950, em Leni‑
negrado (actual São Petersburgo). Come‑
çou a estudar piano aos cinco anos e, dois 
anos depois, iniciou os estudos com Liya 
Zelikhman no conservatório local. Teve aulas 
com Moisey Khalfin no Conservatório de Leni‑
negrado e em 1962 deu o seu primeiro reci‑
tal. O prodigioso talento de Sokolov foi reco‑
nhecido aos 16 anos quando se tornou o mais 
jovem músico de sempre a receber a Medalha 
de Ouro no Concurso Internacional Tchaiko‑
vski, em Moscovo. Após realizar digressões nos 
EUA e Japão nos anos 70, a sua arte amadu‑
receu longe dos holofotes internacionais. As 
suas gravações ao vivo da era soviética adqui‑
riram um estatuto quase mítico no Ocidente, 
evidenciando um artista singular, diferente de 
todos os outros, contudo tocado pela riqueza 
da tradição da escola russa do piano. Depois 

do colapso da União Soviética, Sokolov come‑
çou a tocar nas principais salas de concerto e 
festivais. Apresentou ‑se como solista com as 
principais orquestras mundiais, colaborando 
com a Filarmónica de Nova Iorque, Orquestra 
do Concertgebouw de Amesterdão, Philhar‑
monia de Londres, Sinfónica da Rádio Bávara 
e Filarmónica de Munique, antes de se concen‑
trar em exclusivo nos recitais a solo. Apresenta‑
‑se em cerca de 70 recitais por temporada, 
mergulhando por inteiro num programa único 
em digressões extensas pela Europa. 

Ao contrário de muitos pianistas, Soko‑
lov interessa ‑se verdadeiramente pelo meca‑
nismo e configuração dos instrumentos em que 
toca. Passa horas a explorar as suas caracterís‑
ticas físicas, consultando e colaborando com 
técnicos para atingir os seus requisitos. Assim, 
a parceria entre artista e instrumento é essen‑
cial para o fluir das ideias musicais de Sokolov. 
Poupado na utilização do pedal, evoca todos 
os elementos desde as mais subtis grada‑
ções tonais e de textura até aos mais ousados 
contrastes sonoros através do brilho e clareza 
da sua técnica. O carisma da arte de Sokolov 
assenta sobretudo na capacidade de captar a 
atenção necessária do público para contem‑
plar mesmo as composições mais familiares 
sob novas perspectivas.

Em 2014, Sokolov assinou um contrato de 
exclusividade com a Deutsche Grammophon 
resultando num primeiro álbum em Janeiro 
de 2015 – um recital memorável gravado ao 
vivo no Festival de Salzburgo de 2008. A este 
seguiu ‑se um segundo, lançado já em 2016, 
com obras de Schubert (Impromptus D. 899 
e Três Peças para piano D. 946) e Beetho‑
ven (Sonata Hammerklavier) gravadas ao vivo 
na Philharmonie de Varsóvia e no Festival de 
Salzburgo em 2013, juntamente com encores 
de Rameau e Brahms. 
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CONSELHO DE FUNDADORES
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LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA
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JOÃO NUNO MACEDO SILVA

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUÊS

MUNICÍPIO DO PORTO

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ACA GROUP

ÁGUAS DO PORTO

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.
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COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.
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CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.
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LACTOGAL, S. A.
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METRO DO PORTO, S. A.

MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.

MOTA - ENGIL SGPS, S. A.

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

NOVO BANCO S.A.

OLINVESTE - SGPS, LDA.

PESCANOVA

PORTO EDITORA, S.A.

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.

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.
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CIN S. A.
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DELOITTE
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MANVIA S. A.
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SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS
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RAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

VORTAL

PATRONO MAESTRO TITULAR REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
SONAE SIERRA
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