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ECHO RISING STARS

1ª PARTE

Johannes Brahms 
Variações e Fuga sobre um tema de Handel, em Si bemol maior, op. 24 (1861; c.26min)

Fryderyk Chopin 
Nocturno em Si maior, op. 9 n.º 3 (1832; c.7min)

Larghetto do Concerto para piano n.º 2, op. 21 (transcrição de Christopher Park) 
(1829; c.8min)

2ª PARTE 

Olga Neuwirth 
Trurl ‑Tichy ‑Tinkle* (2016;c.10min)

Igor Stravinski 
Três andamentos de Petruchka (1921; c.16min)

1. Dança Russa
2. Na Cela de Petruchka
3. A Semana Gorda 

*Encomenda Wiener Konzerthaus e Musikverein Wien, com o apoio da ECHO.
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Com mais de cento e vinte anos de existência, 
a Sociedade Orpheon Portuense foi extinta e o 
seu espólio documental doado à Casa da Música 
(2008). Aí, devidamente arquivado, foi objecto 
de um projecto de estudo por uma equipa de 
onze doutorados de vários centros de investi‑
gação. Os seus objectivos centrais foram dois: 
a edição de uma obra pela Universidade Cató‑
lica Editora, Porto (2014) – A Sociedade Orpheon 
Portuense (1881 ‑2008). Tradição e Inovação – 
e a realização de um concerto anual dedicado 
a esta sociedade, no quadro da programação 
artística da Casa da Música.

Fundada como “sociedade coral de dezoito 
sócios amadores”, uniu músicos e empresá‑
rios – na continuidade das Comemorações 
Camoneanas de 1880 – em torno de Bernardo 
Valentim Moreira de Sá (1º Director Artístico) 
e contribuiu para romper com a crise bancária 
de 1876, sob a liderança de Henrique Carlos de 
Meirelles Kendall (1º Presidente).

Este é o terceiro concerto da Casa da Música 
dedicado ao Orpheon Portuense. Realiza ‑se 
este ano no quadro dos “104 Anos. Helena Sá e 
Costa”, a terceira directora artística (1960 ‑1993) 
desta sociedade musical. Durante os trinta e 
três anos da sua direcção, foram atribuídos 
os “Prémios Moreira de Sá” a Vasco Barbosa 
(1961), Manuel Ivo Cruz (1969) e Pedro Burmes‑
ter (1986), a Câmara Municipal do Porto atribuiu 
ao Orpheon Portuense a Medalha de Mérito – 
Ouro (1971) e o Ministério da Cultura atribuiu ‑lhe 
a Medalha de Mérito Cultural (1984).

Sob a sua direcção, aprendemos a ouvir com 
violinistas como Igor Oistrach (1970), Silvia 
Marcovici (1974), Victor Tretiakov (1967 e 
1974); com violoncelistas como Pierre Four‑
nier (1961), Jacqueline du Pré (1966) e Mischa 
Maisky (1988); com pianistas como Rudolf 
Firkusny (1960 a 1968), Nikita Magaloff (1963), 
Yvonne Lefébure (1964) e Vladimir Ashke‑
nazy (1964), Luiz de Moura e Castro (1976), 
Manuela Gouveia (1973; 1982), Nella Maissa 
(1985), Jorge Moyano (1988) e Caio Pagano 
(1993); com duos violino/piano como Vasco e 
Grazi Barbosa (1961), Ana Bela Chaves (viola) e 
Olga Pratz (1981), e canto/piano como Rita Gorr 
e Helena Sá e Costa (1962), Ileana Cotrubas e 
Adriano Jordão (1990); com orquestras de 
câmara como o Festival Strings Lucerne (1961; 
1963; 1973), o Quarteto Végh (1962), a Orques‑
tra de Câmara Gulbenkian (1966 a 1974), além 
da sempre muito presente Orquestra Sinfónica 
do Porto; e com maestros, entre outros, como 
Rudolf Baumgartner (1961; 1963; 1973), Silva 
Pereira (de 1963 a 1973), Edouard van Remoor‑
tel (1962; 1969) e Michel Corboz (1975; 1981).

Estamos pois gratos à Fundação, quer pelo 
seu apoio àquela edição, quer por ter sabido 
compreender o significado da transmissão 
intergeracional da memória desta riquíssima 
actividade musical.

PORTO, 9 DE MAIO DE 2017 

HENRIQUE LUÍS GOMES DE ARAÚJO
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O Virtuose e a marioneta

O programa em escuta percorre a transforma‑
ção da concepção do piano e do intérprete, da 
subjectividade romântica ao anti ‑romantismo 
stravinskiano, evidenciando no repertório dos 
séculos XIX e XX as possibilidades do instru‑
mento e o virtuosismo do instrumentista – 
na escrita polifónica e orquestral, na melodia 
acompanhada e na exploração da elementar 
natureza percussiva do instrumento. 

Escritas em 1861 e publicadas no ano seguinte, 
as magistrais Variações e Fuga sobre um tema 
de Handel, op. 24, de Johannes Brahms 
(Hamburgo, 1833  – Viena, 1897), emergem na 
plena maturidade de construção do instru‑
mento e dos recursos técnicos e expressi‑
vos do piano romântico, designadamente, 
com os desenvolvimentos que lhe trouxeram 
Chopin (1810 ‑1849), Schumann (1810 ‑1856) ou 
Liszt (1811 ‑1886). Sem renunciar ao seu tempo, 
Brahms parte, em todo o caso, de um tema 
de Handel (1685 ‑1759), retirado do segundo 
caderno das Suites de pièces de Clavecin, 
HWV 434 (1733), coroando a obra com o rigor 
da Fuga, forma estrita que declinou no seu uso 
a partir do Barroco.

Singularizado por Heinrich Schenker como 
“o último dos grandes mestres da arte alemã 
dos sons”1, Brahms confronta ‑se com uma 
tradição que, no género, inclui incontornáveis 
obras ‑primas como as Variações Goldberg 
de Bach, publicadas em 1741, ou as igualmente 
monumentais Variações Diabelli de Beethoven, 
publicadas em 1823. Brahms aborda o género 
nas Variações sobre um tema de Schumann 

1  Schenker, Heinrich (1912). Beethovens Neunte Sinfonie. 
Viena/Leipig: Universal Edition (U. E. n.º 3499).

(op. 9, 1854), nas Variações sobre uma melo‑
dia húngara (op. 21 n.º 2, 1853 ‑56) e nas Varia‑
ções sobre um tema original (op. 21 n.º 1, 1857). 
É, pois, com a experiência de uma significa‑
tiva bagagem que o compositor prisma em 25 
variações um tema melodicamente e harmo‑
nicamente sóbrio, fazendo culminar numa 
extensa fuga um virtuosismo que é tanto 
composicional, na panóplia de recriações do 
tema, como performativo, na exigência que 
coloca no instrumentista.

Articulando de modo superior a repetição 
e a diferença – dicotomia que, sendo particu‑
larmente marcada no género em questão, é ao 
mesmo tempo uma condição da música tonal e 
da percepção –, Brahms ora coloca nas partes 
interiores a melodia (var. 7, 9, 12), ou a dispersa 
pelos registos (var. 10); ora adensa o tema em 
nuances ornamentais harmónicas ou meló‑
dicas (2, 9, 20), apresentando ‑o também na 
tónica menor (5, 6, 13) ou na tonalidade rela‑
tiva menor (21); ora o plasma em transparen‑
tes texturas com carácter distendido (3, 5, 11, 
12, 16, 17, 22), ora em intensas passagens de 
bravura (4, 14, 15, 24, 25). Se o fechamento da 
obra poderia eventualmente ser uma recapi‑
tulação do tema, Brahms multiplica ‑o, variado, 
numa magistral fuga – forma sinónima de racio‑
nalidade no desenho, que, não obstante a disci‑
plina da escrita, emerge com uma particular 
força expressiva servida por uma exigente 
panóplia de recursos técnicos (notas dobra‑
das, oitavas, saltos).

Num interlúdio entre o piano orquestral de 
Brahms e o pianismo percussivo e anti‑
‑romântico de Stravinski, Fryderyk Chopin 
(Zelazowa ‑Wola, 1810 – Paris, 1849) é convo‑
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cado em duas páginas que evidenciam a singu‑
lar identidade do compositor – o Nocturno 
em Si maior op. 9 n.º 3 e, em transcrição, o 
segundo andamento (Larghetto) do Concerto 
para piano op. 21.

O nocturno, género definido mais por um 
carácter do que por uma forma, embora asso‑
ciado a obras anteriores (e.g., Nutturno K. 286, 
de Mozart), ganha a sua expressão no piano 
do século XIX através de John Field (1782‑
‑1837), que Chopin conhece e admira. Chopin 
compôs 21 nocturnos (incluindo aqueles publi‑
cados postumamente), escritos entre 1827 e 
1846, que percorrem a sua actividade compo‑
sicional (do opus 9 ao opus 62). Encontramos aí 
predominantemente uma melodia expressiva 
com acompanhamento arpejado, frequente‑
mente com uma forma ABA (o final retoma o 
tema inicial).

O opus 9 é um conjunto de três noctur‑
nos publicado em 1832, incluindo o celebrado 
Nocturno em Mi bemol maior, n.º 2. Com a indi‑
cação incomum de scherzando, o Nocturno 
op. 9 n.º 3 inicia com um lirismo leve, profusa‑
mente ornamentado na melodia cromática. 
Contrastando com a secção inicial (retomada 
no final), a secção central (Agitato) é mais 
dramática, em modo menor, ritmicamente 
marcada, com o desfasamento originado por 
uma subdivisão ternária na mão esquerda e 
binária na mão direita.

Escrito em 1829, o Concerto n.º 2 (cronologi‑
camente, o primeiro dos dois concertos para 
piano) é aqui apresentado no inspirado segundo 
andamento – Larghetto. Nesta página predi‑
lecta do compositor, de acordo com Liszt2, o 
tema introspectivo, retórico e ricamente orna‑

2  Eigeldinger, Jean ‑Jacques (2006). Chopin vu par ses 
élèves. Paris: Fayard.

mentado adensa ‑se numa secção central mais 
dramática, ritmicamente marcada, e regressa 
no final, dissolvendo ‑se. Retomando uma tradi‑
ção que só no século XX a historicização da 
interpretação tornou suspeita, o pianista apre‑
senta aqui uma transcrição, reclamando para 
o instrumento não só a expressão, o canto e 
a subjectividade que eram já do solista, mas 
também a económica e discreta escrita que 
no original cabe à orquestra.

No conjunto, o Nocturno e o Larghetto eviden‑
ciam uma das particularidades do estilo de 
Chopin: o cantabile. A vocalidade da linha meló‑
dica é, de acordo com o testemunho dos seus 
alunos, uma constante do ensino do compo‑
sitor, que recomendava a escuta de canto‑
res italianos e enfatizava a importância de se 
construir frases longas, ao invés de fragmen‑
tar os elementos. Mikuli reporta a este propó‑
sito que Chopin comparava com frequência 
um fraseado incorrecto com a recitação numa 
língua desconhecida através de um discurso 
memorizado, em que não se respeita a quan‑
tidade das sílabas ou se detém no meio de uma 
palavra. Em particular, fazendo o paralelo entre 
os nocturnos de Chopin e os de Field, Mikuli dá 
conta do género como estudos de sonoridade 
no ensino do primeiro: “Os Nocturnos de Field 
e os seus próprios Nocturnos pertenciam, 
em certa medida, à categoria dos Estudos. 
Ao trabalhá ‑los, o aluno devia familiarizar‑
‑se com o legato, aprender a amar e reprodu‑
zir o belo som ligado do canto – e isto graças 
não apenas às explicações do mestre, mas 
também através da sua imitação, pois Chopin 
não se cansava de tocar estas obras ao aluno.”2
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A obra de Olga Neuwirth (Graz, 1968) denota 
uma distinta concepção do instrumento. Ao 
invés da configuração hierarquizada melo‑
dia/acompanhamento, que numa metáfora 
visual podíamos tomar como a complemen‑
taridade figura/fundo, verificamos a explora‑
ção do espaço numa lógica unidimensional em 
que, retomando a metáfora, o todo se trans‑
forma em fundo, ou em figura. Se tal metáfora 
teria cabimento, desde logo, pelo interesse que 
Olga Neuwirth manifesta pela pintura, arqui‑
tectura e cinema, não seria também despi‑
ciente na compreensão da obra em escuta 
– em Trurl ‑Tichy ‑Tinkle (2016), a compositora 
constrói com linhas, pontos e massas sonoras, 
contrastando registos, ritmos, texturas, figu‑
rações (fragmentos lineares, clusters, arpejos, 
notas repetidas), numa montagem que não 
exclui reminiscências tonais e estilísticas.

Igor Stravinski (Oranienbaum,1882 – Nova 
Iorque, 1971) está igualmente distante quer do 
pianismo romântico, quer da romântica concep‑
ção do intérprete – se, por um lado, se verifica 
um uso percussivo do instrumento, em que a 
expressividade decorre das nuances tímbri‑
cas e dinâmicas, mais do que do cantabile e do 
rubato, exige ‑se, por outro lado, expurgar da 
performance a subjectividade e mediação do 
músico, transformando o intérprete em execu‑
tante. Numa aproximação à obra em escuta, 
dir ‑se ‑ia que o músico é comparável a uma 
marioneta nas mãos do compositor. 

Transcritos para piano por Stravinski em 
1921, os Três andamentos de Petruchka resul‑
tam da adaptação (do todo ou partes) de três 
dos quatro actos do bailado Petruchka, escrito 
em 1911 para os Ballets Russes de Serge Diaghi‑
lev, companhia para a qual Stravinski escreve 
também O Pássaro de Fogo (1910) e A Sagra‑
ção da Primavera (1913).

O piano integrava já a instrumentação do 
bailado, figurando precisamente Petruchka, 
marioneta insuflada de vida que, juntamente 
com a Bailarina, por quem tem sentimentos 
não correspondidos, é exibida como atracção 
numa festa pagã de celebração da Primavera 
(Maslenitsa). Tal constitui resumidamente a 
trama entretecida no bailado original corres‑
pondente às partes transcritas. Dança Russa, 
o primeiro andamento da transcrição para 
piano solo, situa ‑se no final da primeiro acto 
do bailado original e representa a dança das 
marionetas. O segundo andamento, Na Cela de 
Petruchka, recupera o segundo acto do bailado 
em que o herói procura impressionar a Baila‑
rina, que por ele sente repulsa, crescendo o 
desespero do protagonista. O terceiro anda‑
mento é retirado do quarto acto da obra origi‑
nal, reportando ‑se à feira popular no final da 
tarde. O material inicial estabelece um pano 
de fundo que é repetido e articula algumas das 
cenas retratadas que se sucedem, tais como 
um camponês que toca gaita ‑de ‑foles e exibe 
acrobacias de um urso, ou danças de mascara‑
dos e da multidão que se junta a estes.

Dedicada ao pianista Artur Rubinstein, Três 
andamentos de Petruchka apresenta formidá‑
veis desafios ao intérprete – acordes massi‑
vos (nove notas), em forte e num andamento 
rápido, que alternam com figurações igual‑
mente exigentes no primeiro andamento; 
arpejos sob várias formas, notas dobradas, 
mãos alternadas, subtilezas tímbricas e rítmi‑
cas no improvisatório segundo andamento; e 
uma superior resistência e completo domínio 
de acordes, notas dobradas, saltos e escalas 
– em suma, toda a técnica – no terceiro anda‑
mento. No conjunto, uma obra aliciante para o 
virtuose, constituindo um dos maiores desafios 
do repertório pianístico.

ÂNGELO MARTINGO, 2017
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Christopher Park piano

Christopher Park é um pianista que cativa facil‑
mente o público com a sua fascinante mestria 
técnica, invulgar maturidade musical e um estilo 
de interpretação particularmente intenso – foi 
com este elogio que o júri do Festival de Música 
de Schleswig ‑Holstein atribuiu a Christopher 
Park o prestigiante Prémio Leonard Bern‑
stein, em 2014. Desde então juntou ‑se à fileira 
de músicos notáveis como Lang Lang, Lisa 
Batiashvili e Martin Grubinger, que viram a sua 
carreira lançada internacionalmente depois de 
conquistarem este prémio.

Nascido em Bamberg e com raízes germâ‑
nico ‑coreanas, Christopher Park tem sido 
convidado a apresentar ‑se com importan‑
tes agrupamentos, incluindo as Sinfónicas de 
Viena, de Munique, de Bamberg e das Rádios de 
Frankfurt e do Norte da Alemanha; a Sinfónica 
Alemã de Berlim, a Orquestra da Ópera de 
Frankfurt e a Filarmónica de Magdeburg; a 
Orquestra Nacional de Espanha; as Filarmóni‑
cas da Galiza, da Cidade do Cabo, de Zagreb, de 
Seul e do Qatar; a Orquestra do Centro Nacional 
de Artes Performativas da China (Pequim) e a 
Sinfónica de Xangai; as Orquestras de Câmara 
de Lausanne e de Württemberg (Heilbronn) e a 
English Chamber Orchestra. Em Novembro de 
2014, substituiu com grande sucesso Emanuel 
Ax num concerto com a Orquestra da Rádio do 
Norte da Alemanha, apenas alguns meses após 
a sua aclamada estreia em Hamburgo. 

Colaborou com maestros de renome como 
Christoph Eschenbach, Paavo Järvi, Sebas‑
tian Weigle, Ion Marin, Paul Daniel e Dimitri 
Kitajenko. Tocou na Europa, China, África do 
Sul e Coreia do Sul, incluindo em festivais de 
música como os de Ravinia, Mecklenburg‑
‑Vorpommern, Rheingau, Schleswig ‑Holstein, 

San Sebastián (Quincena Musical) e Burgos, 
além do Festival de Piano de Ruhr.

Foi nomeado “Rising Star” da ECHO (Euro‑
pean Concert Hall Organisation) para a tempo‑
rada de 2016/17, o que dá origem à sua estreia 
em importantes salas de concerto de cida‑
des como Londres, Amesterdão, Hamburgo, 
Viena, Estocolmo, Barcelona, Budapeste, Porto 
e Lisboa.  

Para além das actuações enquanto solista, 
pelas quais recebeu reconhecimento atra‑
vés de bolsas e vários prémios (entre os quais 
o Prémio do Festival de Música de Rheingau 
para novos talentos), Christopher Park dedica‑
‑se também apaixonadamente à música de 
câmara. Estreou ‑se na Sala Brahms do Musik‑
verein de Viena em 2014 com o Küchl Quartet, 
do qual fazem parte membros da Filarmónica 
de Viena. Depois deste concerto, a Orquestra 
Filarmónica de Viena nomeou ‑o candidato ao 
Prémio Credit Suisse. Tocou também com Avi 
Avital, Richard O’Neill, Leticia Moreno e Adolfo 
Gutiérrez Arenas e acompanhou a soprano 
Sumi Jo. Colaborou com o coreógrafo John 
Neumeier em vários projectos, com repertó‑
rio como os Três andamentos de Petruchka de 
Stravinski, as Cenas Infantis de Schumann e 
suites de Johann Sebastian Bach.

Lançado com o selo da Oehms Classics, o 
seu novo CD com obras de Schumann, Stra‑
vinski e Neuwirth foi louvado nas revistas 
europeias como uma “gravação brilhante” ou 
“versão de referência”. 

Durante a sua formação enquanto pianista, 
Christopher Park foi influenciado por duas 
importantes tradições: a escola russa de Lev 
Oborin, com Lev Natochenny, e a escola alemã 
de Wilhelm Kempff, com Joachim Volkmann.
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