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1ª PARTE

Robert Schumann
Papillons, op. 2 (1829‑31; c.15min)

Johannes Brahms
Oito peças para piano, op. 76 (1871‑79; c.27min)

1. Capriccio: un poco agitato
2. Capriccio: allegretto non troppo
3. Intermezzo: grazioso
4. Intermezzo: allegretto grazioso
5. Capriccio: agitato, ma non troppo presto
6. Intermezzo: andante con moto
7. Intermezzo: moderato semplice
8. Capriccio: grazioso ed un poco vivace

2ª PARTE

Franz Schubert
Sonata para piano n.º 20, em Lá maior, D. 959 (1828; c.38min)

1. Allegro
2. Andantino
3. Scherzo
4. Allegretto
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O programa de Arcadi Volodos reúne três 
figuras maiores da literatura musical com uma 
produção gigantesca no domínio da música 
para piano. Estilisticamente, as peças ilustram 
o Romantismo musical desde o seu início, com 
uma das últimas sonatas de Schubert e uma 
obra de juventude de Schumann, até ao seu 
período de plena maturidade com um ciclo de 
pequenas peças da autoria de Brahms. 

Por um lado está representada a grande 
forma musical herdada do Classicismo tardio, 
a Sonata na linha de Haydn, Mozart e Beetho‑
ven, e que com Schubert alcança uma dimen‑
são formal e uma sonoridade orquestral sem 
precedentes. Por outro, resultado de uma 
nova realidade social, está representada a 
pequena forma que encontra expressão nas 
chamadas peças de carácter e se assume 
como um produto do século XIX e da chamada 
música de salão.  

Traduzido à letra do francês, a língua pela qual 
o conjunto de peças de juventude de Robert 
Schumann (1810 ‑1856) ficou conhecido, o título 
Papillons induz em erro. Este lapso é refor‑
çado pela imagem errónea que acompanhou 
a primeira edição da partitura, a qual estava 
decorada com borboletas na capa. Nesse caso 
seríamos forçados a imaginar voos de borbole‑
tas, imagem que muitos professores do instru‑
mento ainda perpetuam hoje e que em certos 
momentos, como na segunda variação, o movi‑
mento das mãos parece sugerir. Mas, na reali‑
dade, Larventanz significa “Baile de Máscaras” 
e a origem do erro surge do duplo significado da 
palavra “Larve” (larva e máscara).

É pois um glorioso baile que esta música 
retrata em doze peças que se sucedem. Este é 
um tema predilecto de Schumann ao qual viria 
a dedicar muitas célebres páginas, nomeada‑

mente o Carnaval op. 9 e o Carnaval de Viena, 
obras maiores do repertório. Não podendo 
dizer que estamos perante variações, o espí‑
rito desta técnica de composição está muito 
presente. Ao longo deste baile, percorremos 
o universo sonoro das baladas de Chopin (na 
abertura) e de diversas danças como a valsa – 
logo na 1ª, na 6ª ou na 8ª dança –, a polonaise – 
na 5ª ou na 11ª – ou de fanfarras que escutamos 
esporadicamente, sendo o pendor lírico o traço 
dominante desta obra. Da maior importância 
são as mudanças de ambiente, característica 
predominante nas dramaturgias de Schumann. 

O ciclo começa com uma brevíssima intro‑
dução de seis compassos em uníssonos, a 
qual funciona como uma espécie de chama‑
mento, como quem pede a atenção dos ouvin‑
tes exclamando: O baile vai começar! 

As Oito peças para piano op. 76 de Johannes 
Brahms (1833 ‑1897) reúnem quatro caprichos 
e quatro intermezzos, constituindo um ciclo 
de grande originalidade. Em música, os capri‑
chos são geralmente composições mais livres 
de regras formais, não sendo previsível o seu 
desenvolvimento, o caminho que vão seguir. 
Em particular no século XIX, tendiam a ser 
peças não muito longas e propícias a expres‑
sar emoções mais intensas. É o que acontece 
precisamente com os quatro caprichos inse‑
ridos nesta colectânea. O primeiro, que abre 
o ciclo, tem um carácter impetuoso, com uma 
melodia cintilante, terminando num registo 
mais suave e poético. Segue ‑se imediatamente 
um outro capricho, este de uma extraordinária 
elegância, um pouco insinuante com os seus 
stacattos que nos deixam sem saber para onde 
caminha esta melodia verdadeiramente encan‑
tadora. O tom alegre faz esquecer que a tona‑
lidade é Si menor. 
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Chega a vez de um intermezzo, um género 
que nos remete para um momento de liga‑
ção entre dois actos de um drama. A melo‑
dia cintilante do registo agudo é sonhadora, 
própria de uma canção de embalar, e evoca 
um ambiente nocturnal de grande intimidade. 
O registo sonhador e muito poético prossegue 
no intermezzo seguinte que nos conduz através 
de diversos cromatismos indecisos até meio do 
ciclo. Um novo capricho, a quinta peça, traz ‑nos 
de volta às sonoridades dramáticas e grandio‑
sas, a uma escrita impetuosa que é ainda mais 
reforçada na segunda parte com rasgos ines‑
perados de virtuosismo onde a música atinge 
fortissimos de dinâmica. As partes mais sonha‑
doras deste capricho parecem improvisos. 

Seguem ‑se mais dois intermezzos, muito 
mais calmos, em que a acção dramática parece 
abrandar e a música se situa num plano mais 
psicológico, ou sonhador. Estes intermez‑
zos antecedem o capricho final, uma peça 
agitada na luminosa tonalidade de Dó maior e 
que encerra o ciclo com sonoridades orques‑
trais, grandiosas e de tom assertivo.        

As três últimas sonatas para piano de Franz 
Schubert (1797 ‑1828) constituem monumentos 
maiores da escrita pianística, atingindo dimen‑
sões sem precedentes. Foram escritas no mês 
de Setembro de 1828, facto extraordinário e que 
representa uma produtividade inacreditável por 
parte do compositor a dois meses do seu final 
de vida precoce. 

A Sonata em Lá maior, D. 959, é a maior 
do conjunto e considerada a mais bem estru‑
turada do ponto de vista formal. Logo na sua 
abertura é de uma extrema originalidade e 
testemunha a fecundidade de ideias de Schu‑
bert. Começa por afirmar a tonalidade de Lá 
numa escrita coral, prossegue para uma escrita 
virtuosística e de grande leveza em arpejos e 

desemboca numa passagem onde a aborda‑
gem coral ganha uma dimensão contrapon‑
tística de diálogo permanente entre as mãos. 
A junção destes elementos dá uma bravura à 
sonata que faz lembrar muito Beethoven. 

Brahms chamou ao segundo andamento 
desta sonata uma “canção de embalar a dor”. 
Trata ‑se de uma cantilena imensamente triste 
cantada pela mão direita e acompanhada por 
um movimento ondulante, na mão esquerda, 
que muito contribui para uma sensação de movi‑
mento perpétuo da música. Alguns contrastes 
dinâmicos são pungentes e contribuem para o 
grande dramatismo deste andamento digno de 
ser comparado com algumas das páginas mais 
dolorosas de Chopin. O andamento tem uma 
cadência ao estilo de um recitativo de grande 
dificuldade técnica. O Scherzo, pleno de alegria 
e bom humor, tem características fantásticas, 
parecendo um bailado de feiticeiras com os seus 
saltos de registo e notas muito curtas. O final é 
um rondó de inspiração sem limites. Robert 
Schumann chamou ‑lhe celestial, aludindo ao 
tom de despedida e à inspiração divina de uma 
das mais belas composições de toda a litera‑
tura pianística. 

RUI PEREIRA, 2017
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Arcadi Volodos piano 

Aclamado como “génio do teclado”, Arcadi Volo‑
dos é um dos pianistas mais perfeitos e notáveis 
do mundo. O seu virtuosismo ilimitado, junta‑
mente com a sua noção singular de fraseado, 
cor e poesia, tornou ‑o um narrador ideal das 
histórias musicais do Romantismo. Pelas suas 
mãos, uma melodia simples do Barroco é tão 
fascinante como uma interpretação do Terceiro 
Concerto de Rachmaninoff, e as suas visões 
sobre os vislumbres do abismo de Schubert 
são tão impressionantes como os seus voos 
por entre a esfera mística de Liszt.

Volodos nasceu em São Petersburgo, em 
1972, e começou por estudar canto e direcção. 
Dedicou ‑se ao estudo sério do piano a partir de 
1987, no Conservatório de São Petersburgo, pros‑
seguindo ‑o no Conservatório de Moscovo com 
Galina Egiazarova e, depois, em Paris e Madrid.

Desde a sua estreia em Nova Iorque, em 
1996, Volodos tem tocado junto de muitos dos 
maestros e orquestras mais ilustres do mundo, 
incluindo a Filarmónica de Berlim, Orquestra 
Philharmonia, Orquestra do Real Concertge‑
bouw, Filarmónica de Munique, Staatskape‑
lle de Dresden, Orquestra da Gewandhaus 
de Leipzig, Orquestra da Tonhalle de Zurique, 
Sinfónica de Boston, Sinfónica de Chicago, 
Filarmónica de Nova Iorque, Sinfónica da RAI 
e Staatskapelle de Dresden; com direcção, 
entre outros, de Myung ‑Whun Chung, Lorin 
Maazel, Juraj Valcuha, Valery Gergiev, James 
Levine, Zubin Mehta, Christoph Eschenbach, 
Seiji Ozawa e Riccardo Chailly. 

Apresenta ‑se regularmente em recital na 
Philharmonie de Berlim, Musikverein de Viena 
e Teatro dos Campos Elíseos de Paris, tal como 
em todos os mais importantes centros musi‑
cais da Europa e Ásia – Londres, Zurique, Viena, 

Madrid, Roma, Amesterdão, Varsóvia, Bruxe‑
las, Munique, Salzburgo, Tóquio, Seul e Pequim 
– assim como no Festival de Piano de Ruhr, 
Beethovenfest em Bona, La Roque d’Antheron 
e Festival de Salzburgo. Foi Artista em Residên‑
cia na Konzerthaus de Berlim na temporada de 
2014/2015. 

Depois do já histórico recital de estreia no 
Carnegie Hall, em 1998, Arcadi Volodos gravou 
um conjunto aclamado de CDs com Sonatas 
de Schubert, peças para piano solo e transcri‑
ções de Rachmaninoff, bem como interpreta‑
ções ao vivo do Concerto para piano n.º 3 de 
Rachmaninoff e do Concerto para piano n.º 1 de 
Tchaikovski, sob a direcção de James Levine 
e Seiji Ozawa, respectivamente. O CD Volodos 
plays Liszt, de 2007, foi Escolha dos Editores 
da revista Gramophone e recebeu o Diapason 
D’Or. Em 2010 foi editado em CD e DVD o seu 
recital no Musikverein de Viena, realizado no 
ano anterior, com recepção entusiástica da 
crítica internacional. Em 2013 dedicou um CD 
a solo a obras do compositor catalão Federico 
Mompou, distinguido com o Diapason D’or e o 
Choc da revista Classica. 



FUNDAÇÃO 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

ÁGUAS DO PORTO

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.

AUTO - SUECO, LDA.

AGEAS PORTUGAL,

BA VIDRO, 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.

CIN, 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.

SDC INVESTIMENTOS 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

NOVO BANCO S.A.

OLINVESTE - SGPS, LDA.

PESCANOVA

PHAROL, SGPS, S.A.

PORTO EDITORA, 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.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
CACHAPUZ

DELOITTE

EXTERNATO RIBADOURO

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

RAR 

NEW COFFEE 

PATHENA / I2S

PRIMAVERA BSS

LUCIOS

 PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 
THYSSENKRUPP  





MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONALMECENAS PROGRAMAS DE SALA


