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O ensaísta e crítico russo Vladimir Stasov 
(1824 ‑1906) escreveu em 1882 que as carac‑
terísticas distintivas da arte russa incluíam o 
elemento oriental, o conteúdo programático, 
o cepticismo em relação à tradição europeia e 
o pendor nacionalista. Esta visão contrariava 
a crescente aproximação da sociedade russa 
à Europa ocidental, iniciada sobretudo a partir 
do reinado do Czar Pedro I (r. 1682 ‑1725), por 
oposição a uma identidade política, religiosa 
e cultural historicamente marcada pela liga‑
ção à Ásia.

No que respeita à música erudita, a activi‑
dade de compositores estrangeiros na corte 
russa, a partir da segunda metade do séc. XVIII, 
levou à emergência de variantes locais, nomea‑
damente formatos autóctones de Singspiel, 
que integravam materiais ligados à música 
tradicional russa. Não foi, no entanto, nestes 
exemplos precoces que os críticos russos 
viram o surgimento de um ‘autêntico’ nacio‑
nalismo musical, mas em obras como a ópera 
Uma vida pelo Czar (1836) de Mikhail Glinka, 
que combinava a temática russa com um estilo 
e linguagem musical de tendência cosmopo‑
lita e ocidental. Para a crítica e os criadores 
russos deste período, o conceito de naciona‑
lismo musical inseria ‑se, portanto, numa tradi‑
ção erudita de matriz centro ‑europeia. Os seus 
marcadores principais não eram apenas a utili‑
zação de materiais da música tradicional ou por 
esta inspirados, mas sobretudo os conceitos, 
temas e ideologia subjacentes.

Em termos de apreciação crítica, este 
contexto levou à demarcação de uma clivagem 
entre compositores como Anton Rubinstein 
ou Piotr Tchaikovski, associados à influên‑
cia germânica, e os compositores do Grupo 
dos Cinco: Mili Balakirev, César Cui, Modest 
Mussorgski, Nikolai Rimski ‑Korsakoff e Alexan‑

der Borodin – o nome associado a este grupo 
teve origem num texto de 1867 de Stasov, defen‑
dendo uma nova escola russa de composição 
e chamando os seus representantes de mogu-
chaya kuchka (pequeno e poderoso grupo). 
Enquanto grupo de músicos amadores, defen‑
sores da música russa, desenvolveram uma 
sinergia notável, aconselhando ‑se e ajudando‑
‑se mutuamente e, em vários casos, contri‑
buindo para a finalização de obras inacabadas 
de colegas do grupo entretanto falecidos.

Modest Mussorgski
KAREVO, 21 DE MARÇO DE 1839

SÃO PETERSBURGO, 28 DE MARÇO DE 1881

Uma Noite no Monte Calvo

Modest Mussorgski revelou dotes precoces 
como pianista, mas foi direccionado para uma 
carreira militar. O apoio dos colegas do Grupo 
dos Cinco foi fundamental para a sua deci‑
são de prosseguir a actividade de composi‑
tor e rescindir as ocupações militares. Seria 
forçado, por dificuldades financeiras, a voltar 
a cargos civis, mas a música seria a sua voca‑
ção principal. Crises emocionais e problemas 
de alcoolismo levantaram, no entanto, entraves 
sérios a um percurso criativo fértil em termos 
de variedade de géneros musicais abordados 
e de originalidade estilística.

A temática do poema sinfónico Uma Noite 
no Monte Calvo – a representação de um 
ritual de bruxas em vésperas do dia de S. João 
– já terá interessado Mussorgski em finais 
da década de 1850. A inspiração poderá ter 
vindo de fontes literárias russas (Nikolai Gogol 
ou Georgiy Mengden) que retratavam este 
ritual. Só em 1867 Mussorgski terá começado 
a compor a obra (terminada no mesmo ano), 
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que descreveu a Rimski ‑Korsakoff como “uma 
realização realmente russa e original”. Mas a 
partitura foi duramente criticada por Balakirev, 
que se recusou a dirigi ‑la, levando Mussorgski 
a não persistir na sua apresentação e a reuti‑
lizar os seus materiais em outros projectos. 
Depois da morte de Mussorgski, os manus‑
critos das várias versões foram trabalhados 
por Rimski ‑Korsakoff, que criou a sua própria 
versão, mas suprimindo o cariz telúrico e visce‑
ral das opções composicionais e da orquestra‑
ção de Mussorgski. Foi, no entanto, a versão de 
Rimski ‑Korsakoff que tornou a obra conhecida 
do grande público (faria parte da banda sonora 
do filme Fantasia, produzido por Walt Disney). 
A versão original de Mussorgski foi mais tarde 
recuperada, sendo estreada apenas em 1932.

Segundo a descrição de Mussorgski numa 
carta da altura, a obra representa uma sequên‑
cia de acontecimentos iniciada pela reunião e 
conversa das bruxas, seguida da viagem de 
Satanás e sua proclamação na assembleia, 
terminando pela celebração da missa negra. Há 
efectivamente uma correspondência progra‑
mática entre esta sequência e os conteúdos 

musicais. Assim, o frenesim dos violinos no 
Allegro feroce inicial representa a presença 
e agitação dos espíritos, e alterna com uma 
fanfarra nos metais que anuncia e convoca 
a reunião dos espíritos maléficos. Os temas 
que se seguem são claramente influenciados 
pelo carácter das danças tradicionais, com 
ritmos marcados e obstinados, numa possível 
alusão aos rituais e danças da missa negra. O 
compositor constrói até ao final uma sucessão 
de crescendos, cada vez mais agitados, repre‑
sentativos de um recrudescer do frenesim e do 
caos da cerimónia.

Canções e Danças da Morte
Orquestração: Dmitri Chostakovitch

Das 15 sinfonias que Chostakovitch compôs, 
destaca ‑se, pela invulgar estrutura, a 14ª Sinfo‑
nia, estreada em 1969 e construída como um 
ciclo de 11 canções com acompanhamento 
orquestral, sobre textos de autores diferentes 
com uma temática em comum: a morte. A inspi‑
ração para a composição desta obra foram as 
Canções e Danças da Morte de Mussorgski, um 
ciclo de 4 canções para voz grave e piano sobre 
poemas de Arseny Golenishchev ‑Kutuzov 
(1848 ‑1913), que Chostakovitch orquestrou 
em 1962.

Os poemas descrevem encontros da Morte 
com quatro interlocutores distintos: a mãe de 
uma criança moribunda, uma jovem, um idoso e 
soldados tombados em combate. A música foi 
concebida em função destas personagens e da 
sua interacção com a Morte. Assim, a Canção 
de embalar inicial transmite o ritmo calmo e 
pacificador de uma melodia para crianças, 
enquadrada num diálogo entre a Morte e uma 
mãe que vê a sua criança desfalecer, mas que 
resiste debalde à oferta da Morte de a emba‑
lar num sono sem fim. A Serenata começa por 
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descrever uma jovem doente e moribunda; os 
acordes ritmados das harpas, logo a seguir a 
esta introdução, marcam o início da serenata, 
cantada pela Morte, que se apresenta como 
um cavaleiro apaixonado que a quer seduzir e 
a toma no seu enlaço. Trepak, uma dança tradi‑
cional rápida de origem ucraniana, enquadra a 
história de um idoso bêbado, inanimado ao ar 
livre pelo frio, pela neve e pelo vento. Tal como 
a canção anterior, começa com uma introdu‑
ção lenta em accelerando gradual, em que é 
descrito o contexto desta história. A Morte 
canta enquanto se inicia o trepak, em carácter 
de dança ritmada mas interrompida, e reclama 
os seus direitos sobre mais esta vida. Na última 
canção, Marechal de campo, a Morte é repre‑
sentada como um comandante militar que 
chega ao campo depois de uma batalha, para 
reclamar como sua a vitória final perante os 
soldados mortos. Os ritmos de marcha, alusi‑
vos ao contexto militar, são reforçados pelas 
partes de percussão usadas por Chostakovi‑
tch na sua orquestração.

Alexander Borodin
SÃO PETERSBURGO, 11 DE NOVEMBRO DE 1833

SÃO PETERSBURGO, 27 DE FEVEREIRO DE 1887

Danças Polovtsianas
da ópera O Príncipe Igor

Químico de reputação internacional, Alexan‑
der Borodin é hoje mais conhecido como 
compositor, apesar de esta actividade ter 
sido afectada pela sua carreira académica. 
Deixou por isso várias obras inacabadas, entre 
as quais a ópera O Príncipe Igor, não obstante 
se ter dedicado à sua composição durante 18 
anos. Após a sua morte, a obra foi comple‑
tada e parte da sua orquestração terminada 

por Glazunov e por Rimski ‑Korsakoff, sendo 
estreada em 1890. O libreto foi adaptado pelo 
compositor a partir de uma epopeia do séc. XII 
(cuja autenticidade não tem reunido consenso 
no meio académico) – Canção da Campanha 
de Igor – que relata as lutas entre um príncipe 
russo e um povo nómada de origem turca 
denominado polovtsianos.

As Danças Polovtsianas são uma das 
secções mais conhecidas de O Príncipe Igor, 
e encerram o 2º acto. A sua composição terá 
decorrido durante o Verão de 1875, e foram 
estreadas isoladamente em 1879. As Danças 
ocorrem num momento da ópera em que o 
protagonista, o Príncipe Igor, está preso no 
acampamento do chefe dos polovtsianos, Khan 
Kontchak, que o presenteia com um espectá‑
culo em admiração pela sua valentia. O filho de 
Igor, Vladimir, também prisioneiro, está enamo‑
rado da filha de Kontchak, e este sentimento 
está subjacente ao cariz sensual da música 
desta secção. O ondular das melodias, o uso de 
instrumentos de sopro e a utilização de croma‑
tismos realçam esta sensualidade e conferem‑
‑lhe um apelo particular, que poderá ter levado 
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à sua adaptação na canção “Stranger in Para‑
dise”, do musical de sucesso da Broadway 
Kismet (1953). Na ópera, as Danças incluem 
intervenções corais, que costumam ser omiti‑
das em versão de concerto.

Na curta introdução que acompanha a 
entrada em palco dos escravos polovtsianos e 
da corte de Kontchak, apontamentos solísticos 
nos instrumentos de sopro dão lugar à apre‑
sentação pelo corne inglês de um dos temas 
mais conhecidos destas Danças: é a Dança 
das Raparigas de ‘movimentos ondu lantes’, 
conforme descrição da partitura. A Dança dos 
Homens, caracterizada como ‘selvagem’ na 
partitura, também com solos de instrumentos 
de sopro, termina numa breve pausa, seguindo‑
‑se a Dança Geral e a Dança dos Rapazes. 
Todas estas secções vão sendo depois alter‑
nadas e revisitadas, num crescendo de ener‑
gia que desemboca no clímax final.

Nikolai Rimski ‑Korsakoff
TIKHVINE (RÚSSIA), 6 DE MARÇO DE 1844

LIUBENSK, 8 DE JUNHO DE 1908

Capricho Espanhol, op. 34

Tal como os seus colegas do Grupo dos Cinco, 
Rimski ‑Korsakoff prosseguiu a actividade de 
compositor em paralelo com uma outra carreira, 
neste caso na Marinha russa. Os seus interesses 
iniciais estavam centrados no piano e na música 
operática, mas acabou por descobrir o grande 
repertório sinfónico por volta da mesma altura 
em que travou conhecimento com os restantes 
futuros membros do Grupo dos Cinco – nomea‑
damente Balakirev, que o orientou na prática da 
composição. Não obstante as fragilidades da 
sua formação musical, assumiu a leccionação 
no Conservatório de São Petersburgo em 1871. 

Data também desta altura o seu interesse pela 
música tradicional, tendo publicado antologias 
deste tipo de repertório, com acompanhamen‑
tos para piano por si criados.

O impacto que a música tradicional russa 
viria a ter na obra de Rimski ‑Korsakoff não 
está directamente representado no Capricho 
Espanhol, composto em 1887, e que explora a 
música tradicional de outro país, a Espanha. A 
fonte para os temas que integram esta obra foi a 
antologia Ecos de España: colección de cantos 
y bailes populares (1874), do compositor espa‑
nhol José Inzenga y Castellanos (1828 ‑91). Deste 
cancioneiro, Rimski ‑Korsakoff retirou temas 
das Astúrias e da Andaluzia, com o objectivo 
de demonstrar a sua virtuosidade em orques‑
tração. Como afirmou na altura, a cor orquestral 
do Capricho é “a própria essência da composi‑
ção, não um mero acessório decorativo”.

É, de facto, a riqueza das cores orques‑
trais que se evidencia como característica 
principal desta obra. Entre os efeitos explora‑
dos destacam ‑se o uso das percussões, com 
o objectivo de recriar os acompanhamentos 
das danças regionais espanholas, e o realce 
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dado aos instrumentos solistas. Este facto é 
evidente logo na curta Alvorada inicial, com 
o clarinete, o violino solo e a percussão em 
destaque, sugerindo o cariz alegre e dançante 
dos temas tradicionais. O tema expressivo do 
segundo andamento, Variações, é exposto 
pelas trompas e explora as variantes tímbricas 
dos instrumentos da orquestra, com sucessi‑
vos solos nas trompas, cordas e corne inglês, 
terminando com escalas esvoaçantes na flauta. 
O regresso da Alborada inicial dá maior desta‑
que ao violino e assegura a transição para o 
quarto andamento – Cena e Canto cigano –, 
anunciado por um rufo inicial. A opção por 
intervenções a solo é particularmente óbvia 
na secção inicial deste andamento, Cena, em 
que se sucedem cadências virtuosísticas para 
violino, flauta, clarinete, oboé e harpa, ocasio‑
nalmente pontuadas por momentos orques‑
trais. Já o Canto cigano regressa aos ritmos 
dançantes e enérgicos, mas também incluindo 
solos importantes para violoncelo, oboé e clari‑
nete. O último andamento, Fandango asturiano, 
segue o anterior sem interrupção, apresen‑
tando um novo tema em estilo de dança, mas 
também revisitando momentos dos andamen‑
tos anteriores. Neste andamento final surgem 
as castanholas, tão frequentemente associa‑
das à música de um país que seguramente 
fascinou Rimski ‑Korsakoff, não obstante o 
facto de provavelmente apenas o ter entre‑
visto durante duas ocasiões em que passou 
pela sua costa de navio.

HELENA MARINHO, 2016
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Modest Mussorgski
Canções e Danças da Morte
Poemas de Arseny Golenishchev ‑Kutuzov

1. Canção de embalar

Geme a criança… A vela, chorando,
Cintila indistintamente à roda.
Toda a noite embalando o berço,
A mãe não caiu no sono.
Cedo, cedinho a Morte clemente
Bateu na porta baixinho!
A mãe estremeceu, virou ‑se ansiosa…
“Não te assustes, minha amiga!
A manhã pálida já está a espreitar na janela…
No choro, na saudade, no amor
Fatigaste ‑te, dormita um pouco,
E eu fico no teu lugar.
Não conseguiste aquietar a criança.
Cantarei eu mais docemente.”
“Silêncio! O meu filho agita ‑se, jaz agonizante,
Torturando a minha alma!”
“Bem, mas comigo ele serena  logo.
Dorme, dorme, meu menino.”
“As bochechinhas empalidecem, a 

respiração enfraquece…
Imploro ‑te, fica calada.”
“É bom presságio, o sofrimento partirá.
Dorme, dorme, meu menino.”
“Fora, maldita!
Com o teu carinho matarás tu a minha alegria!”
“Não, apenas lançarei o sono tranquilo à 

criança.
Dorme, dorme, meu menino.”
“Tem misericórdia, aguarda um instante
Para acabares a tua terrível canção!”
“Vês, como adormeceu com o meu cantar 

suave?
Dorme, dorme, meu menino.”

2. Serenata

A felicidade mágica, noite azul,
Crepúsculo trémulo da Primavera.
A doente escuta cabisbaixa
O sussurro do silêncio nocturno.
O sono não desce sobre os seus olhos 

brilhantes,
E a vida a convida ao prazer,
Mas lá fora à janela, a Morte
Canta uma serenata no sossego da noite:
“Na escuridão do cativeiro severo e estreito,
Mirra a tua Mocidade;
Como um cavaleiro incógnito,
Libertar ‑te ‑ei com uma força mágica.
Ergue ‑te, e olha para ti: como brilha
A beldade da tua face transparente,
Rosadas as bochechas, corpo envolto
Na nuvem de tuas tranças onduladas.
O brilho azul de olhos atentos,
Mais deslumbrante que os céus e fogo.
O teu suspiro sopra calor de Verão…
Enfeitiçaste ‑me!
A minha serenata atrai teu ouvido,
Teu sussurro chama o cavaleiro
Que veio para colher o último prémio:
Chegou a hora feliz.
Tão terno é teu corpo, tão delicioso o teu 

tremor…
Ó, sufoco ‑te
No meu forte abraço: o meu balbucio de amor.
Ouve!… Fica calada!… És minha!”
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3. Trepak

Floresta e prados, nenhuma alma à vista.
A tempestade chora e geme,
Parece que a Malvada está a enterrar alguém
Na escuridão nocturna;
Olha, e eis a verdade!
A Morte abraça, acarinha um pobre,
Dança o trepak com o bêbado,
Canta ‑lhe ao ouvido:
“Ai, homenzinho, velhinho miserável,
Bebeu uns copos e cambaleia,
Mas levantou ‑se, enraivecida, a bruxa da 

tempestade.
Levou ‑o do prado para a floresta cerrada.
Deita ‑te, aconchega ‑te e dorme, meu querido,
Sofrido de tristeza, saudade e pobreza!
Aqueço ‑te com neve, meu caro,
Começo um grande jogo à tua volta.
Vá, afofa ‑lhe a cama, ó cisne da tempestade!
Ei, começa, canta, ventania!
Um conto assim, para durar a noite toda,
Para deixar dormir bem o bêbado!
Ei, florestas, céus e nuvens,
Escuridão, vento, e a neve que voa!
Façam uma manta fofa de neve,
Com ela cobrirei o velhinho como um bebé…
Dorme, meu amiguinho, feliz homenzinho,
Que chegou e floresce o Verão!
O sol ri ‑se sobre o campo, dançam as foices,
Alastra ‑se a canção, voam as rolas…”

Tradução: Maria Kurchatova Pereira

4. Marechal de campo

A batalha irrompe, brilham as armaduras,
Os canhões esfomeados rugem,
Os esquadrões correm, cavalos relincham,
E correm os rios escarlates.
O meio ‑dia arde, combate o Homem;
O sol se põe, mas a batalha enraivece;
Empalidece o pôr ‑do ‑sol, mas os inimigos
Combatem mais feroz e obstinadamente.
Então cai a noite sobre o campo de batalha.
As esquadras dispersam ‑se na escuridão…
O silêncio reina, e no nevoeiro nocturno
Levantam ‑se os gemidos para o céu.
Então, iluminada pela Lua aparece a Morte,
A montar o seu cavalo de guerra,
Os ossos brilham; e no silêncio,
Ouvindo os gritos e as preces,
Orgulhosa e contente,
Ela examina o lugar da batalha,
Como um marechal de campo.
Subindo o outeiro,
Olha em redor, detém ‑se e sorri…
E ressoa a voz fatal
Sobre o prado da morte:
“Cessou a batalha! Venci ‑os a todos!
Cederam todos a mim, ó guerreiros!
A vida fez ‑vos inimigos, mas eu trouxe a paz!
Levantai ‑vos para a parada, meus mortos!
Desfilem solenemente perante mim,
Pois quero contar os meus soldados;
Depois vossos ossos serão enterrados
Para repousar docemente desta vida!
Os anos passarão indistintos,
Desaparecerá a vossa lembrança nas pessoas,
Mas eu não esquecerei
E festejarei vossa morte à meia ‑noite!
Pisarei a terra crua
Com minha dança pesada para assegurar
Que vossos ossos não consigam
Sair do repouso!”
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Baldur Brönnimann 
direcção musical 

Baldur Brönnimann é um maestro de grande 
versatilidade com uma abordagem aberta à 
criação musical e uma afinidade particular pelas 
partituras contemporâneas mais complexas. 
Divide o seu tempo entre as salas de concerto 
e os teatros de ópera, e sempre que possí‑
vel procura actividades de âmbito educativo 
e comunitário. Em Janeiro de 2015 tornou ‑se 
Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, no seguimento de uma relação 
de longo prazo com a orquestra, e em Setembro 
de 2016 assumiu a posição de Maestro Princi‑
pal da Basel Sinfonietta.

Desenvolveu estreitas colaborações com 
compositores de topo tais como John Adams, 
Saariaho, Birtwistle, Chin e Adès, e com orques‑
tras como a Filarmónica de Oslo, Filarmónica 
Real de Estocolmo, Britten Sinfonia, Philharmo‑
nia Orchestra, Sinfónica da BBC e Filarmónica 
de Seul. A música contemporânea continua 
a ter um papel crucial na sua carreira, mas é 
procurado de igual forma para dirigir em todo 
o mundo um repertório vasto e ecléctico.

Os momentos altos da temporada de 
2016/17 incluem a estreia nos Proms com o 
Ensemble intercontemporain e os BBC Singers, 
num programa dedicado à obra de Pierre 
Boulez, e as estreias com a Orquestra Aurora 
em Bilbau, Orquestra de Câmara de Munique e 
Orquestra Nacional Dinamarquesa. Regressa 
como convidado à Sinfónica de Düsseldorf e ao 
Klangforum Wien com dois projectos, um deles 
também dedicado à obra de Boulez no Wiener 
Festwochen. Realiza uma digressão em Taiwan 
com a produção Dark Mirror, uma orquestra‑
ção de Zender do Winterreise de Schubert. 

No domínio da ópera, Brönnimann regres‑
sou recentemente ao Teatro Colón (Argen‑
tina) para dirigir a produção de Die Soldaten 
de Zimmermann, tendo recebido a aclama‑
ção da crítica. Dirigiu na Ópera Norueguesa 
a estreia mundial de Elysium do compositor 
Rolf Wallin. Outros momentos altos da tempo‑
rada foram a direcção de Le Grand Macabre 
de Ligeti por La Fura dels Baus na English 
National Opera e no Teatro Colón (Argentina), 
Death of Klinghoffer de John Adams por Tom 
Morris na English Nacional Opera, L’Amour de 
Loin de Saariaho na Ópera Norueguesa e no 
Festival de Bergen e Index of Metals de Romi‑
telli com Barbara Hannigan no Theater an der 
Wien. No Teatro Colón dirigiu também Erwar-
tung de Schoenberg, Hagith de Szymanowski 
e The Little Match Girl de Lachenmann com o 
compositor no papel de narrador.  

No final de 2015, terminou o mandato de 
4 anos como director artístico do principal 
ensemble norueguês de música contempo‑
rânea, BIT20. Foi Director Musical da Orques‑
tra Sinfónica Nacional da Colômbia em Bogotá 
entre 2008 e 2012. Natural da Suíça, Baldur 
Brönnimann estudou na Academia de Música 
da Basileia e no Royal Northern College of 
Music em Manchester, onde foi posteriormente 
nomeado Professor Convidado de Direcção de 
Orquestra. Actualmente vive em Madrid. 
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Alexei Tanovitski baixo

Alexei Tanovitski nasceu em 1976 em Minsk 
(Bielorrússia), onde iniciou os estudos musi‑
cais. À medida que o seu talento e paixão pela 
música foram crescendo, foi atraído natural‑
mente para São Petersburgo onde, durante os 
estudos no Conservatório Rimski ‑Korsakoff, 
se tornou um dos jovens músicos mais brilhan‑
tes da Rússia. 

O seu enorme potencial foi reconhecido 
em 1999 quando conquistou o Prémio “Espe‑
rança” no Concurso Internacional Elena Obras‑
cova (São Petersburgo). No mesmo ano foi 
admitido na Academia Mariinski de Jovens 
Cantores, o que lhe deu oportunidade para 
se tornar presença regular no palco do Teatro 
de Mariinski, interpretando papéis de baixo 
tão exigentes como os de Raimondo (Lucia di 
Lammermoor), Don Alfonso (Così fan tutte), 
Vaarlam (Boris Godunov), Banquo (Macbeth), 
René (Iolanta) e Czar Dodon (O Galo de Ouro). 
O seu empenho nesta última produção resul‑
tou no Prémio do Primeiro ‑ministro Russo 
pela Melhor Interpretação no Teatro Mariinski 
em 2003. Mais recentemente, foi laureado 
no Concurso Internacional de Ópera Rimski‑
‑Korsakoff (Rússia), na 4ª edição do Concurso 
Internacional de Canto de Shizuoka (Japão), 
na 3ª edição do Concurso Internacional de 
Canto da China, em Ningbo, e na 4ª edição 
do Concurso Internacional de Ópera Elena 
Obratsova (Rússia). 

O estilo refrescante, o poder e o alcance 
da voz de Alexei Tanovitski têm ‑no levado a 
apresentar ‑se em muitos dos palcos mais 
importantes do mundo, sob a direcção de 
maestros de grande prestígio tais como 
Yuri Basmet, Gianandrea Nozeda, Paavo 
Järvi, Ludwig Güttler, Maxim Schostakovich, 

M. Jurowski, Vassily Sinaisky e Max Ermler, 
entre outros. As suas digressões com a Ópera 
do Mariinski sob a direcção de Valery Gergiev 
incluíram residências no Covent Garden 
(Londres), Ópera Estatal de Viena, La Scala 
(Milão) e Metropolitan (Nova Iorque). O seu 
extensíssimo repertório, que passa por papéis 
como Zacaria (Nabucco), Padre Guardiano 
(A Força do Destino), Boris Godunov e Pimen 
(Boris Godunov), bem como Wotan (O Ouro do 
Reno) e Hagen (Crepúsculo dos Deuses), foi 
também apresentado na Ópera da Bastilha, 
Teatro de São Carlos em Lisboa, Teatro Bolshoi 
em Moscovo e Bunka Kaikan em Tóquio. 

A sua interpretação do papel de Rei de 
Paus (O Amor das Três Laranjas) no Festival 
Internacional de Aix ‑en ‑Provence foi trans‑
mitida em directo para a Europa pelo canal 
Arte. Marcantes foram também as inter‑
pretações do Requiem de Verdi na Sala 
Tchaikovski de Moscovo e o papel de Cardeal 
de Brogni (La Juive) no Festival Judeu de Verão 
de Budapeste. Apresentou ‑se também com a 
Orquestra Hallé e a Orquestra de Câmara de 
Lausanne, no Festival de Bregenz e na Acade‑
mia de Santa Cecília em Roma. Cantou o papel‑
‑título de Boris Godunov nos Teatros Bolshoi 
e Massimo (Palermo); Galtizky (Príncipe Igor) 
e René (Iolanta) no Teatro Wielki na Polónia; 
Hunding (A Valquíria) e Ramfis (Aida) no Teatro 
Massimo (Palermo). 

A sua agenda actual inclui os papéis de 
Gremin e René (Iolanta) no Met, René (Iolanta) 
no Teatro Wielki e Mefistófeles (Fausto) na 
Ópera de Novosibirsk, para além de numero‑
sos concertos na Europa e Rússia.
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Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro convidado principal

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Baldur Brönnimann, 
Olari Elts, Peter Eötvös, Leopold Hager, Heinz 
Holliger, Elihau Inbal, Michail Jurowski, Chris‑
toph König (maestro titular no período 2009
‑2014), Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, 
Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, Tugan 
Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swensen, Ilan 
Volkov, Antoni Wit, Takuo Yuasa e Lothar Zagro‑
sek. Entre os solistas que colaboraram recente‑
mente com a orquestra constam os nomes de 
Pierre ‑Laurent Aimard, Jean ‑Efflam Bavouzet, 
Pedro Burmester, Ana Bela Chaves, Sequeira 
Costa, Joyce Didonato, Alban Gerhardt, Nata‑
lia Gutman, Viviane Hagner, Alina Ibragimova, 
Steven Isserlis, Kim Kashkashian, Cyprien 
Katsaris, Christian Lindberg, Felicity Lott, 
António Meneses, Midori, Truls Mørk, Kristine 
Opolais, Lise de la Salle, Simon Trpčeski ou o 
Quarteto Arditti. Diversos compositores traba‑
lharam também com a orquestra, no âmbito 
das suas residências artísticas na Casa da 
Música, destacando ‑se os nomes de Emma‑
nuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, 
Magnus Lind berg, Pascal Dusapin, Luca Fran‑
cesconi, Unsuk Chin, Peter Eötvös e Helmut 
Lachenmann, a que se juntam em 2016 os 
nomes de George Aperghis e Heinz Holliger.

A Orquestra tem vindo a incrementar as 
actuações fora de portas. Nas últimas tempo‑
radas apresentou ‑se nas mais prestigia‑
das salas de concerto de Viena, Estrasburgo, 
Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Vallado‑

lid, Madrid e no Brasil, e é regularmente convi‑
dada a tocar em Santiago de Compostela e no 
Auditório Gulbenkian. Para além da apresenta‑
ção regular do repertório sinfónico, a orquestra 
demonstra a sua versatilidade com aborda‑
gens aos universos do jazz, fado ou hip ‑hop, 
ao acompanhamento de projecção de filmes 
e aos concertos comentados.

As temporadas recentes da Orquestra 
foram marcadas pela interpretação das inte‑
grais das Sinfonias de Mahler e dos Concer‑
tos para piano e orquestra de Beethoven. Em 
2011, o álbum “Follow the Songlines”, gravado 
com Mário Laginha, Maria João, David Linx e 
Diederik 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. Em 2014 surgiu o CD 
monográfico de Luca Francesconi, seguindo‑
‑se em 2015 um disco com obras de Unsuk 
Chin, ambos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2014, a Orques‑
tra interpretou uma nova obra encomendada a 
Harrison Birtwistle, no âmbito das celebrações 
do 80º aniversário do compositor. Em 2016 
apresenta uma nova encomenda a George 
Aperghis em estreia nacional e as integrais das 
Sinfonias de Prokofieff e dos Concertos para 
piano e orquestra de Rachmaninoff.

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 permanente de 94 instru‑
mentistas, o que lhe permite 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
Zofia Wóycicka

José Pereira*

Evandra Gonçalves

Vladimir Grinman

Vadim Feldblioum

Tünde Hadadi

Roumiana Badeva

Andras Burai

José Despujols
Emília Vanguelova
Alan Guimarães
Ana Madalena Ribeiro*
Jorman Hernandez*
Diogo Coelho*

Violino II
Tatiana Afanasieva
Lilit Davtyan
Pedro Rocha
José Paulo Jesus
Mariana Costa 
Paul Almond
Domingos Lopes
Vítor Teixeira
Nikola Vasiljev
José Sentieiro
Clara Badia Campos*
Flávia Marques*

Viola
Mateusz Stasto
Joana Pereira
Anna Gonera
Luís Norberto Silva
Theo Ellegiers
Hazel Veitch
Biliana Chamlieva
Rute Azevedo
Emília Alves
Francisco Moreira

Violoncelo
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Sharon Kinder
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Aaron Choi
Hrant Yeranosyan
Klara Rundel*

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
Nadia Choi
Slawomir Marzec
Nelson Fernandes*

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Angelina Rodrigues
Alexander Auer

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques*

Clarinete
Carlos Alves
João Moreira*

Fagote
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz*
José Bernardo Silva
Eddy Tauber
Hugo Carneiro

Trompete
Ivan Crespo
José Almeida*
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Gonçalo Dias*

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean‑François Lézé

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

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas convidados
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