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1ª PARTE

Heinz Holliger / Arnold Schoenberg
Sechs kleine Klavierstücke, op. 19 
(1911/2006; c.10min.)

1. Leicht, zart 
2. Langsam 
3. Sehr langsame Viertel 
4. Rasch, aber leicht 
5. Etwas rasch
6. Sehr langsam

Bernd Alois Zimmermann 
Un “Petit Rien”  (1964; c.6min.)

1. Ouverture des belles de la nuit
2. Métamorphose lunaire I
3. Pas trop militaire
4. Petite valse lunaire
5.  Berceuse des petits oiseaux qui ne 

peuvent pas s’endormir
6. Métamorphose lunaire II
7. Boogie‑Woogie au clair de lune

Bruno Maderna 
Concerto n.º 1 para oboé e ensemble 
(1962; c.16min.)

2ª PARTE

Heinz Holliger 
Lunea, para barítono e grande ensemble 
(2009‑2010/2012, rev.2012; c.32min.)*

* Estreia nacional;

texto original e tradução nas páginas 8 e 9 

Portrait Heinz Holliger: Artista em Residência

Encerramento do Ano Internacional da Luz



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

APOIO

Este concerto tem como embaixadores: 

Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto  

e Comissão Nacional de Organização do Ano Internacional da Luz

Maestro e compositor Heinz Holliger 
sobre o programa do concerto.

https://vimeo.com/145973558
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O concerto de hoje dá ‑nos a rara oportuni‑
dade de ouvir Heinz Holliger enquanto oboísta, 
maestro e compositor. Unanimemente reco‑
nhecido como um dos mais brilhantes músi‑
cos da sua geração, Holliger notabilizou ‑se, ao 
mais alto nível, em todos esses três domínios. 
Essa versatilidade, rara nos nossos dias, faz 
dele “uma criatura exótica na indústria musi‑
cal”, como o próprio reconhece numa entre‑
vista recente: “Eu sou o que os músicos eram 
nos séculos XVIII e XIX, em que não havia espe‑
cialistas. Os músicos focavam ‑se em tudo.”

Ao juntar música sua e música de composi‑
tores relativamente pouco tocados (Zimmer‑
mann e Maderna), o programa deste concerto 
é representativo da abordagem típica de Holli‑
ger enquanto maestro: por um lado, interpre‑
tar as suas próprias obras; por outro, defender 
música menos conhecida, de que se sente 
especialmente próximo. Ele próprio afirma ter 
iniciado uma carreira de maestro para defen‑
der a música do seu professor Sándor Veress, 
um compositor húngaro, aluno de Bartók, com 
quem estudara em Berna, entre 1956 e 1960. 

Quanto a Zimmermann e Maderna, têm 
entre eles vários pontos em comum: ambos 
estiveram especialmente activos nas déca‑
das de 1950 e 1960; faleceram ambos prema‑
turamente, com pouco mais de 50 anos de 
idade, no início da década de 1970; e trata ‑se, 
em ambos os casos, de compositores que, 
sem deixarem de participar activamente nas 
vanguardas musicais do pós ‑guerra – desde 
cedo frequentando os célebres Cursos de 
Verão de Darmstadt e assimilando rapida‑
mente as novas técnicas composicionais 
então em voga (como o serialismo integral) –, 
fizeram ‑no sempre de forma muito indepen‑
dente e pessoal. Assim, ao contrário de Boulez, 
Stockhausen e Nono – os protagonistas domi‑

nantes da vanguarda no início da década de 
1950 –, Zimmermann nunca sentiu a necessi‑
dade de um corte radical nem com a música 
do passado nem com a música popular, inte‑
grando até elementos de jazz ou de espirituais 
negros na sua música. E também Maderna 
conjugou métodos vanguardistas com técnicas 
mais antigas, ao mesmo tempo que, impreg‑
nado do seu temperamento mediterrânico, 
caracteristicamente italiano, continuou sempre 
interessado no lado mais directo, comunica‑
tivo e apaixonado da música – nunca deixando, 
por exemplo, de escrever melodias líricas, num 
tempo em que, para as vanguardas, isso era 
quase tabu.

Também Holliger, de resto, enquanto 
compositor, se tem sempre situado para além 
das modas e tendências dominantes. Tal não 
significa que tenha ignorado as novas formas 
de expressão musical: tem contribuído, pelo 
contrário, para as descobrir e explorar. Ao 
mesmo tempo, porém – e tal como Zimmer‑
mann e Maderna –, Holliger é acima de tudo um 
espírito independente, havendo até um aspecto 
em particular da sua abordagem – uma sensi‑
bilidade romântica, muito ligada à música de 
Schumann e Schubert – que é partilhada (ou 
assumida) por muito poucos dos composito‑
res seus contemporâneos.
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Heinz Holliger
LANGENTHAL (SUÍÇA), 21 DE MAIO DE 1939 

Arnold Schoenberg
VIENA, 13 DE SETEMBRO DE 1874

LOS ANGELES, 13 DE JULHO DE 1951

Sechs Kleine Klavierstücke, op. 19

Na primeira década do século XXI, Holliger 
dedicou boa parte das suas energias criativas a 
revisitar a música de compositores do passado, 
ao transcrever a sua música para meios dife‑
rentes dos originais. É o caso das Três Trans‑
crições de Machaut, compostas de 2001 a 
2003, em que Holliger parte de música vocal de 
Machaut – o maior compositor da Idade Média 
– e a transplanta para sonoridades do nosso 
tempo; da obra Claude Debussy: Ardeur Noire, 
uma orquestração, realizada em 2008, de uma 
peça para piano de Debussy; e da música que 
hoje ouvimos, escrita em 2007: uma transcri‑
ção para ensemble das 6 pequenas peças para 
piano, op. 19, de Schoenberg.

Não é de admirar que esta última obra 
exerça um particular fascínio para um compo‑
sitor, como Holliger, que valoriza, acima de tudo, 
a espontaneidade e o papel do inconsciente 
(ver também o texto sobre Lunea nas pági‑
nas seguintes). Schoenberg compô ‑la num 
rasgo fulminante de inspiração: as 5 primeiras 
peças foram compostas num só dia, a 19 Feve‑
reiro de 1911; e a restante quatro meses depois, 
também num só dia. Ao contrário das peças 
que Schoenberg compôs a partir da década 
de 1920, baseadas numa lógica de composi‑
ção altamente racionalizada – fazendo uso da 
chamada série dodecafónica –, a música é aqui 
extremamente livre e espontânea, escapando 
a qualquer sistematização consciente. Seguem 

um método, aliás, próximo do do próprio Holli‑
ger, que frequentemente compõe as linhas 
principais das suas obras num só fôlego – 
quase ao ritmo de uma improvisação.

Um outro aspecto do op. 19 que certa‑
mente fascina Holliger é a extrema brevidade 
dos andamentos (que também encontramos 
em Lunea, a peça de sua autoria que ouvimos 
na segunda parte). No caso do op. 19, a peça 
mais longa tem pouco mais de um minuto; 
a mais breve, sensivelmente 20 segundos. 
Esse carácter aforístico – favorecedor de uma 
máxima concentração e intensidade expres‑
siva – é, aliás, característico de várias obras 
de Schoenberg e seus alunos Berg e Webern 
nessa época.

A transcrição de Holliger é bastante fiel à 
peça original (para piano), mas explorando 
todas as possibilidades colorísticas adicionais 
dadas por um ensemble de 15 instrumentos: 
assim, na primeira peça, por exemplo, a melo‑
dia principal passa sucessivamente por quase 
todos os instrumentos da orquestra, come‑
çando no clarinete e continuando no violino, 
flautim, contrabaixo, oboé, e por aí adiante.

Bernd Alois Zimmermann
COLÓNIA, 20 DE MARÇO DE 1918

KÖNIGSDORF (ALEMANHA), 10 DE AGOSTO DE 1970

Un “Petit Rien” 
Musique légère, lunaire et ornithologique 
d’après “Les oiseaux de lune” de Marcel Aymé

Para além das grandes obras de música de 
concerto por que é hoje mais conhecido – 
nomeadamente a ópera Die Soldaten (1958 ‑64) 
e o Requiem para um jovem poeta (1967 ‑69) –, 
Zimmermann compôs também muita música 
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funcional, nomeadamente música para teatro, 
rádio e televisão. É o caso da obra que hoje ouvi‑
mos – Un “Petit Rien” – originalmente composta, 
em 1964, para acompanhar uma emissão radio‑
fónica da peça Les Oiseaux de Lune, uma comé‑
dia surrealista da autoria de Marcel Aymé.

Nessa peça, Valentin, o jovem vigilante de 
uma escola, descobre possuir o estranho poder 
de transformar seres humanos em pássaros. A 
sua madrasta é a primeira vítima. Pouco depois, 
um professor desaparece misteriosamente, 
para logo de seguida um pássaro começar a 
frequentar assiduamente a habituação da sua 
esposa, passando até a noite ao seu lado, no 
travesseiro… E a mesma metamorfose atinge 
outras pessoas na escola, até que o gabinete 
do director se torna um autêntico aviário.

A música de Zimmermann – escrita para 
um ensemble muito peculiar, com três flau‑
tas (e mais nenhum sopro), três percussionis‑
tas, dois teclados (celesta e cravo), guitarra e 
hepteto de cordas – capta perfeitamente esse 
ambiente. Sugere, desde logo, o canto desgar‑
rado de toda a passarada, nomeadamente 
através das flautas, como se ouve logo no anda‑
mento inicial; o surrealismo e o humor da situa‑
ção são dados pelo carácter ligeiro e jocoso da 
música e pelas insólitas combinações instru‑
mentais (como um cravo com bateria jazz, no 
último andamento); e os momentos de meta‑
morfose são representados (no segundo e 
sexto andamentos) com sonoridades miste‑
riosas nas flautas e nas cordas.

Como frequentemente acontece em 
compositores que tanto escrevem música 
funcional como música de concerto, Zimmer‑
mann integrou parte desta música numa 
obra posterior de carácter mais autónomo: o 
bailado Musique pour les soupers du Roi Ubu, 
composto em 1966. Essa obra é, aliás, uma das 
mais experimentais de Zimmermann, sendo 

plenamente representativa do seu estilo 
pluralista: trata ‑se de uma colagem de várias 
músicas pré ‑existentes, com destaque para o 
“Dies Irae” da Sinfonia Fantástica de Berlioz, o 
acorde inicial do Klavierstuck IX de Stockhau‑
sen, a célebre música do 3º Acto das Valquírias 
de Wagner e, justamente, várias passagens de 
Un “Petit Rien”.

Bruno Maderna
VENEZA, 21 DE ABRIL DE 1920

DARMSTADT, 13 DE NOVEMBRO DE 1973

Concerto n.º 1 para oboé e ensemble

A obra que hoje ouvimos de Maderna – o seu 
primeiro concerto para oboé e ensemble 
– começou por ser uma composição para 
meios mais vastos: além do oboé e do ensem‑
ble instrumental, a versão original, estreada 
em Darmstadt, em 1962, incluía também 
fita magnética – ou seja, música electrónica. 
Maderna fora, na verdade, um dos pionei‑
ros nesse domínio, ao compor, logo em 1952, 
uma peça para flauta e fita magnética intitu‑
lada Musica su due dimensioni, que é uma das 
primeiras na história da música a combinar 
sons instrumentais e electrónicos.

Considera ‑se hoje perdido o manuscrito 
dessa versão original – de 1962. Entretanto, 
Maderna compôs, logo no ano seguinte, a 
versão apresentada neste concerto, estrean‑
do ‑a em Abril, na Bienal de Veneza. Apesar de 
ter retirado a fita magnética da nova versão, 
as sonoridades da música electrónica pare‑
cem ser ainda evocadas em vários momen‑
tos, sobretudo através dos instrumentos de 
percussão. Na verdade, a execução da obra 
requer um enorme arsenal de percussão – 
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mais de 30 instrumentos, dos mais tradicionais, 
como o xilofone e os tímpanos, aos mais exóti‑
cos, de proveniência japonesa, chinesa e brasi‑
leira – e da combinação deles, sobretudo nas 
passagens mais densas, resulta muitas vezes 
um efeito próximo ao da música electrónica.

Mas este concerto não é apenas um estudo 
de novas sonoridades. Há nele, também, um 
profundo lirismo, uma grande expressividade 
melódica, que se encontra, acima de tudo, no 
instrumento solista: mesmo quando as suas 
frases são curtas e a textura que o acompanha 
é fragmentada, o lirismo está sempre presente. 
A nível formal, o concerto segue um princí‑
pio bastante tradicional: a alternância entre 
momentos solistas (tanto no oboé “normal” 
como em dois parentes próximos, igualmente 
utilizados: o oboé de amor e o corne inglês) e 
intervenções do ensemble, estas últimas extre‑
mamente variadas, e muitas delas contendo, 
como é típico da música dos anos 60, passa‑
gens aleatórias (ou seja, de execução parcial‑
mente livre ou improvisada).

Heinz Holliger
LANGENTHAL (SUÍÇA), 21 DE MAIO DE 1939

Lunea, para barítono e grande ensemble
23 frases de Nikolaus Lenau 

Entrevistador: Há momentos de loucura 
na sua vida?
Holliger: A nível médico, não. Contudo, 
quando componho, não consigo descre‑
ver porque é que fiz o que fiz. Ocorre‑
‑me que a isso se possa chamar loucura. 
Temos de aceitar que 90% da criatividade 
vem do inconsciente. Quando eu toco ou 
ouço uma peça pela primeira vez, por 
vezes assusto ‑me face a esse abismo 
que se abre. E então fico com medo de 
mim próprio.
Entrevistador: Por exemplo?
Holliger: Lunea, que acabámos de estrear 
com o Collegium Novum. É uma música 
bastante destrutiva, que me faz medo.1

É justamente Lunea que hoje ouvimos, uma 
das obras mais recentes de Holliger, composta 
entre 2010 e 2013. Trata ‑se de um ciclo de 23 
pequenas canções para barítono e ensemble 
instrumental sobre textos de Nikolaus Lenau, 
um poeta alemão do século XIX já musicado 
por Schumann.

Ao contrário de Schumann, que utilizou 
sonetos de Lenau, Holliger recorre a peque‑
nas notas soltas, quase em jeito de diário, que 
o poeta escreveu nos últimos anos da sua 
vida. (A obra tem por subtítulo, aliás, 23 frases 
de Nikolaus Lenau.) Na sua extrema concisão, 

1 Entrevista a Heinz Holliger, disponível em: http://
www.nzz.ch/gesellschaft/lebensart/gesells‑
chaft/manchmal ‑macht ‑mir ‑meine ‑musik‑
‑angst ‑1.18645344)
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as notas assemelham ‑se a flashes de pensa‑
mento, que parecem provir directamente do 
inconsciente. Como refere o próprio Holliger 
na entrevista acima citada, os textos “são por 
vezes simples gritos, breves explosões dramá‑
ticas que se desfazem em pedaços”. Tal como 
noutras obras de Lenau, o tom dominante é de 
profunda angústia e melancolia existencial.

Na verdade, o poeta teve uma existência 
particularmente infeliz, marcada por múltiplos 
desgostos amorosos e um período de emigra‑
ção mal sucedida nos Estados Unidos (onde 
parece ter descoberto que os homens eram 
tão corruptos quanto o lamentava serem na 
Europa). Depois de um ataque cardíaco, em 
1844, de que nunca recuperou totalmente, 
começou aos poucos a enlouquecer, passando 
os anos de 1844 a 1847 num hospital psiquiá‑
trico em Winnenthal. Terminaria os seus 
dias em Viena, em 1850, sozinho e demente, 
completamente à margem da sociedade.

Foi também esta biografia que fascinou 
Holliger, que frequentemente colhe inspiração 
nas obras – e na vida – de poetas que viveram 
no limiar da loucura, exilados da sociedade do 
seu tempo, perseguidos por visões de delírio 
e morte. Por exemplo, em Scardanelli ‑Zyklus  
– talvez a sua composição mais importante – 
Holliger põe em música poemas da segunda 
metade da vida de Friedrich Hölderlin, em que o 
poeta, enlouquecido, se fechou num quarto de 
uma torre, aí permanecendo durante 36 anos, 
completamente isolado da sociedade.

Voltando a Lunea, o propósito confessado 
de Holliger foi escrever “música que soasse 
como uma febre”. E há, de facto, uma violên‑
cia selvagem em muitos dos fragmentos que 
compõem a obra, como no terceiro, em que o 
barítono, acompanhado por ferozes sonorida‑
des no ensemble, predominantemente agudas, 
nos canta: “Foi a serpente celeste, o relâmpago, 

que o mordeu de morte”. Mas a obra é sobre‑
tudo dominada por sonoridades mais graves 
e sombrias, com destaque para as notas mais 
profundas do clarinete contrabaixo, de alguma 
percussão, da harpa e do piano. De resto, a 
música, sempre muito expressiva, apresenta 
uma grande variedade de texturas, das mais 
vanguardistas (como o fragmento XIX, inteira‑
mente integrado por ruídos, sem qualquer nota 
musical convencional) a outras mais ligadas à 
tradição (como o fragmento IV, que evoca uma 
marcha fúnebre, ou o VI, uma valsa triste). 

Ainda que Holliger se furte, em entrevistas, 
a esclarecer o significado do título – Lunea  –, há 
dois sentidos que facilmente se adivinham: por 
um lado, Lunea é uma permutação da ordem 
das letras do nome do poeta: Lenau; por outro, 
o título evoca a Lua, descrita, no fragmento 
XXI, como “uma sepultura fulgente, flutuante”. 

DANIEL MOREIRA, 2016
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Heinz Holliger
Lunea, 23 Sätze von Nikolaus Lenau

I. Wirf, o Thor, den Hoffnungsanker 
Unsterblichkeit in die wütenden Wogen der 
Vergänglichkeit!

II. Die Jahre flogen über mir dahin wie Rosse 
über einen Verwundeten, der am Boden liegt 
– Die Jahre schlichen, müde meiner Klagen, 
endlich davon.

III. Die Himmelsschlange, der Blitz, hat ihn 
todtgebissen.

IV. Ich will unsere Freundschaft still bestatten  
in der Wehmut tieferm Schatten.

V. Weit griff sein Schatten am Boden hin.

VI. Dein Blick that sich mir auf, ein stilles, 
tiefes Meer, und ich habe all mein Glück  
darein versenket.

VII. Transsubstantiatio florum per apes in 
ceram, quae in altari ardet candela.

VIII. Der Mensch ist ein Strandläufer am Meer 
der Ewigkeit –

IX. Ich habe meine Augen mit Unglück 
gewaschen und nun einen schärferen Blick.

X. Serenum crepusculum mens serena 
moribundi.

XI. Der Eisenhammer im öden herbstlichen 
Gefild pocht lauter und bänger, gleich wie das 
Menschenherz in seinem Herbste.

XII. Ein Tropfen im Stein verschlossen, der  
nicht verdünsten kann ist Ahasvers Seele.

Lunea, 23 frases de Nikolaus Lenau

Lança, ó portão, a âncora da esperança 
da imortalidade para as furiosas vagas da 
efemeridade!

Os anos passaram por mim a voar como 
cavalos por cima de um ferido, caído no chão 
– Os anos, cansados dos meus queixumes, 
passaram furtivamente, finalmente.

Foi a serpente celeste, o relâmpago, que o 
mordeu de morte.

Quero sepultar silenciosamente a nossa 
amizade na profunda sombra da saudade.

A sua sombra estendeu ‑se amplamente no chão.

O teu olhar revelou ‑se ‑me um tranquilo, 
profundo mar, e nele afundei toda a minha 
felicidade.

A transubstanciação das flores é feita pelas 
abelhas na cera, da qual arde uma vela no altar.

O Homem é uma ave aquática no mar da  
eternidade –

Lavei os meus olhos na infelicidade, tenho 
agora um olhar mais focado.

A mente acalma no momento do crepúsculo 
que vai morrendo.

O martelo de ferro na planura erma e outonal 
bate mais alto e inquieto, tal como o coração  
do Homem no seu Outono.

Uma gota escondida na pedra que não 
consegue evaporar ‑se é a alma de Ahasverus.
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XIII. Verächtlich schnellt die Zeit deinen 
Staub von ihren Füßen.

XIV. Man grüßt Alte wie bald Abwesende.

XV. Der Schwimmer, mit den Händen 
ausschlagend, schlägt den Tod beständig ab –

XVI. Mein Wiederhall bin ich – ein ewig 
starrer, festgehaltener. Ein Wiederhall der an 
den Fels genagelt.

XVII. Der Frühling scheidet, der heiße Pfeil des 
Sommers hat ihn getödtet, dort die fallenden 
Rosen: sein verströmendes Herzblut.

XVIII. Der schwarze Schleier der Nacht hat 
sich angezündet.

XIX. Der Zweifel in Ketten kann nicht schlafen 
und klirrt.

XX. Der Himmel breitet seine Schwingen aus, 
den Sturm.

XXI. Der Mond ist ein leuchtendes, 
schwebendes Grab.

XXII. Die Wüstenwanderer strecken ihren 
Becher der Phantasie hinauf nach den 
Quellen der Fata Morgana.

XXIII. Einklang (Nachwort)
Um Mitternacht entstand dies Lied,
Zwölfmal erklang das Glockenerz,
Und zwölfmal Antwort gab mein Herz
Im dumpfen Strophensang
Dem dumpfen Glockenklang.

Desdenhoso, o tempo apaga a poeira de  
seus pés.

Cumprimentamos os velhos como ausentes 
em breve.

O nadador, esbracejando, está sempre a 
repelir a morte –

O meu eco sou eu – um eternamente hirto, 
imóvel. Um eco cravado no rochedo.

A Primavera despede ‑se, foi a quente flecha 
do Verão que a matou, lá, onde as rosas 
caem: o sangue do seu coração a esvair ‑se.

O véu negro da noite incendiou ‑se.

A dúvida em cadeia não consegue dormir  
e ecoa.

O céu abre as suas asas, o vendaval.

A lua é uma sepultura fulgente, flutuante.

Os romeiros do deserto espraiam a sua taça 
da fantasia para cima para as fontes da Fata 
Morgana.

Harmonia (Epílogo)
À meia ‑noite surgiu esta canção,
O sino soou doze vezes,
E doze vezes o meu coração respondeu
Com estrofes de canto em surdina
Ao abafado som do sino.

Tradução: Luísa Lara (alemão) e António Costa 
(latim)
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Heinz Holliger  
oboé e direcção musical 
ARTISTA EM RESIDÊNCIA 2016

Heinz Holliger encontra ‑se entre as personali‑
dades musicais mais versáteis e extraordiná‑
rias do nosso tempo.

Depois de ganhar primeiros prémios nos 
Concursos Internacionais de Genebra e Muni‑
que, iniciou uma carreira extraordinária que o 
tem levado aos principais centros musicais dos 
cinco continentes. Como compositor e como 
intérprete, tem alargado as possibilidades técni‑
cas do seu instrumento enquanto se dedica 
aprofundadamente à música contemporânea. 
Alguns dos maiores compositores da actuali‑
dade escreveram obras especialmente dedica‑
das a Heinz Holliger, que também dá a conhecer 
obras e compositores menos conhecidos.

Tem sido galardoado com inúmeros 
prémios e distinções: Prémio de Composi‑
ção da Associação Suíça de Músicos, Prémio 
Léonie Sonning da Cidade de Copenhaga, 
Prémio de Arte da Cidade da Basileia, Prémio 
de Música Ernst von Siemens, Prémio de 
Música da Cidade de Frankfurt, Prémio Abbiati 
da Bienal de Veneza, um doutoramento honoris 
causa da Universidade de Zurique, um Prémio 
do Festival de Zurique e o Prémio de Música 
de Rheingau. Também as suas gravações têm 
sido distinguidas: Diapason d’Or, Midem Classi‑
cal Award, Edison Award, Grand Prix du Disque, 
entre outros. Em 2015, recebeu o Grand Prix 
Suisse de Musique. Em 2016, foi nomeado 
Membro Estrangeiro Honorário da Academia 
Americana das Artes e Ciências. 

Enquanto maestro, Heinz Holliger tem 
trabalhado com grandes orquestras e ensem‑
bles de todo o mundo, incluindo a Filarmónica 
de Berlim, Orquestra de Cleveland, Orquestra 

do Concertgebouw, Philharmonia de Londres, 
Sinfónica e Filarmónica de Viena, Sinfónicas 
das Rádios WDR de Colónia, SWR, da Baviera 
e hr de Frankfurt, Orquestra da Tonhalle de 
Zurique, Orchestre de la Suisse Romande, 
Orquestra do Festival de Budapeste, Orques‑
tra Nacional de Lyon, Filarmónica de Estras‑
burgo e Orquestras de Câmara de Lausanne, 
Mahler e da Europa. 

Holliger é um compositor muito requisi‑
tado e as suas obras são publicadas exclu‑
sivamente pela Schott Music International. 
A ópera baseada na peça Schneewittchen 
(Branca de Neve) de Robert Walser, apresen‑
tada na Ópera de Zurique, despertou as aten‑
ções a nível internacional. Destacam ‑se ainda 
outras obras de referência como Scardanelli‑
‑Zyklus e o Concerto para violino. 

As inúmeras gravações de Holliger 
enquanto oboísta, maestro e compositor estão 
disponíveis sob o selo das editoras Teldec, 
Philips, ECM, SWR/Hänssler e Audite. Como 
maestro, gravou uma série de cinco volumes 
com obras de Charles Koechlin para a SWR/
Hänssler. De entre estas, a gravação com a 
soprano Juliane Banse recebeu, em 2006, o 
Midem Classical e o Echo Klassik. A grava‑
ção de Les Bandar ‑Log/Offrande musicale 
sur le nom de BACH foi a única vencedora do 
prestigiante Grand Prix du Disque em 2009. 
Com a Orquestra do Musikkollegium Winter‑
thur, Holliger gravou as Sinfonias n.º 3 e n.º 4 
de Mendelssohn, e com a Sinfónica da WDR 
de Colónia gravou a integral das obras sinfóni‑
cas de Robert Schumann – incluindo sinfonias, 
aberturas e concertos –, da qual foram lança‑
dos até ao momento 5 volumes. Seguem ‑se as 
obras corais de Schumann. 
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Ivan Ludlow barítono

Ivan Ludlow nasceu em Londres e estudou 
na Guildhall School of Music and Drama e no 
National Opera Studio. É convidado regular 
de alguns dos mais prestigiados teatros líricos 
europeus incluindo a Ópera Holandesa em 
Amesterdão, Ópera Flamenga em Antuérpia, 
La Monnaie em Bruxelas, Óperas de Bordéus, 
Lyon e Marselha, Teatro San Carlo em Nápo‑
les, Opéra Comique de Paris, Ópera Nacional 
do Reno em Estrasburgo, Teatro do Capitólio 
de Toulouse e Ópera Nacional de Gales, bem 
como dos festivais de Lucerna e Salzburgo, 
Settimana Musicale Senese em Siena, Festi‑
val dei Due Mondi em Spoleto, Festival de Ponte 
de Lima e Festival Musica em Estrasburgo, além 
da Casa da Música no Porto.  

Tem trabalhado com maestros como Adam 
Fischer, Jan Latham Koenig, Gérard Korsten, 
Gustav Kuhn, Ludovic Morlot e Christophe 
Rousset, e com prestigiados encenadores como 
Alvis Hermanis, Macha Makeïeff, Olivier Py, Peter 
Sellars e Krzsztof Warlikowski. 

O seu vasto repertório inclui os papéis 
de Don Giovanni, Guglielmo e Conde Alma‑
viva, Eugene Onegin, Iarba (La Didone), Esca‑
millo (Carmen), Nevers (Les Huguenots), 
Conde (Capriccio), Marcello (La Bohème), 
Nick Shadow (The Rake’s Progress), Danilo 
(Die Lustige Witwe), Belcore, Aeneas, Deme‑
trius (A Midsummer Night’s Dream), Traveller 
(Curlew River), Le Mari (Les Mamelles de Tiré‑
sias), Atleta e Domador de Animais (Lulu).

Ivan Ludlow tem ‑se apresentado em reci‑
tal na Europa e nos Estados Unidos, acompa‑
nhado frequentemente pelo pianista Daniel 
Tong do London Bridge Ensemble (LBE). 
Actuou em concerto com o Ensemble Modern, 
Remix Ensemble Casa da Música, Sinfónica de 

Seattle, Auckland Philharmonia, Sinfónicas da 
BBC e da Estónia, Le Parlement de Musique, 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, 
Il Seminario Musicale e Divino Sospiro.

Gravou para as editoras Hyperion (integral 
das Canções de Poulenc com Graham John‑
son), son image (Canções de Fauré e Schu‑
mann com o LBE), Dutton (Canções de Frank 
Bridge com o LBE) e LAWO classics (Ophe‑
lias: death by water singing de Henrik Hells‑
tenius). Em DVD, pode ouvir ‑se Ivan Ludlow 
cantar La Veuve Joyeuse (Ópera de Lyon) e 
Lulu (La Monnaie). 
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Remix Ensemble  
Casa da Música
Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix 
Ensemble apresentou em estreia absoluta 
mais de oitenta e cinco obras e foi dirigido 
pelos maestros Stefan Asbury, Ilan Volkov, 
Kasper de Roo, Pierre ‑André Valade, Rolf 
Gupta, Peter Rundel, Jonathan Stockham‑
mer, Jurjen Hempel, Matthias Pintscher, 
Franck Ollu, Reinbert de Leeuw, Diego Masson, 
Emilio Pomàrico, Brad Lubman, Peter Eötvös, 
Paul Hillier, Titus Engel e Baldur Brönnimann, 
entre outros. 

No plano internacional apresentou ‑se em 
Valência, Roterdão, Huddersfield, Barcelona, 
Estrasburgo, Paris, Orleães, Bourges, Toulouse, 
Reims, Antuérpia, Madrid, Milão, Ourense, 
Budapeste, Norrköping, Viena, Witten, Berlim, 
Amesterdão, Colónia, Zurique, Hamburgo, 
Luxemburgo e Bruxelas, incluindo festivais 
como Wiener Festwochen e Wien Modern 
(Viena), Agora (IRCAM – Paris) e Printemps 
des Arts (Monte Carlo). Entre as obras inter‑
pretadas em estreia mundial incluíram ‑se duas 
encomendas a Wolfgang Rihm, o concertino 
para piano Jetzt genau! de Pascal Dusapin no 
programa de encerramento do Festival Musica 
de Estrasburgo, Le soldat inconnu de Geor‑
ges Aperghis (uma encomenda da ECHO), 
Da capo de Peter Eötvös e a ópera Giordano 
Bruno de Francesco Filidei, apresentada no 
Porto, Estrasburgo, Reggio Emilia e Milão. Fez 
a estreia mundial da nova produção da ópera 
Quartett de Luca Francesconi, com encena‑
ção de Nuno Carinhas, apresentada no Porto 
e em Estrasburgo. O projecto Ring Saga, com 
música de Richard Wagner adaptada por 
Jonathan Dove e Graham Vick, levou o Remix 

Ensemble ao Festival Musica de Estrasburgo, 
Cité de la Musique em Paris, Saint ‑Quentin‑
‑en ‑Yvelines, Théâtre de Nîmes, Le Théâtre de 
Caen, Grand Théâtre du Luxembourg e Grand 
Théâtre de Reims.

Entre os projectos para 2016, merecem 
destaque as retrospectivas das obras de 
George Aperghis, Alfred Schnittke e Heinz 
Holliger, um projecto cénico sobre A Viagem 
de Inverno de Schubert na reinterpretação de 
Hanz Zender com encenação de Nuno Cari‑
nhas, e a estreia mundial de novas compo‑
sições de António Breitenfeld Sá ‑Dantas e 
Daniel Moreira.

O Remix tem treze discos editados com 
obras de Pauset, Azguime, Côrte ‑Real, Peixi‑
nho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, Bernhard 
Lang, Pinho Vargas, Wolfgang Mitterer, Karin 
Rehnqvist, Pascal Dusapin, Luca Francesconi 
e Unsuk Chin. A prestigiada revista londrina de 
crítica musical Gramophone incluiu o CD com 
gravações de obras de Pascal Dusapin, pelo 
Remix Ensemble e a Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música, na restrita listagem de 
Escolha dos Críticos do Ano 2013.  
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